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BELGRAD 13 — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit: Pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, loslp Broz 
Tlto, impreunft cu soția, Tovanka 
Broz, a primit la Belgrad, vineri 
duptt-amiazfi, pe tovarășul Ion 
Gheorghe. Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu soția, Elena Maurer.

La primire au participat Emil 
DrăgSnescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române In Comisia mlxiâ 
romfino-lugoslavă de colaborare e- 
conomlcfi, șl Vaslle Șandru, amba
sadorul Românie! la Belgrad.

Din partea iugoslavă au fost 
prezent! Genial Biedlcl, președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
împreună cu sofia, Rnrnzla Biedlcl,

Vizita de lucru începu
tă joi de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în județele Alba și Hu
nedoara, a continuat în 
cursul zilei de vineri.

Minerii Văii Jiului, 
metalurgiștii Hunedoa
rei, oameni ai muncii 
din județul Sibiu au a- 
vut cinstea, bucuria de 
a se întilni din nou cu 
conducătorul iubit al 
partidului și statului 
nostru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit 
în vizita de lucru de to
varășii Virgil Trofin, llie 
Verdeț, Miu Dobrescu, 
Vasile Patilineț, Ion 
Dincă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înso
țit, de asemenea, în ju
dețele respective de to
varășii loachim Moga, 
prin},-secretar al Comite
tului județean Hunedoa
ra al P.C.R., și Richard 
Winter, prim-secretar al 
Comitetului județean Si
biu al P.C.R.

Ca și în prima zi a 
vizitei, au fost abordate, 
în mod concret, la fața 
locului, problemele com
plexe ale activității des
fășurate în colectivele de 
muncă pentru îndeplini
rea obiectivelor econo
mice, a angajamentelor 
asumate în întrecerea 
socialistă. In spiritul lu
crărilor Conferinței Na
ționale a partidului, ale 
recentei Consfătuiri de 
lucru de la C.C. al 
P.C.R., au fost analizate 
stadiul înfăptuirii sarci
nilor, căile prin care 
fiecare colectiv se poate 
integra cu rezultate cit 
mai bune în marea miș
care națională de reali
zare a cincinalului îna
inte de termen.

Dușan Gligorievicl, membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave In Comi
sia mixtă lugosiavo-română de co
laborare economică, lakșa Retried; 
locțiitor ol secretarului federal 
pentru afaceri externe, și Iso Nje- 
govan, ambasadorul Iugoslaviei la 
Bucuroșii.

Președintele Tito a avut, apoi, o 
convorbire cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, la care au asis
tat persoanele oficiale române șl 
Iugoslave. Convorbirea, în care jau 
fost abordate stadiul șl perspecti
vele favorabile âle dezvoltării mul
tilaterale a relațiilor româno-lugo- 
slave, precum și unele probleme 
internaționale de interes comun, 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, prietenească.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat -de câfre minerii Vâii Jiului cu un călduros „Noroc: bun" 1 
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întrecerea in cinstea

® Delegația C.C. al P.C.R. condusăde tovarășul Paul 
Niculescu-Mlzil a sosit la Tokio.

• Vizita în Belgia a tovarășului Manea Mănescu.-

® Guvernul R. D. Vietnam își exprimă sprijinul față de 
noua inițiativă a G.R.P. privind soluționarea pașnică 
a problemei vietnameze.

® Mișcarea grevistă din Spania.

© Acordul sovieto-american 
armamentului strategic a 
S.U.A.

h îuSihna « aetiviil Â partid al VăS Jiului și la miAguLdia-Mustedem
© Zeci de mii de oameni ai muncii, minerii Văii Jiului, metalurgiștii 

Hunedoarei, muncitorii sibieni, țărani și intelectuali au făcut o căl
duroasă primire secretarului general al partidului

©Discuții deschise, dezbateri concrete — recomandări și indicații 
realiste, eficiente -

© Angajamentele mobilizatoare și succesele în întrecerea socialistă confirmă 
hotărîrea oamenilor muncii de a realiza cincinalul înainte de termen

© POLITICA EXTERNA A ROMÂNIEI 
IN SLUJBA PĂCII Șl COLABORĂRII 
INTRE POPOARE, A CAUZEI SOCIA
LISMULUI : CONFERINȚA MONDIALA 
DE DEZARMARE - FOR DEMOCRATIC 
DE ACȚIUNE EFICIENTA

• DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

• IRLANDA DE NORD ÎN PREAJMA
CONFERINȚEI CONSTITUȚIONALE
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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

\ In.imensa hală a laminorului de 650 mm, do la Combinaiul siderurgic Hunedoara, a avut loc un entuziast miting
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Pretutindeni, pe baza-.unel' largi consultări cu'oamenii muncii,«eu -.In .dezbatere, -privind diferențierea 
naratelor pentru noi! .venlțl In mi
nerii, ^perfecționarea S • snlarlzărU,

rreiunnaenj, pe oaza\xmei larffi coxtsuoari cu'oamenii muncii, *cu .. in .gczu^
.pecWlșlU, eonducăiontl -, părildld! a dat IniHoațll prețioase privind’ . . ,.Mlarlzaril, a
organizarea activității economico și sociale.'îndemnurile. Indicațiile sale sistemului de salarizare se arata ca

1t’

ț
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finale Infioriril patriei, nirosperlUÎII generale, să fie Îndeplinite 'ey ^î^țe^iȘficalc^cu! cbntillUe came-1

au fost primite cu satisfacție, deplină aprobare șl încredere, de oa
menii muncii care s-au angajat să facă total pentru ca obiectivele des- 
jl....... S .» .. .. j , .....l.l ■—; - 1 .. !...■> „g f m .3 .. n 1 I H-f I .» ».
succes, pentru ca hotăririlc Congresului al X-lea al partidului 
cauză a întregului popor — să fie traduse exemplar In viață.

este necesar sfi sa analizeze și să se 
facă, propunerile cuvenite de către

-ny-

Vinorl dimineața, vizita de lucru a 
secretarului general al partidului În
cepe la Petroșani — central VIUJ Jiu
lui. cel mal bogat bazin de huilă aH 
țării noastre, Datorlifi intensificării 
cercetărilor, geologice șl 
țlunllor. In ultimii an! ai

. cercetarllo-, geologice ți u prospec
țiunilor. In ultimii an! au fost des
coperite șl puse In valoare noi re
zerve, de cllrburte. deschise noi ex
ploatări șL redeschise sau extinsa u- 
nele mine inneilve. S-au inisiat, cw 
deosebire In ultimi! ani, unele mă- 
S'jrl pentru Introducerea tehnicii nof 
șl mecan,lzfirll lucrărilor grele. S-aut 
Introdus armâturiie ■ metalice și din ■ 
prefabricate din' beton simplu sau ar
mat care educ mari economii ds 
lemn.

O dată cu dezvoltarea bazei ma
teriale a producției, o grijă perma
nentă s-a acordat creșterii nivelului 
de-viață al minerilor Văii Jiului. 
Cartierele noi din flecare centru mi
nier. obiectivele soclal-culturale puse 
la dispoziția minerilor, Investițiile sot 
mal însemnate făcute pentru ușu
rarea eforturilor si creșterea secu
rității muncii In subteran, ridicarea 
continuă a nivelului general de traț. 
material șl cultural, introducerea re
gimului de lucru de 0 ore In subte
ran, pentru prima oarfi în Istoria cla
sei muncitoare din țara noastră, slnt 
exemple concludente alb acestei 
Rr$entru toate acestea, minerii Văii 
Jiului au ținut să-și exprime șl cu 
prilejul vizitei de Ieri a secretarului 
general al partidului profunda lor 
recunoștință.

La intrarea In orașul Petroșani, în 
Intimplnorea tovarășului Nlcolae 
Ccaușcscu ți a celorlalți conducători 
do partid și de stat au venit un mare 
număr do mineri do la exploatările 
din apropiere șl alțl oameni ol mun
cii, care au făcut o entuziastă primi
re secretarului general al partidului, 
în numele minerilor Vfiil Jiului, al 
tuturor locuitorilor orașului, tovară
șul Clement Negruț, prlm-secretar al 
Comitetului municipal Petroșani ol 
P.C.R., șl ceilalți conducători al or
ganelor locale de partid șl de stat 
le-au urat oaspeților un călduros bun 
venit.

După tradiție, trei mineri, repre- 
zontînd trei generații diferite, au o- 
feril conducătorului iubit al partidu
lui și stalului pline și sare, un grup 
de pionieri și tinere in frumosul port 
național al acestor locuri au ofe
rit oaspeților flori.

Tovarășul Nlcolae Ceaușcscu. cei
lalți conducători de partid și dc’stat 
se îndreaptă opoi spre Petrila. impor
tant centru de extracție șl înnobilare 
a cărbunelui. Pe un marc panou, la 
intrarea în oraș, slnt Înscrise cuvinic- 
lo „Locuitorii orașului Petrila vă a- 
dresează un călduros bina ați veniri. 
Mii dc oameni au Ieșit pe rtrăzl Eă-1 
salute pe conducătorul Iubit al parti
dului și statului, să-l adreseze direct 
urarea de bun venit, sfi-i ofere flori.

Răsună puternice urale, aclamații : 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân !“, „Ceșușoscu și poporul0, „Bun 
venit la mina noasărtri.

La exploatarea carboniferă Petri
la, secretarul general al partidului, 
ceilalți oaspeți sint Intimplnațl de 
Eujor Almflșan ministrul minelor, 
petrolului șl geologiei, de membri ai 
conducerii Centralei industriale a 
cărbunelui Petroșani, al Exploatării 
Petrila șl al consiliului oamenilor 
muncii.

Minerii au făcut șl aid o primire 
plină de entuziasm tovarășului 
Nlcolae Ceaușesra.

La Exploatarea minieră Petrila 
are loc o consfătuire de lucru ra 
cadre de conducere, ‘din minister șl 
Centrala cărbunelui — Petroșani, eu 
cadre de conducere ș! mineri de la 
exploatările Petrila și Lonea.

: Cu acest prilej, dlrectoral Exploa
tării miniere Petrila; Dumitru Qprlș, 
informează' asupra ’Situației econo
mice a minei, a stadiului îndeplinirii 
sarcinilor de plan, a perspectivelor 
de dezvoltare a minei In etapa ur- 
m&ioare.

Secretarul general nl partidului se 
Interesează Îndeaproape de modul 
cum este organizată activitatea pro
ductivă, de măsurile practice ce 
s-au întreprins o dată cu trecerea 
la ziua do lucru de 6 ore — pentru 
extinderea mecanizării, organizarea 
judicioasă a muncii brigăzilor.

i Directorul minei, directorul Cen
tralei cărbunelui, Vaslle Oglrlaci, șl 
ministrul de resort dau explicații, 
răspund Întrebărilor numeroase caro 
It so adresează. ' ? : -

Cel dlit" Pelriln ‘ nu se sflesc să 
arata că șl la el, ca șl la alte ex
ploatări, lucrurile nu merg așa cum 
ar trebui, efi slnt rfimincri in urmă 
in Înfăptuirea sarcinilor de plan. 
Productivitatea muncii nu este la ni
velul celei planificate. Au expr!mnt-o 
clar Mlhal Țigfieru, șef de brigadă la 
sectorul 4,‘ mina Lenea, Gheorghe 
Cenaru. maistru miner, seeetarul 
organizației do bază a sectorului 2, 
mina Petrila, Andrei Colda, scffota- 
ntl organizației de p—T ~—~ 
Ioan Penu, lficăluș, șef do echipă 
mina Petrila, Costacho Bigu, sef 
brigadă la mina Lenea, Chit 
Enaehe, șef de brigada ta sector- 
Petrila — oameni legați nemij 
de producție, buni cunoscător! 
problemelor reale. Ei nu arătat 
există încă multe neajunsuri in 
provlzionarea ritmică a abatajelor 
inatcrtaleic accesare.

Unii dintre vorbitori au arătat 
problema mecanizării nu și-a găsit 
o rezolvare corespunzătoare atlt din 
vina conducerii centralei, cit și a mi
nisterului. Ei s-au referit, totodată, 
și la faptul că in nomenclatorul do 
luncțluni există Incfi o scrie de pre
vederi prin labirintul cărora este 
greu să te descurci.

In timpul discuției, căci a fost cu 
adevărat o discuție Intre tovarășul 
Ceaușesra șl pârtieJpanțil la Intilnlre. 
s-nu formulai critici la adresa orga
nelor locale, care nu privesc întot
deauna cu rfispunderen cuvenită pro
blemele bunel aprovizionări a cetă
țenilor, modul In care funcționează 
cantinele.

Vorbitorii au ținut sfi sublinieze că 
toți minerii din Petrila slot conștienț! 
câ pentru lichidarea rfimineril in 
urmă, realizarea sarcinilor de pro
ducție, Irebulo să acționeze ra per
severență șl inallă responsabilitate, 
Întărind disciplina, preorapindu-se de 
buna organizare a muncii, creșterea 
productivității.

frantai cu o seamă de greutăți:®! lip
suri. Organizația 'noastră' de partid, 

‘comitetul oamenilor muncii,-întregul 
colectiv al minei Urlcanl vor trebui, 
ața ram dumneavoastră ne-ați

,1 Îndrepte cu mal multă 
hotăriro atenția spre reducerea chel
tuielilor materiale, mal buna exploa-

; ;o_ ridica și maijimlt.eficiența ațtlvi-
voile siderurgiei, considerăm că osie 
patriei cărbune coesificabH in canti
tăți cit mal mori și de o calitate su- 
.. iriuair ■<- , . - ■ ■ :

întlmplnat cu vil șl puternice a-

să îmbunătățeascăroîJzarea experienței bune. Ne vom 
mobiliza" astfel Incit sfi putem ra
porta cu fruntea sus partidului ca și 
la mina Petrila s-a Îndeplinit obiec
tivul născut In larga mișcare de' mereu cresclnde.

j masă : cincinalul • 1 ■ 1
— Integral !

Cu exprimarea profundei satisfac- Industria' carboniferă a Irobrâiii 
ții și bucurii de a avea din nou ,ca 
oaspete al Văii Jiului pa ;secretarul . 
general al partidului, o convingerii 
că aceasta nouă vizită va ■constitui 
un puternic imbold pentru îmbună
tățirea activității organizațiilor de

. . partid,.a tuturor colectivelor de mun
că din Valea Jiului. În vederea trans
punerii In viață n marilor obiective 
puse In fața întregii națiuni de Con
gresul al X-lea șl de Conferința Na
țională a partidului clin vara aceasta

1 — șl-a Început cuvîntul la adunare 
și tovarășul NICOLAE NICORlCl, 
directorul Exploatării miniere Url-

rce- , ”ă raportăm, tovarășe secretar ge
neral — a spus el — că întregul co
lectiv al mine! Urlcanl, sub coridu-

să îmbunătățească productivitatea 
muncii, productivitatea orară, ono- 

' rindu-și obligațiile de plan în con
dițiile unei dinamici de producție

Înainte de termen Asemenea Întregului popor, șl de- hnmrfrn'nJi 
tațamentul nostru dc lucrători din

Petroșani. Aici, la Centrala cărbune
lui, are loc o discuție de lucru, In 
cadrul careta sint abordate proble
me actuale șl de perspectivă ale a- 
castul. Important bazin carbonifer al 
țării Secretarul general al partidului 
se interesează îndeaproape de capa
citatea de producție a minelor care 
compun centrala, de organizarea ac
tivității privind valorificarea supe
rioară a cărbunelui, lri mod Specia! ‘ 
a celui cocsificabll. Potrivit necesl- 
tățllor sporite" ale economiei națio
nale, a dezvoltării pe care o cunoaște 
In acest cincinal șl o vor cunoaște și 

; ustrla energetică șl side
rurgică, s-a apreciat că este necesat 
să se pună accentul pe cărbunele coc- 
sifieabil, pe sporirea considerabilă a 
producției in acest sector. De ase
menea, au fost abordate multiple as
pecte referitoare In extinderea mecâ- 
nlzăriJ ®i automatizării proceselor de:

: carea. rezervelor de șisturi bltui 
noase, s-a trasat sarcina ca cerca- ■« 

• tarea si experimentarea, să so facă 
la fața locului, și nu in Capitală sau -------- ,
In alt centra. Este firesc', sublinia to- cerea organizației de 
var&șul Nicolae Ceaușescu. ca spe
cialiști! să-și desfășoare activitatea 
In strinsă legătură cu minerii, cu 
ce! care lucrează nemijlocit In pro
ducție.

partid, ” a 
susținută.

succese, către viitorul sodali&t. să 
obțină no! Izbînzl in edificarea pro
gresului și civilizației, a bimăslfiril 
poporalul.

reușit, prlntr-o muncă 
să-și realizeze sarcinile lună deliii

a avea din nou ,ca

.

fe mijlocul minerilor
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu dă. în 

continuare, ample indicații cu privi
re la modul cum trebuie acționat Sn 
viitor; apreciază că' este r necesar să 
so adopte soluții atent glndite. pe 
baza realltătilor șl cerințelor produc- 
țlej. -So subliniază necesitatea-intro
ducerii cit mol operative, pe scară 
largă, n, mecanizării, automatizării, 
pornind da la considerentul' că spo-: • 
rirea productivității se realizează In 
primul rind prin Introducerea unor 
utilaje de Înaltă tehnicitate, prin Ini- I 
fierea unul amplii program de do
tări tehnice. Totodată, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu insistă "asupra a- 
doptări! unor măsuri mal eficlenle , 
In ceea ce privește organizarea mun
cii, a aprovizionări L prompte, ritmi
ce, cu materialele necesare murtcll: 
!n subteran, domeniu în care ou 
existat o seamă, dc deficiențe.

Referitor la alte probleme ridicate

nilor murtcll, 'in' spiritul principiilor L 
generale nle încadrării !n muncă șî r 
salarizării — propuneri care să fie ; 
supusa aprobării forurilor .da . re- , 
sort. Secretarul general el' partidului 
indică, țotodaiă, organelor locale să 
da măsuri mal hotărlta pentru solu- —------ ------------ - • .. - ,
țtonarea unor probleme cu caracter’" In viitor Industria energetică șl slde- 

.fcoclal-gospodărcsc, privind aprovizio-ț 1' -—s~s" 's-'“ ——
nnrea populației; îmbunătățirea con
dițiilor de servire la cantinele 
muncitorești ele. Esențial este, se 
arată, să no glndlm mal profund la 
activitatea de viitor, sâ sn definiLi- 
veze un program dc măsuri foarte 
concret, cu răspunderi' precise, pen- 
ira rezolvarea problemelor in toate

; sectoarele, să fie antrenați in aceas
tă acțiune toți factorii — de In con
ducerea ministerului plnă la brigă
zile de producție din mină.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, apre
ciind recunoscuta iiărnlcta a mineri
lor, voința și dăruirea : lor în muncă, 
Jși exprimă convingerea cfi,_ prin re
zultai ele ce Ie vor obține, Valea Jiu
lui Iți va ocupa locul pe care-l mc- De In Centrala cărbunelui, tova- 
riiă tn marca Întrecere socialistă râsul Nlcolae Ceausescu, cella"'
pentai îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen.

Secretarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid ți de stat 
care îl Însoțesc, se înapoiază apoi la

râsul Nlcolae Ceausescu, ceilalți con
ducători al organelor locale de partid 
șl de stat, se Îndreaptă spre noua 
Casă de cultură. unde arc loc Intll- 
nlrea cu activu] de partid din Va
lea Jiului.

................. . . . ., , ewzasjB.’ssJțlwjwt
Tn fimpul consfătuirii de lucru de la Exploatarea minieră Pefrila

cu

j

j

?

taro șl întreținere n utilajelor, pedtra
' ' e ridicn «l nlnl' mult eficiența ațtlvl-nrtn i tății noastre. ■ Tinted, seama de nc- coMmlcâ. în noile condiții create prin voi}e side-ufgjei considerăm că aste 
gr Ja partidului și standul față do 0 dat^le a de „ da
mineri, prin reducerea «uratei zilei ,r!cl cârb.jne cocsiflcabll în cantl- 
de lucru, depunem tonte eforturi- *âți dl marl , de 0 ca]Sta,c su.
Io pentru creșterea vitezelor de a- nerioară.
ÎZTLW randamentelor, fiind întlmplnat cu vil șl Puternice a- 
ferm notarii! să __ realizăm Integral piauze, a luat apoi cuvîntul tovară- 
SEtrctEile de plan, in contextul morii „.1 ---- - '
Întreceri caro n cuprins Întreaga țară mCOlflB CG0JJȘGSCU,
in acest an, in colectivul nostru au tarul general al Partidului C> 
apărat Inițiative valoroase caro au 
dus la obținerea unor rezultate deo
sebite, Este, de aceea, o importantă 
datorie a noastră' de a depune toate 
eforturile pentru generalizarea aces- ___ ... ...... ........ ........... .........
ioc inițiative, pentru n ridica toate pasiune revoluționarii ca România să 
formațiile ue lucru la nivelul colec- pășească holfirlt, cu tot mai mnr! 
tlveloc fruntașe.

$l-n acest an, ca de altfel șl pitta 
acum, colectivul noslru a fost con-

secre
tarul general al Partidului Comunist 
Rorrtan. în spațioasa sală a Corei de 
cultură nti răsunai îndelung ovațiile, 
s-a aclamat pentru parild. peniru cel 
ce In fruntea acestuia militează cu 
Incit devotament, cu clarviziune îl

dat bine, și s-au obținut deja re
zultate pozitive, așa cum a arătat 
aici directorul de la Urlcanl; la 
această mină, cu toate că a fost 
redusă durata zUe! de muncă, pla
nul se Îndeplinește în bune con
diții. Dar, pentru că sintem Intr-o 
ședință de activ, șl, In general, 
vreau să discutăm deschis lucrurile 
cu toți muncitorii din Valea Jiului, 
trebuie să spunem că, din păcate, 
așteptările noastre nu s-au mate
rializat pe deplin. Pe primele 8 
luni ale anului există aici o rămî- 
nere în urmă în ce privește pro
ducția totală de cărbune. S-a Ivit 
un șir de greutăți ; nu aș dori să 
mă opresc acum prea mult asupra 
acestora. Este însă de înțeles că 
nu no putem împăca în nici un fel 
cu ideea că va trebui să se meargă 
in continuare la reducerea produc
ției. Dimpotrivă, In următorii, ani 
trebuie să obținem o creștere sus
ținuta a producției. Dacă minerii 
din Valea Jiului consideră că se 
pot angaja in Întrecerea cu cele
lalte colective de oameni ai mun
cii. apoi ei vor trebui să dea 
chiar ceva în plus-'față de -ceea

coneluzla că pentru următoarele 
țrel luni ale acestui an să reducem 
sarcina de plan cu aproape 108 000 
de. - tone do cărbune net Desigur, 
aceasta' va afecta, fără îndolsdfi, 
alte sectoare de activitate, dar esle 
necesară aceasta reducere tocmai 
pentru a ajuta la învingerea greu
tăților existente actualmente în 
Valea Jiului. Totodată, ni glndlm 
ca, în cel mal scurt timp, ministe-. 
ral, centrala și conducerile între
prinderilor miniere să stabilească 
un program concret de măsuri, atit 
de ordin organizatoric — pentru a 
întări ordinea șl disciplina în muu.-,: 
că — cît șl in ce privește dotarea 
tehnică corespunzătoare. Noi dorim., 
ca nereaUzarea din luplle, de ,plnă: 
acum să poată fi, după introdusa-. 
rea.dojflrii; tehnice corespunzătoai,.' 
re, recuperată, reaUzindu.-se.. chiar, 
p producție peste plan, IffifHel caZ" 
șl Valea Jiului sA-se prezinte . lă" 
sfîrșltul.cincinalului .cu o depășire/ 
substanțială a planului? (Aplauze 
puternice).

Ajjcuga organizația ele parild 

cipluL-Petroșani,*jdln Valea Jiului,' 
cit $1'.comitetul județean —.să a- 
corde . toată atenția, realizării a- , 
cestor măsuri. Este de înțeles 
pentru toți că, nu trebuia să aș
teptăm 8 luni pentru a stabili mă
surile necesare. în vederea soluțio
nării acestor probleme.. PInfi la 
urmă nu există probleme de neso- 
luționnt. Noi am subliniat și ia 
Conferința, Națională că nu pe ca
lea intensificării efortului fizic tre-- 
bule să obținem sporirea substan
țială a producției, cl pe baza in
troducerii unei tehnici moderne de 
înaltă productivitate» Aceasta este, 
în fond, astăzi problema numărul 
unu în Valea Jiului. în acest do
meniu am rămas în urmă și tre
buie să, ne propunem cu toții, să 
lichidăm rapid această situație. Eu 
cred că vom putea s-o facem. (A- 
plauze pulemlce).

Nu vreau, de asemenea, să trec 
cu vederea Ministerul Minelor — 
ca să nu fiu criticat că ara uitat 
de . existența acestui minister. (A- 
nimațlc în sală). Se pare că mi
nisterul nu a ținut seama în mă
sura corespunzătoare de faptul că 
el este cel care trebuie să se pre
ocupe în primul rînd de soluționa
rea problemelor dezvoltării mine
lor șl dotări! lor cu tehnică mo
dernă. Consider aceasta o lipsii se
rioasă, inclusiv a ministrului; 
vom mai discuta această problemă' 
șl la București, In orice caz, vreau 
să pun această problemă deschis șl 
în fața minerilor; să ajutăm mi
nisterul să-și îndrepte lipsurile, să 
lucreze mai bine. (Aplauze pu
ternice).

Și, pentru ca tovarășul Trofin să 
nu spună că uit să vorbesc despre 
sindicale, mă voi referi șl la acti
vitatea lor. Sindicatele au un rol 
tot mal important în viața societă
ții noastre, deci șl în viața mine
rilor ; dar se pare că ele nu-șl în
deplinesc cum trebuie acest rol. 
Spun aceasta pentru că șl sindica
tele aveau — și au — o anumită 
răspundere în soluționarea proble
melor producției, ale tehnicii. Plnă 
la urmă, problemele bunului mers 
al producție! sîrrt probleme esen-

Dragi tovarăși,
Doresc în primul rind să vă 

adresez un călduros salut din par
tea Comitetului Central, a Consi
liului de Stat, a guvernului —î șl 
salutul mineresc „noroc buri"1! 
(Aplauze, urale, se scandează: 
„Ccaușcscu — I’.C.It. I“).

Este pentru mine o deosebită 
plăcere să mă reintllnesc cu acti
vul din Valea Jiului, cu oamenii 
muncii, cu minerii, să discutăm 
împreună despre măsurile ce tre
buie luate în vederea înfăptuirii 
In cele mol bune condiții a sar
cinilor trasate de Congresul al 
X-lea șl de Conferința Națională 
a partidului. Știu că minerii slnt 
oameni de cuvlnt; întotdeauna el 
au constituit un detașament pu
ternic al clasei noastre muncitoa
re, un detașament de încredere-, al 
partidului. Partidul s-a putut bi
zui în trecut și se blzule și ast&zl 
cu încredere pe minerii din Valea 
Jiului. (Aplauze puternice, uralc).

Cunoașteți că în cadrul Confe
rinței Naționale s-a ajuns la con
cluzia că trebuie intensificate 
eforturile in vederea dezvoltării 
intr-un ritm mol rapid a patriei 
noastre. Ața s-a ajuns ia însușirea 
largă a chemării lansate de organi
zația de partid șl oamenii muncii 
din municipiul București, de a rea
liza planul cincinal In 4 ani și ju
mătate, De pe acum multe colective 
de oameni al muncii, multe orga
nizații județene de parild au 
ajuns la concluzia câ pot să răs
pundă Inițiativei celor din Bucu- , x _ . - - ,
reștl — Iar uni! doresc chiar să-* c!asa muncitoare. Desigur, trebuie 
Întreacă. Sper că și organizația do menținerea celo.-
parHdj șl smirierit din Valea Jiului 
vor analiza posibilitățile de a par
ticipa cu rezultate cit mai bune la 
această mare Întrecere națională 
pentru a ridica, Intr-un ritm mal 
rapid, nivelul de dezvoltare n pa
triei, nivelul de civilizație șl bu
năstare al întregului popor. (A- 
plauze puternice).

Nu vreau să vorbesc acum des
pre importanta cărbunelui pentru 
patria noastră. Silfi bine că tre
buie să dezvoltăm rapid producția 
ds energie electrică — șl că avem 
nevoie de mal mult cărbune. Tre
buie, de asemenea, să producem 
mal mult oțel — șl de asemenea 
pentru. aceasta este necesar să

„-1 „
. . , .BL*

sfi dea în Primul ripd po cea din muni-.;,, 

ce era prevăzut inițial in plan. ‘ 
Numai astfel vor contribui la reali
zarea cincinalului înainte de ter- 
mem. Eu cred că pînă Ia urmă ac
tivul nostrți din Valea Jiului, mi
nerii, toți oamenii muncii vor găsi 
soluțiile corespunzătoare pentru a 
lichida greutățile șl lipsurile exis
tente, pentru a se înscrie pc linia 
generală a bunelor rezultate pe 
care le obține întreaga noastră 

sA asigurăm menținerea celor 
6 ore de lucru, dar, in același; 
timp, să ne glndlm la măsurile ne
cesare pentru creșterea producție!.:

în discuțiile pe care le-am avut 
astăzi, ca șl din cele constatate de 
tovarășii care analizează de clteva 
zile situația de aici, a reieșit că in 
legătură cu trecerea la ziua de lu
cra de 6 ore s-a produs un șir de 
greșeli.- Nu s-au luat toate măsurile 
necesare desfășurării In bune con
diții a producției. Desigur, stat 
în primul rind probleme de meca
nizare, de Introducere a tehnicii 
modeme în producția minieră. 
Este da înțeles că pentru a da ln- 
tr-un timp mal scurt aceeași pro
ducția sau chiar o producție sporită 
este nevoie de tehnică, de mijloace 
superioare, mal productive. Or, am 
trecut la reducerea zilei do lucru 
fără a asigura peste iot Introdu- ' 
cerea unor mijloace mai perfecțio- 

sînt o serie de lipsuri organizato
rice,, in apr 
muncă,'-' în! . ___ ,____
schimburilor — ceea ce Îngreunea
ză activitatea și toca ca multe bri
găzi sfi nu-șl poată îndeplini pla
nul de preducție. Sint șl alte 
probleme pe care le-am discutat ■ 
astăzi, inclusiv modul cum se a- 
plică sistemul de salarizare. care 
va trebui îmbunătățit, probleme de 
aprovizionare șl altele.

Este necesar ins fi să se treacă cu 
hotărlre la luarea unor măsuri pen
tru depășirea rapidă a greutăților 
actuale. ȚInInd seama de cele ce 
am spus mal înainte, de faptul că 
rezolvarea problemei de bază — 
mecanizarea șl introducerea tehni
cii modeme In sectorul minier — 
cere oarecare timp, am ajuns

care le depunem!, or fi conjugate în
totdeauna cu o preocupare susținută 
din partea tuturor cadrelor de con
ducere, a speeialLștllar, inclusiv a ce
lor din minister, ipeniru găsirea celor 
mal bune soluții in vederea rezolvă
rii problemelor tehnlco-economice, 
îndeosebi pentru" asigurarea unei do
tări corespunzătoare.

Dumneavoastră; tovarășa secretar 
general, spuneați: „Să nu mal' plece 
dta Întreprinderi instalații sau pro
duse care nu mal corespund cerin
țelor tehnice, care produc pagube 
economiei noastre"1. Minerii văl! 
Jiului simt din plin adevărul celor 
afirmate de dumneavoastră. Dacă 
astăzi, siniem datori față de patrip ra 
o însemnată cantitate de cărbune, a- 
ceasta se datorește. în boita măsură 
șl calității necorespunzătoare a unor 
instala ții șl utilaje.

Fără îndoială că mal avem diferite 
neajunsuri și in activitatea noastră; 
în folosirea fondului de timp, in În
treținerea șl exploatarea utilajelor, 
In domeniul disciplinei! muncii Aten
ția organizației noastre de partid este 
orientată spre Înlăturarea acestor 
neajunsuri. în același timp, rintem 
preorapațî de realizarea cu forțe pro
prii a unor utilaje și piese de schimb 
de care avem nevoie. TrebiiLe să spu
nem insă că simțim nevoia unul aju
tor mal substanțial șl din partea uzi
nelor constructoare de utilaj minier 
din țară, a ministerului pentru asi- 
1,---------
lor de zăeâmlnt; din 
noastre. f

Conșileațl de marea răspundere 
ce revine organizație! noastre do 
partid — a spus in Încheiere tovară
șul Clement Negruț — comuniștii din 
Valea Jiului — puternic, siăplnlțt de 
dorința de a demonstra că șl acum, 
ca Întotdeauna, rav’ntul de miner 
esie cuvlnt de onoare — sint hota- 
rițl să pună In mișcare toate ener
giile de care dispun, toaifi pricepe
rea lor, integrinclu-ne organic In ac
țiunea întregului: popor pentru ridi
carea României socialist© pe cuinii 
tot mal Înalte alo progresului șl civi
lizației. 1 1

Eu slnt miner K1 conduc o brigadă 
de frontalLștl la {Exploatarea minie
ră Lupeni. cea moi mare mină din 
bazinul Văii Jiului, a spus în ctsvin- 
tul său tovarășul PETRE CON
STANTIN, Erou al Muncii Socialis
te. în ultimii, 10'ani. colectivul nos
tru șl-a realizat lună de lună sar
cinile de plan. Munca ml-n adus a- 
dinca satlșfacțlq de n fi distins ra 
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialisto șl de n fi ales, recent, ca 
membru ol Comitetului Central al 
iutei asemenea : prețuiri din partea 
înțeleg -- așa cum înțeleg șl or
tacii mei rts i: -Z-... 
strădanii depuse!' zi de zl cu tena
citate. perseverență șl abnegație ne 
frontul cărbunelui. Iută dc ce. la 
miile de tone extrase peste olan 
plita in acest an, brigada noastră a 
mai adăugat 2p®0 tone In cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui. fiind hotărliă să-îl dubleze 
această depășire In clnsiea cele! de-a 
XXV-a aniversări a proclamării 
scumpei noastre republici. Vom 
căuta ca șl plnă acum sfi ne reali
zăm ritmic, așa ram sa cuvine, d.

în sala de festivități a Casei de 
cultură din Petroșani a arat loc ieri, 
la amiază, o rodnică Intilnlre a se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușcscu. cu acti
vul de partid al Văl! Jiului.

La Intrarea în sala ds festivități ’ 
a secretarului general al partidului, 
a celorlalți oaspeți, sutele de parti
cipant! Ia Intilnlre au făcut o entu
ziastă primire, au scandat îndelung 
pentru partid, pentru încercatul său 
conducător.

DeschlzJnd adunarea, tovarășul 
CLEMENT NEGRUȚ; prlm-sĂcretar 
al Comitetului municipal de partid 
Petroșani, a salutat cu căldură pre
zența la* adunară a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a celorlalți to
varăși' din conducerea partidului si 
statalul nostru. '•

Știm cu toții, stimate tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu, cunoaște între
gul partid, Întregul popor, cit de 
drămuit este timpul dumneavoastră 
do lucru, cite probleme, dte sarcini 
aveți de rezolvat. Tocmai aceasta ne 
îndeamnă să apreciem cum se cu
vine. practica conduceri! partidului! 
nostru, a dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, de a 
vid sfătui în permanență cu mem
brii partidului, cu poporul, de a face 
din flecare vizită un rodnic program 
de lucru, un dialog viu eu oamenii: 
care participă cu întreaga lor cupa-: 
citate de creație șl abnegație la edi
ficarea societății Roclallste multila
teral dezvoltate. Flecare dintre noi 
vede In această legătură de monolit 
dintre partid șl popor un înalt mo
de) privind felul In care trebuie să 
acționeze organele do parild. fiecare 
activist de partid.

Arătlnd că Înflăcărată chemare a- 
drasată de conducătorul partidului 
do la tribuna Conferinței Naționale 
clase! muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii a dat minerilor 
Văii Jiului un nou și puternic im
bold In muncă, subliniind Importan
ța deosebită a recente! consfătuiri 
de lucra din 7—8 septembrie de la 
Comitetul Central ol partidului, a 
expunerii prezentate de secretarul 
general al partidului cu ocest prilej, 
vorbitorul s-a referit la unele nea
junsuri din activitatea economică a 
Vâi! Jiului, spunlnd în continuare : 
Desigur, după cum cunoașteți, mun
citorii. minerii din Valea Jiului sint 
confruntați pentru moment cu unele 
probleme șl au rămas datori econo
miei naționale eu o Însemnată can
titate do cărbune. Vă informez Insă 
că voința unanimă a comuniștilor, 
a muncitorilor mineri — caro țin Ia 
tradițiile dc Înaltă dăruire șl abne
gație ce slnt proprii minerilor din 
acest bazin — este de a face totul 
pentru n depăși acest moment difi
cil. Sintem hoiăriț! să depunem toa
te eforturile pentru a ne ridica la 
înălțimea exigențelor șl să ajungem 
aco!o undo partidul ne cere sfi fim: 
pe locurile cele dinții.

Roievlnd calitățile deosebite ale 
oamenilor Vfiil Jiului, hărnicia, pu
terea lor do dăruire, măsurile luate 
pentru perfecționarea muncit politi
co-educative, eforturile depuse pen
tru sporirea eficienței economice, 
vorbitorul a spus In continuare : 
Eficiența activității noastre ar putea 
fi și mal mare dacă eforturile pe
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ciul Ia frontul da lucru, să ne rea
lizăm și de azi Înainte sarcinile de 
plan. Desigur, In mină mal s’nt șl 
dlficulifițl — n spus În continuare 
vorbitorul. Important este sfi găsim 
întotdeauna resursele de energie șl 
pricepere pentru a le depăși. Pen
tru ță nu există neajuns «ieste care 
să riu se poată trece. Am Învățat de 
la partid, din Indicațiile prețioase pe 
care dumneavoastră’ personal n! 
le-ap. dat, tovarășe secretar general, 
că succesul nu' e posibil fără unitate' 
de țel șl acțiune, fără disciplină
fermă, fără organizare la cel mal’: 
înalt nivel ; de la directorul de mină 
la cel din urmă salariat, flecare tre- 
bule să-șl facă, așa cum se cere, date- avem Dîal muit cftrbune cocs!fi
ria. ■ - -

Brigada pe caro o conduc a lat.-.: 
chemarea la întrecere către toate' co- 

dh. pentru
«tragerea a două cicluri In plus lu- 
lar, in abatajele frontale. O men

ținem In continuare și o vom susține 
cu no! fapta rare, alăturate celor

. nlere, sfi ducă la realizarea exem
plară s sarcinilor do mare răspun
dere pe caro ni le-n pus In față 
partidul. Nu vom cunoaște răgaz In 
lupta pentru a da viață-grandiosului Dar, după cum am menționat si 

’.."t •"-« la Congresul al X-lea. al
partidului, reducerea zile! de 
lucru nu trebuie sfi ducă la 
micșorarea producției și, deci, In

tuturor oamenilor Vfiil Jiului de a se, 
Intllni din nou, pentru a treia oară 
în ultima vreme, cu tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, mulțumind penlru grija 
po care partidul șl statul o manifestă 
pentru continua Îmbunătățire a con
dițiilor de muncă șl de viață nle ml-, 
nerllor, a spus în cuvîntul s&u : Și 
de data aceasta avem prilejul deose
bit de a vă asculta indicațiile, cuvin
tele de Îmbărbătare și de Îndemn 
privind modul cum să ne organizăm 
eficient intim,•« pentru ca rezultatul 
el sfi fie mol spornic, cum să rezol
vam problemele cu care sintem con
fruntați, să înlăturăm neajunsurile 
pe care le moi avem.

Sintem conștient! efi in activitatea 
noastră se manifestă unele neajun
suri. Exlstâ Încă o sennta de resurse 
Interne nevalorlficale ; trebuie să 
depunem eforturi susținute pentru 
stabilizarea forței do muncă, pentru 
folosirea Intensivă a utilajelor, pen
tru perfecționarea activității șl întă
rirea disciplinei.

Știm cft ridicarea activității de 
...uu„.u .V.UUUU,. extragere a cărbunelui la nivelul sar-

' partidului. Unei asemenea cinstiri. cinilor de plan depinde, in primii!
unei asemenea prețuiri din partea rind. de no!, de comuniști, do colec-
condiiccrjl de partid șl de stat, tivul minei, dc hoîfiriren și respon-

__a cum jnje|(.({ or_ sablllțatca cu care vom munci, vă
să rfispundem prin asigurăm, scumpe tovarășe Ceaușescti

efi organizația noastră de partid, mi
nerii. inginerii ș! tehnicienii de Io 
Pelriln vor face lot ce le stă în pu
tință pentru 11 ridica In cel rhal scurt 
timp rezultatul muncii nonsire in 
nivelul sarcinilor trasate de partid 
Nu no vom precupeți forțele, ne 
vom perfecționa fără încetare acil-, 
vito tea. ne vom însuși șl vom ge
neraliza Inillntlvele mlriereșt! ponlrc 
creșterea vitezelor de avansare șl 1 
productivității muncii, vom asigur." 
cel mai propice teren pentru gene-

caro o conduc a lansai
lectivele similare din bazin
e:
'harl„_ .~^ț-Jf.»—
ținem In continuare și o vom susține
tu uvi îuplu..uuo,. alăturate cvImj. cru co t» ore. Aceasta este, iară 

«n*»^ ™ ^rte .important

cablL
în ultimul timp, s-au luat o se

rie de măsuri pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă ale , __  .JBr, ,
minerilor din Valea Jiului. S-a nata de muncă. în al doilea rind, 
trecut la Introducerea zilei de lu- -,-x ~ ■■B8”"'1
cru de 6 ore. Aceasta este, fără

nu numai în viața dumneavoastră, 
a minerilor din Valea Jiului, cl șl 
In viața țări! noastre, în general.

irovlzionarea la docul de 
i‘.'.burta ' funcțlcmare aj

li

exploatările

angajament luat de întreaga țâră — 
înfăptuirea planului cincinal înainte 
de termen.

Tovarășul CHURCHES IOAN, se
cretar ol Comitetului de partid dala

sfi ducă la creșterea producției, la 
ridicarea productivității munci! șl 
implicit la sporirea în continuare 
a veniturilor oamenilor muncii. 
Așa am gîndlt noi atunci clnd am 
fost de acord sfi se treacă șl în 
Valea Jiului la reducerea zilei de 
lucru la 0 ore. Cred că am proce-

câ

/

(Continuare în pag. a HI-a)
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Cuvintarea tovarășului
Nîe@la9 Ceaușescu

(Urmare, din pag. a TI-a) de mașini să luăm părțile generale, 
universale — ca să spun așa — dar 

(laie șl ale muncii sindicatelor. De construcția dc bază trebuie făcută
asemenea, șl unele probleme socla- aici. ȘI, țlnind scama că In Valea
le ridicate ta discuții puteau flso- " ' ' —' ' ......
iuțlonale in bune condiții de or
ganizația de partid șl de sindicat. 
Fără îndoială că șl Consiliul Uniu
nii Generale a Sindicatelor putea 
să so ocupe mai mult de acesta 

\ probleme, să nu aștepte opt luni 
pentru a constata ceea ce a con
statat astăzi.

Este necesar ca din aceste nea
junsuri să tragem o concluzie mal 
generală în legătură cu metodele 
șl stilul de lucru ui unor organis
me ale noastre — Județene șl cen
trale — și să luăm măsuri de îmbu
nătățire. Eu vă asigur că vom lua 
măsurile corespunzătoare pentru a 
lichida lipsurile șl neajunsurile in 
acest domeniu. Este necesar să în
țelegem că toate organismele tre
buie să acționeze în mod unitar, să 
soluționeze la timp problemele șl să 
nu acționeze ca pompierii, după ce 
izbucnește focul. Noi nu avem or
gane de conducere „pentru a stin
ge focul" — ca să spun așa — ci 
pentru a soluționa la timp pro- 
blemelo' pe caro le ridică munca, 
viața, pentru a asigura o bună 
conducere a activității; numai 
soluționarea din timp a probleme
lor creează condiții pentru a nu 
se ivi greutăți. Sper că organis
mele răspunzătoare — locale șl 
centrale — vor trage toate con
cluziile pentru activitatea lor șl 
nu ne vom mai Intllni cu aseme
nea neajunsuri nici aici, nici în 
altă parte. Vreau să-mi exprim 
convingerea că măsurile po care 
le voni lua ne vor permite ca, în 
citeva luni, să asistăm la îmbună
tățirea radicală a situație! In Va
lea Jiului. (Aplauze prelungite).

Tiplnd 'seama de planul de per
spectivă, am discutat astăzi cu 
conducerea ministerului șl a cen
tral i;i asupra necesității de a se 
elabora un 'program de măsuri în 
vederea ' producerii unei cantități 
sporite de cărbune cocslflcabll. A- . 
vem‘ta vedere ca in următori! ani, 
pină in 1980, Valea Jiului să’ dea 
cel piițln 3 000 000 tone de cărbune 
net, ceea ce înseamnă să ajungă 
la -b extracție de circa 7 milioane 
tone de cărbune cocslflcabll. 
Trebuie sâ dezvoltăm rapid pro
ducția de oțel șl consider necesar 
să facem și în țară un efort mal 
mare In această direcție. După 
cum vedeți, aveți sarcini destul 
de mari. Producția actuală este 
aici de circa două milioane șl Ju
mătate tone șl, pontau a ajunge 
în 1080 la șapte milioane tone, 
este mult dc făcut După 1080 va 
trebui probabil să ne gîndlm să 
ajungem La zece milioane tone 
cărbune brut coeslficabil. Aceasta 
necesită, desigur, stabilirea unul 
program de lucru foarte serios, 
măsuri ferme din toate punctele 
de vedere. Va fl necesar ca cen
trala șl ministerul să organizeze 
un colectiv' special care să elabo
reze programul de măsuri. Rezer
ve sini, dar trebuie să ajungem 
La ele, să le valorificăm în condi
ții cit mal bune. Trebuie să ne 
gîndlm La o mecanizare rapidă in 
toată Valea Jiului. Este necesar 
sâ definitivăm rapid sistema de 
mașini și de utilaje, corespunză
toare condițiilor din Valea Jiu
lui. Chiar dacă am dori să impor
tăm asemenea mașini șl utilaje 
miniere, ele nu vor corespunde 
condițiilor de aici; știți foarte 
bine că șl de la o mină La alta 
sint deosebiri. De aceea, mașinile 
trebuie adaptate. Va trebui să pu
nem specialiștii din domeniul 
construcțiilor de mașini să lucre
ze împreună cu minerii, pentru 
a găsi soluțiile corespunzătoare. 
Specialiștii nu pot concepe mași
nile fără a trăi șl lucra aici, în 
Valea Jiului. Dor, sarcina prinei- 
pală revine și in acest domeniu 
Ministerului Minelor șl Centra
lei din Valea Jiului. Centrala 
va trebui să fie factorul prin
cipal în proiectarea și produ
cerea mașinilor miniere necesare 
în Valea Jiului. De la construcția

Jiului există forțe suficiente, cred 
că ar trebui să ne gîndlm că aici 
să dezvoltăm puternic producția de 
mașini miniere, deoarece Bala 
Mare are alt specific șl nu acolo 
trebuie să facem aceasta. Să dez
voltăm deci, încă din anul viitor, 
un puternic centru do construcții 
de mașini miniere pentru această 
zonă. (Aplauze puternice, prelun
gite). Ale! trebuie să funcționeze 
șl proiectarea, concepția — în 
strinsă legătură cu activitatea mi
nerilor, a oamenilor care lucrează 
In mine. Dacă vom proceda așa — 
șl așa trebuie să procedăm —.stat 
convins că problema de bază a 
mecanizării șl introducerii tehnicii 
modeme ta Valea Jiului, deci și a 
creării condițiilor pentru îndepli
nirea programului de perspectivă, 

, va fl soluționată. Astfel, vom crea 
șl condiții pentru a Îmbunătăți șl 
ușura munca minerilor care se 
schimbă ș! se va schimba tot mai 
mult.

Va trebui, ca odată cu mecani
zarea, cu introducerea tehnicii mo
derne, să ne ocupăm șl de crearea 
tipului de miner nou, ---- -
cunoască 
știe să o mtriulască;
vom uita ta mașini, vom învinui 
constructorul, dar de vină va fi cel 
care nu știe să le minulascft, să 
le întrețină. Acesta este un adevăr 
pe caro trebuie să-l avem In ve
dere. Esto necesar, deci, ca odată 
cu Introducerea tehnicii modeme, 
sâ ne gîndlm șl ta instruirea și pre
gătirea corespunzătoare noilor con
diții a cadrelor de muncitori din 
Valea Jiului. Săzstoblllm șl în a- 
ceasta privință un program spe- 
ciaL

tată, tovarăși, citeva din proble
mele tehnice șl organizatorice pe 
care va trebui să le soluționăm ta 
cel mal scurt timp penlru a nu ne 
mal întiln! cu greutățile existente 

' astăzi, pentru a crea o perspecti
vă bună de dezvoltare Văii Jiu
lui. Stă în puterea noastră să so
luționăm aceste probleme șl eu vă 
pot asigura că vom lua toate mă
surile pentru a crea condițiile or
ganizatorice șl materiale necesare 
rezolvării lor ta acest spirit. (A- 
ptauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în discuțiile de astăzi unii to
varăși au ridicat probleme legato 
de condițiile de muncă și de viață. 
Eu nu aș dori să mă opresc pe 
"larg asupra acestor probleme. Une
le din ele nu ar trebui să existe 
ta Valea Jiului. Sper că comite
tul județean de partid șl condu
cerea minelor au reținu» aceste 
probleme și, împreună cu sindica
tele, vor lua măsuri ca problemele 
legate de buna aprovizionare, de 
funcționarea cantinelor, de calita
tea unor alimente șl ta special a 
plinii să fie soluționate ta med 

' radical. în 2—3 zile aceste proble
me vor trebui să-șl găsească solu
ționarea ! Aceasta nu constituie nici 
o greutate — dispunem de tot ceea 
ce esto necesar pentru acest lucru. 
Cauza neajunsurilor este numai 
neglijența, o anumita nepăsare 
din partea celor chemați să re
zolve problemele respective. Rog 
să fie luate netatirztat măsurile ce 
se Impun 1 (Aplauze puternice ; se 
scandează: „Ceaușescu șl po
porul !“).

în discuții am fost Informat că 
se ridică șl unele probleme legate 
de locuințe. Desigur, ritmul con
strucției de locuințe ta general este 
destul de mare, dar se pare că Încă 
nu satisface. Vom analiza aceasta 
— șl sper că putem, față de ulti
mii do! ani, să suplimentăm planul 
în următorii trei ani cu cile 
309—400 de apartamente anual, 
deci cu (’ 
ln viitorii trei ani.
cred că vom putea soluționa ta 
condiții mal bune șl problema lo
cuințelor. (Aplauze puternice, 
urale).

în ce privește problemele legate

de sistemul de salarizare șl de 
simplificarea lui, precum șl de alte 
măsuri Ln acest domeniu, am cerut 
consiliului oamenilor muncii să le 
studieze șl ln două săptămîni sA 
înainteze propuneri pentru a putea 
aduce ți aici ImbunătățlrUe nece
sare. Trebuie să facem astfel ca 
sistemul de salarizare să fie bine 
înțeles, să fie cit mai simplu șl să 
corespundă condițiilor specifice 
alo minerilor din Valea Jiului. (A- 
planze prelungite, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar lolodatfl ca organi
zațiile de partid, do sindicat și ti
neret să acorde mol multă atenție 
organizării timpului liber, care 
acum a crescut; d!n 24 de ore, 
oameni! au 18 ore libere. Trebuie 
să ne gîndlm realmente șl la mo
dul cum lșl petrec oamenii timpul 
liber. în timpul' liber oamenii să 
mal învețe ceva, să participe șl la 
activitatea culturală, sportivă, dis
tractivă. (Aplauze puternlee). Pro
babil, mulți vor avea timp șl pen
tru activitatea qbștcoscă-gospodă- 
rească, pentru ma! buna gospodă
rire a, orașelor, comunelor, adu- 
dndu-șl astfel contribuția la bu
nul mers al vieții sociale, din lo
calitățile respective. Aș ruga 
organizațiile de partid șl obștești să 
acorde mni multă atenție acestei 
probleme și să stabilească $1 în a- 
ceastă privință un program cores
punzător de activitate, țlnind sea
ma de condițiile noi. Oricum, mul 
mult de 8—10 ore cred că nimeni 
nu poate dormi. (Animație, vil a- 
plauzc).

Iată, tovarăși, citeva aspecte care 
trebuie să ne preocupe ln viitor, 
spre a soluționa problemele apă
rute odată cu reducerea timpului 
de lucru, cu perfecționarea gene
rală a activității noastre econo
mi co-soclale. Avem toate condi
țiile pentru rezolvarea loc. Stat 
convins că Valea Jiului va pu
tea să ofere un model . de telul 
cum trebuie soluționate proble
mele și ln alte sectoare; pen
tru că în următorii ani va tre
bui să trecem șl în alte sectoare 
ln reducerea zilei de muncă. Ex
periența dumneavoastră, greută
țile dumneavoastră .ne vor ajuta 
să facem să nu șe mai repete șl în 
alte sectoare lipsuri similare. Cri- 
tlcîndd-1, de pildă, pe ministrul 
minelor, cred că ceilalți vor trage 
învățăminte șl vor evita să fie cri
ticați pentru asemenea neajun
suri. (Aplauze).

Soluțlonlhd toate aceste pro
bleme va trebui să no gîndlm la 
obținerea unei creșteri simțitoare 
a producției, țlntad seama de pre
ocuparea generală a dusei munci
toare, a întregului nostru popor de 
a îndeplini în bune condiții pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea, sarcinile suplimentare tra
sate de Conferința Națională din 
acest an. Cred că Urmăriți presa 
șl cunoașteți că in toată țara oa
meni! muncii fac totul pentru a 
descoperi no! rezerve. Vă pot
meni! muncii fac totul pentru

spune că avîntul creat ta ajunul 
Conferinței, Naționale a sporit șl 
mai mult, că toate colectivele de 
oameni al muncii se preocupă nu 
numai dc realizarea cincinalului 
mai devrerne, dar și de ridicarea 
întregii acțlvltățl la un nivel su
perior, asîgurînd pe această cale 
progresul mai rapid al patriei 
noastre, făurirea societăți! socia
liste multilateral dezvoltate, crea
rea condițiilor pentru trecerea ta 
înfăptuirea societății comuniste în 
Romftnla. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Nu aș dori să mă mai refer ta 
alte aspecte ale activității noastre, 
nici ta probleme Internaționale. 
Am vorbit de multe ori despre ele, 
cunoașteți politica externă a Româ
niei — politică de colaborare cu 
toate țările socialiste, do întărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comunlsie : șl antilmperiallste, de 
colaborare cu ioate statele lumii, 
de asigurarea unei păci trainice în
tre popoare. (Aplauze puternice).

Trebuie să avem permanent în 
vedere că iot ceea ce facem, succe
sele noastre in construcția socla-

So vizitează principalele'secții de producjio ale Combinatului siderurgic Hunedoara

listă, în învingerea greutăților — 
dteodatfi Inerente, dar alteori de- 
plnzind de oameni, putindu-se 
evita — reprezdntă o contribuție la 
cauza întăririi forței șl unității ță
rilor socialiste, la creșterea presti
giului șl Influenței socialismului în 
lume. Deci, îndepllnlndu-ne in 
bune condiții snrelniîo de plan 
național, ne IndcpLlnlm șl îndato
ririle internaționale, contribuim 
activ 1a eauza prieteniei șl păcii în 
întreaga lume. (Aplauze puternice).

Sînt convins că oamenii muncii 
din Valea Jiului -— ca de altfel 
întreaga noastră clasă muncitoare, 
întregul popor — îșl vor face șl In 
viitor, ca șl plnă acum, datoria cu 
tot mal multă fermitate, vor în
vinge greutățile șl vor ocupa un 
loc de cinste în întrecerea pentru 
îndeplinirea înainte dR termen a 
planului cincinal. (Aplauze puter-< 
nice, urale).

Vă doresc succes deplin în în
treaga dumneavoastră activitate, 
multă sănătate, multă feridre. 
„Noroc bun" ! (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu— 
P.CJL !" • „Ceaușescu șl poporal!“ 
Cel prezențl In sală ovaționează 
îndelung pentru parild, pentru Co
mitelui Central, pentru secreiaral 
general al partidului, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu).

*
Cuvintarea secretarului general nl 

partidului — riguroasă analiză a 
realităților economico, roclal-poll- 
tlce ale VăJH Jiului, a stilului de 
muncă al organelor și organizațiilor 
de partid — a fost urmărită cu pro
fund Interes do participant!! la in- 
tllnire. Prin caracterul său analitic, 
prin veritabilul program de lucru 
pus In fața organizației de parild 
județene, a tuturor organizațiilor de 
partid din Valea Jiului., prin obser
vațiile, critice privind o seamă de, 
neajunsuri manifestate, prin solu
țiile șl Indlcailllo dote pentru per
fecționarea activi tații economice; 
a muncii polltlco-organlzatorlce. 
cuvintarea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu. subliniata prin Îndelun
gate ș! repetate aplauze, va consti
tui, neîndoios. un ajutor prețios, un 
îndrumar sigur al activității viitoa
re. Oamenii muncii din Valea Jiului 
au simțit și de dala aceasta ajutorul 
prețios al partidului, au trăit înalta 
satisfacție de a ști că alături de el. 
lmbărbâtindu-l, arăflndu-le cu pri
cepere drumul de urmat, se află 
tovarășul de nădejde, neprețuit con
ducător — secretarul general al 
partidului.

Acestor sentimente le-a dat glas 
în cuvlntul rostit Ia Încheierea adu
nării tovarășe.! Clement Negrul, 
prim-aecreter al Comitatului muni
cipal Petroșani al P.C.R. :

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că membrii de partid, Toți 
oamenii muncii din Valea Jiului nu 
trăit momente de neuitat in aceasta 
zl â- vizitei dumneavoastră de lu- 
cru.

Sfa tu rile 5! îridrwmăriiG ■ te w». s8^1”dreaP’X Jn 9’’^ 
parcursul vizitei. Îndemnurile ne ■'•T’J’0 stadionul orașuluL
care le-am desprins cu'toții din cu
vintarea dumneavoastră constituie 
pentra comuniști, pentru toți oame
nii muncii din acest important ba
zin carbonifer al patriei un deme

I
Discujia cu secretarul general al partidului, are un pronunțat caracter de lucru
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bit dc valoros program de nctlunc ln 
lupta pentru transpunerea ta viață a 
hotărirllor Congresului ol X-lea șl 
ale Conferinței Naționale a parti
dului.

Privim cu maximă răspundere 
sarcinile ce ne stau ln fată. Știm 
că îmbunătățirea activității In ca
drul exploatărilor miniere din Valea, 
Jiului va cere eforturi deosebite de 
glndlre creatoare, dc organizare, de 
muncă șl disciplină fermă. Dar ne 
simțim in măsură să vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolao 
Ceaușescu. că hotfirlrea noastră ferr 
mfl este să ne Integrăm cit mul pu
ternic ln marea acțiune națională- 
pentru Îndeplinirea Înainte de ter
men a actualului cincinal.

înloideaunn minerii nu fost un 
detașament muncitoresc de nădejde.. 
Sintcm siguri că el ■ lșl vor onora 
prin fapte tradițiile revoluționare, 
că vor face totul pentru n ' asigura 
siderurgiei șl energetici! românești 
cărbunele necesar.

După Încheierea adunării. In pia
ța din faja casei de cultură, pe stră
zile orașului, mii șl mit de locuitori 
al Petroșanilor șl mineri de la ex
ploatările din Împrejurimi au ținut 
să-l salute din aou pe conducătorul 
Iubit al poporalul. Răsură puternica 
urale. aclamații pentru Partidul Co-

Discujia cu secretarul general al partidului, are un pronunțat caracter de lucru

mărci de oțeluri cu caracteristici su- 
perloare. De asemenea, producția de m 
oțeluri aliate, cu Indici lnolțl de caii-a: 
tale, reprezintă. In prezent, circa 40 
la sută din Întreaga producție de , 
metal elaborată la-Hunedoara. E un- 
lucru foarte bun — apreciază iova- ■ 
rășul Nlcolae Ceaușescu, dar aveți 
multe posibilități pentru ca ștacheta' • 
mărcilor de oțeluri cu calități su- . 
porloare să fie ridicata și mai sus. .3 

în semn de stimă șl prețuire, se
cretarului general 1 sa oferă o statu
tes reprezeatlnd un oțelar. "

Sa vizitează apoi grupul de laml- i» 
noare al combinatului — blumlngu- 
rile de 1 (MO și 13!N) mm, laminarul 
de semifabricate, liniile de laminate - 
finite, slrmă șl benzi — agregate ' 
construite In Întregime in anii roata- “ 
llsmulul șl cu care metalurgia româ
nească se poate mlndrl.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu este 
Informat despre preocupările meia- 
lurglșdior de aici de a livra la timp 
șl in bune condiții metalul.

Este prezentată. In continuarea yl- ’ 
zilei, o Interesanta expoziție caro ' 
sintetizează in bună măsură actlvl- 
tatoa harnicilor slderurglștl hune- ț 
dorenl. realizările lor cant’tatlvjj șl; 
calitative. Un stand prezintă node' 
mărci de oțel asimilate Sn produc- , 
fie In acest an. Se rerruirdl îndeosebi 
nolle sortimente do oțel pentru [In- . 
duslria de autoturisme, camioane' șl; 
tractoare, oțeluri Inoxidabile pentru 
Industria de utilaj chimic șl Insia- ‘ 
lațll energellee de marc capacitate. 
O nouă marcă-do otel — Cih — Cor 
— este produsă pentru prima dalfi — 
nici, la Hunedoara. Eșle un otel deo
sebit de rezistent la coroziuni. Șe-. 
crelarul general ol partidului reco
mandă specialiștilor să intensifice ■ 
munca de cercetare In vederea im- 
bunătațlri! tehnologiilor de aglome
rare, și, pts această cale, să realizeze 
metal cu caracteristici superioare.

în Încheierea vizitei ia combina
tul siderurgic.1 tovarășul Nlcolae ‘ 
Ceaușescu a scris In Cartea de o- 
noare a combinatului : „Felicit căl
duros pe sldcrurglștll din puternli 
cotate a oțelului românesc. în j i 
junul primei sărbătoriri a „Zilei me- . 
talurglstulur. expresie b grijii deo- , 
scblte n conducerii de parild șl) de' 
stat, a preocupărilor constanta ppn- . 
ini bunăstarea oamenilor muncii, do
resc sfi exprim și pe această cale' a- - 
cestul harnic colectiv noi șl noi; 
succese In cri^lcrea șl diversificarea 
producției de metal. Multa sănătate 
șl fericire'". , j- j ,

în apl.'itizele slderurglsdlor. iova- ' 
rășul Nlcolae Ceaușescu so îndreaptă 
către locul do desfășurare a mltln- - 
gulul

ntei nu realizat In nce.rt an 0 MK) tone 
fontă cu coca economisit șl că nu-șl 
vor precupeți eforturile pentru rea
lizarea sarcinilor planului cincinal 
înainte de termen. Secretarul gene
ral al partidului cere explicații eu 
privire In caracteristicile tehnlco- 
fuhcțldnale alo agregnlulul, se inte
resează do preocupările acestui har
nic colectiv pentru folosirea ta În
treaga capacitate a Instalațiilor șl 
măsurile întreprinse In direcția re- 
duceril ■ consțimuiui specific do cocs. 

’ So trece apoi pe platforma celui 
mai Hnăr vlăstar al siderurgiei ro
mânești — furnalul nr. D, de 1 GOT 
mc. Prin eforturile unite oile slderur- 
gițlilor șl constatatorilor, acest nou 
obiectiv al combinatului a fost ridi
cat Intr-un termen moi scurt cu zece 
zile față de ce! planificat Noul s- 
aregat, al treilea de acest gen din 
combinat, care a primit recent bote
zul focului, va produce de peste opt 
ori mai multă fontă decil se realiza 
la Hunedoara In HM8. Conducătorul' 
partidului șl stalului apreciază ni
velul tehnic ridicat, construcția mo
dernă a acestui important obiectiv 
industrial al actualului cincinal, pro
iectat șl executat in Întregime 
utilaje românești.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu vizi
tează punctul de comandă, unde 1 se 

urme, aciamațu pentru i-artraui vu- prezintă, printre altele, Instalația e-
niunlst Român, pentru secretarul său ieclronică pentru măsurarea coro

ziuni! velrelor de furnal, executata 
in întregime de Institutul de Fizică 
Atomică din București.

Se vizitează apoi oțelăria Martin 
nr. 2, una dintre cele mat reprezen
tative secții ale marelui combinat. în 
rlndul harnicului colectiv de ta acest 
sector muncesc oameni care prin ac
tivitatea desfășurată In producție șl 
In viața obștească s-au făcut cunos
cut! In Întreaga țară. Printre oceșlia 
so afifi' Eroul Muncii Socialiste 
Ștefan Tripșa, deputat In Marea A- 
dunarc Națională, prlm-topilorli Au
gustin Mnier șl Teodor Fițus, care 
lucrează, aid de mal bine do 29 de 
ani. Aci s-n aplicat pentru prima 
dată In țară tehnologia do utilizare n 
oxigenului ca Intensificator In pro
cesul de topire și elaborare a meta
lului. Prin folosirea acestui original 
procedeu s-n realizat creșterea pro
ducție! cu 76OTQ tone oțel pe nn.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu reco
mandă generalizarea rapidă a acestui 
procedeu, introducerea de noi teh
nologii moderne, de mare randament. 
Totodată, secretarul general al parti
dului apreciază preocupările existen
te aici pentru diversificarea prcniuc- 
țlel dc oțeluri.

Am obținut de In Începutul n- 
nulul — spun slderurglștil — 19 noi

general.
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, cei

lalți conducători de partid și de stat, 
aajîndreaptă; in ovațlUo mulțimii, 

;; i:JI----’ —
La bordul unui elicopter, tovarășul 

Nlcolae Ceaușescu se îndreaptă apoi 
spre un alt puternic centru Indus
trial al județului — municipiul 
Hunedoara.

£a Combinatul siderurgic 
Hunedoara

Vineri ia amiază, secretarul gene
ral al partidului a sosit In orașul 
Hunedoara, vizită care are o semni
ficație deosebită in acest an, ea des- 
fâșurlndu-sc In ajunul unui eveni
ment ce se sărbătorește pentru prima 
dată In țară — „Ziua metalurgistu
lui".

La aterizarea elicopterului pe sta
dionul „Corvlnul", tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a fost primit in aclamații 
șl ovații de pesto 19 (MM) do oameni 
ai muncii — români, moghtarl, ger
mani din municipiile Deva șl Hu
nedoara. " ' ' . ' ,
Gheorghe Vaslu, prlm-sccretar al
Comitetului municipal Hunedoara ol 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar municipal, conducători ai orga
nelor locale dc partid șl dc stal. Pio
nieri și tinere in costume pitorești 
întnineaza frumoaso buchete de flori. 
Cortegiul mașinilor oflclnle străbate 
apoi străzile orașului. Mii dc local
nici, purllnd sti 
re, 1 
delung.

I, purllnd stegulețe roșii șl trlcolo- 
pancarte, tablouri, ovaționează In-

...Uri prim popas In marea cetate a 
siderurgiei românești.

Po frontispiciul clădirii combinatu
lui siderurgic se află înscrisă urarea 
de bun venit, încadrată de drapele 
roșii și tricolore.

Sosirea In vestita cetate a oțelului 
prilejuiește o nouă șl deosebit de 
puternică manifestare do dragoste, 
bucurie șl recimoșttață față dc con
ducătorul iubit al partidului. Condu
cători! do partid și de stai sini 
lutați de Nicolao Agachl, ministrul 
lndustrlol metalurgice, de membrii 
consiliului oamenilor munci! din 
combina:. La Invitația gazdelor, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid șl de stat se în
dreaptă spre clădirea administrativă 
a combinatului.

Are loc o Inlllnlre de lucru în fața 
sediului Centrale! Industriale Hune
doara. In fața unel-machete și a gra
ficelor, Ing. Coslache Trotuș. direc
torul general ol combinatului, 
formează despro preocupările side- 
rurglștllor pentru realizarea înainte 
de termen a sarcinilor do producție 
po acest an șl a planului cincinal. 
Slderurglștl! hunedorcnl. conștient! 
de faptul că fonta, oțelul si lami
natele. ..plinea Industriei'*, sint pro
duse vitale pentru întreaga econo
mie, raportează că ln vibranta ta-

■ trecere desfășurată In cinstea ani
versării republicii și a „Zile! me- 
Lalurgistuiut" nu realizat de la În
ceputul anului o producție suplimen
tara In valoare de peste 52 milioane 
lei. Cea mai mare parte a sporului 
do producție s-a obținut pe seama 
creșterii productivității munclL S-au 
livrat economiei naționale, pesta 
plan, aproape 2GG0 tono cocs. 16 GOT 
tono fontă, peste 21 (MM) tone otel, din 
care 6 600 tone oțel aliat. 13GOO tone 
laminate finite pline și alte produ
se. Elocventa este și cifra de circa 

,18 milioane Iei. beneficii suplimen
tare. ce reprezintă îndeplinirea și 
depășirea angajamentului anual al 
siderurgicilor. Discuția cu secreta
rul general al partidului ore un pro
nunțat caracter de lucru. Sint ana
lizate posibilitățile existente pentru 
ca. încă in acest an. să se atingă pa
rametri! cifrelor de pian din 1973. Șl. 
un angajament ferm, o asigurare dotă

‘r-AZ'■. dr.:? th 
secretarului general al partidului : 
ta actualul cincinal vor fi livrate în
treprinderilor Industriale cu 200 (MW— 
3®9 GOT tone mcial paste sarcinile de 
plan.

Se vlrite'azfl apoi principalele secții 
de producție ale combinatului, un 
prim popas ore loc In furnalul nr. 8, 
aflat in plin' proces de producție, 
unul din marile agregate meta
lurgice edificate ln anii socialis
mului. Po platformă, tovarășul 
Nicolne Ceaușescu este intlnaplnnt de 
prim-furnaUsiul Alexandru Holiățea- 
nu, care raportează că Jurnaliștii dc

I E
La sflrșl'ul vizitei puternica ce

tate a metalului românesc. în Imen
sa hală a laminorului de 630 mm. a 
avut loc un entuziast miting. Erau 
.adunați aici mil si mil do furnaUștl. 
oțeluri. laminator!, constructor! care 
au făcut o călduroasă primire se
cretarului general al partidului.

Deschlzînd mitingul, tovarășul 
IOACIIIM MOGA, prlm-secrelar al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.H., a spus că ziua do astăzi, ca 
Sl cea precedentă, constituie pentru 
locuitorii orașului Hunedoara, pentru 
minerii, slderurglștl!, constructorii, 
țăranii cooperatori sl Intelectualii din 
acest colt da (ară unul din cele maf 
fericite evenimente.

Hunedoara socialistă — operă mă
reață a poporului, slăpln pe desti
nele sale -- vă adresează, Iubite to
varășe secretar general, un fierbinte 
glnd do recunoștință, Izvorit din a- 
dineul inimilor tuturor locuitorilor 
acestor meleaguri, din târla dc oțel 
a brațelor călite ale slderurglșfilor, 
ale minerilor, din Încrederea ne
țărmurita cu care Întregul nostru ju
deț lșl scrutează viitorul dominat de 
înalte perspective.

Sentimentul tonifiant de adlncă 
bucurie și recunoștință lșl oro izvo- 
nil in faptul că fiectiro membru de 
partid, fiecare cetățean al Hunedoa
rei lșl dă seama pe deplin că tot ceea 
ce s-a realizat In anii socialismului 
pe meleagurile noastre străvechi, rl- 
dlcnle astăzi la nivelul unei Înalte 
dezvoltări cconomlco-soclale, repre
zintă rodul politicii Înțelepte și clar
văzătoare a partidului, nostru, a con
ducerii sale, In frunte cu dumnea
voastră, tovarășe Nicotoo Ceaușescu. 
conducător eminent nl națiunii și 
personalitate de prlm-rnng ta în
treaga lume.

Acum, dnd statefi din nou In mij
locul nostru, ne amintim cu o deose
bita emoție de vizita pe care ați 
efectuat-o In Hunedoara eu câțiva ani 
In urmă, de Indicațiile prețioase po 
care le-am primit de ta dumneavoas
tră șl pe care, urmlndu-le, tun ob
ținut succese Însemnate in toate do- 
meollle. 1

Tnssllndu-se In efortul general al 
întregii țări. dc a realiza exemplar 
sarcinile de pian, partlclplr.d cu en
tuziasm ta întrecerea socialistă ce a 
Înflăcărat întreaga națiune, Județul 
Hunedoara a realizat In primele opt

luni din acest an o producție Indus
trială suplimentară !n valoare de 1.63 
milioana lei.

Slderurglștil Hunedoarei, conșll- 
ențl de faptul că fonta, oțelul șl la
minatele, numite șl „plinea indus
triei", sint produse vitale pentru În
treaga economie, raportează că au 
realizat pesta prevederile planului

13-™)
2 GOT

16 300 tono fonta, 21 300 tone 
dLn caro 6 GOO tone oțel aliat, 
tone laminate finite, aproape 
tone cocs.

Succesele slderurglștllor șl 
structorilor hunedorcnl aduc un ti
tlu de cinste acestor colective pen
tru care a devenit o tradiție aâ. fie 
la loc do frunte In Întrecere ; acum 
el înscriu un nou record, punlnd cu 
10 zile mai devreme In funcțiune 
furnalul nr. 0, de 1 GOT mc.

Folosim acest prilej. Iubito to
varășe secretar general, pentru a vă 
adrese, in numele tuturor locuito
rilor județului nostru, cele mal cal
de mulțumiri pentru sprijinul per
manent pe care nl-1 (lăți cu Incita 
dumneavoastră competență. Recenta 
consfătuire de lucru do la Comite
tul Centrai al P.C.R., cuvintarea 
dumneavoastră, Iubite tovarășe 
Nicolao Ceaușescu, ne înarmează eu 
un nou șl mai bogat program de lu
cra. pe caro 11 vom concretiza in 
no! și substanțiale-succese, insușin- 
du-nc deviza po care dumneavoastră 
ați formulat-o all: de mobilizator : 
„Mal Iute, mar bine, mal eficient!" 
— pentru Înflorirea patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

Vizita de lucru cu care ne onorați 
pentru a doua oară in ultimi! ani, a 
spus maistrul furnalist NICOLAE 
MARCULESCU, Erou al Muncit So
cialiste, no produce cele mal frumoa
so șl vibranta senUmenie pentru 
Înalta grijă șl preocuparea pe care o 
manifestați față de.noi, fata de mer
sul mereu ascendent al țării spre cul
mile civilizației șl progresului.

Hotărlrilc Congresului al X-lea, 
ale Conferinței Naționale, expunerile 
șl cuvinlărilo dumneavoastră consti
tuie pentru noi, ca. de altfel, pentru 
întregul nostru popor, o insuflell- 
loarc chemare. Am reținut, iubite 
tovarășe secretar general, din cuvin
tarea dumneavoastră la recenta cons
fătuire de iucru de la C.C. a! P.C.R., 
că nouă, slderurglșlilor, ne revin sar
cini-do mare răspundere In.privința

creșteri! producție! da metal, redu
cerii cheltuielilor materiale șl bă- 
ncjti P8 ta™1 f-a fontă, creșterii cali
tăți! corespunzător exigențelor no! 
ale unei economii "modeme, folosirii, 
dt mal depline o capacităților do 
producție, ridicării eficiența! activi
tății noastre.

blntem conștlenți că in activitatea 
noastră mal există unele neajunsuri, 
dar ne stă In putere să Ie înlăturăm 
șl o vom face cu toată hotărîroa. «

Măsurile luate în lumina documen
telor Conferinței Naționala a parti
dului, condițiile create Încă din acest 
an ne dau garanția obținerii in anul 
1973 — an hoHnțor pentru realiza
rea actualului cincinal Înainte de ter-, 
men — a unor rezultate tot mol bu
ne, o uno- indic! superiori de uliii-, 
zare a furnalelor.

Vă asigurăm, șl no angajăm tot
odată, că nu vom precupeți nici un. 
efort pentru a ne aduce > o contribu
ție dt mal de preț la Înflorirea 
României soc! ol îs ie.

Siniem mlndrl să vă raportăm, 
spus maistrul oțetar VICTOR I.' 
TROESCU, că oțetarll hunedoreni' 
sini angajați cu abnegație și Înaltă- 
dăruire patriotică la înfăptuirea sar-'.' 
clnllor trasate do Congresul al X-!ea' 
șl do Conferința Națională a parti-» 
ciulul pentru realizarea Înainte do 
termen a planului cincinal. ■

Adeziunea noastră deplină șl ata
șamentul fierbinte față de politica 
Internă și internațională a partidului’ 
lșl găsesc expresia concretă in an
gajamentul ce ni l-am asumat In a-' 
cest an do a depăși sarcinile do plan- 
cu SOM tone oțel, de a reduce con
sumul dc metal cu peste 3 (MM) tone, 
de a realiza economii la prețul do 
cost de peste-10 (MM) OM) le! prin efor-' 
turi proprii.

Astăzi, pe graficele noastre de ta-- 
trecere am Înscris cea de-a 21000 
tonă de oțel peste plan, elaborat in 
totalitate po seama creșterii produc
tivității muncii, am realizat economii 
ta prețul de cost prin reducerea chel-' 
tulelilor materiale in valoare de peste 
15 000 0®) lei, precum și Însemnate 
economii do metal Aceste rezultate 
le Închinăm-celei de-n XXV-a ani- • 
versărl a proclamării republicii.

în aceste zile om dezbătut pe larg 
In organizațiile do partid sarcinile ce

(Continuare In pag. a IV-a)
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La întreprinderea „Libertatea

l.

(Urmare din pag. a IH-a)

ne revin din Istoricele documente ale 
Conferinței Naționale și din cuvin- 
iorea dumneavoastră la consfătuirea 
din 7—8 septembrie a.c. șl am «labi
lii măsuri a căror realizare să ducă 
la creșterea nivelului calitativ al 
metalului hunedorcan, care, așa 
cum ne-nm angajai, poate și 
trebuie «A . (le In propijcîie de 
peste 30 la gută oțel aliat,-; ca
pabil sâ satisfacă Intru toiul exi
gențele sporita ale Industriei con
structoare de mașlnț

Fermi tcțl-ml cu de la tribuna a- 
cesle! emoționante adunări, a ' epus 
tovarășul COSTACIIE TROTUȘ, <!;- 
rectorul ’ genera! a! Combinatului si
derurgic; să dau glas, in numele ml-- 
ilor de slderurglșli hunedoren!, re
cunoștinței fierbinți pe care o purtăm 
in Inimile șl glodurile noastre pentru

din Sibiu, renumiiâ peniru calitatea jeiâiurilor ei în jarâ și pesie hotare

economii suplimentare de peste 48 
milioane lei.

Știm că avem încă multe de făcut. 
Raportăm că Întregul colectiv rate 
angajat Intr-o muncă susUnută pen- 

■ vru reducerea cheltuielilor mate
riale, pentru’ creșterea productivității 
muncii șl realizarea unui grad cit 
mai ridicai) de asigurare 'cu piese .'șl 
uUlajo din producția proprie, pe 
baza unor tehnologii moderne șl de 
concepție originală.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general — a spus in În
cheiere vorbitorul — că sldcrurgișUÎ 
hunedorenl vor face din indicațiile 
dv. un program de muncă, coâxlde- 
rintT o datorie de i " 
situa In prtaelp;Tli______ _JL____
nobilă pentru edificarea socialismu
lui multilateral dezvoltat in România, 

în aplauzele ;șl uralele celor, pre
zențl a luat apoi cuvinlul tovarâțul 
Nicolae Ceaușescu.

grija părintească șl încrederea ce 
ne-o acordați.

F.olosesc acest .prilej poniru a vă 
raporta, Iubite tovarășe .Nicolae 
Ceaușescu. c,â, așa. cum ne-am an
gajat în fața Conferinței Naționale, 
prin utilizarea mâl rațională a cs- 
pacJiățâor de producție, prLn organi
zarea mal Judicioasă a fondului de 
timp șiș forței do muneâ în peri&ada 
ce a trecut din acest an, au fost ob- 
ținuîe jvcsie plan 10 OOT tone fontă,

- ill KCI tone oțel șl 13 COT tone lami
nate. Valoarea producției-marfă a 
fost depășită cu 72 .milioane,Iei. con- 
creîizate exclusiv In prodwse livraic 
beneficiarilor. Realizarea șl depăși
rea ; >-ircln!lor de iplan ne-au permis 
®ă 'acoperim și să devansăm obliga
țiile, de 'livrare.către benefjetarll In
terni, să afectăm1 resurse suplimen
tare pentru export șl r.ă creștem efi7 
clența economică a producției prin
;' J /■ ■ ; ! 1. < ;

na twarișwhi 
te Ceaușesdd

cinste de a se 
înduri in bătălia

0

y I • ■ L -*■ . j 7 ș / a -‘i '/•’l? "

neațd In fața lor. Eu mă așteptam 
cn el să vorbească despre necesi
tatea ca și • minerii să țină pasul 
eu muncitorii din Hunedoara* cu 
siderurgișlii, pentru că In sectorul, 
minier avem o anumită râminere 
în urmă. Cred că e bine ca intre 
aceste două mari colective. Intre 
aceste două mari organizații de 
partid să se stabilească o mal 
ștrlnsă coialșorare șl Întrajutorare, 
pentru o merge Împreună Înainte 
pe același front. Dacă undeva se 
ivesc lipsuri și greutăți, căutațl să 
le Învingeți ș: să mergeți înainte 
Împreună I Atunci vom lucra cum 
trebuie! (Aplauze puternice,turale).

Vedeți, In fața clasei, noastre 
muncitoare, a țărănimii, a in tel ec- 
■.•jalității. a Întregului popor stau 
sarcini mărețe ! Avem toate con
dițiile să le realizăm. Siritern con
vinși că vom obține rezultatele pe 
care ni le-am propus in toate do
meniile de activitate, pentru că a- 
vem o clasă muncitoare minunată, 
o țărftn ime mInunată, o 1 nteleclua- 
lîtate strins legală de muncitori și 
țărani. în strlnsă unitate, oa
menii muncii, fără deosebiri 
de naționalitate, urmează neabă
tut Partidul Comunist Romăn— 
forța poiltiefl conducătoare a 
societății noastre- socialiste. (A- 
piauze puternice, urale Îndelun
gate).

îndeplinind aceste mari obiecti
ve ale dezvoltării patriei răspun
dem, fără . îndoială, în primul rlnd 
îndatoririlor față de națiunea noas
tră socialistă, dar, totodată, ne înde- 

„a jr—____ ja_____

za generală a socialismului.

ut ... -
După miting, coloana de mașini se 

Îndreaptă către stadionul orașului, 
întregul traseu, este străbătut prln- 
ir-lin adevărat coridor viun Mii’ de 
oameni, ai muncii, practic întreaga 
populație n orașului Hunedoara, ptit- 
llnd drapele roșii și tricolore, fac 
secretarului general al partidului o 
grandioasă manifestare de dragoste 
ți atașament.

La punctul de decolare a elicople-
■ ■ r V, "" ■■ '

retor,■ o gardă formată din militari 
și membri ai gărzilor patriotice pre
zintă onorul comandantului .suprem. 
Fanfara militară intonează Imnul de 
stat..- După ,ce Ași ia rămas bun de 
la gazde și salută călduros miile de 
oameni ai muncii, care umplu piuă 
la refuz tribunele, tovarășul Nicolae 
Cenușescu se urcă în elicopter, in- 
dreplindu-se spre Sibiu, următorul 
punct al vizitei de lucru.

îndemnul partidului — I

Dragi tovarăși.

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, siderurglștllor hunedoreni, 
locuitorilor municipiului Hune
doara. tuturor locuitorilor Județu
lui, un salut călduros din partea 
Comitetului Central, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Socialiste Roma
nia. (Aplauze puternice, urale).

Sint deosebit de bucuros că, !n 
cadrul acestei vizite, mâ găsesc In 
mijlocul sldenirglștUor hunedo- 
reni. Cunosc activitatea pe care o 
desfășoară acesf minunat colectiv., 
rezullnțcle bune obținute în reali
zarea actualului plan cincinal, a 
sarcinilor pe acest an. Aș dori să 
adresez cele mâi calde felicitări 
furnalișlU0.1'" otelurilor șl lamino- 
riștllo" pentru rezultatele bune pe 
care le-au obținut in primele opt 
luni ale acestui an. (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează: 
„Ceaiișcscu-I’.t.'.ll."). Fără îndoială 
că munca Jurnaliștilor, oțelurilor 
si laminatoriliir ocupă uh loc Im
portant In siderurgia românească ; 
vu aflați Încă pe primul loc, deși 
in perspectiva GaluUul va trece ne 
acest loc. (Aplauze îndelungate).

Cunoașteți prcocitpărUe partidu
lui șl guvernului pentru asigurarea 
dezvoltării rapide a întregii, eco
nomii a patriei noastre. în realiza
rea obiectivului de a ridica Româ
nia, Într-Un timp istoricește scurt, 
in riadul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic, un rol 
important are producția de oțel. 
De aceea, in prevederile actualului 
cincinal, ale cincinalului următor 
și ta cadrul prognozelor pînâ In 
1090 acordăm o mare atenție dez
voltării siderurgiei, producției de 
oțel. în acest cadru — deși Com
binatul de la Galați se va dezvolta 
ta o producție superioară, deși vom 
mal construi probabil Încă un nou, 
centru siderurgic, Hunedoara va. 
ocupa totuși uri loc important; 
sperăm ca, din punct de vedere al 
producției propriu-zise, ea să nu 
răml'nă cu mult In urma Gnlațlu- 
lul și a celorlalte centre siderur
gice. (Aplauze puternice). Tocmai, 
aviild In vedere acest lucru, am 
discutat astăzi posibilitatea ca șl 
dumneavoastră să aduceți o con
tribuție mal mare la realizarea 
cincinalului Înainte de termen, să 
ajungeți in 1978 ta o producție «fa 
oțel de 4 milioane de tone. (Aplau
ze îndelungate). Aceasta presupune 
o producție de 500 000—609 000 de 
tone In plus față de prevederile 
cincinalului. Dar dezvoltarea Hu- 
nedoareî nu se va opri in 1075 ; 
vin noi cincinale șl am dori ca și 
Hunedoara să meargă înainte. 
Avem In vedere ca piuă in 1980 să 
ajungem aici ta o producție de 5 
milioane și Jumătate tone de oțe!. 
Aveți, deci, pers pecii ve frumoase, 
de creștere șl trebuie să faceți lo
tul pentru a realiza aceasta chiar 
mal devreme decis in 1980. (Aplau
ze puternice, urale).

Ne-am gindh să dăm sarcini 
sporite slderurgiștilor hunedoren! 
nvind tn 'vedere tradiția ți expe
riența lor; stnlem convinși că veți 
realiza în bune condiții aceste sur- 
pini de creștere u producției 
de oțel și laminate. (Aplauze 
puternice, îndelungate. Se scandea
ză :■ „Ceaușescu-P.C.Rri). Consider 
aplauzele dumneavoastră drept un 
angajament că veți face lotul pen
tru a realiza 4 milioane de tone de 
oțel P'taâ in 1075 “ bineînțeles de

- 
bună calitate șl în sortimente noi — 
și că vă veți îndeplini sarcinile 
pînfi ta 1980. (Aplauze puternice, 
urale).

Peste două zile veți sărbători 
pentru prima oara :,Z!ua metalur- 
gișUlori. Aș dori să vă adresez 
felicitări și cele mal bune urări cu 
acest prilej. (Aplauze puternice, 
urale). Doresc, de asemenea, ca de 
aid, de ta Hunedoara, să adresez 
fellcllăfi și urări tuturor siderur- 
gișillor din Romănta. (Aplauze pu- 
terniee, urale, se scandează : 
r,Ceâașescu-P.CJl.“).

Am vorbit de producția de oțet 
dar am constatai; eu multă.'satis
facție că ta Hunedoara se produc 
și o serie de utilaje necesare si
derurgiei. Tinînd seama de- jiro- , 

sporim salariile mal mult declt âm 
aviu In vedere ta Congresul al 
X-lei Ața'cujn se desfășoară acti
vitatea pînă âcum — și după cum 
demonstrează angajamentele luate 
de ri'iulte organizații de partid ju
dețene, entuziasmul cu care colec
tivele de oameni al muncii acțio
nează pentru descoperirea și pune
rea in valoare, a uriașelor rezerve 
care se găsesc in toate; unitățile 
noastre de producție avem con
vingerea că , șarclna Conferinței 
Naționale fte â termina țlhdnnlul 
înainte de termen'va fl realizată. 
Pe această bază, vom asigura șl o 
creștere mal mare a veniturilor 
oamenilor munci! din România. 
(Aplauze puternice, urale).

Totodată, este necesar să acor
dăm o atenție; sporită formării; de 
noi cadre de muncitori și specta- ■ 
liștl pentru acest sector de activi
ty te ee șe dezvoltă în ritm rapid. 
Aș dori &ă apelez la hunedoren!. 
cerindii-le săi șe preocupe șl să o- 
corde șl in , viitor — ca de altfel 
șl plnă acum un sprijin Impor
tant ta pregătirea noilor cadre, de 
muncitori |șl | specialiști pentru 
centrele siderurgice pe care le dez
voltăm sau 
în viilor în 
asigurăm uri 
de cadre bine 
soluționeze în 
problemele 
voi tarea prrid 
minate. (Aplauze prelungite).

AȘ dori să adresez organizației 
de partid din j Hunedoara, comu
niștilor. tuturor oamenilor munci! 
apelul de a acorda mai multă aten
ție activității în îrivft'țămînt. muri-' 
cil educative, rtdjchril nivelului de 
cultură, de cunoștințe ai cetățe
nilor și, ta -primul rlnd, al tinere
tului, de a se preocupa mal mult 
de aplicarea în viață a principiilor 
eticii șl echității socialiste. Să fa
cem din "Hunedoara — și din a- 
cest punct de : vedere — o puter
nică cetate de] muncitori înaintați.’ 
cpnșilențl de 
socletateaisdcL___ , _ .
sint stâpinil ; imljloacelor de pro
ducție șl efi de ei. de clasa mun
citoare, depinde in mare măsură 
felul cum vâ arăta societatea, 
noastră soclnltată' de miîne. (A- 
plauze îndelungate, urale).

Să modelăm' nu numai oțelul. c= 
șt omul ! Să dăm șl oțel de calita
te, dar să făurim șl omul înainta’ 
al societății socialiste multllatera' 
dezvoltate omul nxielățli cornii 
niște-! (Aplauze, urnle: se scan
dează': „Ceâușescu — t’.C.lt.").

Cred c3 primul secretar al co
mitetului județean n-o să-mi re
proșeze efi nuim-am referit acum 
șl la mineri; om vorbit de dlml-

gramul mare pâj care ÎI avem In 
următoarele clndnnJe pentru dez
voltarea siderurgie! — nu doresc 
să mal dau cifre. — aș dori sfi 
exprim speranța că Hunedoara, pe 
Ungă oțel șl laminate, se ya angaja 
mal mult șl In producerea utila
jelor necesare uzinelor siderurgice, 
Inclusiv uzinelor no! pe care le 
vom construi fa România. (Aplau
ze prelungite).

După cum vedeți, tovarăși, in 
cadrul programtUui de dezvoltare 
a României, de realizare a cinci
nalului' înainte de termen șl 
de apropiere de țările dezvol
tate. slderurgiștilor hunedoren! 
Ie revin îndatoriri de mare 
cinste. de mare răspundere. 
Știu că întotdeauna v-ați achitat 
binh de sarcini. Intr-adevăr, ce
rințele cresc ; necesitățile de oțe
luri de bună calitate sint tot 
mal mari. Dezvoltarea chimiei, a 
construe-iilor d.;. mușini, a altor 
sectoare economice cere din ce In 
ce mal mult oțel de calitate supe
rioară. Noi, astăzi, sînlem încă tri
butari Importului. DezvolHnd pro
ducția de oțel, trebuie să acordăm ■ 
mal mure atenție oțelurilor de ca
litate-„în această privință trebuie 
să recunoaștem cinstit că, eu toate 
rezultatele bune, mai. avem facă 
multe de făcut. Sper că Hunedoara., 
care dispune de cadre de înalta 
tehnicitate, cu o bogată experiență, 
va aduce o contribuție însemnată, 
ode in producerea oțelurilor de 
calitate superioară, cît șl fa forma
rea de cadre și în acordarea de a- 
slstență tehnică pentru alte oțelă- 
rll-dln România. Este necesar să 
acționați astfel ca în.următori! ani 
producția de oțeluri speciale in 
România să cunoască o diversifi
care șl un progres mult mal rapid, 
(Aplauze puternice). ’

După cum vedeți, pretențiile față 
de Hunedoara sfat toarte mari șl 
vă pot asigura că vor crește în 
următorii uni. Dar această este’ 
expresia încrederii; pe care no! o 
avem în organlzhjln de partid. în 
muncitorii din Hunedoara, care au 
dovedit că știu să facă totul pen
tru a-șl îndeplini obligațiile față 
de partid, față de popor. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
După cum știți, Conferința Na

țională a trasat sarcini mari pen
tru acest cincinal, Indlclnd, tot
odată, direcțiile principale ale 
perspective! de dezvoltare a Româ
nie! pini în 1990. Avem un pro
gram rolnunat. Trebuie, să facem 
totul pentru a Învinge timpul, pen
tru a lichida cit mai .repede sta
rea de înapoiere de la care am

plecat,; pentru a asigura Rom&ntcL 
un loc demn in riadul țărilor dez
voltate șl, o daift eu aceasta, pen- 
iru a asigura [«porului, națiuni! 
noastre socialiste, un nivel de vln- 
ță civilizat, cores pun zii lor cerințe
lor unei soclețftțl socialiste 'avan
sate. (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“).

Preocupliidu-ne de dezvoltarea 
economico-socinlă >n| țării, punem 
un mare accent pe ridicarea con
tinuă a bunăstOrl! materiale -și spl- ' 
rituale a poporului. Cti măsurile 
luate In septembrie am începu: 
realizarea prevederilor clncinalt!- 

.l’ul privind creșterea salariului 
real După cum știți, La Conferința 
Națioaală am stabilit ca, în cbndl- 
Ullo depășirii planului cincinal,' s.ft 
siwrlm salariile mai mult declt âm

.lui. privind

jlee pe care le dez- 
earo le vom crea 
ftnla. Trebuie să 

etașărnent puternic 
cate, în stare sil 

bune condiții ,tonte 
care le pune dez- 

cțlel de oțel, de la-

irfa po cure 6 au în. 
listă, de faptul că ei-

îndatoririlor față de națiunea noas
tră socialistă, dar. totodată, ne înde
plinim șl îndatorirea față de cau
za generală a socialismului. Bsțc 
știut doar că cu cit flecare țară, 
flecare popor constructor al socia
lismului obține rezultate mal bune, 
cu atit crește forța tuturor țărilor 
socialiste, sporește prestigiul șl au
toritatea socialismului ta întreaga 
lume. întărind forța ș! capacitatea 
cconomică-soctalfi a patriei noastre, 
aducem o contribuție deosebit de 
importantă ta cauza păcii, a lupte! 
îrnpoirhn Imperialismului ți a po
liticii sale de forță, contribuim ta 
promovarea unei politici de colabo
rare, de respect al independenței 
și suveranității naționale, de depli
nă egalitate Intre toate noțiunile 
lumii. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Cunoașteți politica înjernațloriăia 
n României. Nu doresc acum să mă 
refer ta activitatea externă. Ceea 
ce doresc să subliniez, încă o dotă, 
este faptul că noi facem totul pen
tru a contribui ta întărirea colabo
rării șl unității tuturor țărilor so
cialiste, a mișcării comunlștc, 
a forțelor anUimpcrtaUste. Facem 
totul pentru a contribui ta reali
zarea In lume a unei politici r.oi. 
pe bnzii principiilor de cate am 
vorbit, pentru pace șl colaborare 
In tre .toate popoarele. Aceasta este 
politica noastră, aceasta este politi
co pe care o vom promova șl in 
continuare ! (Aplauze puternice, 
urale).

Aș do-j să vă mulțumesc pentru 
căldura cu care am fost IriHmpinațl 
in Hunedoara. Și, pentru că sini 
la încheierea vizitei fa acest județ, 
doresc sA mulțumesc și minerilor, 
ți oamenilor munci! din Deva si 
din orașele și satele prin care am 
trecut, pentru manifestarea căldu
roasă pe care ne-au făcut-o. Noi 
vedem in ;o<ite acestea o expresie 
a încrederii în politica partidului 
nostru comunist, a holărîril oame
nilor muncii din Hunedoara.« din 
județ — ca, de altfel, a întregului 
popor — de a înfăptui neabătut, 
în strtnsă unitate, politica Parti
dului Comunist Român, politică 
ce corespunde intereselor și rta- 
zufațelor întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează,: „Ceaușescu — I’.C.Ît.").

Avind deplina i convingere că 
oamenii muncii din Hunedoara 
Iți vor îndeplini cu cinste marile 
îndatoriri pe care le au, vă do
resc tuturor noi șl riol succese fa 
activitatea dumneavoastră, multă 
sănătate șl ferldre ! (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale șl ovații. 
Cel prezențl Ia miting ovaționea
ză, îndelung pentru partid, pentru 
Comitetul Central, In frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

în repetate rlndurl, cuvlntarea se- 
creia-iuul general ol partidului, as
cultată eu multă atenție, a fost sub
liniată de puternice aplauze.

Mitingul la sfirșlt. Int,r-o atmosferă 
eniuztttstă. Minute in șir nu conte
nesc aplauzele și uralele. Se scan
dează „P.C.R. — Ceauțescu !“.;
„Ceâușexcu șl'jîoponil !“.

Haralfil1 siderurglștl ' hunedoren! 
Ișl exprimă ș!1 astfel hoiărirea de o 
nu precupeți nimic, nici In viilor, 
pentru Înfăptuirea exemplară a sar
cinilor stabilite. de Congresul al X- 
lea șl Conferința Națională a parti
dului, pentru. îndeplinirea ■ angaja
mentelor luate in întrecerea «oda- 
iislâ.Mulțumind pentru vizita făcută în 
județul Hunedoara de secretarul 
general sl partidului, tovarășul 
ÎOACHÎM MOOA a spus în inehe- 
lerea mitingului :

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
încă o dată mulțumirea noastră 
profundă conducerii de partid și de 
stat, dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija șl atenția 
deosebită ce o acordați Județului 
Hunedoara, pentru cinstea ce ne-sțl 
fâcut-o de a fl timp de două zile 
in mijiocul nostru.

Plecăm de la această adunare cu 
sentimentul profunde! recunoștințe 
șl deplinei angajări.

Slntem recunoscători pentru sfatu
rile șl indicațiile deosebit de va
loroase, pentru învățămintele pre- 
lianse pe care Și de această dală 
ni le-ați oferit cu bbmpeicnță șl 
clarviziune. Totodată, exemplul diim- 
nenvoaslră personal constltaie pen- 
îru noi toți, cn șl pentru întregul 
partid șl popor, un Imbold de căutare 
neobosită a noului, de perpetuă 
prospectare a căilor pentru a ne 
realiza sarcinile mal repede, mal 
bine, mai eficient.

Vă asigurăm că organizația jude- 
ieonă de partid, toți oamenii muncii 
hunedoren! nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin tn opera e- 
dlfîeărlî multilaterale a patriei. î:și 
Vor ; dărui abnegația șl Inteligența 
lor ’ creatoare înfăptuirii măreței 
chemări' a Conferinței Naționale — 
realizarea cincinalului Înainte de 
termen.

deviza noastră: Cincinalul 
înainte de termen"

în după-amiaza aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut o 
vizita de luau in municipiul Sibiu, 
cari1, ia rlndul el, a prilejuit un viu 
șl rodnic dialog, secretarul general 
al partidului dezbfllind șl stabilind 
împreună cu organele locale de Spare 
Ud și de stai, cu oamenii muncii, o 
serie, de măsuri nîenlte sfi ducă la 
perfecționarea Întregii activități.' Ju
dețul Sibiu a cunoscut, în anii 
socialismului, schimbări profunde, o 
ascensiune rapidă pe multiple pla
nuri, el afirmlndu-se tot mal vi
guros ca un Important centru eco
nomic ai de cultură al țării. Politica 
partidului de dezvoltare continuă a 
tuturor' județelor patrie!. îș! găxește 
Saici o convingătoare expresie -- SS 

sulă din populația activă lucrează 
acum in industria județului, aflată In 
plin avint.

Cu satisfacția acestor realizări șl 
cu hotărlrea de a le spori mereu., in 
folosul lor și al patriei, !-au primit 
locuitorii județului pe secretarul ge
nerai al partidului și ne ceilalți con
ducători de partid și de stat.

Pe aeroportul din Sibiu, oaspeții 
sint salutați de tovarășii Richard 
Winter, p-frn-seereiar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., Aurel Cri-- 
tea, prlm-secretar al Comitetului 
municipal Sibiu ol P.C.R., de nlți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat

O garda de onoare, formată din os
tași al forțelor armate, membri! ai 
gărzilor pairloilce și tineri din de
tașamentele de pregătire pentru Apă
rarea patriei, prezintă onorul coman
dantului suprem al forțelor noastre 
armate. Este intonat Imnul de ' stat 
al Republicii Socialiste România.! To
varășul Nicolae Ceaușescu trece in 
revistă gardn de onoare.

Mulțimea Aflată pe aeroport acla
mă Îndelung.

Coloana oficială de mașini seJ în
dreaptă. apoi, spre centrul de reșe
dință al județului. Steagurile roșii șl 
tricolore, arborate pa frontispiciile 
clădirilor publice, conferă orașului o 
Înfățișare sărbătorească. Se străbat a- 
devArate culoare vil. Zeci de mii do 
localnici — români, germani, ma
ghiari — masați pe Întregul -traseu, 
salută cu însuflețire pe oaspeți, ex- 
primlndu-șl bucuria de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor pe conducătorul 
iubit al partidului șl statului nostru.

Aceeași primire eniuzlnslă o regă
sim șl la Uzina de piese auto, primul 
pbiecHv Înscris în programul vizitei 
de lucru In municipiul Sibiu.

Sint de față Ioan Avram, .ministrul 
Industriei construcțiilor de mașini, 
membri ai conducerii Centrale! in
dustriale de autocamioane și trac
toare.

Directorul uzinei. Pavel LaJla, face, 
la început, un scurt expozeu privind 
evoluția producției, schimbările în
noitoare petrecute in viața Întreprin
derii și a oamenilor ei. In fața unor 
sugestive grafice și panouri el pre
zintă etapele de dezvoltare a aces
tei tinere unități.; se arată c3 fondu- ’ 
rile de Investiții alocate 1st acest cinci
nal — in valoare de peste 4OT milioa
ne iei.-— vor asigura extinderea șl 
modernizarea in continuare n uzinei. 
Gazdelp informează că pkinul a fost 
îndopllhlt pe primele 8 luni- ale anu
lui allt la producția globală, cit și ia 
pr&ducția marfă, livrindu-so peste 
prevederi,, piese de schimb pentru 
iraetoare, autocamioane șl turisme ci
frate la peste 39 milioane let

Cu vie satisfacție se raportează că 
indicațiile deosebit de importante pe 
care Ie-a dat secretând general ai 
partidului cu prilejul vizitei prece
dente in întreprindere, nu Însuflețit 
șl mobilizat pe toți muncitorii, teh
nicienii și inginerii în activitatea pe 
car® o desfășoară pentru îmbunătă
țirea și perfecționarea Întregii pro
ducții. Astfel, se arată că recoman
darea făcută atunci, de a se majora, 
plita la finele acestui cincinal, va
loarea producției cu 240 milioane 
lei, a fost nu numai însușită, ci sl 
majorata ia 570 milioane lei.

Gazdele arata că lozinca „îndem
nul partidului — deviza noastră : 
Cincinalul înainte de termen1' a de
venit o cauză a întregului colectiv.

Conducători! de partid și de stat 
vlzRenză, In continuare, o nouă hală, 
dată în exploatare cu aproape 0 luni 
înainte de termen. Aici se urmărește 
procesul complex; in mare parte me
canizat șl automatizat, do fabricare a 
tardanelor, mecanismelor de direc
ție; s unor repere pentru autocamio
nul „Romein“. Tovarășul Nicolae 
Cenuțe.wu se oprește cu interes în 
fața unor utilaje, stă de vorbă cu 
Unâra muncitoare Elena Oprean, în 
virsta de numai 19 ani, care lucrează 
la o mașină cu comandă program, 
interesîndu-&o îndeaproape de condi
țiile ei de muncă și de viață.

Oaspeților le sint prezentate o se
rie de produse de bază ale uzineL 
FeUcitlndu-i [lenlru rezultatele ob
ținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă muncitorilor, tehnicieni
lor șl inginerilor să manifeste o 
atenție șl mal mare asimilării de noi 
produse, ridicării parametrilor cali
tativi ai producției, tar conducerii 
ministerului, centralei industriale de 
autocamioane și tractoare șl uzinei 
să întreprindă măsuri eficiente pen
tru scurtarea termenului de con
strucție o noilor investiții.

Cea de-a doua unitate industrială 
vizitată este întreprinderea „Liberta
tea", cunoscuta in țară și peste ho
tare prin calitatea țesăturilor pe care 
le produce. Colectivul fabricii a ob
ținut succese de seamă in producție ; 
prevederile planului pe primele opt 
luni ale anului nu fost depășite ta 
producția globală cu 21 milioane lei 
și cu 37 001) lei valută la export în 
acest timp au , fost livrate în plus 
17 OC»0 mp țesături de lină. 33 BOT mp 
textile nețesuta șl alie articole.

La sosirea in fabrică, conducăto
rii de partid și de stat sint Intim- 
ptiinți de ministrul Industriei ușoare, 
loan Crăciun, de membri ai condu
cerii întreprinderii, al organizațiilor 
de partid, de masă și obștești. Un 
grup de tinere muncitoare. îmbrăca
te in pitorești costume naționale, a- 
dresează secretarului general al 
parilăuliii cuvinte de bun venit.

Directorul fabricii. !nș. Șlefon A- 
dam.' Invită oaspejii să viziteze sec
toarele de baza ale unității. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu este In-

stat.

formai că. .în vederea traducerii in 
fapte a sarcinilor trasate de partid 
privind asigurarea unei ralitătl su
perioare n produselor cure să satis
facă cerințele șl pretențiile benefi
ciarilor Interni gi externi, să asigu
re o creștere n competiuvitâiit măr
furilor pe piața mondială, 83 la sută 
din producția actuală a Întreprinde
rii o reprezintă sortimentele noi și 
reproieciale.

Gazdele aduc la cunoștință con
ducătorului partidului și stalului că 
muncitorii IntrcprinclerU au hoiărit 
ca — cu actualele capacități de pro
ducție. prin eliminarea locurilor în
guste șl ridicarea la 2,75 a coeficien
tului de schimburi — s& realizeze 
cincinalul in patru ani și. jumătate. 
Este apre-e tata experiența colecti
vului de aici in domeniul folosirii 
spațiilor de producție. Astăzi, de pe 
aceeași suprafață construită se obțin 
de 2." ori mai multe țesături declt 
in W®0.'

în secțiile'de filatură și țesfttorie. to
varășul Ceaușescu sta de vorbă cu ti
nerele țesătoare Ioana Vlolcu și Maria 
Tuluc, se interesează de rezultatele 
muncii lor, de ciș’Jgul pe care-1 objln.

în Inchefarea vizitei, secretarului 
general al partidului, celorlalți 
oaspeți le sini prezentate cele mai 
reprezentative țesături realizate aici 
ce formează obiectul unei expoziții. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază calitatea și modelele a nume
roase produse care. In afară de 
piața internă, sLnt livrate în 14 țări. 
Mai mult de 60 ta sută din produc
ția întreprinderii se exportă. Secre
tarul general al partidului reco
mandă conducerii ministerului de re
sort. ca, paralel cu exportul de stofe, 
să sporească și cel de confecții.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceailțescu In municipiul Sibiu 
se Încheie la liztna „Indepen
dența". întreprindere producătoare 
de utilaje Jehnologice complexe.

în curtea uzinei. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este prezentat 
în funcțiune un nou tLp de perfo
rator pentru industria extractivă, 
cu caracteristici tehnice superioare 
vechilor, unelte de acest gen. Se vi
zitează noua hală de unelte hidro- 
pneumnlioe dată In producție cu trei 
luni înainte de termen. înzestrata 
cu mașini de mare productivitate.

Directorul general, ai, întreprinderii, 
Miron Negrilă. informează pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că au ,foșt 
luate măsuri pentru realizarea reco
mandării pe care Ie-a făcut-o cu 
prilejul vizitei anterioare privind de
vansarea lucrărilor de investiții șl 
creșterea valorii producției plita la 
«inele dncinalnlul cu 3TO milioane lei. 
Sint. prezentate machetele unor cup
toare de tratamente termice care au 
fost asimilate, se arată că a fost Inche-; 
tata faza do asimilare a cleclroflltrelor 
de desprăfulre destinate fabricilor de 
ciment, unor agregate siderurgice și 
centralelor termice, și că se fac pre
gătiri pentru asimilarea fabricație! li
niilor continue de tratament termic 
și a generatoarelor de atmosferă 
proiectoare Împotriva oxidării pie
selor !n timpul procesului tehnologic, 
utilaje de o deosebită importanță. 
Concomitent se desfășoară' însem
nate lucrări de Investiții. Colectivul 
uzinei s-n angajat s.a depună ,'toasS 
strădania pentru a scurta -cu circa 
trei luni termenul de dare în func
țiune a halei de utilaje complexe.

Ca pretutindeni, 'și în aceasta uni
tate se desfășoară o entuziasta În
trecere pentru înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen. La pro- 
duețla-marfă prevederile de plan 
au fost depășite eu 23 milioa
ne lei, iar ta producțlu-mnrfă 
vindutâ și încasată cu 3D,8 milioane 
iei, roallzindu-sa 1a acest Indicator 
angajamentul asumat pe întregul an.

în timpul vizitei, iovârășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază eficiența noii 
hale a uzinelor „independența*1, pre
văzută cu cinci niveluri, caro asigură 
o folosire judicioasă a spațiului, »! 
recomandă ministrului Industriei con
strucțiilor de mașini, prezent la vi
zitii, să fie întreprinse măsuri în ve
derea extinderii acestui gen de con
strucții șl in alte întreprinderi.

în numele muncitorilor, al Întregu
lui colectiv, directorul uzinei adre
sează, 1a plecare, secretarului general 
al partidului calde mulțumiri pentru 
noua vizita ce le-a făcut-o, pentru 
Indicațiile prețioase dale șl cu acest 
prilej, exprimlnd angajamentul de a 
munci cu toții, fără preget, pentru 
îndeplinirea exemplară a planului do 
producție, a sarcinilor trasate de partid,

...S-a lăsat Inserarea. Cu toate n- 
ceslea, marile artere ale orașului cu
nosc o vie animație. Mii ®l mii de 
sibieni țin să-și la un călduros ră
mas bun de la oaspeți. Asistam din 
nou la o caldă șl entuziastă mani
festare de dragoste făcută secretaru
lui general al partidului, ' 
îă expresie a unității i 
dintre partid și 1 _______
adeziunii depline la politica mnrxlst- 
me de a milita necontenit 
transpunerea el In viață.

<A _J“' ' - -
blu se ai ' “
te forțele

, la o vlbran-
. - .----- iții de monolit

dintre partid șl popor, a increiîerll șl 
adeziunii depline fa politica mnrxîst- 
lenlnislă a partidului, o hotSrlrll fer- 

pentni 
In Viată. Oa- I 

menii munci! din munlclDiul Si
biu se angajează să-ș! consacre toa
te forțele înfăptuirii obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea șl de 
Conferința Națională a partidului, 
realizării cincinalului Înainte de ter
men. înfloririi continue a Românie! 
socialiste.

, *
In seara aceleiași zile, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. împreună cu cei
lalți conducători de partid și de stat, 
s-a Înapoiat Iri Capitală.

în Intlmpinare, pe aeroportul Bă
noasa. se aflau tovarășii Florian Dâ- 
nâiacho, Janos Fazehas. Petre Lupu. 
Dumitru Popescu. Gheorghe Stoica. 
Ștefan Voltec. Petre Blnjovlcl, Cor
nel Burtică. Mihal Da!ea. Ion SlS- 
nescu. Ștefan AndreL

Ion MARG1NEANU 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea IONESCO 
Gheorghe 1JEVA 
Constantin ZLĂVOG 
Nicolae VAMVU 
Petre UILĂCAN
Foto : Anghel PASAT 
. . Ion DUMITRU 
B , Mihai ANTONESCU

: 5 , B -

Întrecerea
■ î i ' " '■ - *

o cinstea 
cehi <fe-a

a

- ' *

aniversari

Botoșani. ConcșntHndu-șl e- 
forturile pentru Înfăptuirea exem
plară a programului vast’ elabo
rat de Conferința Națională a parti
dului, colectivele de muncă din 
industria județului Botoșani ra
portează îndeplinirea cu 10 zile 
mal devreme a planului producției 
Industriale ș! marfă pe primele 
9 luni ale anului, Potrivit calcu
lelor efectuate se prellmlnă ca 
plnă la finele lunii septembrie să 
se obțină, peste prevederile pionu
lui, o producție Industrială In va
loare de peste 145 milioane leL 
Producția suplimentară caro se va 
obține pinii la sfirșitul acestui 
trimestru »e va materializa în, con
fecții în valoare de 15 milioane lei, 
mobilă 1,7 milioane lei. 23 418 tone 
zahăr, 2 200 tone nisip Înnobilat, 
1 023 tone pline, 202 tone unt, piese 
de schimb In valoare de 3 milioa
ne lei. șl numeroase alte bunuri de 
larg consum.

Piatra Neamț, vaionficind 
o serie de studii proprii, specialiștii 
de Ja Uzina de fire șl fibre sinteti
ce din SăvlneșU au reușit sft mă
rească capacitatea instalației de 
caprolactamă-l cu 43,5 la sută, cea 
a instalației de relon cu 24.8 la 
sută, Iar a Fabrici! de melană eu 
10 fa sută. Investițiile alocate pen
tru sporirea însemnată a capacită
ților do producție se ridică abia 
la 0.1 la sulă din valoarea inițială 
Unul dintre efectele creșterii po
tențialului de producție — corelat 
cu un nivel superior al productivi
tății muncii — este șt realizarea 
unul volum de producție, 4 «pfeăsT 
sarcinile de plan, in valoare de 52" 
milioane lei. ■

Cîinpulung Moldove- 
neSC f,e!sa3uî industrial al ora
șului Cimpiiluhg Moldovenesc, so 
conturează tot mal mult un maro.o- 
biecilv economic — filatura de hurn- 
bac: Vrednicii constructori oi aces-, 
tei unități mențin stadiul realizări
lor fizico In un nivel ridicat. Dacă 
In preajma Conferinței Naționale a

ITtfaSP-®®- - 
dșilgul de timp față de graficele 
de execuție a fost aproape dublat, 
ajungind. fa peste 70 de zile. .La 
obținerea aceMor succese au’ con-r 
trlbuiî în egală'măsură buna orga
nizare a șantierului, gradul înalt 
de mecanizare a lucrărilor, slrinsa 
colaborare intre constructori șl be
neficiari în direcția aprovlzionărlj 
ritmice cu materialo și devansarea 
achiziționării unor instalații și uti
laje.

Gâlâuțaș. Un s™» de
gineri și tehnicieni de la com
plexul de prelucrare a lemnului 
din Gălăuțnș. la Inițiativa C.E.I.L. 
Miercurea CiUc, a realizat prima 
dată în țară un produs cu largi po
sibilități de utilizare — placajul 
din rftținoase. Intrai recent în fa
bricație de scrie, acest produs, pre- 
zentind o serie de calități fizice 
favorabile, înlocuiește eu succes în 
multe cazuri tradiționalul placaj 
de fag. în condițiile cind din pro
cesul de fabricație este eliminată 
formarea deșeurilor,- restul de role 
fiind recuperate In Întregime In 
alte produse. Gontinuînd aceste 
preocupări, In prezent se află nici 
in fază do experimentare tehnolo
gia placajelor din alte esențe — 
plopi, mesteacăn — precum șl A 
celor combinate cu hîrtie carton 
sau cu material plastic expandat.I

Tîrgu-Mureș. în .w’Hățiie 
industriale ale județului Mureș, vo
lumul mijloacelor fixe realizate 
prin auloulilaro este în permanentă 
creștere. Pe aceasta cale, in prima 
parte a anului curent s-a obținut 
o producție suplimentară in valoare 
de aproape 13. milioane lei. în ace
lași timp s-au realizat economii la 
prețul de cost in valoare de 1,7 mi
lioane lei Prin fabricarea eu forța 
proprii a unor mașini complexe7, 
automate, semiautomate și dispozi
tive și verificatoare s-au redus sim
țitor achizițiile de utilaje din țară 
și din import. Rezultate deosebite 
nu obținut in acest domeniu, plnă 
acum, Combinatul chimic și Fa
brica de geamuri din Tlrnăvani, 
Uzina de reparații auto șl C.E.LL. 
din Tg. Mureș.■

* : •
BUZâU. Colecllvul Fabricii de 

confecții de In Rm. Sărat, ale că
rei produse sint apreciate pentru 
buna lor calitate, a llvrvit peste 
sarcinile de pion, la zi, confecții 
pentru copil și uniforme școlare, 
evaluate la drea 12 milioane lei. 
Această depășire marchează înde
plinirea angajamentelor reînnoite, 
asumate în întrecerea socialistă pe 
întregul an. Merită subliniat faptul 
că mal mult de jumătate din pro
ducția de confecții realizată paste 
plan a fost obținută din economiile 
de stofă șl alte țesături rezultate 
din gospodărirea judicioasă șl efi
cientă a materiilor prime.

Reșiîd. Constructorii de mo
toare Diesel de la Uzina construc
toare do mașini din Reșița au în
deplinit angajamentul anual care 
prevede realizarea peste sarcinile 
de plan a sase motoare Diesel, din 
care 4 de 2 IOT CP.

Acest succes al constructorilor 
de motoare din Reșița se datorește 
utilizării cu eficienta sporita a ca
pacităților de producție, allt în 
sectoarele de turnare și de tratare 
termică a pieselor, cit șl în cele 
de prelucrare mecanică șl 
montaj.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului da Stai at Republicii Socloiisfa Romdnta
Poporul Indiei ml se alătura ta a mulțumi Exceier.țe! Voastre pentru 

amabilul dv. mesaj do felicitări transmis cu ocazin cele! de-a 25-n ani
versări a Independențe! noastre. Legăturile’prietenești deja existente 
între cele două țări ale’noastre vor continua, fără Îndoială, să se întă
rească ta anii ce vor veni.

Acceptați, vă rog, Excelență, .urările, mele^cele mal bune pentru 
sănătatea și fericirea dv. personală, pentru progresul și bunăstarea con
tinuă a poporalul României.

V. V. GIRI
Preșcdiniel^ Indiei

leExcelenței Sa,
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului da Miniștri al Republicii Socialiste România

Doresc să adresez Excelenței Voastre cele mal sincere mulțumiri 
pentru amabilul Dumneavoastră mesaj de felicitare.

KALEVI SORSA
Prim-minislru al Republicii 

Finlanda

V

î» !

Primire la C.C. al P.C.R.
z '■ ' '

Tovarășul Comei Burtică, membru 
supleant ai Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. a primit vi
neri, 13 septembrie, delegația de 
ncilvIșU ni P.C. din Ctiba. alcătuita 
din tovarășii Hector Garcia Eche- 
mendln șl ‘ Armando Garda Luls. 
activiști ai Comitetului Central ui 
P.C. din Cuba. care, la invjtațln 
C.C. al P.C.R.. face o vizită pentru

schimb de experiență ln tara noas
tră.

La primire, care a decurs !ntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Alexandru Szabo. adjunct, 
de șef do secție la C..C. nl P.C.R.

A fost prezent ambasadorul RepU- ' 
bllcil Cuba la , București. Nicolos 
Rodrlguez; Astlazaratn. i

25 de ani de la qparifiq 
ziarului El ore

Cronica zilei
-
Vineri după-amlBză s-a Înapoiat 

ln Capitală tovarășul loa Pătau, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, care n făcut o vizită ln Repu
blica ., Algeriană ,Democratică, .și~ 
Populară, la, invitația mlhlstrtiiuf 
comerțului al acestei țări; Layachl. 
Yoknr. Tovarășul Ion Pățan'a făcut,” 
de asemenea, o vizită ln Italia.

La sosire, pe aeroportul Otppenl, 
erau prezențl- tovarășii Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ministru al aprovizio
nării tehnico-mnt«riale și controlu
lui gospodăririi fondurilor fixe, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion Stolon, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, alte persoane oficiale.

Au fost de față Maurizio Bolla- 
giirtl, Însărcinatul cu aiaccri ad-!n- 
terim el Italiei la București, ‘ și 
membri.al ambasade!.

*
Vineri .dupâ-amiazâ.a sosit ln Ca

pitală delegația de activiști al Purll- 
jdulul Comunist- din Cehoslovacia , 
condusă de Frantisek lîrazdlra, ad-1 
junct de șef de secție la C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, core, 1a invitația 
C.C ni P.C.R., va lace o vizită in 

‘schimb de experiență in țara noașirâ. 
. La sosire, pe aeroporturi Otope'nl, 
delegația a fost salutată do tovarășul 
Ion Patrlnescu, adjunct de șef ide 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
dr partid.'

Au fost de față reprezentanți ai 
’-Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București. •

lor externe al Re- 
Raul Roa Gorcta,

I
terne al Republicii Socialiștii Roma
nia; cComcliu Mănescu, o telegramă 
do, mulțumire pentru felicitările a- 
dresate cu prilejul Zilei Insurecției 
Naționale cubaneze — 2S Iulie 1972.

.“■ * -
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La Consiliul , de: Stat al Republicii 
Socialiste Romfirja.a avut loc, vineri 
dimineața, solemnitatea decernării 
ordinului „Steaua Republicii Socia
liste România" claia I ‘ziarului 

’ „Etoro", pentru contribuția adusă 1a etapa tunuuta, vonmurui n urat rotar 
înfăptuirea politicii Partidului Co- decorați noi succese ln munca lor de, 
munLst Român de construire a socle- prof""—~‘
lății socialiste, la întărirea urdlățli șl
Republica Soctallată România, fără 
deosebire de naționalitate, cu prilejul 
aniversării a 23 de ani de la apariția 
primului număr ai ziarului.

înalta distincție a fost luminată do 
tovarășul Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte tova-: 
rășll Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.1L, Constantin, Sta- 
tescu. itecre’.rrui Consiliului de Stat, 
îon Cumpănașu, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ni conducerii ■Uniuni!-1 rinrișl!- 
lor șl unor publicați! centrale.

în cadrul aceleiași solemnități 'au 
foșt laminate, unul număr de 20 de 
lucrători al ziarului -„EJ&re" — 
membri al conducerii, redactori, co
respondenți locali.’ lucrători din apa- ’ 
ralul tehnic -r ordine șl medalii.

în numele Consiliului da-Stat, 'al 
tovarășului Nlcoiae Ceaușescu. țqvâ- 
râșul Gheorghe Stoica a felicitat 
călduros colectivul ziarului „Eîhre", 
pe ce! decorați, subliniind înalta pre
țuire pe care conducerea de partid 

•!:<_ J'"
Cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani 

de Ia apariția primului număr al 
cotidianului de limbă maghiară' din 
țara noastră — „ElOrh" — vineri a 
avut loc io sediul Uniuni! ziariștilor 
din Capitală o adunare festivă. Ia care 
au participat redactdrl-șefi ai publi
cațiilor centrale, reprezentanți oi in
stituțiilor de presă din București, 
ziariști, oameni de cultură.

Cu acest prilej', tovarășul' Szltagyl 
Dezldcriu, rednctor-.?ef al publicației 
sărbătorite, a vorbit despre activita
tea ziarului ln cel 23 de ani de apa
riție. ‘ ■

în același cadra, reprczchtnnU al 
Uniurill ziariștilor șl ai ziarelor am 
felicitat cu căldură colectivul redac
țional „E16re“.

Part'cipanțU ln adunare ou adoptat 
in încheiere’textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nlcoiae Ceaușescu, In care 
se exprimă mulțumirea profundă 
g- — -
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Intensificare a schimburilor econo
mice dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Democrată 
Germană. Totodată au fost abordate 
probleme privind activitatea de co
ordonare ș n planurilor de dezvoltare 
n economiilor naționale ale celor 
două țări pa perioada 1970—lt®0.

Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de colaborare 
ln domeniul planificării economice 
Intre Republica. Socialistă România 
șl Republica Democrată Germană se

Președintele Comitetului de Stat 
al Plani.ficArtl, Maxim Berghlanu, a 
avut vineri convorbiri cu Gerha-d 
Schiîrer. vicepreședinte al Consiliu
lui da Miniștri șl președinte al Co
misiei de Stat a Planificării din Re
publica Democrată Germană.

Cu acest prilej s-n efectuat un 
amplu schimb de păreri In legătură 
cu problemele dezvoltării economii
lor naționale ole celor două țări în 
perioada actualului cincinal șl In 
perspectivă. Au fost analizate căile 
șl mijloacele de adtacire a coopera- 
ri! ?1 specializării In producție șl da dezvolta cu succes.

Sesiune științifică consacrată 
i centenarului Avram Iancu
«u -a 1=3 ir ș» n a I i'-a.tr rj ' ' ”

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de comemorarea a 100 de ani de la 
mbirlea lui Avram Iancu, vineri a 
aihit loc la Alba Iulia o sesiune știin
țifică de comunicări organizată de 
Academia de Științe Sociale ?1; Poli
tico a ■ Republicii Socialiste România, 
lrf colaborare cu comitetele județe-

■ ■
y ”... .' -L—
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• . SPORT ® SPORT e

PE STADIONUL REPUBLICII, pa
tru echipe divizionara A voclevoluai 
în prima ediție a „Memorialului 
loâchlm Popescu" ta fotbal. Progra
mul este următorul: Sportul studen
țesc — Farul Constanța (la or® 16) șl 
Rapid — Dinamo (ta ora 18).

*
Iile NiBtase continuă scria succe

selor ln cadrul concursului inter
național de la Seattle (Washington); 
în tund doi i ‘ ' ‘ J- -1 *’
f-n eUmJnațjm
Tom Gorman (S-U^A.) _— JBill Etlg- 
L-__ " ~ ~run (Noua Zeetandă)
FllloTTChile) 
chw“’“(Australiă) Dlck Knighi 
(S.U.A.) 0—2. 8—3 ; Ross Case (Aus-

al probei de simplu, el 
. ______  cu 7—S, 0—4 pa ameri
canul Paul Gerten. Alta rezultate : 
glM fsJuXf 7—0? 3—2 ; Onny Pa-

--- _ " „is’"' — John Palsh 
(Angiîa) 4—0. 7-3. 0—1 : Jalme
Flllol IChile) — Jean Chantreau 
(Franța) 4—S, 7—5. 8—1 t Ian Flet
cher (Australia) - Dick Knlght 
(S.U.A.) 0-2. 0-3 ; Rom Case (Aus
tralia) — Sashl Menon (India) 6—4. 
7—6.

ne Alba. Arad. Cluj si Timiș ale 
P.C.R. , , J

Partlclpanțll ln sesiune, activiști de 
partid și de stat, cadre didactice da 

.specialitate din invățămintul su- 
; perlor. cercetător! științifici, profe
sor! de Istorie din licee șl școli de 
cultură geherală. muzeografi, nctî- 

■!\’Iș‘I cui'.ur.sll. âu ' fost salutați de 
'George Homoștean? prlm-secrclar ni 
j Comitetului județean Alba ai P.C.R.

în cadrai sesiuni! au fost prezen
tate ,20 dn comunicări științifice des
pre viola șl activitatea marelui re
voluționar. despre' ednccpilLlc....«alo 
politice șl militare, despre rolul său 
ln conducerea ri desfășurarea revo
luției de la 1»Î8 In Transilvania etc.

în Încheierea lucrărilor sesiunii a 
luat cuvlntul prof. unlv. Mlron Con- 
stantliKScu, președintele Academie! 
de Științe Sociale și Politice, care n 
subliniat rolul Important al Iul A- 
vram Iancu In revoluția de la 1849 
din Transilvania șl poziția Iul Înain
tata In cadrul revoluției democratice 
europene, alături de alț! fruntaș! pa- 
șopușU români.

intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm. partlclpanțll la sesiune au 
adoptat o telegramă adresată Comi
tetului Central a] Parilduln! Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceauș eseu.

-1 ■=

șl de stat o acordă activității desfă
șurate de membri! acestui colectiv 
gazetăresc ln decursul ce!o- 23 de 

i ani. După ce a relevat mărețele sar
cini ce stau in fața prese! noastre in 
'etapa actuală, vorbitorul a urat celor 
propagundlșli neobosiți al cuvlntiilul ’ 

lății socialiste, la Întărirea urdlățli ș! partidului in rtndu) maselor, de mo-
frâțlcl tuturor oamenilor muncii din bllizare a tuturor oamenilor muncii

‘ ‘ romăr.i, maghiari, germani și de
alte naționalități — la edificarea 
societății socialiste tnulUtalcral dez
voltate ta patria noastră.

în numele redacție! ziarului
,.Elflrc“ a luat cuvlntul tovarășul 
Szltagyl Dezideflu, care a exprim ‘ 

‘mat -ecunoșținta fierbinte șl de
votamentul față ■ de conducerea. 
partidului f șl., stalului nostrâ^ față , 
de tovarășul Nicolac . Ceaușescu] ■ 
pentru grija șl prețufrtja ce le acordă 
prese!, precum șl angajamenlul în
tregului colectiv a! redacția! de a 
contribui activ ta mobilizarea oame
nilor muncii, de naționalitate ma
ghiară din țara noastră ln înfăp
tuirea- mărețelor obiective ale edifică- 
rit pe pămlntul României a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, la 
întărirea pe mal departe a frăției șl ■ 
uullățll tuturor oamenilor munci! din' 
scumpa noastră patrie. Publicistul, 
comentator ' Bcke Gydrgy a expri-: 
mat. ta numele celor decorați, mul
țumiri pentru înaltele disllncțU a- 

! cordate și a exprimat hotărirea ln-: 
ircgului colectiv de a munci neobo- 

‘ sit pentru traducerea In, viață a sar- 
' clnltor trasata prese! de partid.

*
<1 ;•’k‘i : ■’ 60.? C’-?: ■■ ' ’ ’ ‘’'.'e y-V

pentru grija permanentă, dragostea 
șl atenția manifestate de conducerea 
de partid față dc presa noastră co- 

: munlslfi’, ln rindurlle căreia desfă
șoară o bogată activitate cotidianul 
„EISre".

„Cu acest prilej festiv — se spune 
ln telegramă — noi. gazetarii comu
niști, întregul colectiv redacțional a) 
ziarului ,,EI6re“, asigurăm partidul,, 
nostru, conducerea u, pe dumnce-5 
voastră personal, iubite, și stimate, 
tovarășe Nicolao Ceaușcscu. că âse- 

' menea' tuturor ziariștilor din țara 
‘ ndaslră, activiști tnir-un ' domeniu 
important al ideologie! șl educației 

'socialiste, ne va fi și In viitor mai,1 
i;presus.de orice slujirea partidului,; 
patriei șl pojtorulul. pentru a contri
bui ia făurirea în scumpa noastră 
patrio comună — Republicii Socialistă 

1 România — a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

* .
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(Agerpres)

I Ministrul retațiih
«ptibUcll.. Cuba, dr. «m «mu»,
ta trimis ministrului afacerilor cx- fftrșiA n.l'. Tlftrrvruh! iznJiî .SÂÎ««4 n I î crfl'x» lFîrsmfi —

O vizită Ia Sofia o- cartiere, sugestiv de- 1970. In preajma zilei \ 
- ----- ---------------- ț

A
!

în turneul international d© la Sa- 
cramento (California), principalul 
favorit, americanul Stan Smith, l-a 
eliminat ln sferturile de finală cu 
9_4, 6—4 pe sud-afrlcanul Cramer, 
în celelalte trei partide »-aui lnre- 
gislrat rezultatele: Olmedo (S.U.A.) 
— Copper (Australia) ;_Ș—2. 5—3 ; 
Edlefsen (S.U.A.) - Prosy (Franța 
6—3, 3—6. 6—3 : Van Dlllen (S.U.A.) 
_  Ryan (Republica Sud-Afrlcanâ)
fl-o, 7—5.

j c i n e m a i
' a Stints Tereza șl diavolii s PA- 1 
V "iua — 10: IM®: V1’ EXCELSIOR — 8.43; 11; 13,3»; 10, ’

18LS3: KP.45, 1

a I umra anlnialr.Ior i DOINA “■ .

; SJfăa&.ț'
hul — ®: 11,15; wra: >®: 18<î2î ’ 

l ZI, FESTIVAL — 9: 11,15; 13.W;JS; 1 
' 18,33; SI. la grădină — 18.30. GRA- ț 
l DINA DOINA - 18.15. . , l
’ , Aventuri ta Marea Neagră s j

ii
i

i

GAȘl - 13,33: !?•
a Tore t Tora ! Tora ! : SCALA - . 
■«: H.J); H.Mj 17,»; ».». BggV" I 
resti — 8: ir,»; ». fa
vorit — im®; R>>®3: h.:l. I
GRADINA SELECT — «
q Pescărușul ț.BUZd&ȘTT — 15,20; I
!ffi. la grădină — M. I
- Mesagerul î CAPITOL —- 9: 11,15; ’

I

q MRsagcru* « wi*».»; aa vu & - Aii.**»» ț
tî.43; 1Q; 18.30: 31, la gr&dlcâ - i

«H T.P H ck \

i

a'puga 1 LIRA - 15.30, la grădină
a Fata care vinde flori s GEN- 
TRAL - io: 15:A Doamna șl vagabondul a TIM- 
PURI NOI — 6.45—53,15 Sn conti
nuare. ,© Satul meUș pstrta mea e FJEHEN-,. 
TARI - 15.®); 17.45;.«•
a Călăreții I FEROVIAR — BJ5; 
ii.zo: 13.«: 15; 1AW: KJ®- glo
ria - 0.15; 11.H; 13.43: 16; 18.15: 
MM MODERN — 9t H.15: 13.33: 
IS: 10.15: M.33. Ea grădină - 1».
„ Gentlemenii norocului s FLO- 
REASCA - 1S40: ta: Î»J9. .MO
ȘILOR - IS.'M: 17.45.
a O fată terlrftă - 10: ÎS: 14: ÎS. 
Seceră vlnrul sălbatic — HS.15;

I Î3.PS : CINEMATECA <aa!a Union). 
\ a Dacă e marți, c Belgia : FLA- 
l WURA - 0:’11.15: te.rt: ÎS: 10.13:
1 i: Î3.33.....
I , Provterlalll 1 GRIVITA - 0: 
' n.u: 13JQ9: 14: is.ts: se.M. MC- 
ț oriiA — 9: 11.13: 13.M: ib: 18.M: 
> 91.43.
J>-* ■!«- 1 i.»Jl»**li II «I»
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.feră un bun prilej de numii „Mladosl" . (ti- de 9 septeuib-ie

.-- --------- .. .... .......... ......J yu
prefacerile înnoitoare pe acum 5fl 0©9 .de-lo- 
Infăptuite In rinlî so- 
cian__
la Bulgariei, valoroa
se vestigii ale unul 
trecut Îndepărtat, a 
bărpr. existenta r este 
semnalată tot mal,frec
vent In însuși proce
sul clocotitor al con
strucției.

Un exemplu, Trn- 
verslnd noul pasaj 
subteran do sub bu- ..  „
levardul Dondukov, ai de locuitori.
Impresia că te afli In- acestui i'
tr-un muzeu de anii- construite I
chltațl. Ruinele cetății 
romano Serdlca (wreo- 
lul II), fragmente de 
mozaicuri, obiecte do 
ceramică ele. ®l-au gă
sit aci. sub bolțile 
subterane, un scut 
protector șl un Inge
nios mod de a fi puse 
In valoare. Dc aseme
nea, ruinele tumulul 
triunghiular caro flan
ca unn din porțile ce
tății. descoperite în 
timp ce se săoa fun
dația pentru construi
rea unui magazin u- 

■nlversaL au fost In
corporate ln holul de a orașului.

a, cunoaște, o dată cu r.crețe), găzduiește de 
prefacerile Înnoitoare Pe acum SABOT,de To- 
jnfâptulte In anil so- cultori. Construit după 
ctalismulul In capita- toate rigorile urtianis- 

t- multi! modern, el va 
unui dispune de dotări so- 

clal-culturale. de ma-

marea sărbătoare na
țională a Bulgariei, ca 
®1 a zilei de 13 sep
tembrie, clnd poporul 
vecin și- prieten ani
versează proclamarea . 

cial-culiurale. de ma- Republicii Populare ț 
gazlne șl drumuri sub- Bulgaria. colectivul t 
terane de acces. marii uzine soitele b 1
i încă anul trecut a repurtat un nou I 
fost aprobat planul de succes : a fost dat In , 
sistematizare al cen- exploatare complexul 
irului capitalei. bulga- .“fi ’s™ moare de l i M 
rs, oraș care numără 1 2®u ,mm.
In prezent peste fMM OM Un alt obiectiv da 

J. In baza Însemnătate deosebita 
plan, vor fl al Industriei bulgare 

importante ’ ' ’ ' ’
edificii ele unor Insti
tuții, cum nr fl Consi- ______
Iliil de Miniștri, Casa re; cu mai multe clă- 
sfaturllor, Casa slndi- 
calelor. _____ 2.
artă. Opera șl altele.

re.

lasomn&ta.le deosebiți

este, fără. Îndoială, u-. 
rina ..Electronica* — 
construcție Impunătoa-

Casa sindl- did de 8 șl 10 etaje. 
Galeriile de situata Intr-unui din

«nr— ---- r ■- - noile cartiere ale So-
Sofia se va extinde ftei. Această „pionieră
pe talurile sale din- a tehnicii de caicul 
sore nord-vest si sud- ■ • 
vest. Pentru descon
gestionarea clrcutațiel, 
se prevede construi
rea unei relele subte
rane de meiro. a 
unor că! rutiere rde 
acces ce vor Intersec- ,lu
ta Inelul cel ma! larg foscoape
— centura industrială fji„f>rgo te.

Ibulgnre". una din cele 
mai moderne între
prinderi de acest gen 
din iară, oferă o lot 
mal largă paletă de 
produse : mașini de 
calcul cu tranzlstori și ■ 
circuite integrate, osci- ț 
1™;;...,,^. volimetre. 
diverse alte aparate e- 
lec ironice folosite la

Ministrul afacerilor externe ol Re
publicii Socialiste România, Cornellu 
Mftnexcu, a primit o telegramă do 

^mulțumire pentru felicitările ndre- 
Jisate ministrului afacerilor externe 
|al- Republicii Finlanda. Aht! Karja- 
: talnen, cu ocazia numirii sale in u- 
ț ceasta, funcție. 8

*
Vineri după-amiază s-au Încheiat 

; în Capitală lucrările celui de-al 
‘Hl-lea Congres al Uniunii interna- 
‘■ționaleta fonlellor-arhltect.

Cele peste 1(M) de‘delegate din. 27 
de țări, nu dezbătut, timp de patru • 
zile, probleme de mare uctualltata 

1 privind umanizarea caclrulm ambiant 
“in condițiile vieții moderne.

* ' 1 ’ ■
In cadrul programului de schim

buri culturale dintre România șl 
Bulgaria, la sala Dalles s-a deschis 
Expoziția tinerilor artiști plastici 
bulgari. Expoziția, organizată sub 
auspiciile Consiliului Culturii șl E- 
ducațlcl .Socialiste, reunește aproxi
mativ 100 de lucrări dc pictură, 
șculpturâ. grafică și artă decorativii 
a celor mal reprezentativi artiști 

’ plastici bulgari din tlnara genera
ție. La vernisaj au-Juat parte -Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai Uniunii artiș
tilor plastici, oameni de artă d dil- 
tură, ziariști. Au fost prezențl 

.Spaș Gosp'oiioy. ambasadorul Hepu- 
' blic.ll Populare Bulgaria, șefii unor 
nilsiunl’ dlpiomntJcc șl alți membri ‘ 
ai corpului diplomatic. Cu acest pri
lej nu luat ctțvlnlul Ovldiu Mnilec, 
vicepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici, șl pictorul bulgar Stolen 
Stotanov. ; ‘ , 1 ‘

• *
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, vlner! n avut loc Iri .Capitală 
o sriară culturală organizată cu pri
lejul Zilei naționale a Statelor Unita 
alo Mexicului. După cuvlntul de des
chidere rostit de Mlhnea Gheorghiu, 
prim-vjceprcședlnle al I.R.R.C.S., 
ziaristul Volentln Păunescu a lriipăr- 
tfișlt ''auditoriului Impresii' de călă
torie din această țara. Ln manifes
tare au participat reprezentanți nl 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, ziariști, un 
numeros public. Asistența a vizionat 
apoi, unt,film "artistic mexican.

(Agerprca)

ili-fefî.
'‘IM" ~ î L   gr Z 1 ț N ”? ,1 fi W "tî W , ® F © ’ SUE"’!' fiți'*'11* AMXU3 ă.îAo-ț, flill.

ta parter ai jtKtli clâ-: țn ce privește zes- reglarea, verificarea și
dlrt. trei Industrială a So- controlul utilajelor ra-

Slnt impresionante ,fiel. ea ere o ponde- dlotehnlco și
.™l.« __ re deosebită In econo- viziune. „Odrt..ele teie-

..Odrasla“ cea
Sini Impresionante 

aceste relicve -■ mâr- -- ~™. —_...
tarii ale unor vremuri mia țârii. Clteva cifre mai Îndrăgită a con-
de mult apuse, ale u- oferă Imaginea tortei slruclorllor uzinei,
nor civilizații’ ce’s-au economice, pe care ro/ cum o_ numește lngi-

este 
electroni ca 

De altfel, per
formanțele produselor 
realizate ta „Electro
nica" sint atestate de 
numeroasele dSsttacțU 
dpblndite lu diversele 
Urgurl InternaSIonaie. 
ca șl de faptul efl ju
mătate din ele sint dl-

oferă Imaginea tortei ____ _____
economice pe CBra o > cum o numește ingi-&perindat pe aceste me- însumează cele 250 de nenil Mlhail Nikolov 

leagurl. Dar mal Im- “ * J - I'--'
presionante sint măr
turiile -paginilor de Is
torie nouă co șl le

d .. ..acești ani.

uzlne și fabrici din Kaciamaclltov. 
capitala Bulgariei '?' 
care realizează In an1 
gamblii o cincime din 
producția industrială 

scrie poporul bulgar In n Bulgariei. Pdncipa- 
4-j-Ț'/ prlnir-o lui 'obiectiv este com-
muneă plină de talent, blrtalul siderurgic 
desfășurată sub con- '
ducerea partidului co
munist. (jC mei. Moca-o sec- l

tată’centrul Sofiei tic a combinatului: - rijațe către export. Pe

șl mașina 
n- ..Elka".

___ siderurgic 
..Kremlkovțl". care 
furnizează 20 la sută 
din producția bulgară 
de . oțel- Flecare ««-

...... vw..... H LUlIiiJ.UUlUl Jl “ - - - --------

e(âiindu-și. alături de furnale, convertlzoare. șoseaua care duce spre 
olelărin. lnminoarcîc Plovdiv sa află o alta

____ _ . ele. — constituie cile unitate a Industriei e- 
iitlcli noi. aliniate o uzină complexă. Nu- lectronlco sotiote. Aici 
de-a lungul bulevar
delor, cu dale in cu
loarea tutunului. coîJt, 
străjuite ide coroana 
deasă a copacilor, !:i- 
rrerupte de 
vegetală

.verzi -

Vltoșa, situat In npro- lui 1971. ari .a fost torll pentru drumul

i 
șl negru. ..Hansel ș! Gre.el". 1

19.2« Telejurnal n Marca Inirecero l
socialistă ln zl. ,

S3.M Avanpremieră. i
T-5.C-5 Te!cenc'.clo;>cdla a G'.aco-an ț

îfi
V 
Vr

Avanpremieră. 
Teleene'.clojMMJia a 1 
metil 0 Cosa Nostra

315.45: „Manriii". ‘.fin 
capcariS"' — partea a IT-ă.

21.35 De dragoste. Emisiune irtazi- 
cal-dlstoacUvă realizată ele 
Tli! Acs.

U.N Hevuta literara, T.v, Ș2-35-TcJeJurnal. •
iî.m Reportaj TV, Sim&ata, Hum!- : țW sâptămLna; sportivă.

nlcâ, lunL iJ I Am strins toamnă după toam-
------- --- - -- tia. Program de romanțe ș! 

etnteeo d« petrecere. ."Emlslu.- 
r.e de Harta Banii șl Aurei 
Cerbii.
PROGRAMUL n

1S,M Agenda.
10,45 Jocuri pop-olare Interpretate 

de ansamblul „Doina- al stu
denților din Centrul unlver- 

. sitar București.
17,10 Heportaj bucureșiean.
17,sa Pagini muzicale dc măre 

popularitate dta literatura 
preclasică .

17,55 Flint artistic : „Fuga buestra- 
șulul” producție a aiudlduț. 
rilor clnematograflce sovie
tice.

PROGRAMUL I
(,<0 DescbMma emisiunii. Telex.
S.e.3 Biblioteca pentru toți : ocu- 

. vtnn Goga.
B.S.5 De vorba cu gospodinele. 

10,85 Revista literară TV,
_____ _____ _ . _

1-5,33 Emisiune do divertisment. 
Visul unei nopți de va-A. 
Realizatori : AL Bocâaeț ș! 
Ovîdl'j Dumitri!.

11,45 în slujbă sănătății!: Drancăr- 
dajuL Invllatui emisiunii : dr. 
Petre Pănaitlu.

1LC-9 TetajurnaL
18,20 Deschiderea emisiunii 

dupâ-annlazâ. Emisiune 
limba germană.

1B.1S Ritm, tinerețe, dans.
1B.M Arta plastica. A treia ediție 

a taberei do sculptură Măgu
ra -7 Buzău.

lt,C8 Avram Jajtcu — Antologie li
rică.

2»,IS Publicitate.
11,n IM1 de seri — Siluete ln alb

>3

c’fidirl de început do 
secol, Impunătoare e-

mni termocentrala sfi nasc reputatele 
care aprovizionează a- 
ceasțfi^ mare Intreprln- _ . . ----

I dere Pproduce o can- MOTO do opcfaliî po 
tlțate de energie, elec- secundă.
trică ;de 1,5- ori su- Două repere ale nol- 
pertaar.1 celei realiza- lor realități mi flote —

..SIT“. mașini capabi
le să., execute 30 BOT—

explozia 
a spațiilor

- totul fiind ie In întreaga tară In construcțiile și Jndus- 
de masivul 1932. lai sfirșllul snu- tria. Ele sint defini-

I

i

i

i
I

ț

piere. Rețeaua rutieră inaugurat un centru parcurs de capitala 1 
din centra fuzionează Informațional do calcul tarii vecine In anii ’ 
cu cartierele noi. dis- 1.
puse aproape concen- conduceri automate a 
iric. Siluetele blocu- acestui Important o- 
rilpr de ,zece șl peste biectiv, care in perloa- 
zece ■ etaje se dese- da actualului cincinal 
nează Înalt; conferind 
orașului o notă de ti
nerețe exuberantă. Cel te de metal de două 
mai mare dintre aceste ori mal mare dedt In

nucîeul viitoarei

da actualului cincinal 
(1071—1075) urmează 
8ă producă o canlita-

construcție! socialiste. 
Ilustrează . ..
marile resurse crea
toare. talentul sl hăr
nicia poporului prieten 
al

pregnant

Bulgariei.
Gabriela 
BONDOC

■

l_. __________________ _

Întărirea păcii șl lecuritSLțil 1r. terna - 
știut că la Conferința Națio- probleme majore șl traducerea lor
P.C.R."a-ia relevSt*r.eces!fatea în viață ar avea un rol covlrșitor in

, ■ j - ■' ; - *’; .
considera că realizarea treptată, pas 
cu pas, a unor acorduri ln aceste 
—teleme majore șl traducerea lor
iromovarea idestlnderil șl încrederii .. ... . ... - . ,j

.......... ,__ de coșmarul unei conflagrații nuclea- 
ză car 'tatreaaa ‘re și de povara înarmărilor, ar crea 
ifcrlnțel mondiale, posibilități pentru sprijinirea țărilor 

ln curs de dezvoltare, pentru Însăși 
accelerarea dezvoltării civilizației 
umane.

------f să Este de aceea de Înțeles ce Înaltă 
,șj eficient ,1 nobUă misiune a- Îndeplini o con

ferință mondială de dezarmare care 
ar promova eficient aceste obiective 
și ar obține rezultate efective in a- 
Ungerea lor. Firește, avlnd ln vedere 
complexitatea problemelor, apare 
necesar- ca Conferința mondială sâ 
se reunească periodic, ta Intervale de 
dol-lrel ani, astfel ca, pe baza rezul
tatelor ‘obținute lntr-o etapă, să se
'dor. ' '

,ir.a Pregătirea Conferinței mondiale re- subllntază ln do- clamă Organizației Na
rata n n tt m, țiunilor Unite și a organismelor sale

.„.ir.!.- «. specializate, a Comitetului de dezar
mare. Este, desigur, do dorit ca Încă 
la sesiunea O.N.U., care Începe marți, 
să aibă loc o dezbatere largă asupra 
opiniilor formulate de diferite slate, 
sâ se ajungă la hoiâriri general ac
ceptabile privind convocarea confe
rinței șl întreprinderea măsurilor or
ganizatorice preliminare, astfel ca ea 
sâ se țină cit mai curlnd — dupâ 
părerea țării noastre nu mai tirziu 
de 1974—1973 — intr-un loc ce ar 
urma să fie stabilit de comun acord.

Sugestiile șl propunerile concrete, 
realiste și constructive prezentate da 
România reprezintă o contribuție e- 
fecllvă la dezbaterea problemei orga
nizării Conferinței mondiale da 
dezarmare, ta Însuși fondul proble
melor dezarmării. în aceloșl spirit, 
țara noastră va participă și de- aici 
înainte la dezbaterea acestei proble
me, la apropierea punctelor de ve
dere ce se vor exprima in cadrul 
dialogului Internațional, ta pregăti
rea șl desfășurarea ln bune condiții 
n lucrărilor Conferinței mondiale de 
dezarmare.

Este convingerea fermă a opiniei 
publice din țara noastră că. prin efor
turi perseverente din partea tuturor 
statelor, prin mobilizarea activă a 
opiniei publice, a popoarelor, se poa
te ajunge la transpunerea ln viață 
a dezideratului dezarmării, se poate 
Înainta spre făurirea unei lumi fără 
im distructive, a păcii șl colabo
rării Internaționale.

Ion IÎNTÎNARU

de natură să frineza cursul tp-e des
tindere șl cooperaro Internațională. 

Față de acuitatea acestor proble
me, bilanțul tratativelor caro sa 

, poartă do peste zece ani In Comi
tetul do dezarmare da ia Geneva nu 
poate produce - declt insatisfacție ; 
fără a subestima Importanță unu-, 
—™ probleme par-

judicioasa și bralnlcă sa poate ajunge 
numai prin participarea ta dezbate
rea lor a tuturor statelor Interesate 
șt. cu.luarea Iilconsiderare a punc
telor de vedere aia tuturor celor ln 
cauză. Or, dezarmarea este, Incon
testabil, locrnai o astfel de ‘problemă 
majoră care Implică în modul cel 
mal direct Interesele tuturor națiu
nilor, ale iuluror statelor șl, în con
secință, atlt în virtutea egahiățll Ju
ridice, cit șl ca o expresie a Intere
sului tor vital, este ,necesară partici
parea tuturor statelor la soluționarea 
eL Un cadru adecvat pentru reali
zarea acestei cerințe 11 constituie

brltor ■ . O.N.U.. In urma unor 
„.8. r.,ta
această rezoluție, O.N.U. s-a pro
nunțat pentru prima., pară ln fa
voarea unei conferințe mondiale de 
dezarmare șl n stabilit un program 
concret pentru punerea problemei 
organizării acesteia pe uh făgaș 
concret, de lucru. In scopul apro
fundării In continuare a probleme! 
la actuala seMune a O.N.U., rezolu
ția Invita statele aă comunice secre
tarului general opiniile șl sugestiile 
lor cu privire la -obiectivele, ordi
nea de zi, locul.', data șl alte aspecie 
referitoare Ia conferința mondială, 
în actualul docu
ment, guvernul 
român dă un‘răs
puns substanțial.
constructiv Ia â- 4®. xs. »■'■■ ■■
ceasta solicitare. S0hhH|H B

în abordarea 0 g | |«l R, ga
problemei Con- g 0 I | |ț| g fT
ferlnțel mondiale, 80 aj B ra g [L
ca și n întregii 
problematici â de
zarmării. Romă- 
nla pornește de |r /fw Era
la faptul că acu- | | gjj
mutarea de/stpcurl 
de arme nucleare 
șl clasice, conti
nuu perfecționare 
a tehnicii mili
tare și produce
rea unor riol mij
loace de extermi
nare reprezintă o -----
mai gravă pentru pacea șl secu
ritatea popoarelor. După cum se 
constată ln „Introducerea Ia Ra
porta! anual al secretarului general 
al O.N.U.". dată piiblicltațil zilele 
acestea ta New țfbrk, „cursa înarmă
rilor nu s-a opriL și nici nu s-a în
cetinii In mod perceptibil ; de fapi 
ea a atins uh nivel mal ridicat ca 
oriclnd. Astfel, dacă ta cursul dece- 
nlulnl 1940—1070, (Srllc au consacrat 
ÎN’ TOTAL 1870 0041 milioane dolari 
fabricării de mijloace de război, chel
tuielile in acest scop din ultimii ani 
s-au ridicat la aproximativ 200 0410 
milioane dolari ANUAL". Aceste 
cheltuieli apasă j câ te “grea povară a- 
supra condițiilor de trai ale oameni
lor, afectează negativ programele 
destinate scopurilor .civile, posibilită
țile de a rezolv» cerințele acute ale 
dezvoltării . economice pe Induse teri
torii ale globului, stau ,ta baza' agra
vări! dificultăților financiare șl mo- 
netare, resimțite acut do un șir de 
slate. în plus, nu poate fi Igr.oral 
faptul că înarmările, bazele militare 
slnt Inslnimente ale politici! Imp-e- 

_______ _ _____ _ ___________ ... . .rialtatetale dominație., de forta.jsl, 
tanta contribuție la adoptarea ei , menința-e cu forța, că. eie sint un 

!m ai mem- factor de încordare șl, cai atare, sint

Manlfestlnd un Înalt spirit da 
responsabilitate față de _ destinele 
niastitățir Românta’ socialistă consa-

Manlfestlnd un înalt
1 I I... ........... U w.,u . — --  --- -- ,
poporului român șl ale Întregii u- 
manltățl, România socialista consa
cră, in ansamblul politici! el exter
ne, o atenție deosebită înfăptuirii 
dezarmării — problemă cardinală a

cea șl secu- 
tateo șl

(jx/pvH.— —.area , 
Ibu! Ia efortul pentru so

re'străbate ca un ,fir roșu documen
tele partidului șl statului nostru în 
problemele Internaționale, caracte-. 
rizenză activitatea Intensă, plină do 
inițiativă, pa caro România o depu
ne In acest scop iri cadrul Organiza
ției Națiunilor unite, In Comitetul de 
dezarmare da la Geneva șl ln alte 
organisme internaționale.

O vie șl puternică ilustrare a a- 
ceitcl preocupări înscrise ln liniile 
directoare stabilite la Congresul ni 
X-lea a oferit Conferința Națională 
a P.C.R. Raportul secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, avertlzlnd asupra perlco- 

. lelor tot mai mari pe care le compor
ta cursa Iriarmărllar, a subliniat ne
cesitatea Imperioasă de n se acționa 
cu toată hotărlrea șl energia pentru 
realizarea de progrese reale, do mă
suri practice, efective, pe calea dezar

1
i1.
1

<

a

ne, o atenție deosebită

largi discuții șl consultări, Prin
î____ il 7 . --------- - 7 t“'’
nunțat pentru prima oara ln fa- 
dezarmare șl a

zilelor noastre de care depinde !n 
cel ma! Înalt grad 
ritatea generală’, 
progresul ------- 
de a eoni___
luțlonarea acestei probleme majo
re străbate ca un ,fir roșu documen
tele partidului și statului nostru in 
problemele Internaționale, caracte- . 
rizenză activitatea Intensă, plină de 
inițiativă, po care România o depu
ne ln acest scop Iri cadrul Organiza-

acorduri lncheSate !n'„..__
țlele sau colaterale, opinia publică șl 
numeroase state apreciază că s-a 
făcut prea puțin peniro Împlinirea 
mandatului comitetului do a realiza 
pași efectivi pe calea dezarmării. 
Do aci necesitatea Imperioasă de a 
se Intensifica lupta pentru dezar- 

I • ’’ . -A E

r,

f
p

riiiri practice, efective, pe culca dezar
mări! generale șl In primul rind a 
dezarmării nucleare. „Esle timpul 
să se treacă de la vorbe Ia fapte — 
se afirmă In raport.’ Apreciem că a 
sosit timpul ca oamenii politici, par
tidele politice, guvernele, condu
cătorii de state să-și asume răspun
derea în fața propriilor popoare, în 
fața tuturor națiunilor lumii șl să 
acționeze In concordanță cu năzuln-

amenințare tot

acționeze In concordanță cu năzuin
țele și Interesele acestora". Evocln- 
du-se obiectivele primordiale oen- 
tru care militează țara noastră 
în domeniul dezarmării. In raport 
se menționează că România se pro
nunță pentru convocarea Conferinței 
mondiale de dezarmare, cu partici
parea tuturor siaielor.

! Poziția stabilită de Conferința Na
țională. Ideile și propunerile ei Ișl 
găsesc reflectare șl In documentul 
intitulat : ..Răspunsul Republicii So-

! ctallslc România privind eonvoca- 
I rea Conferinței mondiale de dezar

mare0, care n tbsf transmis secreta
rului general ni O.N.U. șl ‘publicat 

i zilele trecute în presă. Este știut că 
In cursul sesiunii trecute a Adunării 

j Generale a O.N.U. n fost odoptnuî 
„Rezoluția cu privire la Conferința 
mondială pentru dezarmare". Amln- 

] tim că această revoluție a fost pre
zentată do România. Mexic și alle 
țări, tara noastră ovinei o impor
ts ntâ <.wr- 
prin consensul unânli

Uonale.
Este u: '? ■ 

nală a P.C.R. s-a relevat'------- —
ca activitatea Comitetului de dezar
mare să fie supusă unul control pu
blic efectiv. In același spirit, ț"” 
noastră preconizează c 
activitate a l.or.L- 
punctele de vedere șl propunerile 
diferitelor state, rezultatele obținu
te, să fie aduse la cunoștința opini
ei publice, care va putea astfel »A 
exercite un control real ți 
asupra dezarmării. Aeeasta va sti
mula, desigur, acțiunea popoarelor 

in favoarea de- 
zarmărli, fără do

™ care nu sini de 
conceput progrese 
reale în direcția 
înfăptuirii acestei

■ aspirații fierbinți l 
a întregii ome- , poată Înainta ‘ spre un stadiu supe- 
niri.

Așa aim se
cumeniul _ truis- 
iiiss w.N.U., gu
vernul român ve
de in conferința 
mondială „o ac
țiune politici ma
joră, la care toatei 
statele, toate gu
vernele sint che
mate să acționeze 
cu spirit de răs- 

de propriile 
r-l-Jarelc lumii 

și sa contribuie Ia adoptarea de mă
suri efective de dezarmare, în con
formitate cu aspirațiile de pace șl 
progres al popoarelor". Aceasta pre
supune ca In cadrul conferinței să 

j se alcătuiască programe concrete de 
dezarmare, ln central cărora sâ se 
afle problemele fundamentale ale 
cursei înarmărilor șl dezarmării — 
de o prioritate absolută trebuind să 
se; bucure dezarmarea nucleară. 

1 Este știut că România se pronunță 
consecvent șl militează pentru un 
ansamblu de măsuri care sâ răspun- 

‘ dă în cel mal înalt gtad obiectivelor 
amintite. între acestea se numără: 
înghețarea bugetelor militare șl 
reducerea’ ! treptată a acestora ; In
terzicerea armelor nucleare, crearea 

nemembre de zone de pace ș! denuclearizale, 
oprirea producerii de arme nuclea
te; chimice șl altor mijloace de ex- 
țtepnfnăro ln ’ masă șl Lichidarea 
itreptată a acestora sub control In-

____  ______ ____ ____ icrnațlonal ; .lichidarea.. bazelor inl- 
BcelorașI cerințe, este imperios ne- litere, reducerea treptată a efee-
ceSar ca orice acțiune pe călea pre- tijelor torțelor armate naționa-
gățîrii conferinței șl orice acord rea- le, desființarea blocurilor ‘ mlll-
Hzțțț ln cadrai el r.î respecte drep- tare, abolirea propagande! de răz-

„_ turîle ți interesele legitime ale tu- boi — toate ’acesloa avlnd ca fina
la o soluționare niror popoarelor, să contribuie la litere dezarmarea generală. Se poate

promovarea i destinderii șl încrederi! 
internaționale, In eliberarea omenirii 

țitra - - s

f

v

afe a cauzei

marc, de a se aborda In cadrul ne- Conferința mondială de dezarmare, 
gocicrilor problemele fundamentale, 
esențiale ale dezarmării, de a se u- 
signra realizarea unor acorduri sub
stanțiale în vederea reducerii șl cll- 
nilnărll pericolului de război, a Ln 
cetirii cursei Înarmărilor.

în acenstă direcție, te acțiune de 
mare Însemnătate or fl — dupfi pă
rerea țării noastre, a celorlalte Uri’ 
iCoctallsto si altor state iubitoare da 
pace — convocarea Conferinței mon
diale de dezarmare. Această convin-: 
ge-e decurge din însăși concepția cu 
privire' * ln democratizari'a relațiile: 
internaționale. Potrivii acesleta,
marilo probleme care confruntă 
omenirea .nu poț,„ fl, rezolvate
numai de unele state sau de anumite 
grupuri de stats;’)

in-

Pentru a-șl merita denumirea de 
conferință, mondială, și a fi cu ade
vărat un for democratic de dezbatere 
șl negociere, este esențial să se as!-' 
gure premisele necesare pentru ca 
toate țările — mari, mijlocii sau mici, 
posesoare sau neposesoare de arme 
nucleare, membre mu 
alo O.N.U. — «A la .parte lnr mod 
efectiv, pe picior de’ v egalitate, Ia 
pregătirea și desfășurarea conferin
ței, la discuții șl tratative, la adop
tarea tuturor deciziilor, in spiritul

f 
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14 • n'- 
pondere ,. față 
poare, față de toate popo: 

ilribule ta adoptai

le răs- 
po-

presus.de
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R. S. CEHOSLOVACĂ

VIETNAMUL DE SUD

ASUPRA ORAȘULUI QUANG TRI
I'

(

ra-

l

i

>

potrivit i 
primului i

ca „un pas / 
în evoluția V

jfuir. fier/
~ v a-

teraațl f! dețlnuji.

ian:fi, zisă „lolalistă",

ță". După cum scrie 
ziarul „Times', pre
gătirile .pentru confe-

comandantul a 
zborul de Intoar- 
normal. Imediat 
' ’păturii dintre 
echipajul avionu-

mari părți a popu- , 
lațlel' catolice sau 1 
protestante ar insem- l 
na ,o serioasă ’ iovi tură i

Paul Nlcidescu-Mizll. membru al Co- 
Executiv, al Prezidiului 
nl C.C. al P.C.R.. care, ta

Președintele Prezidiului C.C. al lui, redactor-șof al 
P.C. din Japonia, Kenji Miyamoto, hala", Ichiro Sunnma,

,a celor suspectați de altă mișcare

acestei mine, pe caro o staplnlse Îna
inte’de naționalizare, compensații pe' 
care nu le prevede legea. Acum, 
„Kennecott" a recurs la o nouă ma
nevră, trimlțînd cllențllor ■ cuprului

«nan

R. 0. Vietnam spn'iină pe Veplin
noua initiativâ a G.R.P. privind soluționarea 

pașnică a problemei vietnameze
fioidațil americani' șl toți prizonierii 
americani să poală pleca in patrie, 
el trebuie să vină cu seriozitate in 
InUmplnarea cerințelor formulate do 
G.R.P., privind respectarea dreptu
lui poporalul vietnamez la adevă
rata Independență și drepturile 
populației sud-vietnameze ia auto
determinare efectivă, încetarea răz
boiului de agresiune, a bombardării, 
minării șl blocade! R.D.V., politicii 
da „vietnamizare", implicări! ame
ricane in Vietnam ’șl soluționarea 
problemei interne a Vietnamuiul de 
end. pomlndu-xe de la situația ac
tuală, cu prezența a două adminis
trații, doufi armate șl diverse forțe 
politice.

Poporul ’ vietnamez șl guvernul 
R.D. Vietnam, se arată In încheierea 
declarației, adresează un apel guver
nelor și popoarelor țărilor socialiste, 
guvernelor șl popoarelor altor țărî 
iubitoare de pace șl dreptate, po
porului american șl popoarelor clin 
întreaga lume, să lupte șl mal vigu
ros pentru Încetarea războiului de 
agresiune al S.U.A. împotriva Viet
namului. S.U.A. trebuie să negocie
ze cu seriozitate și să-vină In mod 
pozitiv In Intlmpînarea cerințelor 
formulate in declarația din il sep
tembrie n G.R.P., in ©copul încheie
rii războiului șl restabilirii unei păci 
trainice In Vietnam, contribuind ast
fel la salvgardarea păci! mondiale.

HANOI 13 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a difuzat textul Declarației 
guvernului R.D. Vietnam privind 
încheierea războiului de agresiune 
al S.U.A. șl restabilirea păcii în 
Vietnam. Guvernul B.D.V., se arată 
în declarație, este intru toiul de a- 
cord cu Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud în ce privește evaluarea situa
ției șl cu poziția Justă privind solu
ționarea pașnică a problemei vietna
meze, așa după cum a fost expusă 
în declarația G.R.P. din 11 septem
brie 1972.

în document, ce subliniază poziția 
G.R.P.. logică, rezonabilă șl echita
bilă de a se pune capăt războiului 
purtat de S.U.A. șl de soluționare a 
problemelor Interne ale Vietnamului 
de sud pe baza egalității părților șl 
neellmlnăril lor reciproce. Aceasta 
este calea prin care se poate realiza 
înțelegerea națională, <se pot asigura 
drepturile democratice ale populației 
Eud-vletnameze și 1 se poate o: feri 
prilejul de a-șl exercita dreptul de 
a alege nn regim politic prin alegeri 
generale, cu adevărat libere șl de
mocratice — se subliniază în decla
rația guvernului R.D. Vietnam.

Reaflrmlnd (sprijinul deplin față 
de poziția G.R.P., guvernul R.D. 
Vietnam consideră că, dacă guvernul 
S.U.A. dorește Intr-adevăr să pună 
capăt .războiului, aslfe! Incit toți

■VIETNAMUL DE SUD 13 (Ager
pres).- — Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație In 
legătură cu bombardamentele concen
trate ale aviației și flotei americane 
șl folosirea de substanțe chimice Îm
potriva reședinței provinciate Quang 
Tri. inceplnd din luna Iunie, se n- 
râta In declarație, aviația america
nă, Inclusiv . bombardiere „B-32" șl 
navo militare americane, au efectuat 
raiduri repetate asupra provinciei șl 
zonelor Înconjurătoare. Arttlnd că 
In ultimele zile aceste raiduri s-au 
Intensificat, declarația subliniază că

au fost uciși numeroși civili șl r.u 
fost provocata pagube materiale 
Inestimabile.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a- 
dresează guvernelor ti popoarelor lu
mii. organizațiilor sociale șl politice, 
oamenilor de știință Iubitori de pace, 
apelul do a Întreprinde acțiuni fer
me, pentru a pune capăt acestor acta 
iile Administrației americane. Sta
tele Unite, se urată In Încheierea de
clarației. trebuie să poarte întreaga 
responsabilitate pentru consecințele 
ce pot decurge din asemenea acte.

Importante victorii ale patrioților 
cambodgieni

Cham șl regiunea Slem Reap-Ang- 
kor. Mesajul subliniază că acesta 
victorii demonstrează că populația 
cambodgiana șl forțele armate Ișl 
consolidează pozițiile.. ■

Ofensiva viguroasă a poporului 
cambodgian șl a urmate! populare na
ționale de eliberare a dat lovituri 
puternice manevrelor clicii Lon Noi 
— Slrlk Natali. care slnt sortite unul 
eșec total. Mențlnlndu-și spiritul re
voluționar șl vigilența, populația șl 
forțele armate lșl vor, intensifica ac
tivitatea in domeniile, militar. politic 
șl economic, In vederea obținerii vic
toriei totale.

PEKIN 13 (Agerpres). — Samdech 
Perm Nouth, președintele Biroului 
Politic al C.C. ai Frontului Unit Na
țional al Camtxxiglel. prlm-mlnlsiru 
ai Guvernului Regal-de Uniune Na
țională. o transmis un mesaj lui 
Khieu Șamphan. vlceprim-mlnistru și 
ministrul apărării naționale al Gu
vernului Regal de Uniune Națională, 
comandant șef al forțelor armate-de 
eliberare națională ale poporului cam
bodgian. in care,salută victoriile obs
tinate de populația cambodgiană și 
forțele armate In primele patru iun! 
ale sezonului, ploios curent. Ia Kom- 
pong Trsbelr, Pnom Pcnh, Kompong

vjî’rț' ' tivit'
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Vissta m B@lgîs a tovarășului 
Mânea Mănescu

Sosirea la Tokio a delegației 
C. C. al P.C.R. condusă

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Aflat in vizită In Belgia, in fruntea 
unei delegații economice, tovarășul 
Manea Mânescu, președintele Consi
liului Economic al Republicii Socia
liste România, a fost primit vineri 
la Palatul Belvedere de către prin
țul moștenitor Albert al Belgiei, pre
ședintele de onoare ol Oficiului bel
gian de comerț exterior.

Convorbirile rare ou avut loc s-au

referit la posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor economice, comerciale, a 
cooperării industriale șl tehnlco-șliJn- 
țlfiee dintre România ș! Belgia.

La convorbiri au fost de frițâ Ale
xandru Lăzărennu, ambasadorul 
României la Bruxelles, șl J. Adrians- 
sens, ambasadorul : Belgiei ia Bucu
rești.

Intllnlrea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Cancelarul ll'illy Brandt 
despre problema 

alegerilor anticipate
BONN 15 — Trimisul special Ager

pres, V. Crlșu, transmite : într-o cu- 
vlntare rostită vineri lu Oberhausen, 
președintele Partidului Sodal-De- 
mocrul din R.F.G., cancelarul federal, 
WJBy BrandtJ a arătat că alegerile 
anticipate pentru Bundestag, care 
vor avea loc In curlnd, au devenit 
necesare pentru efi In parlamentul 
vesl-german raportul de forțe ce a 
slat la baza formării guvernulai în 
toamna anului T9G9 s-a schimbat fără 
ca alegătorii si. fio' întrebați. A sosit 
timpul — o spus = el — ca, paralizia 
parlamentului să nu mal poată fi to
lerată, alegătorii trebuind sâ hotă
rască din nou. Cancelarul Brandt 
b afirmat că. prin , punerea In Bun
destag a problemei votului de încre
dere urmărește dizolvarea parlamen
tului șl, prin aceasta, organizarea de 
noi alegeri.

Referlndu-se la politica promovată 
de guvernul său In relațiile cu statele 
socialiste, Brandt a subliniat însem
nătatea tratatelor semnate de, R.F.G. 
cu U.ILS.S. șl Polonia, care „au dai 
cale libert pentru ca înțelegerea și 
colaborarea să fie prezente In rela
țiile R.F.G. cu țările Europei răsări
tene".

Cancelarul vest-german a apreciat 
totodată că țările europene se află 
in pragul convocării conferințe! pen
tru securitate și cooperare pe conti
nent

în Încheierea cuvintăril sale, can
celarul Brandt a expus o serie de În
făptuiri ale guvernului său in poli
tica internă, comMUnd aserțiunile o- 
pozljlei U.C.D./U.CJ5. privind exis
tența In țară a unei crize economice 
șl financiara El a apreciat rt „opozi
ția. sprijinită.de anumite grupuri cu 
interese puternic, capitaliste, Încearcă 
să diminueze realizările guvernului 
șl să ridice bariere In calea proiecte
lor sale do reforme"

S. U. A.

*

WASHINGTON 15. - Corespon- 
' dental nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : La 14 ' soptembrio, dele
gația președinților consiliilor popu
lare, condusă de Gheorghe Cioata, 
președln'.ele Consiliului popular al 
municipiului București, primarul ge
neral ol Capitalei, care Întreprinde o 
vizită in Statele Unite, s-a lntllnit 
cil Joseph Alioio, primarul orașului 
San Frandsro,’ și cu membrii consi
liului municipal local. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de vederi 
cu privire ta problemele actuale și- 
de’■perspectiva caro preocupă orga
nele de conducere administrative ale 
centrelor urbane.

> Joi scara, in cinstea delegației ro
mâne, ,a fost organizată o recepție.

SPANIA 

10pop DE GREVIȘTI 

1N ORAȘUL VIGO 
r , . ’ | •

MADRID 15 (Agerpres). — Munci
torii mal multor uzine din orașul 
Vlgo (nordul Spaniei) s-au alăturat 
joi grevei constructorilor da automo
bile din localitate, proiestlnd Împo
triva concedierilor operate de con
ducerea uzinelor „Citroăn" In rindul 

'salariaților. Prin acțiunea de protest 
f declanșată ia , uzinele meinlurglce 
.„Reiman" și ia alte întreprinderi mai 
mici, numărul greviștilor din Vigo a 
depășit 10 O’M

comune „Scut 72“
FRAGA 15 — Corespondentul A- 

gerpreș. C. Prisficaru, transmite : 
Intre 12 șl 15 septembrie, pe terito
riul Republicii Socialiste Cehoslovace 
s-n desfășurat apUcnțJa mllitart co
mună ,JScut 72“ n trupelor unor țări 
participante ia Tratatul’ de la Var
șovia. Aplicația a fost condusă do 
ministrul apărării naționale a R.S. 
Cehoslovace, genefal de armată Mar
tin Dzur. Au participat unități ale 
armatelor R.D. Germane, R.P. Polo
ne, R.P. UDgare, Uniunii Sovietice șl 
R.S. Cehoslovace.

Ca urmare a Invitației primite, la 
aplicație a asistat șl generalul de ar
mată Ion lonlță, ministrul forțeJo- 
armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Acordul sovieto - american 
aprobat de Senatul S.U.A.
W. FULBRIGHT i UN PRIM 
PAS IMPORTANT SPRE CON
TROLAREA ARMAMENTULUI 

STRATEGIC
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Senatul S.U.A. a aprobai Acordul 
provizoriu dintre U.R.S.S. șl S.U.A. 
cu privire la linele măsuri în do
meniul limitării armamentului stra
tegie ofensiv.

Lutod cuvlntul In cadrul dezbate
rilor, președintele; Comisiei senato
riale pentru problemele externe, Wil
liam Fulbright,; a caracterizat acor
dul drept primul pas Important in 
direcția controlării armamentului 
strategie ofensiv șl și-a exprimat 
speranța că acesta va fi urmat de 
alțl pași. Acordul va elimina neîn
țelegerile șl va îmbunătăți relațiile, 
a spus Fulbright, apreciind că,- tot
odată, el va permite micșorarea po
verii cheltuielilor militare care secă- 
lulcsc resursele ■ Statelor Unite șl 
contribuie la inflație.

Acordul provizoriu a‘fost aprobat 
anterior șl de Camera Reprezentan
ților a Statelor Unite. "

Acordul provizoriu prevede că in 
timpul valabilității <ța!e nu va sport 
numărul rachetelor cu baze terestre. 
Acordul limitează, de asemenea, nu
mărul submarinelor moderne cu ra
chete balistice pe care le poate fi
ve a flecare din părți po durata ac
țiunii acordului șl prevede. limite 
numărului total de instalații de 
lansare pentru rachete balistice de 
pe submarine atomice.

de tovarășul Paul Niculescu-Mizil
■ Corespondentul A- Secretariatului C.C.‘ al P.C.J.. Tom Io 

Nishlzawa, membru al Biroului Per
manent ol Prezidiului C.C.. Koichiro 
Ueda, membru ol Prezidiului C.C., 

\ .-‘ J., „Akahala",
Ichiro Suaama. membru al Prezidiu
lui C.C., șef al Secției Internationa
le a C.C., Eizo Kobayashi, membru 
supleant al C.C., HIroshl Tachlkl, ad
junct al șefului Secției Internaționale 
a C.C., activiști al C.C., ziariști.

Un grup do reprezentanți nl Aso
ciației de prietenie Japonia — Româ
nia, In frunte cu vicepreședintele a- , 
sortați el, S. Yamamoto, și cu secte- ’ 
tarul general Shlroo Suzuki, a lntlm- 
plnat. de asemenea, delegația pe 
aeroport

Au fost, prezențl Ion Dumitru, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
României in Japonia, precum șl alțl 
membri ai Ambasadei șl Agenției 
economice române, i

TOKIO 15. — ____ ... ..
gerpres, FI. Țuiu. transmite : Vineri 
dimineață a sosit la Tokio delegația 
Comitetului Central ol Partidului Co- __
munist Român, condusă de tovarășul redactpr-șef al ziarului 
miteluiuFT” ~ 
Permanent al C.C. al ...------ -
invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia, va face 
o vizită In această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Mihai Gere. membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Constantin Băbălău. mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C, ai P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj nl P.C.R., 
șl Ion Zahlu, adjunct do șef de sec
ție la C,C. a! P.C.R.

La sosire, delegația a fost Inîlm- 
plnată pe aeroport de tovarășii Tet- 
suzo Fuwa, membru al Biroului Per
manent al Prezidiului, șef al

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL KENJI MIYAMOTO

. ■ - -------- ---- ------------------------ — -r— — ziarului „Alia-P.C. din Japonia, Kenji Miyamoto, hata", Ichiro Sunnma,, membru al
a oferit, vineri ocara, la hotelul Prezidiului, șef ai Secției internată 
New Otani. un dineu In onoarea de- nale a C.C.. Eizo Kobayashi, mem-
legațiel P.C.R. condusă de tovarășul bru supleant al CC. Hiroshi Ta-
Paul Nlculexcu-Mlzll. cijJki, locțiitor al șefului Secției Ih-

Au participat, din partea japo- ternațlonnle. Hiroshi Ide, adjunct al
neză, Satoml Hakamada, vlcepre- ■ - ...........
ședințe a! Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Tetsuzo Fuwa, membru al Biroului 
Permanent al’Prezidiului, șef al Se
cretariatului C.C., Korehlto Kurohara 
șl Tomlo Nishlzawa, membri al Bi
roului Permanent al Prezidiului CC., 
Koichiro Ueda, membru al Prezldlu-

nale a C.C.. Eizo Kobayashi, mem
bru supleant ol C.C., Hiroshi Ta- 
chiki, -
ternațlonnle.' Hi__ ,____ ,_ , .
șefului Secției Internaționale.

în timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
Kenji Miyamoto șl Paul Niculescu- 
Mizll au toastat pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei dintre P.C.R. șl 
P.C.J., dintre cele două popoare.

în favoarea normalizării 
relațiilor japono-coreene

i;

r
f

'3

TOKIO 15 (Agerpres). — Masashl 
Tshibnshl, secretar general ol Parti
dului Socialist din Japonia, a propus 
— după cum relatează agenția 
A.C.T.C. — crearea unui „Consiliu 
național de legătură pentru promo
varea prieteniei șl stabilirea de re
lații diplomatice normale intre Ja
ponia șl Coreea".

Propunerea a fost făcută iff 6 adu
nare ce a avut loc la Tokio, consa
crată celei de-a 24-a aniversări a 
Republicii Populare Democrate Co
reene. La adunare nu parilcipat re
prezentanți din partea mal multor 
partide politice șl organizații din Ja
ponia, printre vorbitori nfllndu-ie 
Chuji Kuno, președintele Llâll par-

lamentărilor pentru promovarea 
prieteniei japono-coreerie, membru al 
Dietei din partea Partidului Llberal- 
Demotxat, Yoshlakl Masâki, președin
tele Consiliului Politic fit Partidului 
Komeito, Makoto Tc'îlknwâ, președin
tele Consiliului General, ni Slndlca- 
teior din Japonia. Vorbitorii au sub
liniat Însemnătatea Declarației co- 
mune a Nordului șl Sudului șl n În
ceperii convorbirilor proprlu-zlse 
dintre organizațiile d? Cruce Roșie 
din Nord șl Sud, eu chemat la lan
sarea unei mișcări pe scară naționa
lă pentru stabilirea de Tclațil' diplo
matice normale între Japonia și Co
reea.

CHILE: „Cuprai este ®B țării'
RESPINGEREA MANEVRELOR UNEI COMPANII 

AMERICANE NAȚIONALIZATE
SANTIAGO DE CHILE 15. — (Do 

la corespondentul nostru, Eugen Pop). 
Tentativa monopolului nord-amertcan 
„Kennecott Copper Co" de a pune 
embargo, pc piața internai tonală, a- 
supra cuprului provenind de Ia mina 
chillană „El Tentante" n provocat vil 
proteste In Chile; Mirai „El Tentan
te" fusese naționalizată, Împreună cu 
alte mari exploatări, cuprifere, pa 
baza unei reforme constituționale vo- u.lcvlui
tale ip unanimitate de Congresul Bl Corporației cuprului 
națtonaL Tdonopolul, nord-amoricun o . —> -■ . .. .
exercitat plnă in prezent o serie de

La Palatul Elysec 8 evut 
loc, vineri, o ședință extraordinară 
a guvernului francez, desfășurată 
sub președinția șefului statului. 
Georges Pompidou. M. Schumann șl 
GLscard d’Estalng uu prezentat — 
poarte’ asupra intllniril miniștrilor de 
externe șl de finanțe din țările Pie
ței comune lărgite. S-a anunțat de 
aiemenea eă președintele Pompidou 
a trimis șefilor de guverne ale ce
lorlalte țâri membre alo .C.EJS. lăr
gite un mesaj personal. Potrivit a- 
gențîel France Presse, mesajul con- 

—... ----x" .i - i n » •„ firmă Invitația adresată de Geo-ges(ă ghaneză. condusă; de-J.,B. Agbo; Pomp,dou ’cesiora do a
in zilele de 19 șl 20 octombrie, la 
prima lntl.lni.ro la nivel Înalt ,,a color

La Moscova “avue loc ierl 
o Întrevedere Intre Leonid Srejnev, 
secretar general a! C.C. al P.C.U.S., 
șl Jumjaaghiin Țedenbal, .prlm-secre- 
iar al C.C. al PJP.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole. în cursul convorbirii u fost a- 
bordată o sferă largă de probleme 
referitoare ia > dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări.

Președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
loslp Broz Tito, l-a primit vineri po 
Santiago Carrllîo, secretar general nl 
Partidului Comunist din Spania, care 
sa află la odihnă Sh Iugoslavia, șl a 
arat cu el o convorbire prietenească.

Guvernele B. P. Mongole 
și Australiei 0U ho!arit 84 ffta‘ 
bUească relații diplomatica la nivel 
de ambasadă, i AsHal, Australia de
vine aVffiMea stat cu care R. P. Mon
golă lntrcțlno relații diplomatice.

La Phenian 8 fost rfJit pub!{- 
citații comunicatul comun privind 
vizita În R-P.D. Coreeană n delega
ției grupului parlamentar din Fin
landa. Irariamentarll finlandezi au 
evocat lnxamnătatea Declarației co
mune a Nordului sl Sudului bazată 
pe principiile î reurilEcăril indepen
denta, .pașnice, șl nle unității națio
nale ®1 nu'saJutnt Începerea convorbi
rilor propriu-zlse dintre organizațiile 
de Cruce Roșie dLri Nord șl Sud. 
Partea finlandeză a arătat că este 
gata să acționeze pentru a sprijini 
lupta justă a grupului parlamentar al 
R.P.D. Coreene de a ss alătura Unlu- 
nlL interparlamentare.

Henry Kissinger, 
special al președintelui Nixon pentru 
problemele securității naționale, a .
sosit Joi după-amlazâ la Londra. A- ciUțU un comunica» , , „ ,, , . . , « /nu, ■■ n m f n Iagenda convorbirilor sale cu ministrul 
de externe Alee Dougins-Home șl 
premierul Edward Heath a Indus 
problema relațiilor Esl-Vest. a con
vocării conferinței general-europene 
pentru securllatc ®l cooperare, pre
cum șl cea a conflictului din Orien
tul Apropiat. Au fost, de asemenea, 
evocata aspecte monetare și comer
ciale ale raporturilor dintre S.U.A. 
șl partenerii lor vest-europenl In 
urma lărgirii Pieței’ comune.

Țările Pieței comune, ™ 
excepția Franței, au■holărlt joi să ra
tifies tratatul de neprollferare a ar
melor nudaare. Ele au ajuns la a- 
eeastă botărlre In urma unul acord 
încheiat cu Agenția Internațională 
pentru energia atomică/Tratatul: de 
ncprollferare a Intrat In vigoare in 
anul 1970.

j"_________________________________________

nmnagBaaBRnEoaBBaaB
■

După 11 sâptâmîni de 
țJTGVQ, muncitorii britanici de pe 
șantierele de construcții urmează să 
reia luni lucrul. Patronatul a fost ne
voit să accepte soluționarea revendi
cărilor greviștilor privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă șl de viață.

Cin En-lai, promJeru3 Cons!- 
lilflul de Stat ol R. P. Chineze,- șl 
Pal Slan-kuo. ministrul comerțului 
exterior, nu primit misiunea guver
namentală comercială șl de bunăvoîn-
membru al Consiliului Redeșteptării 
Naționale șl ministrul Industriei, a- 
flata înlr-o vizita In R.P. Chineză. Cu 
ocazia vizitei a fost Încheiat un a- 
cord comercial șl de plăți pe termen 
lung Intre China șl Ghana.

chilian din străinătate o scrisoare în 
care își arogă dreptul de proprietar 
asupra cuprului de la mina „EI Te- 
nlente", pretinzlnd că. nici o achizi
ție de la mina respectivă „nu se 
poate face fără Încuviințarea, expresă 
a companiei americane". j

Ziarele chiliene au publicat, con
comitent cu această scrisoare, textxC. 
scrisorii trimise cllențllor cuprului’ 
chiltan de către directorul de vlnzărî 
~din. châo 
(Codelco). „Au există nici un temei, 

„-„„I I ■ •--rrr-----, "---- ®® aratfi !n scrisoare, pentru preteh-presluni pentru a obțice, în cazul fia de proprietate a lui „Kermecotf
DSupra minei „El Tenientea din punct 
de vedere legal, comercial sau mo
ral. Procesul de naționalizare a ma
rilor r companii s-a înfăptuit In con
formitate cu procedurile itabilite in 
Constituția nooslrâ".

După o ședință a cabLnetuiui, Ia 
caro a fost discutată și acjlunea com
paniei nord-americane, Heman del 
Canto, ministru secretar general ni 
guvernului, a declarat : „Cuprul cite 
al țării. Nu vom accepta șantajul a- 
cestel, întreprinderi imperialista șl 
vom denunta in fața organizațiilor 
internaționale manevrele sale".

MEXICMinisfrul de externe oi 
Norvegiei, Ăndreaa Cappelen, l-a 
primit pe LI Sul-cln, conducătorul 
delegației guvernamentale chineze, 
ministrul industriei constructoare de 
mașini nr. 1, care «o află Intr-o vi
zită de prietenie la Oslo, la Invitația 
guvernului norvegian. Conducătorul 
delegației guvernamentale chineze 
s-a InMlnlt șl cu Per Kleppe, minis
trul norvegian al comerțului șl na
vigației.

Primul ministru al Iorda
niei, Ahmed Lawzl, a subliniat. In
tr-o declarație făcută In parlament, 
că țara «ta a acceptat rezoluția Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1ES7, privind soluționarea’ crizei din 
Orientul Apropiat, și „nu are In ve
dere vreo reglementare In: afara a- 
cestul context".

Agenția A.D.N.c dflt pubU’
’ ’ a! comi

siei’ guvernamentale însărcinate 
cu cercetarea cauzelor care au pro
vocat accidentul avionului „II.,-6?” 
al companiei „lnterfiug“, ce s-a pră- 
bufit la 14 august in apropiere de 
Kbnigs-Wuslerhatuen. In comunicat 
se relevă că, ajuns Ta înălțimea de 
SW m, comandantul avionului a ra
portat existența unor greutăți le
gale de schimbarea altitudinii ți a 
luat decizia de a se întoarce la aero
portul central Berlin-Sch&nefeld, ne- 
scslzind: o primejdie imediată.

La întrebarea sta/lei pentru con
trolul zborurilor, 
fost de părere că 
cere va decurge 
după întreruperea legăturii 
stafia de control fi j
tul, a urmat prdbuștrca aparatului 
de zbor. , , . .

Cauza prăbușirii avionului, relevă 
comunicatul comisiei, provine de ta 
un Incendiu din interiorul compar
timentului neetanș din spatele avio
nului, incendiu care s-a extins tn 
uJtlma fază a zborului. Cercetările' 
au dovedit că echipajul aulonului ți 
personalul pentru asigurarea zbo
rurilor au acționat corect Șl că pre
gătirea tehnică a cotonului a auut 
loc dupd normele de slat.

PREOCUPĂRI PENTRU 0 DQUOLHE 
ECONOMICI ECHILIBRATA

La palatal prezidențial din Ciudad 
de Mexico se păstrează șl azi clopo
țelul cu care, in urmă cu 102 de ani, 
la 15 septembrie 1010, Miquel Hidalgo 
y Cesiyllo șl-a trezit concetățenii din 
Dolores, striglncl : „Indcpandancia 
para Mexico" I, „Viva Mexico". A- 

• ceaiîtă înflăcărată chemare la luptă 
Împotriva dominației colonialiste spa
niole avea să găsească un amplu 
ecou In Întreaga țară, 
tlrzlu, la 6 noiembrie

Irhmda de Nord 
în preajma Conferinței 

constituționale
Convorbirile de la timp ce mal "există cest gen Intre extre-

Inccputul acestei săp- oameni care se află miști protestanți șl o
îămfnl dintre pri- Internați0 — a deda- unitate britanică de
mul ministru, Edward rat liderul partidului,, parașutlștl, ’ Incidente
Heath șl fruntașii Gerârd Fiți. soldata scu morțl șl
„Partidului social-de- Fără îndoială că răniți.

, mocrat și laburist0 din premierul Heath are în duda situației 
Irlanda de. Nord, ca șl un cuvlnt hotărlior In ’ (încordate, presărată 
intllnlrea de miercuri această problemă, dar, aproape zilnic cu ex- 
a liderului, opoziției după cum subliniază plozii șl Împușcături, 
laburiste, Harold Wilr presa londoneză, el so „exista posibilități de 
.— — „ 0(jft sub'o puternică calmare", cum se ex-

EUbarfurli primă ziarul „Guar- 
celor circa 230 de In- dinu". Așa cum se 

, subliniază in comuni
catul oficial publicat 
cu prilejul convorbiri
lor dintre oficialitățile 
britanice și reprezen
tanții „Partidului so
cial-democrat și la
burist" primul . mlnls- 

. tru a fost de acord 
să la in considerare 

..........  ,__ cererile ce(l s-au ra
in marea lor majori- dresat. Acest fapt - a 
late catolici — din ta- determinat ziarul d- 
gă-ul de Ia Long tat mal sus să apre- 
Kesh se opun, din cleze că „ar fi posibil 
motive de „securila- să se ofere unele con
te", silt conducătorii cosii S.D.L.P., In așa 
trupelor britanice din fel incit acesta să 
Irlanda de. Nord, cit participe la conferln- 
mei ales liderii o-ga-

_ nlztffiei protestante 
va boicota „Vanguard". Premie

rul britanic, -r ,scrie rlnță von continua, In- 
_ LT ™___’ ■ diferent de atitudinea 

a fost avertizat de a- S.D.L.P. sau a orga- 
ceasta organizație că nlzațlllor protestante, 
in cazul renunțării la Dar neparuciparea re- 
Intarn&ri, Irlanda, de prezentanților unei 
Nord „va £1 parall- mari părți a popu- j 
zală" prin încetarea 
alimentării cu curent

Electric, sLsiarcaj trans-. .....
' i comun, pentru aceasta, confe- ț 

aprovizionării etc. O rlnță. care.
protes- declarației |---------

ministru Heațh, este l onnnRn'.jfK xsn rsric : /

aproape zilnic cu ex
plozii șl Împușcături,

... . . „există posibilități' de |
î son, eu același repre- află sub'o puternică calmare", cum se ex-
ț zentanț! nord-lrlan- presiune. Eliberării primă ziarul ; „Guor-
l dezl, n-tiu adus o cla- cc'.cr “?? ’ip ir. “ *'ijj "* '
i rlficare a situației .
1 înainte de Conferința
i constituțională, pro-

gramată pentru’23—27 ___î septembrie. Ca urma- CORESPONDENȚA 
i re, asupra viitoarei In- DIN LONDRA 
1 • tllniri — menită să re- , ,
l unească In jurul a-
. cele iași mese, pentru
ț prima dată, ,pe repre-
i zcritonțli tuturor păr-
* țllor Interesate — coh-
l tlnuă-să plutească in-
/ certitudinea,
ț In opinia ziarului 
I ..Dally Telegraph", de-
' legația ^Partidului
ț social-democrat șl la-
i burlsl", reprczentlnd
1 populația catolică din
l parlamentul hord-ir-
/■/Tandcz,rt''.,._^.f_.'.' . ..
V conferința. Această a- nil britanic, t------
i litudlne ar fi deter- .„Financial Times" —
1 minată de faptul că
i reprezentanții nord-

irlandezi nu nu pri- 
ț mit un răspuns . fa-
ț vorabll din partea
J primului ministru In
ț legătură cu .cererea

lor de a Înceta prac- electric, șișlat 
Uca Intentărilor In porturilor In
lagăre, fără judecată, i.

nctivltate subversivă 
In Irlanda de Nord.
„Ar fi lipsit de rațlu- clanșarea unor acțiuni

pre- taming trecută, au a- 
” i vut ioc ciocniri de a-

ne șl Inacceptabil pen
tru noi si fim 1 
zenți la conferință. In

a amenințat cu de-, ^nțe^U
clan șa rea unor acțiuni vlif0ar8 ft irlandei’’de i 
armate, după ce, săp- Nord". ’

N. PI.Oi’lîANTJ

Convorbiri ,nlre p^^nteie
R.S.F. Iugoslavia. loslp Broz Tito, șl 
președintele Anstnel, Franz Jonos; au 
avut loc vliîerl ia Belgrad. Cel 
do! președinți au abordat aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum șl pro
bleme ale vieții; Internaționale.'

Trei ani mal 
_ __ , ,______ Je .1813, Mexicul 
șl-a proaJama: Independența do șțat 

O caracteristică a Statelor Unita 
Mexicane^, (aceasta este denumirea 
oficială a țării) este preocuparea, 
manifestată mal ales ip ultimele de
cenii, pentru valorificarea în interes 
națiOMl a bogatelor sale resurse na
turale — argint, petrol, sulf, f 
etan, cupru, plumb etc. Măsurile 
doptate in acest sens au avut In ve
dere schimbări ale unora din struc
turile economice interne, diversifica
rea economiei șl a producției de 
export, stimularea invcstlțltior, În
deosebi In domeniul Industriei prelu
crătoare, a conslrucțiel -de mașini șl 
a Industriei chimice. Petrolul a fost 
și rămlne, in acest proces do emanci
pare, principalul pilon, de sprijin, 
I’EMEx (Petrolcos Mexlcanos — so
cietate națională de stat) asigurlnd 
extragerea, prelucrarea șl vinderea 
țlțeliiiui. Pe Bceaștâ bază s-a. dezvol
tat o puternică industrie petrochi
mică. Economia mexicană se carac
terizează astăzi prlntr-un ritm ridicat 
de creștere — de 7 la sută, in medie, 
anual -. Mexicul se numără , astfel 
printre cele mal Industrializate țări 
de pe continentul Jailno-american, 
dar asemenea altor state din aceas
tă zonă a lumii, el n-a putut evita 
6 dezvoltare Inegală. Alături de cen
tre avansate ca Ciudad de Mexico, 
Guadalajara, Monterrey snu Tam
pico, exlsiă și regiuni’ce resimt Încă 
puternic efectele subdezvoltării. Re
forma agrară a operat transformări

profunde In vechile structuri sodal- 
economlce, dar ea nu s-a Încheiat și 
există încă zone undo sa practică o 
agriculturii sub nivelul exigențelor 
modeme. Pe do altă parte, să
tenii fără pămînt migrează în 
masă spre orașe — circa 139 BOT pe an 
— iit£ căutare de servicii, spo
rind astfel complexitatea problemelor. 
Este semnificativ faptul că, propu- 
nlnd promovarea unor reforme eco
nomice și sociale, președintele Luls 
Echeverria a hotârit să acorde prio
ritate agriculturii, înîr-un sistem de 
măsuri care să asigure realizarea 
unei dezvoltări economico echilibrate.

Pe plan extern, Mexicul, după cum 
arăta intr-un discurs șeful statului, 
promovează o politică bazată pe prin
cipiile egalității intre toate țârlic, 
neintervenției in treburile interne, 
respectării dreptului la autodetermi
nare, soluționării pașnice a conflic
telor ș! cooperării cu țoale țările, in
diferent de sistemul lor politic. Re- 
ferindu-se la politica Mexicului de 
strlngore a relațiilor cu statele în 
care au loc transformâri democra
tice, In vederea modificării structu
rilor lor interne, președintele Eche
verria a releva: semnificația proce
selor revoluționare din Chile șt Peru, 
arătînd că ele slnt parte integrantă 
a luptei pentru emancipare și progres 
social, pentru eliberarea ■ de sub do
minația străină, pentru apărarea bo
gățiilor naționale.

Este știut că, mal ales In decursul 
pltimilor ani. intre România șl Mexic 
s-au- statornicit relații multilaterale, 
Îndeosebi In domeniile economic șl 
cultural. Întemeiate pe respect re
ciproc, In splriiui eolaborărll șj prie
teniei.

Cu prilejui sărbătorii naționale n 
Mexicului, poporul român transmite 
poporului mexican calde felicitări, 
urări do pace șl prosperitate.

V. PAU.NESCU

peru Euvernul îsi extinde 
controlul asupra economiei

LIMA 15 (Agerpres). — în baza 
unul decret, publicat în ziarul ofi
cial, „El Peruano”, guvernul Repu
blicii Peru va prelua controlul asu
pra Întregii industrii electrice națio
nale. în acest scop, e-a hotărit În
ființarea linei agenții de stat „Elcc- 
iroperu", cu un capital de aproxima
tiv 300 milioane ce dolari, care va 

; £1 lnsărciMta cu producția1 ș! distri
buirea energiei electrice. Decretul 
stipulează, do asemenea, ca toate ac
țiunile deținute de firmele străine in 
domeniul Industriei electrice pe
ruane să fie cumpărate de guvern.

Manifestație la Londra in sprijinul 
luptei de eliberare a poporului din 
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