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Conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I 
Combinatului siderurgic 

Hunedoara
Pentvu contribuția deosebită a- 

dusă la industrializarea țării și 
participarea activa a colectivului 
Combinatului siderurgic Hune
doara la opera de construire a so
cialismului in patria noastră, cu 
prilejul aniversării a 220 do ani de 
existență, atestată documentar, a

Industriei siderurgice hunedorene 
și a 90 de ani de la Intrarea in 
funcțiune a primului furnal din 
Hunedoara, prin Decret preziden
țial s-a conferit Ordinul ..Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I Combinatului siderurgie 
Hunedoara.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a continuat ieri vizita de lucru 

în județele Hunedoara, Alba și Sibiu

Conferirea Ordinului
„Steaua Republicii Socialiste

România11 clasa I 
întreprinderii mecanice „Cugir£‘
Pentru contribuția deosebită a- 

dusâ la industrializarea țării și 
participarea activă a colectivului 
Întreprinderii mecanice „Cugir“, 
județul Alba, la opera de con
struire a socialismului în patria

Dialog despre sarcinile pre
zentului socialist în per
spectiva obiectivelor progra
matice ale apropiatului

Congres al partidului
Ațeod.a do lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a înscris, In 

cursul zilei de 19 septembrie, intilniri cu oamenii muncii prilejuite de 
vizitele făcute in mari unități ale industriei din trei județe ale țării 
— Hunedoara. Alba și Sibiu.

tn aci 'te zi'e. cind in întreaga țară comuniștii, toți oamenii mun
cii dezbat cu sentimente de mindrie patriotică, cu inall spirit de răs
pundere minunatele perspective deschise prin prevederile Programu
lui partidului. Directivelor și tezelor Congresului al XI-lca al P.C.R., 
secretarul general al partidului s-a «aflat din nou in mijlocul oame
nilor muncii, pentru a analiza. împreună, la fața locului, in lumina 
r estor documente de însemnătate istorică, modul cum se înfăptuiesc 
sarcinile actualului cincinal, măsurile care trebuie luate pentru mer
sul neabătut inaintd. spre făurirea societății socialiste mtiltilaieral 
dezvoltate în patria noastră. Pretutindeni, oamenii-muncii și-au ma
nifestat entuziast marea bucurie de a se reintilni cu tovarășul Nicolae 
( causescu. exprimindu-i profunda recunoștință pentru contribuția sa 
hotăriloarc la elaborare., politicii interne și externe a partidului și 
statului, pentru modul intelepl in care abordează și soluționează 
problemele fundamentale ce stau in fața societății noastre socialiste 
și iau adresat calde urări de ani îndelungați, spre binele patriei și 
poporului român. In orașele, in toate unitățile vizitate, oamenii mun
cii. români, maghiari, germani, toți cetățenii și-au exprimat hota- 
r-rca ferma, nestrămutată de a tace totitl -pentru a înfăptui Programul 
i’Tvbios» partidului. in >.ue i-’at ex pi ir^at? , aspirațiile, tuliți or, aie în
tregii noastre națiuni. Se examiiieozd mu’cheta’de sisleîfializ'ufe Și dezvoltare o HGnedoa'?i

noastră, cu prilejul aniversării a

175 de ani de la înființarea între
prinderii. prin Decret prezidențial 
s-a conferit Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa 
I întreprinderii mecanice „Cugir- ,
județul Alba.

—
Marea întrecere

socialistă

în cinstea

Congresului

PLANUL
îndeplinit și depășit

In mijlocul 
siderurgicilor, 

la sărbătoarea lor

cipa la sărbătoare 
versarea a 220 de 
tare documentară ; 
prelucrării pe baz 
fierului pe aceste meleaguri și 
90 de ani de la Dunerea in func
țiune a primului furnal de la 
Hunedoara.

Pe stadionul Corvinul, unde < 
aterizat elicopterul prezidențial 
domnea o atmosferă de mari 
sărbătoare populară. Mii de 
derurgiști ai cetății de foc a Hu
nedoarei. mineri din Poiana 
Ruscăi. constructori ai marilor 
șt impunătoarelor obiective in
dustriale și ai noului oraș, ță
rani din satele din imprejurimi 
au aclamat cu nețărmurită bucu
rie, dragoste și profund respect 
pe conducătorul iubit al parti
dului și stalului.

îh numele tuturor, tovarășul 
G'neorghe Vasiu. prim-secreiar 
ai Comitetului municipal de par
tid Hunedoara, ii urează un 
cald bun venit.

Ac 
domnește pe ini; 
străbătut spre Con 
rurgic. Secretarul

ministrul industrie» mc.ai 
Constantin Trotuș. d:r< 
Combinatului, memori ai

mzauej oe partid. L T C 
d:: ai.

Gazdele invită pe tov 
Nicolae Ceaușescu »ă v 
expoziția jubiliară cons 
celor două aniversări — t 
eiocventă a marilor prt 
care au avut loc îndeosebi’ i.. 
cele trei decenii ae la <_ liberat», 
In dezvoltarea și modernizare o 
metalurgiei, in ’• fața oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri. 
In grafice și panouri se o.a a 
că numai in perioada 1950—19i4 
la Hunedoara -s-au făcut invta-

(Continuare in pag. a IV-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare consacrata jubileului siderurgiei hunedorene

o 3RAIOVA (Prin telefon, de ia 
Nicolae Băbălău). — Pină la 10 sep
tembrie a.c. colectivul Schelei de 
foraj Craiova a depășit planul fizic 
de foraj cu 5 la sută. Prețul de cost 
pe metru forat s-a re.dus cu 25 de 
lei și s-au predat peste plan Schelei 
de extracție Craiova 3 sonde. Cu a- 
ceste succese, harnicul colectiv de 
aici și-a indeplinit angajamentul 
anual. Rezultatele amintite au fost 
obținute in condițiile depășirii vi
tezei de foraj, prin aplicarea pe 
seară largă a forajului cu jet. pre- 
'cu-n ^r^prin alte acțiuni. in -chdrul 
cărora s-au remarcat echipele con
duse de maiștrii comuniști Novac 
Serbănescu. Nicolae Copaci și Va- 
sile Mihai, precum și brigada de 
montai condusă dc Cornel Dumi
tru.

planul anual al producției globale. 
Totodată, muncitorii de pe plat
forma energetică brăileană rapor
tează terminarea, in mai puțin de 
8 zile, a izolației termire a turbi
nci grupului 3 de 210 MW. grup 
care va pulsa energie electrică in 

mal incă la sfirșitul

„AR O-240"

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră. tuturor oamenilor muncii 
și locuitorilor din Hunedoara, pre
cum și celor din județul Hune
doara un salul călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat, a guvernului, 
precum și a mea personal. (A- 
plauze puternice : se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. 1").

Marea adunare de astăzi este 
consacrată unui eveniment impor- 
lant in viața uzinei dumneavoastră 
— împlinirea a 220 de ani de cind 
pe aceste meleaguri a început 
activitatea siderurgică și a 90 fie 
ani de la crearea, de fapt, a uzi
nei Hunedoara. Cu acest prilej, cit 
și pentru activitatea deosebit de 
bună desfășurată in anii construc
ției socialiste, in actualul cincinal, 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
a fost distins cu cea mai înaltă 
decorație a Republicii Socialiste 
România, Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România” clasa I. 
Aș dori să vă felicit cu acest prilej 
>i sa-mi exprim convingerea că a- 
c^asta inaiiâ apreciere dată de con
ducerea de partid și de stat va 
constitui un imbold pentru noi și 
n i: succese in activitatea viitoare. 
(Aplauze puternice, ovații : se 
scandează ..Ceaușescu-P.C.R. !").

în cj'sul vizitei tăcute astăzi 
pun c^eva secții ale combinatului 
.i.Ti cn.-.a.at ca de la ultima mea 
v.z.tâ u.e acum doi ani s-au reali
za! succ.se remarcabile, s-au obți
nui îczuim e bune in îndeplinirea 
pianului, in modernizarea unor 
' -. ii. in realizarea unor noi mărci 
ii oțel de eaiiiale superioară , s-a 
lacul și un început bun m ce pri- 
w-șie producerea unor utilaje side
rurgice. Toate acestea demon- 
*. eaza că la Hunedoara lucrează 
un colectiv de muncitori, tehnicieni 
.și ingineri de înaltă calificare, ca
pabil sa soluționeze cu succes orice 
probleme ce se vor pune in fața 
s.derurg.ei romanești in anii ur
mători. precum și in domeniul 

î producerii de utilaj siderurgic ne- 
\ cesar dezvoltării in continuare a

i acestei''ramuri in concordanța cu 
' Programul partidului.

Pentru rezultatele pe care le-ați 
țobținut pină acum, care se concre- 
ltizează in aproape 350 00U tone de 
Oțel peste pian in 3 ani și 8 luni 
-- cu 80 000 tone mai mult decil 
întreaga producție de oțel a Romu
ri iței d.n 1938 — .pentru toate' suc- 
c:isAle obținute, doresc să vă adre
sez tuturor calde felicitări și 
urarea de noi c mari realizări in

viitoi (Aplauze puternice : se 
scandează : „Cfeaușescu-P.C.R. 1").

Aș dori, de asemenea, sâ adresez 
felicitări minerilor hunedoreni 
pentru rezultatele obținute în a- 
ceastă perioadă în creșterea pro
ducției de minereu și să le urez 
noi succese in activitatea viitoare ! 
(Aplauze, male prelungite).

Am ascultat cu multă satisfac
ție cele relatate aici de primul se
cretar al județului cu privire la 
dezvoltarea induși riei din județ, 
la rezultatele.obținute de cele'.alie 
întreprinderi județene, la produc
țiile realizate peste plan., la unele 
rezultate și preocupări in domeniul 
agriculturii, al construcțiilor so- 
cial-culturale. de locuințe. în ge
neral în dezvoltarea județului.
•Cunoașteți succesele obținute tn 

întreaga țară de oamenii muncii, 
de întregul nostru popor în întîm- 
pi narea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării României de sub 
dominația fascistă și in intimpina- 
rea celui de-al XI-lea Congres al 
partidului. După cum ați putut ve

dea din relatările presei. multe 
județe și multe colective de oa
meni ai muncii au îndeplinit de 
pe acum — cu 5 sau cu 4 luni îna
inte — planul pe 4 ani. asigurind 
un avans substanțial pentru a pu
tea să-și respecte angajamentul de 
a realiza cincinalul înainte de ter
men. Aș dori ca.' de la această a- 
dunare a siderurgiei din Hunedoa
ra, care deține încă primul loc 
în siderurgia românească, dind 
mai mult de o treime din produc
ția de oțel — ’spun ..incă" pentru 
că în viitor se vor dezvolta com
binate noi. mai puternice — să a- 
dresez tuturor oamenilor muncii 
felicitări pentru succesele obținu
te in îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen. (Aplauze puterni
ce ; urale : se scandează 
,. Ceaușescu-P.C.R.").

Cred că veți fi de acord cu 
mine ca, în mod deosebit, să adre
săm salutări și felicitări tuturor 
oamenilor muncii din industria șl 
agricultura județului Hunedoara 
pentru rezultatele obținute pînă

acum in activitatea lor. (Aplauze 
puternice, urale prelungite).

Deoarece nu voi putea să vizi
tez cu acest prilej Valea Jiului, ți- 
nind seama că în acest an mine
rii din Valea Jiului au obținut re
zultate bune in realizarea planu
lui. aș dori să le adresez in mod 
deosebit felicitări și urări de noi 
succese în activitatea lor viitoa
re (Aplauze, urale prelungite. Se 
scandează : „Ceaușescu—Hunedoa
ra. înflorește toată țara").

Sint complet de acord cu dum
neavoastră că' Hunedoara aduce 
o contribuție foarte importantă la 
înflorirea întregii țării ; dar să 
nu uităm că in industria țării 
noastre lucrează încă 3 mili
oane de muncitori, iar in celelalte 
ramuri de activitate încă 6 rpili- 
oane de oameni. Deci. împreună cu 
toți oamenii muncii, cu țăi^ăni- 
mea, cu intelectualitatea, hune- 
dorenii aduc o contribuție de preț 
la înflorirea țării. (Aplauze prelun
gite).

(Continuare in pag. a ll-a)

O
Dumitru Prună). — Un succint bi
lanț al activității cimentiștilor arată 
că. pină in prezent, ei au obținut 
peste plan 8 500 tone ciment. 976 903 
bucăți cărămizi: 117 000 bucăți țiglă, 
187 535 mu plăci din azbociment. 
88 km tuburi. 1 200 tone var ș.a., 
echivalente cu o producție globală 
suplimentară de circa 29 milioane 
lei. Succesele înregistrate se dat ci
reșe. îndeosebi. întreținerii și ex
ploatării raționale a utilajelor, res
pectării cu strictețe a disciplinei 
și tehnologiei de producție.

o BRĂILA (Corespondentul ..Scin- 
ten". Mircea Bunca). — După ^e, 
cu cîteva zile in urmă, ener.geticie- 
nii brăileni raportaseră realizarea 
peste prevederi a celui de-al 
300-lea milion de kWh. iată că a- 
cum anunță un nou succes : ter
mocentrala Brăila și-a îndeplinit

PITEȘTI (Cor-esDohdeniuI ..Scir.- 
. Gh. Cirslca). De citva

i mp. ia L.itrepri iderea mecanică 
dm Cîmpulung Muscel a început 
din plin fabricația descrie a auto
turismului de teren ..ARO—240“.
Noul autovehicul se impune prin- 
tr-o serie de caracteristici 
funcționale demne de rem: 
arc- forța maximă de 80 CP, iar ea 
performanțe — dezvoltă o viteză 
max.mă de 110 km/oră. Motorul, 
model ..ARO—25". dispune de pa
tru cilindri in linie, folosește ben
zină și este răcit cu apă. Cutia de 
viteze are patru trepte sincroniza
te și o treaptă de mers înapoi. 
..ARO—240" dispune de caroserie 
metalică, uși laterale și oblon in 
s >a iar înăuntru— de două scau
ne in față și două bănci laterale 
pentru 6 persoane. Greutatea aa 
este mai mică cu 50 de kg. iar 
consumul de benzină mai redus cu 
circa 4 litri fată de „M—461". La 
fabricația noului autoturism, pc 
lingă întreprinderea amintită, mai 
concură întreprinderea de autotu
risme Pitești. întreprinderea de 
autocamioane ..Steagul roșu"-Bra- 
șov. Combinatul do articole tehni
ce din cauciuc Pitești

•en

tehnico: 
cat

COMUNICAT COMUN 
la încheierea vizitei in țara noastră 

a primului ministru al Republicii 
Sri Lanka

IN PAC-INA A V-A

s,/K,.2z?'xrjot.

v ~...

succ.se
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MAREA ADUNARE CONSACRATĂ MEU SIDERURGIEI HUNEDURENE
OIVlNTARTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
[Urmare din pac. T)

în acest c ncinal. România a 
parcurs un drum important pe 
calea industrializării, a dezvoltării 
generale. începind — ca să spun 
a$a — cu dreptul activitatea de 
lâurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Rezultatele pe 
care le-pm obținut pinâ acum de
monstrează cu claritate justețea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân. care se călăuzește neabătut 
in activitatea sa de principiile 
marxist-leninlste, de legitățile ge
nerale universal valabile, ținind 
permanent seama de realitățile 
țârii noastre, de tradiții. Partidul 
nostru acționează în concordanță 
cu aceste realități și cu voința 
poporului nostru de a-și făuri 
viața în mod liber, de a edifica 
societatea socialistă care <ă-i asi
gure bunăstarea, fericirea și dez- 
v.'har-ea independentă. (Aplauze șl 
urale prelungite : se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Tocmai ca rezultat al succeselor 
obținute în realizarea planului 
cincinal, a perspectivei realizării 
înainte de termen a acestui plan. 
Comitetul Central a hotărît*după 
cum cunoașteți, trecerea. înceoind 
de la t august, la majorarea re
tribuției. asigurînd o sporire mâl 
mare a retribuției decit era pre
văzut în planul cincinal. După 
cum am văzut din calculele pe 
care le-au făcut aici organizația 
de partid șl conducerea întreprin
derii. in conformitate cu majora
rea stabilită, retribuția medie va 
crește de la 1 800 lei la aproape 
2 300 lei. Este o creștere destul 
de serioasă si. fără nici o îndoială, 
aceasta se va simți în viața fie
cărei familii. De altfel. întreaga 
politică a partidului nostru este 
îndreptată sore ridicarea bună
stării poporului. însăși esența so
cietății socialiste pe care o edifi
căm are dreDt țel omul, fericirea, 
bunăstarea sa ! Vom face totul 
pentru a asigura creșterea conti
nuă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru oo- 
por. (Anlauze puternice : urale : 
se scandează: „Ceaușescu-P.C.R.!").

Tot ceea ce am realizat de
monstrează că stă în puterea 
noastră ca. prin o mai bună or
ganizare a întregii activități, prin 
folosirea într-un spirit mai gos
podăresc, cu economie, a mijloa
celor pe care le avem la dispozi
ție, a uzinelor, a mașinilor, a în
tregii bogății naționale, să obți
nem o creștere mai substanțială a 
producției. Să realizăm producția 
cu un consum mai mic de mate
riale și — ca să mă refer la com
binatul dumneavoastră — cu un 
consum mai mic de cocs, de mi
nereu și să facem să crească ran
damentul pe tonă in laminate. Să 
obținem o creștere mai substan
țială a oțeluri'.or de calitate, o 
prelucrare superioară a întregii 
producții. Aceasta va asigura și 
creșterea mai rapidă a ’ bogăției 
naționale, a venitului național, 
deci posibilitatea dezvoltării țării, 
a ridicării în continuare a nive
lului de trai al poporului. înfăp
tuirea sarcinilor dezvoltării viitoa
re cere eforturi serioase pentru li
chidarea unor neajunsuri și lip
suri. înlăturarea unor greșeli din 
diferite sectoare de activitate. Nu 
pot să nu menționez că și in 
județul Hunedoara sînt multe de 
făcut în această direcție. Deși sîn- 
tem la o sărbătoare, trebuie să 
spun că și în combinatul dumnea
voastră mai sînt lucruri de îmbu
nătățit, mai sint rezerve insufi
cient folosite. Privind cu mindrie 
tot ceea ce am realizat pină acum 
este necesar să nu uităm nici un 
moment că trebuie să fim mai in
transigenți față de lipsuri, să nu le 
mai tolerăm, sâ acționăm cu fer
mitate împotriva lor. Să depunem 
eforturi susținute pentru a obține 
succese si mai importante în toate 
domeniile de activitate !

Avem în vedere ca Hunedoara 
să se dezvolte in viitor. Desigur, 

j atît în ce privește cantitatea 
de oțel, pentru că aceste posibili
tăți sînt oarecum limitate, iar pro
ducția se va dezvolta fn combina
tele din altă parte, precum și în 
noul combinat, care va începe să 
fie construit în cincinalul viitor — 
a=a cum se prevede in Directive. 
Sigur, dumneavoastră, ca vechi si- 
derurgiști, sînt convins că veți 
merge să lucrați și la punerea în 
funcțiune — cel puțin în primii 
ar.i — a noului combinat pe care 
îl vom construi la Călărași. Dar 
veți avea și aici, la Hunedoara, 
multe de făcut. Va trebui să ridi
căm valoarea producției prin spo
rirea otelurilor special aliate, de 
i-.a'tă calitate, printr-o prelucrare 
superioară a lor. Va trebui să tre
cem aici și la producerea de uti
la :o siderurgice. Avem în vedere 
ca Hunedoara să devină și un cen
tru de construcții de mașini, mai 
bine-zis. de construcții de utilaje 
siderurgice. folosind experiența 
muncitorilor de înaltă tehnicitate, 
a tehnicienilor și inginerilor hune- 
doreni. în felul acesta veți contri
bui la dezvoltarea siderurgiei ro
mânești și chiar la realizarea ex
portului de utilaj siderurgic. 
(Aplauze puternice, urale).

Deci și în cincinalul următor 
veți avea multe de făcut. Hune
doara va avea un rol important 
în realizarea prevederilor Progra
mului partidului și ale Directive
lor. Sînt convins că veți acționa 
în asa fel incit toate sarcinile ce 
vă revin din Program și din Di- 
reclive să fie realizate în cele mai 
bune condiții. (Aplauze puternice).

La rîndul lor. minerii vor trebui 
să realizeze un program de dez
voltare destul de serios — mai cu 
seamă cei din Valea Jiului. Ei vor 
trebui să asigure aproape 50 la 
•ută din cărbunele cocsificabil. atît 
pentru Hunedoara, cit și pentru 

întreaga siderurgie românească. Va 
trebui să intensificăm activitatea 
minieră șl. totodată, de cercetare 
geologică pentru descoperirea de 
noi rezerve de minereu de fler, de 
alte minereuri, de neferoase, pen
tru a crește contribuția județului 
Hunedoara la asigurarea mate
riilor prime necesare țării. în 
această privință Hunedoara poa
te și trebuie să facă mai mult 
docît pină acum. în Deva funcțio
nează una din marile centrale mi
ri er'' — în afară de cea din Valea 
Jiului — care are tocmai acesle 
sarcini.

Va fi. de asemenea, necesar să 
ne gîndim la utilizarea mai bună 
a fondului funciar, a pășunilor din 
munți, folosite acum mai ales de 
căprioare și cerbi. Am dori ca a- 
ceste pășuni să fie folosite într-o 
măsură mai mare pentru creșterea 
animalelor în vederea sporirii pro
ducției de lapte, de carne și lină. 
Deci este necesară șf o preocupare 
mai serioasă pentru dezvoltarea 
agriculturii. Pină la urmă, oricit 
otel am produce, avem nevoie de 
pîine. de carne, de produse ali
mentare. Nici chiar oțel'nu putem 
produce fără produse alimentare. 
Județul Hunedoara nu trebuie să 
uite că poate și trebuie sâ reali
zeze mai multe produse agroali- 
mentare Nici unul dintre dum
neavoastră — mulți sinteți din sa
tele din împrejurimi — nu trebuie 
să uite acest lucru. Progresul eco
nomiei naționale presupune dez
voltarea armonioasă a tuturor ra
murilor : agricultura în România 
— și din județul Hunedoara — re
prezintă o ramură imoortantă. de 
bază, a economiei naționale și de 
aceea trebuie să-i acordăm atenția 
corespunzătoare. (Aplauze puter
nice). Nu vreau să fie luate cele 
souse acum în privința agricultu
rii ca o critică, ci ca un îndemn 
pentru comitetul județean de 
partid, pentru consiliul popular, 
pentru întreprinderile de stat și 
cooperativele agricole. Dentru în
treaga țărănime din județ de a se 
așeza și elabora un program te
meinic de dezvoltare într-un ritm 
mai înalt în următorii ani a agri
culturii. concomitent cu dezvolta
rea industriei, mineritului și a ce
lorlalte ramuri economice. Sper ca 
la următoarea întîlnire să avem 
rezultate mai bune și în acest im
portant sector de activitate și a- 
ceasta să se resimtă și într-o mai 
bună aprovizionare a oamenilor 
muncii din resursele județului eu 
produse agroaliirumtare. (Anlau
ze puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R, !“).

Desigur, ceea ce am realizat pînă 
acum ne-a dat posibilitatea să tre
cem la elaborarea Programului 
partidului și a Directivelor pentru 
cincinalul următor si Dentru per
spectiva pînă în 1990. la stabilirea 
linii’or directoare care prefigu
rează dezvoltarea României în ur
mătorii 15 ani. Fără îndoia
lă. prevederile Programului șl 
Directivelor sint minunate ! Ce 
am realizat pînă acum con
stituie garanția că dispunem do tot 
ce este necesar, si mai cu seamă 
disounem de o clasă muncitoare, o 
țărănime și intelectualitate în stare 
să rezolve orice problemă privind 
dezvoltarea economicâ-soc'ală a 
țării. Avem deplina încredere că 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, va înfăptui neabătut 
Programul și prevederile Directi
velor. asigurînd făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României pe calea co
munismului. (Aplauze puternice, 
urale).

Tot ceea ce realizăm, tot ce ne 
propunem sâ înfăptuim în viitor în 
România pornește, fără îndoială, 
de la interesele poporului nostru : 
dar, totodată, acestea sînt o con
tribuție de preț la dezvoltarea ge
nerală a socialismului. Realizările 
fiecărei țări socialiste, înaintarea 
fiecăreia pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale. a făuririi noii orîn- 
duirî sînt o contribuție la întărirea 
generală a socialismului, la crește
rea prestigiului socialismului pe 
plan mondial, la realizarea unei 
lumi mai bune și mai drepte. Ia 
promovarea politicii de pace și co
laborare internațională. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Pornind de la aceste consideren
te vom intensifica eforturile noas
tre pentru a înfăptui in cele mai 
bune condiții prevederile. Progra
mului și Directivelor pentru cinci
nalul următor și in perspectivă și, 
totodată, vom acționa cu toată fer
mitatea pentru dezvoltarea colabo
rării cu țările socialiste, pentru în
tărirea unității tuturor țărilor so
cialiste — aceasta reprezentînd o 
cerință importantă a dezvoltării 
contemporane, a victoriei cauzei so
cialismului, păcii și progresului în 
întreaga lume. (Aplauze puternice, 
urale). Vom acționa ca și pînă 
acum în direcția extinderii relații
lor cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele care acționează 
pentru dezvoltarea lor economică- 
socială independentă. Aceasta co
respunde intereselor progresului 
rapid, economico-social. al fiecărei 
țări, se înscrie in politica generală 
a luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, în lupta popoarelor pentru 
a-și făuri viața asa cum doresc ele. 
pentru a fi stăpîne pe bogățiile 
naționale, pentru dezvoltarea lor 
liberă și Independentă. (Aplauze 
puternice, urale). Țkiînd seama de 
realitățile lumii contemporane, vom 
acționa in continuare pentru dez
voltarea relațiilor cu toate statele, 
inclusiv cu țările capitaliste dez
voltate. in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Vom parti
cipa activ la diviziunea inter
națională a muncii, la schim
bul mondial de valori materiale 
și spirituale, la întreaga activita
te de așezare a relațiilor dintre sta
te pe principiile noi, de egalitate, 

respect al Independenței și suve
ranității, neamestec în treburile 
interne, renunțare la forță și la 
amenințarea cu forța. (Aplauze pu
ternice).

SIntem hotărîți să ne aducem In 
continuare contribuția la întări
rea și accentuarea cursului nou de 
destindere care a început să se 
afirme in viața internațională. Sin- 
tem conștlenți că acest curs este 
abia la început, câ trebuie depuse 
eforturi susținute și întărită unita
tea tuturor forțelor antiimperialis- 
te. a tututor popoarelor care do
resc pacea și libertatea. pentru' 
a asigura dezvoltarea unor rela
ții de colaborare in întreaga lu
me. înfăptuirea unei noi ordini e- 
conomice și politice internaționa
le. care să garanleze posibilitatea 
fiecărui popor de a-și concentra 
eforturile în direcția dezvoltării e- 
conomice și sociale (Aplauze pu-, 
tcrnice, urale).

Viața a demonstrat rolul uriaș, 
crescind. pe care-1 au clasa mun
citoare, organizațiile ei revoluțio
nare, partidele comuniste și mun
citorești și alte partide revoluțio
nare, sindicatele, alte organizații, 
care exercită o influență tot mai 
puternică în desfășurarea vieții 
internaționale. De aceea vom ac
ționa cu și mai multă hotărîre 
pentru întărirea solidarității mun
citorești internaționale, a colaboră
rii și unității partidelor comuniste 
și muncitorești. Vom dezvolta co
laborarea cu partidele socialiste, 
cu mișcările de eliberare, cu parti
dele democratice și progresiste de 
pretutindeni în lupta pentru tri
umful politicii de pace și colabo
rare. (Aplauze și urale puternice).

Principiile politicii internaționale 
înscrise în proiectul de Program, 
în Tezele pentru cel de-al XI-lea 
Congres al partidului vor călăuzi 
neabătut în viitor partidul și po
porul nostru în relațiile sale in
ternaționale. Acționăm ferm în 
această direcție, convinși că servim 
pe deplin interesele poporului 
nostru, interesele socialismului, ale 
păcii tuturor popoarelor lumii. 
(Aplauze puternice : se scandează: 
„Ceaușcscu și poporul“).

Dragi tovarăși,
Mai sint două luni pînă la Con

gresul al XI-lea al partidului. Au 
început adunările generale de 
partid. Documentele Congresului 
se dezbat de către toți oamenii 
muncii, de întregul nostru popor. 
Faptul că în aceste două luni, în 
cadrul adunărilor de partid se vor 
dezbate documentele, se Vor alege 
noile organe de partid, delegații 
pentru Congresul al XI-lea și 
candidații pentru organele de con
ducere superioară ale partidului 
constituie un eveniment important. 
Toatei acestea cer eforturi susținu
te in următoarele două luni din 
partea tuturor organizațiilor de 
partid. Eu consider însă că aceas
ta ii privește pe toți oamenii mun
cii, inclusiv pe cei care nu sint 
membri ai partidului, pentru că, 
de fapt, partidul comunist este 
partidul națiunii noastre socialiste, 
politica sa este politica națiunii 
noastre socialiste. Tot ceea ce face 
partidul trebuie să intereseze pe 
fiecare cetățean, orientarea și acti
vitatea sa trebuie să corespundă 
năzuințelor întregului nostru po
por ! (Urale puternice, aplauze).

. De aceea, la această adunare 
doresc să mă refer la necesitatea 
ca organizațiile de partid din Hu
nedoara să dezbată toate proble
mele. documentele partidului, in
tr-un spirit combativ, de critică și 
autocritică ; este necesar să fie 
trași la răspundere in mod ferm 
cei care nu-și fac datoria, să se 
acționeze pentru creșterea spiritu
lui de răspundere și a combativi
tății fiecărui comunist, a fiecărui 
om al muncii la locul său de mun
că. Să facem in așa fel îneît adu
nările de partid să fie o școală de 
ridicare a nivelului politic și ideo
logic, dar și o școală de creștere 
a combativității și exigenței revo
luționare, de ridicare a nivelului 
de calificare generală, de îmbună
tățire a întregii noastre activități, 
atît in producție, cit și in viața po
litică. în pregătirea cadrelor. Nu
mai așa adunările de partid vor 
putea să-și îndeplinească într-ade- 
văr rolul pe care-1 au în viața 
partidului, a ponorului nostru. 
(Aplauze puternice).

Așa cum se subliniază în Teze 
și in criteriile pentru alegerea or
ganelor conducătoare și a delega- 
ților pentru Congres, este necesar 
să alegem in conducerile organiza
țiilor de partid, in conducerile co
mitetelor de partid, in comitetele 
orășenești și in comitetele județe
ne pe cei mai buni și mai activi 
membri de partid, pe aceia care, 
prin activitatea lor de zi cu zi, in 
producție. în munca obștească și 
politico-ideologică, prin felul in 
care se preocupă de soluționarea 
problemelor maselor largi popu
lare, au dovedit că merită încre
derea de a primi munci de con
ducere in diferite organizații și în 
comitetul județean de partid. 
(Aplauze puternice, prelungite). A- 
ceasta privește nu numai partidul ; 
privește, de asemenea, pe toți oa
menii muncii. Mă adresez munci
torilor din Hunedoara, dar și 
muncitorilor și oamenilor mun
cii din întreaga țară, de a 
veghea și de a ajuta organi
zațiile de partid să aleagă în con
ducerile organizațiilor, pînă la co
mitetul județean, pe cei mai buni 
comuniști. Numai așa vom avea 
garanția că organizațiile de partid 
își vor îndeplini în mod exemplar 
sarcinile mari ce le vor reveni in 
viitor. (Aplauze puternice).

Să ne gîndim. de asemenea, bine 
la delegații pe care ii vom trimite 
la Congresul al XI-lea al partidu
lui. Să trimitem pe cei mai buni 

dintre cei buni, pe acei comuniști 
care pnt chibzui asupra probleme
lor viitoare ale patriei noastre, care 
pot exercita mandatul comuniști
lor, al oamenilor muncii din uzine, 
dm laboratoare, din instituții, de 
la snte de a hotărî asupra perspec
tivelor dezvoltării țării ; să fie to
varăși care să poală hotărî în de
plină cunoștință de cauză asupra 
tuturor problenielor programului 
dezvoltării patriei noastre socialis
to. Iată de ce trebuie să trimitem 
pe cei mai buni dintre cei buni la 
Congresul al XI-lea al partidului. 
(Aplauze puternice).

în fine, tovarăși, avînd în vedere 
că la conferințele județene se vor 
propune și candidații pentru Co
mitetul Central al Partidului, fi
nind seama de hotărîrea adoptată 
la ultima plenară ca fiecare ju
deț să aibă cel puțin 4 membri 
în Comitetul Central, aș adresa 
chemarea organizațiilor de partid, 
comuniștilor și oamenilor muncii 
de a chibzui bine și de a reco
manda pentru Comitetul Central 
pe cei mai buni dintre cei mai buni 
tovarăși. Vor fi 4 tovarăși din ju
deț, vor fi și tovarăși de la centru 
asupra cărora județul va trebui 
să-și spună părerea. Trebuie reco
mandați pentru a fi aleși de Con
gres in Comitetul Central acei co
muniști care reprezintă din toate 
punctele de vedere garanția com
petenței, a pregătirii politico-ideo- 
logice, a comportării în viața de 
zi cu zi, garanția că vor asigura 
înfăptuirea neabătută a programu
lui partidului, că vor fi permanent 
strîns uniți cu membrii de partid, 
cu toți oamenii muncii, că vor 
face totul pentru triumful socia
lismului și comunismului în Româ
nia. (Aplauze puternice, urale).

Atunci cînd spunem că partidul 
este forța politică conducătoare a 
societății noastre socialiste, a între
gului popor, aceasta nu reprezintă 
o simplă figură de stil, ci o reali
tate ; dar trebuie să dăm tot mai 
mult acestei realități un conținut 
concret, în sensul legăturii strinse 
între partid și oamenii muncii, al 
unității depline in jurul partidului 
a întregului nostru popor, al par
ticipării întregii noastre națiuni 
socialiste la elaborarea Programu
lui partidului, a Directivelor, a 
politicii sale interne și externe. 
Numai în aceste condiții politica 
partidului va răspunde întotdeau
na năzuințelor și intereselor vi
tale ale întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice, urale). Tot
odată, aceasta face parte integran
tă din dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste în țara noas
tră, a participării tot mai active 
a maselor populare, a întregului 
popor la conducerea activității e- 
conomice-sociale, a întregii socie
tăți. Trebuie să ne fie clar că de 
felul cum va acționa consiliul de 
conducere al combinatului — de 
exemplu — de felul in care adu
narea generală va dezbate proble
mele activității de pînă acum, pre
cum și ale celei viitoare depinde 
funcționarea în cele mai bune con
diții a combinatului. Același 
lucru este valabil pentru toate 
întreprinderile, pentru fiecare in
stituție. De felul în care consi
liile județene, orășenești și comu
nale își vor desfășura activitatea, 
de măsura participării la activita
tea lor a maselor populare de
pind succesele în soluționarea tu
turor problemelor. De felul în care 
întregul popor va participa la e- 
laborarea politicii generale și va 
exercita controlul asupra felului 
cum se îndeplinește această poli
tică depind triumful politicii 
noastre interne și externe, înainta
rea tot mai rapidă a României oe 
calea societății socialiste multila
teral dezvoltate, pe calea făuririi 
comunismului, a bunăstării și fe
ricirii întregului popor. (Aplauze 
puternice, urale).

Iată, dragi tovarăși, în ce spi
rit înțelegem să fie pregătit și in- 
timpinat cel de-al XI-lea Congres 
al partidului. E foarte bine că vom 
da 68 de mii de tone de oțel pes
te plan, 60 de mii tone de lami
nate și’ tot ceea ce prevăd angaja
mentele dumneavoastră. Dar tre
buie să dăm mai mult !

Trebuie să ridicăm nivelul ge
neral de combativitate, de muncă, 
de pregătire tehnică, profesională 
și politică a întregului colectiv 
hunedorean ! Să dăm deci în 
cinstea Congresului al XI-lea, pe 
lingă oțel, și oameni oțeliți, cu o 
pregătire mai înaltă decit pină 
acum 1 Să dăm un oțel de înaltă 
calitate și un om superior oricărui 
oțel de calitate ! Aceasta este sar
cina partidului, a muncitorimii în 
general ; toți trebuie să-și uneas
că eforturile, să-și ridice califica
rea, să-și oțelească voința ! în a- 
ceasta constă cheia succesului în 
tot ceea ce ne propunem să rea
lizăm I (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.l"),

Cu aceste gînduri, doresc să în
chei, exprimîndu-mi convingerea 
că oamenii muncii din Hunedoara, 
atît cei din Combinatul siderurgic, 
cit și cei din municipiu și din ju
deț — muncitori, țărani, intelec
tuali, fără deosebire de naționali
tate, bătrîni și tineri, bărbați și 
femei — vor face totul pentru a-și 
realiza in condiții cît mai bune 
sarcinile, fiecare in domeniul său 
de activitate, că Hunedoara va a- 
duce o contribuție tot mai impor
tantă la înflorirea generală a 
României socialiste. (Aplauze pu
ternice, urale).

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
hunedorenilor noi și noi succese în 
activitatea de viitor, multă sănă
tate și fericire ! Aplauze puter
nice ; urale : cei prezenți la aduna
re ovaționează minute in șir pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu). 

La încheierea vizitei la Combina
tul .-Idoruraic. in marea hală a ate
lierului mecanic are loc o entuziastă 
adunare, consacrată aniversării a 90 
de ani de la intrarea in funcțiune 
a primului furnal al Hunedoarei, a- 
dunare la care au participat peste 
10 000 de slderurgiști. mineri, con
structori șl alti oameni ai muncii 
hunedoreni.

Ovații nuternice. urale ncsfîrșite 11 
întâmpină pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu carp participă la marea 
adunare sărbătorească a hunedore
nilor.

Deschizind adunarea. tovarășul 
loachim Mogn. nrim-sccretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. a spus :

Vă mulțumim, din «dineul Inimilor, 
«cumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru marea cinste ce ne-o faceți 
de a fi prezent astăzi in mijlocul 
nostru, consacrindu-vă această zi din 
neprețuitul dumneavoastră timp de 
muncă reintilnirii. aici, pe platfor
ma Hunedoarei, cu un puternic de
tașament de muncitori care plămă
dește metalul românesc.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc șl 
muncesc in județul Hunedoara — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — asemenea întregului 
popor, au primit cu sentimente de 
profundă mindrie patriotică, de ne
țărmurită dragoste față de partid, 
fată de dumneavoastră. proiectul 
Programului partidului, proiectul Di
rectivelor și Tezele Congresului al 
XI-lea al P.C.R., in care sint înscrise 
cu litere, de aur cele mai înalte idea
luri ale clasei muncitoare.

Tn aceste documente de covlrșl- 
toare însemnătate istorică pentru 
destinele poporului român. în care 
este înfățișat cu limpezime viitorul 
strălucit al patriei, hunedorenii văd 
ilustra dumneavoastră personalitate, 
clarviziunea științifică și realismul 
politic, umanismul profund, patrio
tismul fierbinte si internaționalismul 
militant care caracterizează întreaga 
dumneavoastră activitate.

Cu nețărmurită dragoste, vă adre
săm astăzi, iubito tovarășe Ceaușescu, 
cele mai alese sentimente de stima 
și recunoștință pentru contribuția 
hotăritoare ce ați adus-o la elabora
rea Programului partidului, pentru 
modul magistral, marxist-lenlnist. cu 
care abordați și soluționați proble
mele fundamentale care stau in fața 
societății noastre socialiste.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la modul în car« se infăntuiesc sar
cinile Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, in
dicațiile date de secretarul general 
al partidului cu prilejul vizitei fă
cute oe aceste meleaguri in urma 
cu doi ani.

Măsurile întreprinse, angajarea 
plină de responsabilitate a comuniș
tilor. a muncitorilor, inginerilor si 
tehnicienilor s-au concretizat in re
zultate bune. D? la începutul ac
tualului cincinal și pină acum. In ju
deț s-a realizat suplimentar. fată 
de prevederile planurilor anuale, o 
producție industrială In valoare de 
peste un miliard lei. întreaga pro
ducție suplimentară s-a obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii. indicator la care realizările -ac
tuale depăs-’sc nivelul stabilit pentru 
sfirșitul cincinalului.

Avem satisfacția de a raporta. d« 
asemenea, că in primele 8 luni ale 
acestui an. planul producției indus
triale De județ a fost depășit cu 223 
milioane lei.

Prevederile la export au fost în
deplinite in proporție de 115 la sută, 
iar la prețui de cost s-au realizat 
economii in valoare de 43 milioana 
lei.

Rezultatele obținute, pe care oa
menii muncii hunedoreni le închină 
aorooiatului Congres al XI-lea al 
P.C.R.. sint rodul efortului creator al 
tuturor colectivelor noastre. Sub
liniem activitatea plină de răspun
dere ne care o desfășoară in pre
zent organizațiile de partid, munci
torii mineri din Valea ■ Jiului. Vă 
aducem, și cu acest prilej, stimate 
tovarășe secretar general, cele mai 
vii și călduroase mulțumiri pentru 
măsurile de îmbunătățire a activită
ții politice, economice și sociale luate 
in acest bazin carbonifer, care și-au 
dovedit din plin eficiența, asigurînd 
realizarea in bune condiții a sarci
nilor de plan la cărbune, obținerea 
celor mai bune rezultate economice 
din întreaga istorie a Văii Jiului.

Succesele dobindite de organiza
țiile noastre de partid se datoresc în
drumării și ajutorului de care ne-am 
bucurat permanent și nemijlocit din 
partea conducerii partidului, a dum
neavoastră personal. Afirmăm și aici, 
cu cea mai deplină și sinceră con
vingere. câ atenția deosebită acor
dată județului, sprijinul dat in mo
mente hotăritoare. îndemnurile și 
chemările înflăcărate ce ni le-ați 
adresat constituie pentru noi pro
gramul zilnic de activitate pe care-1 
Înfăptuim cu toată răspunderea.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sarcinile în- 

/

•crîse în Programul partidului șl !n^ 
Directivele Congresului ni XI-lea al 
P.C.R. vor fi duse la îndeplinire 
neabătut, cu toată răspunderea. Co
muniștii, oamenii vetrelor do foc 
ale Hunedoarei, toți locuitorii jude
țului vor munci cu abnegație și de
votament pentru înfăptuirea politicii 
marxist-lcniniste a partidului nostru, 
spre binele și fericirea neamului ro
mânesc. pentru propășirea României 
socialiste, pentru făurirea viitorului 
ei comunist.

Tovarășul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a dat 
aooi citire Decretului prezidențial 
prin care pentru activitatea deosebit 
de bună desfășurată de siderurgiști. 
pentru contribuția lor la progresul 
economic al tării. Combinatului side
rurgic Hunedoara i-a fost conferită 
cei mai Înaltă distincție : Ordinul 
..Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I. înalta distincție a fost 
Jnminată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Nesfirșite urale exprimă bucuria 
siderurgistllor. trăirea înaltului sen
timent al onoarci ne care le-o face 
conducerea partidului și statului 
nostru.

La adunare a vorbit anol tovarășul 
Costache Trotuș, președintele comi
tetului oamenilor muncii, directorul 
Combinatului siderurgic Hunedoara.

Ilustra dumneavoastră prezență, mult 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
la jubileul siderurgiei hunedorene. 
în aceste momente de Intensă si la
borioasă activitate pentru pregătirea 
celui de-al XI-lea Congres al par
tidului. constituie Dentru noi. side- 
rurglstil. un nou si puternic imbold 
in înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din mărețul program de înflorire 
multilaterală a României socialiste. 
Dorim să exprimăm astăzi din nou 
adlnca noastră recunoștință, mulțu
mirile cele mai profunde conducerii 
partidului si statului, dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Pentru dezvoltarea verti
ginoasă a Hunedoarei, pentru grija 
permanentă manifestată in asigura
rea minunatelor condiții de muncă 
si de viată.

Colectivul nostru, In frunte cu co
muniștii. a spus in continuare vor
bitorul. este puternic antrenat in 
marea întrecere pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. In 
cele trei trimestre care se încheie 
am depășit sarcinile de plan cu 108 
milioane lei la producția globală, 
am dat peste plan 66 000 tone oțel, 
58 000 tone laminate. 115 milioane 
lei beneficii. Sarcinile la export au 
fost depășite cu 40 milioane lei va
lută.

Programul partidului, Directivele 
și Tezele Congresului al XI-lea al 
partidului, documente istorice ela
borate din inițiativa si cu contribu
ția dumneavoastră hotăritoare. tra
sează pentru economia națională, 
pentru siderurgia românească direc
ții de dezvoltare fără precedent.

Colectivul combinatului nostru — 
e spus apoi vorbitorul — trăiește 
intens sentimentul înălțător de a fi 
distins cu Ordinul ..Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I. Pen
tru siderurgiștii hunedoreni. aceasta 
constituie o înaltă onoare pe, care 
partidul.1 dumneavoastră personal 
ne-o acordați, dovadă a prețuirii si 
încrederii ce o manifestați fată de 
detașamentul muncitoresc al Hune
doarei.

Dorim să vă exprimăm din adin
cul inimilor, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. recu
noștința noastră cea mai fierbinte și 
nețărmurita noastră dragoste • și să 
vă asigurăm că aici, pe platformele 
de foc ale Hunedoarei, partidul nos
tru comunist are oameni de nădejde, 
tari ca insuși otelul pe care il plă
mădesc. comuniști și muncitori care 
vă inconjoară cu toată dragostea si 
luptă cu întreaga lor ființă pentru 
cauza Partidului Comunist Român, 
pentru făurirea viitorului comunist 
al României.

'Luind cuvintul. Carol Alic, se
cretar al comitetului de partid de 
la Exploatarea minieră Ghelar, a 
spus : îmi exprim marea satisfacție 
pentru prilejul de a mă adresa 
direct, aici, in vatra de foc a Hune
doarei. omului care ne-a pus în 
mină Carta de aur a națiunii româ
ne. Programul care ne conduce pașii 
spre făurirea societății socialista 
multilateral dezvoltate, a comunis
mului in România.

Acum, cind poporul nostru pășește 
viguros din victorie în victorie spre 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului. colectivul întreprinderii mi
niere Hunedoara vă raportează, sti
mate tovarășe secretar general, că 
de la începutul anului s-au extras 
peste plan mai mult de 26 000 tone 
minereu de fier.

Minerii din Teliuc și Ghelar vă 
asigură, iubite conducător al parti
dului nostru, că sint hotărlti să în
deplinească cu cinste sarcinile ce le 
revin din Programul partidului și 
Directivele celui de-al XI-lea Con

gres, să trimită Blderurglstllor 
nedoreni minereu mai mult șl mai 
bun. să facă din plin dovada atașa
mentului lor fierbinte față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru.

Vă doresc, iubite tovarășe secretar 
general, viață Îndelungată ol putere 
de muncă, pentru binele el fericirea 
bravului nostru popor.

Să ne trăiți. întru mulți enl *
A vorbit apoi maistrul constructor 

Diaconcscu Constantin, de la 
I C.S. Hunedoara, Erou al Muncii 
Socialiste.

Constructorii Hunedoarei vă întlm- 
pină, a spus vorbitorul, cu brațe!» 
deschise și cu Inimile lor fierbinți, 
pline de dragoste șl recunoștință 
profundă, față de partid, față do 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral.

Din îndelungata sa istorie, Hune
doara și-a făurit un renume abia In 
perioada industrializării socialiste a 
țării, de cind partidul nostru a pus 
temelia modernizării economiei na
ționale. Cărămidă cu cărămidă, am 
ridicat din temelii o citadelă nouă, 
muncitorească, demnă de epoca fău
ririi societății socialiste.

De pe această platformă Industrială, 
constructorii hunedoreni yâ raportea
ză că in primele 8 luni aleanului 1974 
și-au depășit sarcinile dc plan la toți 
indicatorii, fiind date in funcțiune la 
termen toate obiectivele planificate. 
Pină la Congres, colectivul nostru Își 
va realiza sarcinile de plan cu un 
avans de cel puțin 45 zile. De ase
menea, nivelul productivității mun
cii prevăzut pentru 4'nul 1975 va fi 
realizat și depășit încă din acest an.

Documentele Con’gresulul al XI-lea 
stabilesc un vast program de inves
tiții pentru municipiul Hunedoara. 
Practic, în cincinalul viitor, între
prinderea noastră va avea de execu
tat un volum de lucrări industriale șl 
social-culturale echivalent cu două 
cincinale actuale.

Avind temeiul rezultatelor de pînă 
acum, experiența noastră îndelun
gată, vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că și in viitor cortstructoril 
hunedoreni își vor îndeplini exem
plar sarcinile ce le revin.

Vă urăm din toată inima multă 
sănătate, pentru ca in înaltele func
ții ce le dețineți să conduceți desti
nele poporului nostru spre noi șl 
mari victorii pe linia progresului și 
dezvoltării materiale și spirituale, 
pentru ca scumpa noastră țară să se 
afirme tot mai puternic in comuni
tatea mondială a națiunilor.

In cuvintul său, Florian Giurcă, 
maistru principal Ia Oțelăria elec
trică a Combinatului siderurgic 
Hunedoara, a spus : Trăim clipe da 
bucurie și emoție, de intensă căl
dură muncitorească, avîndu-vă astăzi 
din nou in mijlocul nostru, mult ști- 
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Noi vedem in această vizită expre
sia grijii pe care dumneavoastră 
personal o purtați muncii siderurgiș- 
tilor. Permiteți-mi, mult stimate to
varășe secretar general, să foloseso 
acest prilej pentru a reinnoi asigu
rarea noastră de adeziune totală și 
atașament fierbinte față de politica 
internă și internațională a partidului 
nostru, față de dumneavoastră, re
marcabil om'“politic și cel mai înflă
cărat patriot. Vă raportăm, stimata 
tovarășe secretar general,, că. urmind 
neabătut prețioasele dumneavoastră 
indicații și recomandări pe care ni 
le-ați făcut cu prilejul vizitei din 
toamna anului 1972 in combinatul 
nostru, colectivul oțelăriei electrice 
a asimilat peste 20 mărci noi de oțe
luri cu caracteristici superioare și a 
dublat producția de oțeluri aliate de 
Înaltă puritate.

Am' desprins din Programul parti
dului. din Directive și din Tezele 
Comitetului Central — a spus în 
continuare vorbitorul — sarcinile de 
mare răspundere ce revin industriei 
metalurgice. Vă asigurăm că side
rurgiștii hunedoreni vor fi in pri
mele rinduri ale metalurgiștilor în 
marea bătălie pentru înfăptuirea sar
cinilor încredințate de partid.

în numele siderurgiștilof hune
doreni. doresc să exprim și cu acest 
prilej recunoștința noastră fierbinte 
pentru grija permanentă pe care 
partidul, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, ne-o purtați, pentru locuințele 
moderne și confortabile în care 
trăim, pentru creșele, grădinițele, 
școlile și căminele in care trăiesc 
copiii noștri, pentru grija deosebită 
pe care partidul nostru o poartă ri
dicării nivelului de cultură și civili
zație al celor ce muncesc.

Să ne trăiți intru mulți ani, mult 
stimate tovarășe secretar general I

întimpinat cu urale puternice și 
aclamații, la adunare a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului, profundele ei semnificații, 
felicitările și îndemnurile spre noi 
succese adresate siderurgiștilor au 
fost primite de miile de participant 
cu nestăvilit entuziasm.

Exprimind gindurile șl sentimen
tele tuturor, in încheierea adunării a 
luat cuvintul tovarășul loachim Moga, 
care a spus : Vă rugăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. sâ primiți 
expresia simțămintelor noastre de 
fierbinte și aleasă recunoștință pen
tru grija și atenția deosebită, părin
tească, pe care o acordați județului 
nostru. întregii țări.

Indicațiile și orientările de nepre
țuit pe care ni le-ați transmis astăzi 
își găsesc un puternic ecou in inima 
fiecăruia dintre noi. Ele reprezintă 
pentru noi toți un tezaur de valoroa
se învățăminte, un puternic îndemn 
la totală dăruire și angajare, un pro
gram’atotcuprinzător pentru activita
tea nJastră viitoare.

Organizația județeană de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii de pe 
aceste meleaguri de bogată istorie a 
neamului nostru sint conștienți că 
judvțul Hunedoara va trebui — tn 
perspectiva luminoasă a inaintării 
țării spre comunism — să-și sporeas
că /neîncetat aportul la înfăptuirea 
istoricelor prevederi înscrise in Pro
gramul și Directivele pe care le va 
adopta Congresul al XI-lea al Par
tidului Comunist Român. Suprema 
npastră voință și hotărire este de a 
iptimpina acest măreț-eveniment is
toric uniți și mai mult in jurul par
tidului, al dumneavoastră, iubit și în
țelept conducător, cu» rezultate care 
«ă dovedească că pe acest plai româ- 
inesc partidul are un detașament de 
riădejde, care se va dărui cu toate 
forțele îndeplinirii mărețului program 

.de făurire a viitorului comunist.
/ într-un asemenea cadru, dorim să 

dăm sincer glas simțămintelor ce ne 
stăpinesc în aceste momente. Să ne 
trăiți intru mulți ani. pentru ferici
rea și gloria poporului nostru, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Adunarea la sfirșit într-o atmosfe
ră de puternică însuflețire. Din mii 
de piepturi se scandează „Ceaușescu 
să trăiască. România să-nflorească".

Secretarul general al partidului și-a 
luat un călduros rămas bun de la 
hunedoreni, urindu-le tuturor sănă
tate și fericire, succese tot mai mari 
In întreaga lor activitate.
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ADUNAREA 
POPULARĂ 
DE LA CUGIR 

consacrată aniversării 
a 175 de ani de la înființarea 

întreprinderii mecanice

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
din Cugir și din judelui Alba, un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului, a gu
vernului. precum și a mea perso
nal (Aplauze puternice ; urale. Se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. 1").

Această adunare este consacrată 
unui eveniment important in viața 
uzinei, de fapt în viata dumnea
voastră a tuturor, ținind seama de 
faptul că cea mai mare parte a 
populației orașului lucrează in a- 
coastă întreprindere. Se împlinesc 
175 de ani de existentă a uzinei ; 
totodată, uzina sărbătorește 30 de 
ani de dezvoltare rapidă, ea cunos- 
cind în anii construcției socialis
mului o reînnoire completă. Aceas
ta a prilejuit acordarea înaltului 
ordin ..Steaua Republicii Socialis
te România" clasa I uzinei dum
neavoastră. colectivului de 12 000 
ce muncitori, ingineri și tehni
cieni. care îndeplinesc cu cinste 
programul trasat de Congresul al 
X-lea al partidului. (Aplauze pu
ternice. urale).

Mă bucură faptul că uzina dum
neavoastră se prezintă la această 
aniversare, am putea spune dublă, 
cu rezultate deosebite in toate do
meniile de activitate, in realizarea 
pianului cincinal. Aveți un avans 
de 2 luni față de prevederile cin
cinalului. Aceasta înseamnă că s-a 
desfășurat o activitate bună, că 
există reale posibilități ca și colec
tivul acestei uzine de construcții 
de mașini sâ realizeze cincinalul 
înainte de . termen..

Pentru toate rezultatele bune ob
ținute in acest cincinal, doresc să 
vă adresez cele mai calde felicitări 
ș urări de noi succese (Aplauze, 
urale : se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R. !”).

In cadru: cincinalului, uzina din 
Cugir a făcut progrese însemnate 
în însușirea de noi produse de 
înaltă tehnicitate. Am vizitat in 
cursul acestei după-amiezi unele 
secții. Am constatat cu multă sa
tisfacție că există preocuparea de 
a produce mașini-unelte de pro
ductivitate și tehnicitate mai înaltă. 
Toate realizările sint rodul activi
tății muncitorilor, inginerilor, a 
tuturor specialiștilor, a conducerii 
uzinei, a întregului colectiv, care 
se străduiește să dea viață hotă- 
rîrilor Comitetului Central al par
tidului, să-și sporească contribuția 
la dezvoltarea construcției de ma
șini-unelte și de mecanică fină, la 
dotarea economiei naționale cu 
mașini de mare tehnicitate, la 
creșterea competitivității indus
triei noastre constructoare de ma
șini pe piața internațională.

Sînt rezultate bune, sint preo
cupări merilor.:. Uzina continuă 
să se dezvolte : în fața ei stau sar
cini și perspective deosebit de 
mari Bazîndu-mă pe rezultatele 
pe care le-ați obținut pină acum, 
aș dori să exprim convingerea că 
și în anii viitori veți depune o ac
tivitate susținută pentru îndepli
nirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor, în primul rind. pen
tru realizarea acestui cincinal, in 
condiții cit mai bune. înainte de 
termen. în al doilea rind, pentru 

pregătirea temeinică a viitorului 
cincinal.

Ați luat cunoștință de proiectul 
de Program și de proiectul de Di
rective. Ele stabilesc obiective 
mari in toate domeniile de acli- 
vita’e și prevăd sarcini deosebite 
în domeniul construcției de ma- 
ș n:-unelte. Dorim ca următorul 
cincinal să fie un cincinal al teh
nicității si calității in toate dome
niile si in special in domeniu) 
construcțiilor de mașini, al rnași- 
nilor-unelte. unde producția tre
buie sâ crească de circa trei ori 
si jumătate.. Desigur, pină la Con
gres. Programul și Directivele sint 
in stare de proiecte si orice proiect 
poate suferi îmbunătățiri, inclu- 
s.v in sensul găsirii soluțiilor și 
căilor de realizare a prevederilor 
în condiții cit mai bune și în timp 
ciî mai scurt.

sider că uzina dumneavoas
tră dispune ce toate cele nece
sare și, în primul rind, de un bun 
colectiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, de o conducere bună, 
de o bună organizație de partid. 
Ca atare, ea se poate angaja cu 
toată hotărirea și încrederea in 
realizarea prevederilor următoru
lui cincinal, pentru a aduce o con
tribuție mai mare la dezvoltarea 
producției de mașini-unelte și ne

: iă (Aplauze puternice. 
Se scandează ..Ceaușescu și po- 
porul*').

Din datele pe care le am și din 
cele spuse de primul secretar re
iese că. pe ansamblu, industria ju
dețului Alba are rezultate bune 
si va realiza planul cincinal cu un 
anumit avans. în agricultură se 
depun, de asemenea, eforturi sus
ținute pentru a se asigura crește
rea continuă a producției agrico
le, sporirea contribuției acesteia 
la dezvoltarea generală a econo
miei județului.

Aș dori, de aceea, să folosesc 
acest prilej pentru a adresa tu
turor oamenilor muncii din indus
trie si agricultură felicitări pentru 
rezultatele obținute pină acum și 
a le ura noi succese în activita
tea lor viitoare! (Aplauze pu
ternice. urale. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Trebuie să menționez că-oame
nii muncii din industria noastră 
socialistă s-au prezentat la a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei cu rezultate bune și acțio
nează pentru a întâmpina Congre
sul al XI-lea cu rezultate și mai 
bune. Multe organizații județene 
de partid, multe colective de oa
meni ai muncii au realizat cu 
cinci sau patru luni înainte planul 
pe patru ani : ele au luat deci un 
avans de cinci și patru luni față 
de cincinal, avînd reale posibili
tăți de a realiza cincinalul înainte 
de termen, iar unele dintre ele 
chiar asa cum s-au angajat, in pa- 

j an; și jumătate. (Aplauze pu
ternice. urale).

Pe baza rezultatelor obținute în 
dezvoltarea economiei naționale, 
s-au putut realiza și prevederile 
cu privire la creșterea nivelului 
de trai material și spiritual : a- 
ceasta a permis ca. începînd de la 
1 august, să se treacă la majora
rea retribuției tuturor oamenilor 
muncii. Și uzina dumneavoastră a 
beneficiat de această majorare în- 

cepind de la 1 august. Aceste mă
suri vor asigura o depășire și in 
domeniul ridicării nivelului de trai 
a prevederilor cincinalului. S-au 
creat aceste posibilități datorită 
faptului că oamenii muncii din 
țara noastră au obținut rezultate 
bune în dezvoltarea economiei na
ționale. in primul rind a indus
triei. Aceasta demonstrează. încă 
o data, că singura cale a ridicării 
bunăstării întregului popor este 
calea dezvoltării in ritm intens a 
economiei naționale, a obținerii, 
cu cheltuieli cîl mai mici, a unei 
producții cit mai mari, de calitate 
cit mai bună. Măsurile adoptate 
demonstrează că partidul și gu
vernul patriei noastre socialiste 
aplică în mod consecvent princi
piile socialiste de creștere a bună
stării poporului, fac totul, pun în 
centrul întregii lor activități sa
tisfacerea nevoilor de viață ale 
maselor, fericirea tuturor oameni
lor muncii — aceasta fiind însăși 
esența politicii partidului, a operei 
de edificare a societății socialiste. 
(Aplauze puternice, urale).

Din proiectul Programului par
tidului și din proiectul Directive
lor de dezvoltare economico-so- 
cială în cincinalul următor și in 
perspectivă pînă în 1990 se poate 
constata preocuparea partidului 
de a asigura dezvoltarea în conti
nuare in ritm intens a între
gii economii naționale, conti
nuarea eforturilor pentru înfăp
tuirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, 
înfăptuirea încununată de succes 
a acestui cincinal marchează tre
cerea la o nouă etapă de dezvol
tare a societății noastre. Succesele 
obținute pină acum, ca și preve
derile din proiectul de Program și 
din proiectul de Directive sint ex
presia politicii consecvente, mar- 
x.st-leniniste, a partidului nostru, 
care aplică în mod creator legită
țile generale, principiile socialiste, 
concepția marxist-leninistă la rea
litățile României socialiste. por
nind de la dorința și voința po
porului nostru de a-și făuri o 
viață liberă, independentă, de a 
asigura mersul tot mai consecvent 
înainte al patriei pe calea so
cialismului și comunismului. (A- 
plauze. urale : se scandează : 
..Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu—P.C.R.').

între multiplele prevederi ale 
Programului și Directivelor este și 
aceea de amplasare rațională a 
forțelor de producție pe teritoriul 
țării și de ridicare a nivelului de 
dezvoltare a tuturor județelor 
patriei noastre. De această preve
dere urmează să beneficieze in 
continuare și județul dumneavoas
tră. care și în acest cincinal a cu
noscut o dezvoltare in ritm intens, 
realizînd o producție cu peste 
3 miliarde și jumătate mai mare 
decît în 1970. Județul va ajunge 
in 1975 la o producție de 7 mi
liarde 700 milioane lei. în confor
mitate cu prevederile din Program 
și din Directive, în 1980 toate ju
dețele țării vor trebui să aibă o 
producție industrială de cel puțin 
10 miliarde lei. Județul Alba ur
mează să ajungă in următorul 
cincinal la o producție de aproape 
13 miliarde lei — deci, aproape la 
o dublare a producției industriale. 

în mod corespunzător urmează să 
se dezvolte agricultura — ținind 
seama că în județul Alba există 
condiții bune pentru producția 
agricolă — precum și celelalte 
sectoare de activitate. în acest ju
deț. ca în întreaga țară, agricul
tura constituie o ramură de bază 
a economiei noastre naționale și 
trebuie să se bucure de atenția pe 
care o merită. Sint convins că oa
menii muncii din industrie și din 
agricultură, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, vor face totul 
pentru a realiza cu succes sarci
nile de dezvoltare a economiei na
ționale, a industriei și agriculturii, 
a celorlalte ramuri, că se vor pre
zenta în 1980 cu o producție in
dustrială de peste 13 miliarde lei! 
Vă doresc succes în realizarea a- 
cestor sarcini mărețe ! (.Aplauze 
puternice, urale).

Nu doresc să mă refer la al le 
prevederi din Program și Directi
ve ; doresc doar să menționez că 
prevederile din aceste documente 
de importanță istorică deschid 
perspective minunate pentru ridi
carea României pe noi culmi de 
pi ogres și civilizație pentru fău
rirea bunăstării și fericirii poporu
lui nostru. Realizarea acestor pre
vederi va întări și mai mult con
tribuția României la cauza gene
rală a socialismului, la creșterea 
prestigiului socialismului in în
treaga lume, la cauza păcii și 
colaborării internaționale. (A- 
plauze prelungite. Se scan
dează : „Ceaușescu — România", 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Intensificînd eforturile pentru 
dezvoltarea țârii noastre, asigurînd 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea spre 
comunism, noi aducem, totodată, o 
mare contribuție la cauza promo
vării unei politici noi, de colabo
rare în intreaga lume. Vom acțio
na cu fermitate, ca și pînă acum, 
pe plan internațional, pentru a 
întări solidaritatea și colaborarea 
cu toate țările socialiste, cu toate 
țările in curs de dezvoltare care 
se pronunță pentru o dezvoltare 
independentă, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire 
sociala. Dorim să facem totul pen- 
1ru înfăptuirea securității pe con
tinentul nostru și în întreaga lume, 
pentru a contribui la lupta împo-

O mare adunare populară a marcat. 
Intr-un cadru festiv. împlinirea a 175 
de ani de la crearea acestei vechi și 
mereu noi unități economice. Peste 
17 000 de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani — din Cugir și 
localitățile învecinate s-au adun-f 
pentru a se reintilni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru a-i asculta 
Îndemnurile, cuvintele, insuflețitoave.

Deșchizind marea adunare popu
lară tovarășul George Homoștean, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R.. a spus :

In numele organizației județene 
de partid, al tuturor oamenilor mun
cii de pe strămoșești ie meleaguri ale 
Albei, al constructorilor de mașini 
din Cugir. care aniversează astăzi 175 
de ani de existență a întreprinderii 
lor. adresez, din adincul inimi
lor noastre, mult iubitului nos
tru conducător, tovarășului Nicola® 
Ceaușescu. un călduros salut, vibran
ta urare de bun venit, exprim ne- 

triva imperialismului, colonialis
mului. neocolonialismului, pentru 
a se pune capăt politicii de forță 
și dictat, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a se dez
volta liber, corespunzător voinței 
și dorințelor sale. (/Aplauze pu
ternice. prelungite).

Considerăm câ pentru consoli
darea și dezvoltarea cursului nou 
de destindere care a început să se 
afirme in viața internațională se 
impune întărirea solidarității tu
turor forțelor antiimperialiste. a 
tuturor popoarelor care doresc o 
politică nouă, bazată pe principii
le egalității, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc. Este nece
sar să acționăm cu tot mai multă 
fermitate pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale. pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, care 
să asigure participarea tuturor sta
telor. indiferent de mărimea lor. la 
soluționarea tuturor problemelor. în 
interesul progresului și al păcii. (A- 
plauze puternice: urale prelungite).

în spiritul prevederilor din Pro
gram și din Tezele Comitetului 
Central în ce privește politica in
ternațională. al prevederilor din 
Program, din Directive și din Teze 
în ce privește politica internă, vom 
acționa cu toată fermitatea. îmbi- 
nind in mod consecvent activitatea 
internă și externă. Aceste două la
turi se condiționează reciproc, asi
guri nd at it dezvoltarea socialistă a 
țării noastre, cît și sporirea contri
buției la instaurarea unei păci 
trainice, la dezvoltarea continuă 
liberă și independentă a tuturor 
statelor lumii. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

Mai sînt numai două Iun! .pînă 
la Congresul al XT-lea ăl partidu
lui. Acest Congres va avea o im
portanță istorică prin documentele 
pe care le va adopta și care des
chid o perspectivă măreață Româ
niei socialiste. Aceste două luni 
trebuie să fie luni de jnuncă in
tensă pe toate tărîmurile — în pri
mul rind in domeniul realizării 
planului de către toate întreprin
derile. cit și in domeniul activității 
politico-educative, al desfășurării 

mărginită bucur.'» șl fericire de a-1 
avea dm nou in mijlocul nostru.

No, cu toții. Ia fel ca întregul 
part d și popor, prețuim nespus de 
mult bogata și rodnica activitate, 
neobosita și piiduitoarea muncă, 
clarviziunea si cutezanța eu care, la 
cirma destinelor României socialiste. 
n'..’..’2'.i pentru propășirea patriei, 
pentru ridicarea e. pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație, pen
tru a-i asigura un viitor fericit, mi
nunat prefigura: în grandiosul pro
gram de înfăptuire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate be 
pămhr.ul scumpei noastre patrii și 
a înaintării ei spre comunism, pro
gram la a ca: ui inițiere și alcătuire 
aveți u.i rol determinări.

Comuni?’: i. oamenii muncii din 
județul Alba — români, maghiari, 
germani — tineri și virstnfei. băr
bați si femei, au primit cu deose
bită căldură și deplină adeziune 
proiectul de Program, proiectul de 

în cît mai buna condiții a alege
rilor de partid.

Sîntem la o adunare publică, 
dar. după cum știți, partidul re
prezintă forța politică conducătoa
re a societății noastre socialiste. 
Hotărîrile sale sînt hotărîrile între
gului nostru popor. Activitatea sa 
trebuie să corespundă întotdeauna 
năzuințelor și intereselor întregului 
popor. De aceea, muncitorii, țăra
nii. intelectualii. întregul popor 
sint interesați deopotrivă în felul 
cum acționează partidul, organiza
țiile sale : sint deci interesați și de 
felul în care se vor desfășura adu
nările de partid în care se vor ale
ge noile organe de partid. începînd 
de la birourile organizațiilor de 
bază, comitetele de partid, orășe
nești și județene și pină la Comi
tetul Central. Aceste noi organe de 
partid vor avea menirea să condu
că activitatea noastră de construc
ție socialistă in toate domeniile în 
cincinalul următor. De aceea, tre
buie să asigurăm desfășurarea adu
nărilor de partid în cît mai bune 
condiții și alegerea în conducerile 
organizațiilor de bază, orășenești, 
în comitetele de partid din între
prinderi. in comitetul județean, a 
celor mai buni dintre cei mai buni 
comuniști. Nu numai comuniștii, ci 
toți oamenii muncii sint interesați 
— și trebuie să vegheze — ca cei 
ce vor fi aleși să fie dintre cei mai 
destoinici.' mai fermi și mai hotă- 
riți luptători pentru înfăptuirea

(Aplauze 
puternice ; urale).

Se vor alege delegații pentru 
Congres, șe vor desemna și candi
dați! pentru Comitetul Central. Și 
din județul Alba vor fi. în vjitor, 
în Comitetul Central patru mem
bri. Sînteți interesați ca conferin
ța județeană să trimită în călită’e 
de delegați la Congres pe cei mai 
buni comuniști, pe cei mai hotărîți, 
pe cei mai fermi, cu pregătirea po
litică și profesională cea mai bună, 
in stare să asigure o bună chib
zuință în Congres. în luarea unor 
hotărîri care să țină seama în cel 
mai înalt grad de năzuințele și in
teresele întregului popor. Totodată, 
vor trebui să fie aleși în Comitetul 
Central acei comuniști din județ 
capabili și hotărîți să facă totul 
pentru realizarea Programului par
tidului. Ei trebuie să fie perma-

Directive. Tezele — documente ee 
vor fi supuse dezbaterii și apro
bării celui de-al XI-lea Congres 
ai partidului. Vă asigurăm, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
face totul pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
aceste istorice documente. în care 
sint întruchipate interesele vitale, 
gîndurile. aspirațiile și năzuințele 
noastre, ale tuturor.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, a spus vorbito
rul. că pe cele 8 luni ce au trecut 
din acest an. planul producției glo
bale indus: .ale a fost îndeplinit in 
proporție de 101.5 la sută, obținin- 
du-se un spor de 535 milioane lei 
față d*» aceeași perioadă a anului 
trecut. Product ia-marfă a fost reali
zată in procent de 103.1 ta sută, iar 
sarcinile la export cu 110 la sută. 
Angajamentele afumate pe întregul 
an 1974 au fost, integral îndeplinite, 
iar sarcinile la export ce au revenit 

nent în rîndul muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, să unească 
toate forțele, pe toți oamenii mun
cii. într-o direcție unică, să 
preocupe permanent de soluționa
rea tuturor problemelor din județ. 
Sînt mulți comuniști în județ car» 
fac acest lucru, dar dintre toți tre
buie să alegeți patru care să fi» 
cei mai buni. Dumneavoastră, oa
menii muncii, trebuie să contribuiți 
ca conferința județeană să facă o 
alegere cit mai bună. (Aplauze 
puternice, urale : sc scandează 
„Ceaușescu — P.C.R."). Aceasta 
este una din laturile importante ale 
activității noastre, ale dezvoltării 
democrației socialiste, ale realiză
rii în cit mai bune condiții de că
tre partid a rolului său de forță 
politică conducătoare a întregii so
cietăți.

Sînt convins că oamenii muncii 
din județul Alba, organizația d® 
partid județeană, toate organiza
țiile de partid vor face totul pentru 
a-și Îndeplini în cele mai buna 
condiții sarcinile mari de viitor, în 
toate domeniile de activitate. Va 
trebui ca și activitatea politico- 
educativă să se bucure de mai 
multă atenție pentru că, fără ridi
carea continuă a nivelului profe
sional, științific și politic al oame
nilor muncii nu se poate con
cepe realizarea vastului program 
de transformare revoluționară a 
României. De aceea, odată cu ridi
carea nivelului tehnic al mașinilor, 
trebuie să ne ocupăm de ridicarea 
conștiinței fiecăruiâ. Trebuie să 
ne transformăm pe noi, să deve
nim noi înșine oameni noi. Trebuie 
să făurim un om înaintat, în stare 
să creeze orice mașină, dar mai 
cu seamă să făurească o lume 
nouă — orinduirea comunistă I 
(Aplauze puternice ; urale).

Cu aceste gînduri, urez succese 
tot mai mari in activitatea viitoa
re ’uturor locuitorilor din județul 
Alba, organizației de partid. Vă 
doresc multă sănătate și multă fe
ricire !

(Aplauze puternice, prelungite, 
se scandează „Ceaușescu —P.C.R.": 
cei prezenți la adunare ovaționea
ză minute in șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Județului Alba pe primi! 4 ani al 
cincinalului au fost realizate încă la 
19 august.

Douăsprezece întreprinderi Indus
triale au realizat deja sarcinile de 
plan De cei Datru ani ai actualului 
cincinal, iar ODt unităti — Dlanul la 
export oe întregul cincinal. Pe un 
loc fruntaș -in întrecere se situează 
an de an și harnicul colectiv al în
treprinderii mecanice Cugir. unitate 
cu mare oondere în economia jude
țului si în ramura construcției de 
mașini a tării.

Cu elan si pasiune, eu dăruire si 
eforturi susținute se muncește si in 
agricultură. precum si in celelalte 
domenii de activitate din județul 
nostru.

Sîntem oe deplin conștient! că în 
munca noastră, a subliniat vorbitorul. 
De lingă rezultatele bune obținute.

(Continuare în pag. a IV-a)

La Combinatul siaerurgic Hunedoara ta întreprinderea mecamcâ din Cugir
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
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In mijlocul siderurgiștilor, 
la sărbătoarea lor

(Urmare din pag. I)

tivii de peste 12 miliarde lei, că n- 
cum aici se produce de 15 ori mai 
TnullR fon’S. de 22 ori mai mult o- 
t«'l și de 3?. ori mai multe laminate 
decit In 1950. Actuala producție de 
oțel a Hunedoarei este superioară 
colei planificate pentru ultimul an 
a! cincinalului. Din noianul de cifre 
Ei date mai desprindem că pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
Ei protecția muncii in acest an se 
cheltuiesc aici pentru fiecare lucră
tor. in medie, mai mult de 3 000 lei. 
Titr-un stand special sint înfățișate 
dezvoltarea și progresul tehnic în
registrate în domeniul extragerii și 
prelucrării minereului din zona Mun
ții Poiana Ruscâ. în ultimii ani, 
în acest bazin au fost deschi
se mine noi la Teliuc și Ghe
lir. a fost nusă în funcțiune o între
prindere de Dreoarare a minereului 
si alte investiții care. împreună cu 
noile tehnologii, permit ca. in pre
zent. producția anului 1938 să f-.a 
realizată in anroane o lună de zile.

Tot aici. în fata machetei Combi
natului siderurgic, conducerea minis
terului de resort, a centralei indus
triale si a unității prezintă tovarășu
lui Nicolae Ceausescu variantele op
time de1 dezvoltare oină In 1980 a 
cetătii metalului de oe Cema. Po
trivit indicației secretarului general 
al partidului, proiectele de viitor ale 
combinatului vizează dezvoltarea si 
modernizarea sectoarelor de furnale, 
otelării. laminoare, in scopul crește
rii producției de oteluri superioare, 
utilai siderurgic si piese de schimb 
ei a gradului de valorificare supe
rioară a metalului. Printre noile ca
pacități figurează o otelărie electri
că cu o capacitate anuală de 400—450 
mii tone, un laminor de sirmâ si al
tul de semifabricate. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu cere specialiștilor 
să studieze cu deosebită atdntie dez
voltarea viitoare a combinatului, să 
fie aplicate cele mai eficiente varian
te. să se asigure o creștere substan
tial a producției de oteluri cu carac
teristici superioare, tînind seama de 
experiența bogată a acestui colectiv, 
astfel incit Hunedoara să devină si 
un centru producător de utilaie pen
tru siderurgia românească si pentru 
export.

— Ne angaiăm. tovarășe secretar 
general. ca in viitorul cincinal să 
snorim producția de utilaie siderur
gice si Piese de schimb de 2.2 ori. 
«pune directorul unității

Tot aici, edilii înfățișează ma
cheta de sistematizare și dez
voltare a Hunedoarei. Discutin- 
du-se despre unele amenaiâri din 
zonele învecinate, tovarășul Nicolae 
Ceausescu dă indicația ca aici să se 
acorde o mare ateptie dezvoltării 
zootehniei si in acest sens comitetul 
județean de partid. împreună cu con
siliile populare, să elaboreze un pro
gram de dezvoltare a agriculturii, 
concomitent cu industria, care să 
contribuie la o mai bună aprovizio
nare a oamenilor muncii.

La încheierea vizitei in expoziție, 
siderurzistii oferă secre’arului gene
ral al partidului o machetă in func
țiune a unui laminor bluminc de 
1500. Tovarășul Nicolae Ceausescu 
apreciază capacitatea specialiștilor de 
pici în realizarea unor agregate de 
acest cen si le recomandă să treacă 
Ia proiectarea si executarea unui la
minor similar cu modelul si a altor 
ufHaie comnlexe.

începe apoi vizita Ia principalele 
agregate cu foc continuu ale Hune-

LA ÎNTREPRINDEREA

Analiză atentă a posibilităților 
de a spori și mai mult 

calitatea produselor
După Hunedoara, pe itinerarul de 

lucru al secretarului general al par
tidului a fost înscris un nou obiectiv
— orașul Cugir din județul Alba.

Reintilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii- din 
Cugir. din celelalte localități ale ju
dețului — români, maghiari, germani
— a prilejuit un nou și fructuos dia
log cu făuritorii bunurilor materiala 
de pe aceste meleaguri.

Pe stadionul orașului, un mare nu
măr de cetățeni au venit pentru a-1 
saiuta pe secretarul general al par
tidului. pentru a-i ura un fierbinte 
bun sosit.

La coborirea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este intimpi- 
nat cu căldură de George Homoștean, 
prim-secretar a) Comitetului jude
țean Alba al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean Alba, de 
a -e oficialități locale.

După ceremonialul primirii, secre
tarul general al partidului se în
dreaptă spre întreprinderea meca
nică. una dintre cele mai vechi uni
tăți metalurgice din județ.

De-a lungul porțiunii parcurse, 
cetățenii Cugirului salută cu en
tuziasm pe tovarășul Nioolae 
Ceaușescu. ii exprimă mulțumirea 
pentru condițiile minunate de viață 
care le-au fost create de către 
partid.

La sosirea în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întimpinat 
de Virgil Aetarian. ministrul indus
triei construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii. Nicodim Roșea, 
directorul întreprinderii, de sute de 
muncitori, care ii urează bun venit.

Secretarului genera! al partidului 
îi sint prezentate evoluția Întreprin
derii. perspectivele sale de extin
dere. preconizate in planurile de 
dezvoltare economică a județului. 
In acest cadru, gazdele subliniază 
cu satisfacție faptul că datorită vi- 
z.ielor anterioare făcute aici de to
varășul Nicolae Ceausescu, planurile 
de dezvoltare a uzinei s-au mate- 
rializat in sporirea de 3 ori a supra
fețelor productive prin construirea 
unor noi capacități, care au crescut 
considerabil producția întreprinderii: 
posibilitățile sale de a dota cu ma- 
sînl-unelte numeroase ramuri indus
triale. cu bunuri de folosință înde
lungată Diata internă de a concura 
cu succes ne Diata mondială. în a- 
©est sens sint amintite noua hală de 

dnarci. Primul popas se face r>« 
platforma furnalului nr. 9. obiec
tiv Intrat in exploatare cu doi 
ani in urmă, ce șI-a atins cu 6 
luni de zile mai devreme parametrii 
proiectați. Ca rezultat al folosirii 
unor tehnologii avansate de lucru, 
consumul de cocs pe tona de fonta 
elaborată a fost redus pină acum față 
de prevederi cu mai mult de 20 kg.

Teșind in intimpinare. prim-furna- 
b tul Lucian Ionescu înminează se
cretarului general al partidului un 
buchet de flori, adresindu-i-se cu 
cuvintele :

..în numele furnaliștilor. vă mul
țumim pentru grija ce o purtați oar 
mcnilor muncii de la Hunedoara, din 
Întreaga țară, pentru măsurile de im-, 
bunătățire a remunerării muncii — 
care vor duce la o creștere Însem
nată a nivelului nostru de trai. Ne 
angajăm să răspundem prin fantele 
noastre de muncă, prin noi realizări 
in producție acestei griji. Să ne 
trăiți ani multi in fruntea partidului 
și statului, iubite țovarâșe Nicolae 
Ceaușescu".

Un alt obiectiv al vizitei de pe 
marea platformă — Oțelăria Martin 
nr. 2. Conducerea combinatului Infor
mează desnre preocupările specialiș
tilor de aici in domeniul reducerii 
poluării.

La cuptorul nr. 5. oțelarul On- 
ciu Ion oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o plachetă jubiliară.

Doresc să vă exprim cu ace»st pri
lej mulțumirile noastre fierbinți 
pentru deosebita dumneavoastră 
contribuție'la elaborarea acestor do
cumente. pentru grija ce o purtati 
ridicării continue a României, lntă- 
- rii partidului nostru. Vă asigurăm, 
tovarășe Ceaușescu. că noi, oțelaril 
de la Hunedoara, susținem cu ini
mile și faptele noastre întreaga po- 
litcă a partidului.

La laminorul de 809 milimetri, col 
mai vechi afreeat de acest fc*l al 
Hunedoarei, modernizat și utilat in 
ultimii ani la nivelul tehnicii mo
derne de Prelucrare a otelurilor a- 
liate și înalt aliate, secretarul gene
ral al partidului este informat că 
angaiamentul acestui colectiv luat 
în cinstea celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. a (ost de pe acum 
denăsit.

în timpul vizitei în hala mașini
lor de aiustai a laminorului, maca
ra?: «ta Ana Iudt se adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu :

Noi. muncitoarele, știm și prețuim 
grija permanentă pe care o purtati 
ușurării condițiilor noastre de viață, 
afirmării in societate a femeilor. 
Personal doresc să vă mulțumesc 
pentru hotărirea adoptată in acest 
sens de Plenara Comitetului Cen
tral. As’ăzi, muncim in combinat 
peste 2 400 de femei, iar contribuția 
noastră este tot mai declină, ca ur
mare a posibilităților de calificare, 
a dezvoltării creselor. grădinițelor. 
Școlilor, a cantinelor și bufetelor. 
Aceeași stimă și prețuire o purtăm 
și tovarășei Elena Ceaușescu. care 
desfășoară o activitate neobosită și 
căreia vă rugăm «ă-i transmiteți re
cunoștința noastră.

în tot timpul vizitei In Combina
tul siderurgic hunedorean. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit ade
seori. a stat de vorbă cu numeroși 
metalurgist!. Interesindu-se de preo
cupările lor. de rezultatele muncii, 
le-a strins cu căldură miini’e mul
tora dintre ei. urindu-le noi succese 
in activitatea lor. multă sănătate și 
fericire.

MECANICĂ DIN CUG!R

mașini-unelte montai a mașinilor 
de cusut moderna sculărie — prin
tre cele mai mari din tară — pre
cum și hala pentru cuplaje electro
magnetice. care, potrivit indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului. au fost înzestrate cu utilaje 
din cele mai moderne de mare pro
ductivitate.

Ca urmare. In 1974 volumul pro
ducției întreprinderii va fi de peste 
77 de ori mai mare decit cel reali
zat in 1949. iar beneficiul obținut pe 
această Derioadă — de aproximativ 
2 miliarde lei.

Traducind in viată recomandările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
realiza produse de înaltă calitate si 
eficientă, colectivul de aici a reușit 
să fabrice astăzi sortimente care se 
pot confrunta cu cele ale unor Între
prinderi cu vechi tradiții in acest 
domeniu din străinătate, exportind in 
prezent in oe«te 50 de țări ale lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu face 
apoi un scurt popas la secția Insti
tutului de sublneineri de la Cluj care 
funcționează In cadrul uzinei. în noul 
amfiteatru construit aici, studenții fac 
secretarului general o caldă manifes
tare.

..Vă urez succes la învățătură. 6ă 
vă Însușiți cit mal bine cunoștințe
le. atit teoretice, cit si practice, șnuna 
secretarul general al partidului. De 
altfel, aici sint create toate condi
țiile pentru a DUtea deveni buni spe
cialiști. cu atit mai mult cu cit do
rim ca la Cugir să se obțină pro
ducții de calitate tot mal înaltă si 
dumneavoastră vă revine sarcina să 
le realizați. încă o dată, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu. mult 
succes, sănătate si fericire tuturor".

Sint vizitate in continuare diferite 
secții de fabricație. La sculărie. to
varășul Nicolae Ceaușescu se oprește 
îndelung in fata pieselor de mare 
Drecizle realizate aici, a S.D.V.-urilor, 
a aoaratelor de măsurat, interesin
du-se de calitatea lor. de procedeele 
de fabricație. Aceeași analiză atentă 
se desfășoară si in alte sectoare, unde 
sint apreciate preocupările colectivu
lui de a realiza dezvoltarea moder
nă a unității perfecționarea si îm
bunătățirea calității producției.

Aceste preocupări sint puse în e- 
videntă in mod sugestiv de expozi
ția realizărilor Întreprinderii, orga
nizată in noua hală de mașini- 
unelte.

La întreprinderile „Independența" și „Balanța" din Sibiu

Sint evidențiate. de asemenea, 
preocupările lăudabile pentru auto- 
dotări care, in acest an. se ridică 
la o valoare de 19 milioane lei. pre
cum si pentru folosirea rațională a 
metalului prin aplicarea de procedee 
tehnologice noi si extinderea folosi
rii înlocuitorilor plastici.

O noutate Rbsolută, care reține 
atenția, o reprezintă și mașina de 
cusut electrică ..Veronica", care va 
fi pusă în curind in comerț.

încheindu-și vizita. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază realiză
rile obținute de acest colectiv. Se im
pune in viitor, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să se intensifice 
eforturile pentru perfecționarea si 
modernizarea producției de mașini- 
unelte si mecanică fină, pentru asi
milarea de noi sortimente cu carac
teristici tehnico-constructive si func
ționale superioare.

Intr-o atmosferă sărbătorească, de 
înalt patriotism, a avut loc apoi 
marea adunare populară.

După Încheierea adunării a avut 
loc un spectacol omagial oferit de 
formațiile clubului muncitoresc Cu
gir. la care și-au dat concursul artiști 
amatori ai uzinei, tineri români, ma
ghiari si germani. Ei au exprimat 
in versuri și cintece dragostea pen

LA UZINELE „BALANȚA" Șl „INDEPENDENȚA" DIN SIBIU

Tema centrală a dialogului - 
folosirea intensivă a capacităților 

de producție
Sibiul este cel de-al 4-lea județ in

trat in circuitul actualei vizite de lu
cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Secretarul general al partidului nos
tru a sosit in municipiul Sibiu — 
reședința județului, joi, după amiază, 
la scurt timp după incheierea festi
vităților din orașul Cugir.

Pe aeroportul din Sibiu, unde a 
aterizat elicopterul prezidențial, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost in- 
timpinat de tovarășul Richard Win
ter. membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-se
cretar al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
popular județean, de alți reprezen
tanți ai organelor județene și muni
cipale de partid și de stat.

Un mare număr de oameni ai 
muncii și-au manifestat entuziast 
bucuria de a se reintilni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și, 
prin puternice ovații și urale, încre
derea deplină in politica partidului, 
stima și dragostea față de secretarul 
său general. Ecoul acestei vibrante 
manifestări este amplificat apoi pe 
străzile orașului, unde zeci de mii de 
oameni ai muncii — români, germani, 
maghiari — au ieșit in intimpiharea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Coloana de mașini se îndreaptă 
sDre noua platformă industrială, 
creată la indicația secretarului ge
neral al partidului, care grupează 
modernele capacități de producție 
ale binecunoscutelor întreprinderi 
sibiene „Balanța" si „Independența".

Problema folosirii intensive a ca
pacităților de producție a consti
tuit tema centrală a dialogului de 
lucru pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a purtat cu factorii de 
conducere ai organului județean de 
partid, din centrala și din ministerul 
de resort, la noua unitale a între
prinderii ..Balanța", specializată pe 
producția elementelor de automati
zare a mașinilor-unelte. Noul obiec
tiv. cu termen de punere in func
țiune la mijlocul anului viitor, lu
crează de pe acum la o treime din 
capacitatea finală, iar la turnătoria 
de precizie, care urmează să-și în
ceapă actiyitatea in luna decembrie, 
majoritatea utilajelor realizate de 
unitatea vecină — întreprinderea ..In
dependența" — sau prin autodotare 
se află acum in probe de rodaj. A- 
preciind acest început promițător, 
secretarul general al partidului re
marcă faptul că s-ar putea face mai 
mult dacă s-ar grăbi livrarea și 
montarea mașinilor. Gazdele arată 
că au inițiat măsuri In acest sens și 
că-și propun să realizeze in noua 
hală o producție de două ori mai 
mare decit cea proiectată. A- 
preciind caracterul judicios al mă
surilor adoptate sau preconiza
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere să se facă mai mult în direcția 
folosirii mai bune a capacităților 
construite si să se accelereze ritmul 
livrării utilajelor si montării lor pe 
liniile fluxului tehnologic.

în cadrul unor microexpozițil. se
cretarului general ii sint prezentate 
citeva din elementele de automati
zare șl de comandă hidro-pneuma- 
ticâ. introduse in fabricație, precum 
si noile tipuri de aparate de mă
sură. care au fosț realizate pe baza 
indicațiilor da’e cu prilejul vizitei 
precedente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciazâ calitatea noilor produse si 

tru partid, fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sint evocate, de aseme
nea. pagini din istoria uzinei, pre
cum si bucuria marilor împliniri de 
astăzi.

Nici o furtuni, nimeni nu poate 
să ne-abată

Din drumul nostru pentru veci ales. 
Sint piscuri mari, de slavă țării 

noastre.
Al X-lea și-al XI-lea Congres l

Avem un țel, un țel strălucitor. 
De-al nostru drag partid inițiat : 
Programul lui, programul tuturor 
Ne luminează drumul ne-ncetat !

Un cintec de slavă este Închinat 
anoi partidului, conducătorului său 
încercat — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu :
Din inimile noastre, un cintec 

stint de fapte
Spre largul țării iși ia zborul 
Slăvind in graiul bucuriei
Partidul, Ceaușescu și poporul !

în această atmosferă vibrantă, de 
adevărată sărbătoare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre 
stadionul orașului, de unde, la bor
dul elicopterului prezidențial, se în
dreaptă spre orașul Sibiu.

recomandă să se grăbească asimi
larea lor In fabricație. Secretarul 
general al partidului cere să se in
tensifice procesul de organizare a 
fabricației in noua hală industrială 
pentru elemente de automatizare, să 
se nună cit mai rapid la punct pro
ducția la parametrii pe care și-a 
propus să-i atingă colectivul între
prinderii.

îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a găsit un larg ecob in 
rindul muncitorilor, care il asigură 
că indicațiile sale vor fi înfăptui
te intocmai.

în imediata apropiere a întreprin
derii „Balanța" se află impresionan
ta hală monobloc de la „Indepen
dența". construcție începută și ter
minată in actualul cincinal, a cărei 
destinație o constituie producția de 
ulilaje tehnologice complexe pentru 
metalurgie, chimie, rafinării, indus
tria materialelor de construcție și 
cărămizi refractare. Materializarea 
acestui nou obiectiv s-a bucurat do 
atenția personală a secretarului ge
neral al partidului, ale cărui reco
mandări. date cu prilejul vizitelor 
pe care le-a mai făcut pe platfor
ma industrială sibiană. au constituit 
îndreptare de bază pentru colective
le de constructori și montori. ca și 
pentru cel al întreprinderii benefi
ciare.

Acest fapt ține să-1 sublinieze, de 
altfel, cu satisfacție conducerea u- 
nitații la sosirea in întreprindere' a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Se subliniază, de asemenea. că 
noile suprafețe industriale au intrat 
treptat in funcțiune prin efortul 
conjugat al tuturor factorilor inte
resați. acțiune care a dus in final la 
creșterea de 2.5 ori a capacității în
tregii unități și plasarea acesteia in 
rindul celor mai mari de acest gen 
din tară.

în hala de utilaj complex, tovară
șului Nicolae Ceaușescu ii sint pre
zentate citeva dintre zecile de ti
puri de scule, mașini și agregate 
realizate in cadrul acțiunii de di
versificare a producției. Inițiată la 
sugestia secretarului general al par
tidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comand? intensificarea acestui pro
ces. introducerea in fabricație, in 
mod operativ, a unor utilaje tipi
zate pentru a se asigura o produc
tivitate ridicată, o îmbunătățire a 
calității producției.

Sint, examinate, apoi, posibilitățile 
pentru crearea, aici in unitate, a u- 
nui centru de cercetări și proiectări, 
organizarea unor laboratoare uzina
le. ateliere de prototipuri pentru 
utilaj metalurgic șl cuptoare de tra
tamente termice, care ar contribui 
și mai mult la efortul de diversifi
care și tipizare a producției. In a- 
celași context sint discutate varian
te de organizare a unei producții 
proprii de oxigen necesare unității, 
precum și a unei turnătorii mo
derne. menită a constitui un ..stand 
de probă" pentru toate unitățile si
milare din țară, in vederea îmbună
tățirii performantelor tehnice ale u- 
tilajelor și tehnologiilor acestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază contribuția noilor capacități de 
producție la înzestrarea unor nume
roase întreprinderi constructoare de 
mașini din țară cu utilaje tehnolo
gice de mare randament, preocupă
rile multiple ale colectivului de la 

„Independența" de a realiza cu suc
ces sarcinile care ii revin, faptul că 
Încă de pe acum au fost îndeplinite 
atit angajamentele anuale, cit șl pre
vederile planului pe 4 ani ai actua
lului cincinal.

— Vă felicit Șl vă doresc succese 
In continuare, spune in incheierea 
vizitei secretarul general al partidu
lui. Dar nu trebuie uitat că sinteți 
un colectiv cu îndelungată experien

(Urinare din pag. a III-a) 

mai continuă să dăinuie încă o sea
mă de neajunsuri privind mai buna 
gosoodărire a fondurilor materiale si 
bănești, utilizarea mai rațională a 
forței de muncă si a capacităților de 
producție^, respectarea termenelor de 
punere in funcțiune a unor obiective 
si atingerea parametrilor proiectați, 
rezerve ne care le vom analiza cu 
atenție, cu întreaga răspundere ce 
ne revine pentru a le pune mai de
plin in valoare.

Cei aoroape 60 de mii de comu
niști din cuprinsul județului Alba, 
toti oamenii muncii, români, ma
ghiari. germani — animați de ace
eași înflăcărată voință de a-si face 
mai înfloritoare, mai bogată si pros
peră Datria comună — Republica So
cialistă România — vă asigură, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu-și vor precupeți 
eforturile, energia sj priceperea, că 
vor munci cu forte înzecite pentru 
a infăDtui actualul cincinal înainte 
de termen, pentru transpunerea in 
viată a sarcinilor ce le revin din do
cumentele de partid, din grandiosul 
Program, in care sint magistral în
fățișate chipul scump al patriei, vii
torul ei strălucit.

In continuare, secretarul Consiliului 
de Stat. Constantin Stătescti, dă ci
tire Decretului prezidențial prin care 
se conferă întreprinderii mecanice 
Cugir Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I cu prilejul 
împlinirii a 175 de ani de existență.

Mulțumind din inimă conducerii 
partidului. tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a luat cuvintul Nicodim 
Roșea, directorul întreprinderii me
canice Cugir, care a sdus : Noi. cei 
care lucrăm in această unitate cu 
vechi tradiții muncitorești, trăim mo
mente emoționante, de afirmare a 
sentimentelor de dragoste fierbinte si 
recunoștință ne care le nutrim fată 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general.

Vizita dumneavoastră de lucru la 
întreprinderea mecanică Cugir coin
cide in mod fericit cu aniversarea a 
175 de ani de existență a unității 
noastre.

Vorbind apoi de succesele obținu
te de colectivul întreprinderii, el a 
arătat că pină in prezent s-a rea
lizat un avans de 60 de zile in în
făptuirea sarcinilor prevăzute in ac
tualul cincinal.

Stimate tovarășe secretar general, 
sinteți astăzi pentru a treia oară 
oaspetele distins al întreprinderii 
noastre. De fiecare dată, noi toți cei 
care muncim și trăim in vechiul si 
mereu tinărul oraș Cugir ne simțim 
deosebit de onorați de faptul că in 
bogatul dumneavoastră program de 
activitate, consacrat cu dăruire co
munistă făuririi României socialiste 
multilateral dezvoltate, ați înscris și 
această vizită de lucru. Vă raportăm 
și cu acest prilej că întreaga dez
voltare a Întreprinderii noastre in 
ultimii ani a avut la bază prețioase
le orientări pe care ni le-ați dat. In 
comparație cu anul 1966, data primei 
dumneavoastră vizite la întreprinde
rea mecanică Cugir, realizăm o pro
ducție de aproape 4 ori mai mare. 
Am depus și depunem eforturi pen
tru a transpune in viață indicațiile 
date și cu prilejul vizitei din sep

ță șl cu mari resurse. De aceea tre
buie să faceți mai mult.

In numele muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, conducerea În
treprinderii s-a angajat solemn să 
îndeplinească Înainte de termen toate 
obiectivele propuse, spre a putea 
contribui mai din plin la înzestrarea 
cu utilaje tehnologice a industriei 
naționale.

In aplauzele sutelor de muncitori 

tembrie 1972, cu privire la perma
nenta înnoire si modernizare a pro
ducției. Astfel, din producția pe care 
o realizăm in acest an, 29 la sută 
reprezintă produse noi.

Mulțumindu-vă din tot sufletul, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru Înalta distincție acordată în
treprinderii. exprimăm hotărirea în
tregului nostru colectiv de a face 
totul pentru a se situa constant în 
rindul unităților constructoare de 
mașini fruntașe, convinși fiind că in 
acest fel ne aducem contribuția la 
înflorirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Stăpinit de o profundă si justifica
tă mindrie de a fi martorul acestui 
eveniment semnificativ, mă fac me
sagerul voinței unanime a miilor de 
muncitori din întreprinderea meca
nică Cugir de a vă transmite dum
neavoastră. cel mai stimat și prețuit 
fiu al țării, secretar general al parti
dului și președinte al Republicii So
cialiste România, un cald salut mun
citoresc. aleasa noastră recunoștință 
pentru devotamentul, abnegația, fer
mitatea și consecvența cu care ac
ționați pentru continua prosperitate 
a patriei' noastre socialiste, pentru 
bunăstarea și fericirea întregului po
nor. a sdus in cuvintul său Nicolae 
Sterca. maistru la întreprinderea 
mecanică Cugir.

— Preluind și dezvoltind frumoasa 
tradiție muncitorească de dragoste, 
stimă și respect față de muncă, de 
creștere continuă a nivelului de pre
gătire profesională, a gradului de 
conștiință socialistă, colectivul nos
tru. în frunte cu organizația de 
partid, a pus și pune mare preț, pe 
formarea cadrelor. I>a noi s-a stator
nicit un bun obicei ca virstnicii să 
se ocupe cu grijă părintească de 
tinăra generație de muncitori, să le 
transmită cu dăruire cunoștințele 
tehnice și experiența !n muncă.

Noi, cei care am pătruns mai 
adine în tainele meseriei, ne an
gajăm în fața dumneavoastră să 
facem totul pentru a instrui și for
ma muncitori de nădejde, care să 
fie in stare să facă față cu succes 
cerințelor tehnicii de astăzi, să va
lorificăm mai din Dlin rezervele ma
teriale si umane incă Insuficient fo
losite. să eliminăm Dește tot neajun
surile existente in organizarea pro
ducției si a muncii.

Sintem hotăriți să muncim cu for
țe înzecite, cu toată priceperea pen
tru a transpune în viață Programul 
partidului, ce va fi adoptat de către 
Congresul al XI-lea, document ce 
întruchipează năzuințele, idealurile 
și voința noastră, ale tuturora, spre 
binele și fericirea națiunii noastre 
socialiste.

Luind cuvintul, muncitoarea Cor
nelia Ștefunescu a spus : în numele 
celor peste 4 000 de femei care lu
crează la întreprinderea mecanică 
Cugir exprim gindurile de aleasă 
prețuire șl nemărginit respect pe 
care le purtăm conducătorului iubit 
al partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român. întîlul președinte al 
Republicii Socialiste România.

întreprinderea noastră se prezintă 
la aniversarea a 175 de ani de a- 
testare documentară cu un bogat șl 
frumos buchet de realizări, la ob

prezențl, secretarul general al part!* 
dului iși ia rămas bun de la colec
tivul întreprinderii.

De-a lungul arterelor municipiu
lui. zeci de mii de cetățeni acla
mă, adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu 1 Însuflețite urări, cxprl- 
mind încă odată sentimentele de 
stimă și recunoștință față de Parti
dul Comunist Român, față de secre
tarul său general.

ținerea cărora și-au adus o impor
tantă contribuție si femeile, care sint 
prezente in uzină in toate profesi
ile — de la muncitor pină la ingi
ner.

In vederea asigurării participării 
noastre nestingherite la muncă, prin 
grija deosebită a conducerii parti
dului și statului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in orașul nostru au fost 
construite blocuri de locuințe con
fortabile, creșe și grădinițe, cămine 
pentru nefamiliști, un număr însem
nat de magazine comerciale. Astfel, 
fosta comună Cugir a devenit in a- 
cești ani un ora? prosper, înfloritor.

Manifestîndu-ne deplina adeziune 
față de proiectul de Program al 
partidului, care prefigurează un vi
itor luminos, fericit, nouă și copi
ilor noștri, vă asigurăm, scumpe to
varășe secretar general, că si noi, 
femeile din Cugir, alături de toate 
femeile patriei, la fel ca întregul 
popor, sintem hotărite să ne adu
cem o contribuție mereu sporită la 
aplicarea lui in viață, să urmăm 
neabătut Înțeleaptă politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes, cu deplină satisfacție șl 
aprobare de cei prezenți.

încheind marea adunare populară 
de la Cugir, tovarășul George Ho- 
moștean a sdus : Cu nespusă bucu
rie și mîndrle patriotică am ascul
tat înflăcărată cuvintare pe care ați 
rostit-o și care ne mobilizează și 
mai mult pentru a munci cu forțe 
sporite și pasiune revoluționară in 
vederea transpunerii in viață a sar
cinilor ce ne revin din minunatul 
Program al partidului nostru.

In numele organizației județene 
de partid, al tuturor oamenilor mun
cii din județ, vă adresăm din a- 
dincul inimii calde mulțumiri pen
tru indicațiile deosebit de prețioase 
pe care ni le-ați dat astăzi și care 
pentru noi vor deveni program con
cret de muncă și acțiune.

înalta distincție acordată Între
prinderii constituie pentru întregul 
ei colectiv, pentru toți oamenii mun
cii din județ un nou și puternic im
bold, de a se achita cu cinste, așa 
cum le stă In fire, de sarcinile deloc 
ușoare, dar mărețe pe care le au de 
Îndeplinit. Ne exprimăm cu acest 
prilej hotărirea fermă de a urma cu 
încredere nețărmurită nolitica in
ternă și externă a partidului nostru 
drag, politică la elaborarea și pro
movarea căreia un rol hotăritor 11 
aveți dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, care cu cutezanța, 
clarviziunea și adincul patriotism ce 
vă caracterizează cirmuiți cu mină 
sigură destinele națiunii noastre pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului.

/

Reporta|ul a fost realizat de: 
A. IONESCU, M. IONESCU. 
P. U1LACAN, 1. SOCAC1U

Fotografii : Radu Cristescu 
Mihai Alexe
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ÎNCHEIEREA vizitei primului ministru 
AL REPUBLICII SRI LANKA, DOAMNA

SIRIMAVO RATWATE DIAS BANDARANAIKE
Joi dimlnr.-’ța a pArfislt Capitala 

pnmul ministru 8) Republicii Sri 
Lanka, doamna Sirjmavo Ratwate 
Bias Randaranaikr. împreună cu 
persoanele oficiale care au Însoțit-o 
In vizita oficială făcută In țara 
noastră.

Pe aeroportul Olopenl. unde a 
avut loc ceremonia plecării, oaspe

COMUNICAT COMUN
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu. primul 
ministru al Republicii Sri Lanka, 
doamna Sirjmavo R. D. Bandara
naike. a făcut o virilă oficiala dc 
prietenie in Republica Socialistă 
România Intre 16 $i 19 septembrie 
1974.

In cursul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka, 
doamna Sirimavo R. D. Bandara
naike. Cu acest prilej s-a analizat 
stadiul actual al relațiilor bilaterale 
și perspectivele lor de dezvoltare si 
diversificare. A fost apreciată cu sa
tisfacție evoluția raporturilor dintre 
România și Sri Lanka și s-a expri
mat dorința comună de a se acționa 
In continuare in direcția intensifică
rii relațiilor politice, economice, tch- 
mco-știlnțifice și culturale, cores
punzător aspirațiilor celor două po
poare, cauzei păcii și destinderii in 
lume.

Au fost abordate, totodată, proble
me de interes comun ale vieții po
litice internaționale.

Frimirea și convorbirile s-au des
fășurat intr-o atmosferă calcă $1 
prietenească, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au reținut 
pe distinsul oaspete la dejun.

In cursul șederii sale în România, 
primul ministru al Republicii Sri 
Lanka și persoanele care l-au înso
țit au vizitat obiective economice și 
așezăminte social-culturale din ora
șele București și Constanța. Distinșii 
oaspeți au fost intimpinați nretutin- 
deni cu căldură și ospitalitate, ex
presie grăitoare a sentimentelor de 
stimă și prietenie pe care popoarele 
României și Sri Lanka le au unul 
față de celălalt

Intre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Manca Mănescu. și primul ministru 
al Republicii Sri Lanka. Sirimavo 
R. D. Bandaranaike, au avut loc con
vorbiri oficiale, la care au partici
pat :

— din partea Republicii Socialiste 
România : Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor : Ion Cosma. mi
nistrul turismului : Ion St. Ion. se
cretar general al guvernului ; Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale : Ion M. Nicolae, ad
junct al ministrului industriei chi
mice : Petre Tănăsie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in Re
publica Sri Lanka : Marcel Dinu, di
rector a.i. in Ministerul Afacerilor 
Externe.

— din partea Republicii Sri Lan
ka i Tissa Nijeyeratne, secretar ge
nerai in Ministerul Apărării și Afa
cerilor Externe ; dr. C.E.S. Weera- 
tunge, ambasadorul Republicii Sri 
Lanka In România ; N. Balasubra- 
maniam, director in Ministerul Apă
rării și Afacerilor Externe : dr. Ma- 
hawelatenne Ratwatte, secretar par
ticular al primului ministru al Repu
blicii Sri Lanka.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială si priete
nească. Cei doi prim-ministri s-au 
informat reciproc asupra preocupă
rilor pe plan intern ale celor două 
țări. Ei au procedat la un schimb 
larg de vederi privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, precum si unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka a felicitat călduros pe pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România pentru 
realizările remarcabile obținute de 
poporul român sub conducerea Par
tidului Comunist Român și a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in ac
tivitatea economică, socială, științi
fică și culturală in edificarea socie
tății socialiste in România, in Cei 30 
de ani de la eliberare. Primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka a ex
primat deosebita sa admirație față 
de politica externă principială si di
namică promovată de Republica So
cialistă România, personal de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate bine cunoscută șl stimată 
pe plan mondial, promotor neobosit 
și consecvent pentru cauza destinde
rii și cooperării internaționale și sta
tornicirii relațiilor intre state pe 
baza principiilor dreptului interna
țional.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a expri
mat felicitări pentru succesele re
marcabile obținute de Republica 
Sri Lanka sub îndrumarea Partidu
lui Libertății din Sri Lanka și a 
Guvernului Frontului Unit, condus 
da doamna Sirimavo R. D. Banda
ranaike, in lupta pentru consolidarea 
independenței naționale, pentru pu
nerea In valoare a resurselor națio
nale, pentru progres și prosperitate. 
Primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România a dat o 
înaltă apreciere activității curajoase 
de conducere desfășurată de doamna 
Sirimavo R. D. Bandaranaike. activi
tate admirată pe plan mondial, in 
special prin contribuția la așezarea 
relațiilor dintre state pe principiile 
dreptului internațional și coexisten
ței pașnice.

Cel doi prim-minișîri au constatat 
eu satisfacție că relațiile dintre 
România și Sri Lanka se dezvoltă 
continuu, ascendent, pe diferite pia-

MANEA mânEscu
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Romania

tele a fost salutat cu cordialitate do 
primul ministru al guvernului. Ma
nea Mănescu. cu soția, de Ion Pa
lan, viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice Internaționale, 
Ion Ioniță. ministrul apărării națio
nale, de alți membri al guvernului, 
precum șl de Petre Tftnăsie, amba
sadorul României Ln Sri Lanka.

nuri. Ei au fost d-’ acord că aceasta 
?«te in concordanță cu raporturile 
de prietenie dintre cele două țări și 
au relevat faptul că există incă mari 
posibilități pentru intensificarea in 
continuare a cooperării lor reciproc 
avantajoase.

In domeniul relațiilor economice, 
cei doi prim-miniștri au remarcat cu 
satisfacție creșterea schimburilor co
merciale și extinderea cooperării e- 
conomice și tehnice. Evidențiind do
rința de a acționa in continuare pen
tru amplificarea schimburilor comer
ciale. ei au convenit să fie încheiat 
cit mai curind posibil un nou acord 
comercial de lungă durată.

Relevind experiența pozitivă a coo
perării economice și tehnice, cei doi 
prim-miniștri au fost de acord că 
trebuie intensificate eforturile co
mune pentru realizarea de noi ac
țiuni de cooperare in domeniile in
dustriei chimice și petrochimice, 
cauciucului, hidroenergeticii, agricul
turii. explorării petroliere, transpor
turilor, construcțiilor, pescuitului o- 
ceanic șl turismului.

Cei doi prim-miniștri au hotărît 
Înființarea unui comitet mixt care 
să exoloreze posibilitățile de inten
sificare a cooperării economice intre 
cele două țări in domeniile enume
rate mai sus.

Cei doi prim-miniștri au conside
rat că realizarea unor schimburi de 
vizite intre organizațiile sindicale, 
de tineret, studenți și femei, precum 
și alte organizații progresiste de 
masă din ambele țări ar avea o im
portantă contribuție la consolidarea 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare.

Apreciind că există largi posibili
tăți de dezvoltare a raporturilor de 
cooperare culturală, științifică și teh
nică, cei doi prim-miniștri au sem
nat Acordul de cooperare culturală 
intre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Sri 
Lanka.

Examinind pe larg principalele 
probleme care confruntă comunita
tea internațională, cei doi prim-mi
niștri au evidențiat cu satisfacție 
schimbările și mutațiile pozitive care 
au loc in întreaga lume, ca urmare 
a afirmării tot mai puternice a voin
ței popoarelor de a-și asigura dez
voltarea economico-socială indepen
dentă. fără amestec din afară.

Apreciind pozitiv cursul nou care 
se afirmă in relațiile internaționale, 
îndreptat spre destindere și coope
rare. cei doi prim-miniștri au subli
niat necesitatea ca toate țările iubi
toare de pace, forțele progresiste de 
pretutindeni să-și intensifice efortu
rile împotriva tuturor forțelor reac
ționare. promotoare ale unei politici 
de dominație și dictat, pentru egali
tate si cooperare trainică între state.

Cei doi prim-miniștri au declarat 
că toate statele, indiferent de mări
me, potențial, nivel de dezvoltare și 
sistem social-politic, trebuie să par
ticipe direct și activ la examinarea 
și soluționarea problemelor care pri
vesc pacea, securitatea și cooperarea 
internațională. Ei au scos in evi
dență rolul tot mai activ al țârilor 
mici și mijlocii in asigurarea unor 
soluții trainice marilor probleme 
care confruntă astăzi omenirea.

Cei doi prim-miniștri au fost de 
acord că relațiile internaționale tre
buie bazate pe respectarea și aplica
rea strictă a principiilor egalității 
depline in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui In treburile interne, respectului 
reciDroc. renunțarea la forță si la 
amenințarea cu forța, solutionarea 
conflictelor pe calea tratativelor, res
pectarea dreptului inalienabil al fie
cărui DODor de a-și alege de sine 
stătător calea dezvoltării economico- 
sociale si politice.

Cei doi premieri și-au exprimat 
convingerea că țările socialiste, țările 
in curs de dezvoltare, toate statele 
iubitoare de pace și forțele progre
siste din lume pot asigura intensifi
carea cursului spre destindere și pot 
determina statornicirea unei noi or
dini internaționale, democratice. A- 
ceasta creează, de asemenea, condi
ții favorabile victoriei luptei miș
cărilor de eliberare națională.

Cei doi prim-miniștri au considerat 
că lichidarea completă a colonialis
mului și neocolonialismului repre
zintă unul din obiectivele fundamen
tale ale contemporaneității și au e- 
vidențiat imperativul aplicării nein- 
tirziale a Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale și a ce
lorlalte rezoluții adoptate de O.N.U. 
referitoare la decolonizare și elimi
narea apartheidului și a altor forma 
de discriminare rasială.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
că lichidarea subdezvoltării și apro
pierea mai grabnică a nivelurilor de 
dezvoltare economică a statelor re
prezintă factori de extremă impor
tanță in lupta pentru pace, progres, 

, justiție și colaborare internațională. 
Ei au exprimat părerea că proble
mele energiei, ale materiilor prime 
și ale dezvoltării trebuie sâ-și gă
sească soluții juste și eficiente, baza
te pe Îndeplinirea recomandărilor a- 
doptate la cea de-a șasea sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U., 
care' cheamă pentru stabilirea unei 
noi ordini economice In lume. în a- 
cesl cadru, ei au subliniat principiile 
dreptului inalienabil al țărilor și po- 
poartelor de a utiliza liber resursele 
lor ha turale. dreptul legitim al ță
rilor țin curs de dezvoltare de a be
nefici^ de cuceririle științei și teh
nologiei modeme.

La plecare au fost prezenți C.E.S. 
Weeratunge, ambasadorul Republicii 
Sri Lanka In București, alți membri 
ai ambasadei.

A fost do față Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia In țara 
noastră.

(Agerpres)

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
necesitatea eliminării practicilor dis
criminatorii si barierelor artificiale 
in relațiile economice dintre state, 
stabilirii unor raporturi echitabile 
Intre preturile materiilor prime și 
ele produselor manufacturate.

Cei doi prim-miniștri au exprimat 
speranța că se vor crea condițiile ne
cesare pentru o pace trainică in In
dochina, astfel Incit popoarele din 
această regiune să-și hotărască li
ber calea dezvoltării lor politice, eco
nomice și sociale. conform aspira
țiilor lor legitime' ii fără nici un 
amestec din afară.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, cel doi prim-miniștri 
au apreciat acordurile de dezanga
jare militară ; ei s-au pronunțat 
pentru reluarea convorbirilor de la 
Geneva, cu participarea părților in
teresate, a altor state iubitoare de 
pace, in scopul continuării proce
sului realizării unei reglementări 
pașnice, juste și durabile a acestui 
conflict. în concepția celor două gu
verne. realizarea unei Dări drepte si 
trainice In Orientul Apropiat trebuie 
să se bazeze pe stricta aplicare a 
rezoluțiilor adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U. șl Consiliul de 
Securitate, in special a rezoluțiilor 
242/1967 și 338/1973 ale Consiliului de 
Securitate.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat îngrijorarea in legătură cu si
tuația din Cipru. Ei au fost de acord 
că trebuie să se ajungă la o solu
ție politică a problemei Ciprului pe 
baza menținerii independentei. su
veranității și integrității teritoriale 
a Republicii Cipru..

Cei doi prim-miniștri eu realizat 
un schimb de vederi cu privire \ la 
situația din Europa, exprimind sa
tisfacție fată de procesul de destin
dere care are loc pe acest continent. 
Ei au apreciat pozitiv rezultatele, ob
ținute oină acum de Conferința ge- 
neral-europeană pentru securitate și 
cooperare, care trebuie să garanteze 
fiecărei națiuni europene dreptul și 
posibilitatea de a se dezvolta liber, 
oorespunzător năzuințelor sale. Ei 
au fost de acord că realizarea păcii 
și securității in Europa va exercita 
o influentă pozitivă asupra celorlalte 
zone ale lumii.

Cei doi prim-miniștri au exprimat 
convingerea că mișcarea țărilor ne
aliniate poate aduce o contribuție în
semnată la unirea eforturilor forțe
lor antiimperialiste pentru soluțio
narea problemelor internaționale im
portante.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că pentru asigurarea unei păci și 
securități trainice in lume este im
perios necesar să se adopte, cu par
ticiparea tuturor țărilor interesate, 
măsuri practice, concrete care să 
ducă Ia încetarea cur.sei înarmărilor, 
lichidarea bazelor militare. înfăptui
rea dezarmării, in primul rind. dezar
marea nucleară, sub un sistem de 
control international eficace, si la 
crearea de zone denuclearizate.

Cei doi prim-ministri au fost de 
acord că de o deosebită importanță 
in acest proces este crearea de zone 
fără arme nucleare si baze militare 
străine, zone șle păcii si colaborării.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a expri
mat aprecieri la adresa inițiativei 
Republicii Sri Lanka privind de
clararea Oceanului Indian ca zonă 
a păcii. Primul ministru al Republi
cii Sri Lanka a exprimat aprecieri 
fată de inițiativa României privind 
crearea unei zone denuclearizate in 
Balcani.

Cei doi prim-miniștri au relevat 
importanta pe care guvernele Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Sri Lanka o acordă rolului 
Organizației Națiunilor Unite in re
zolvarea problemelor internaționale 
In interesul popoarelor, pentru apă
rarea principiilor dreptului interna
tional și crearea unui climat de 
pace șl securitate In lume.

Ei și-au exprimat hotărirea fermă 
de a acționa in vederea întăririi ro
lului O.N.U.. potrivit prevederilor 
Rezoluției 2 925. adoptată la a 
XXVII-a sesiune a Adunării Gene
rale a acestei organizații.

Părțile au apreciat că vizita ofi
cială in Republica Socialistă Româ
nia a primului ministru al Republi
cii Sri Lanka si convorbirile care 
au avut loc cu acest prilej consti
tuie o contribuție importantă la con
solidarea și dezvo'tarea relațiilor de 
prietenie între cele două țări, la 
cauza păcii și înțelegerii Intre po
poare.

Reliefînd utilitatea acestor con
tacte și a Intilnirilor dintre condu
cătorii șl oficialitățile celor două 
țări, părțile și-au exprimat dorința 
de a continua schimbul de vizite la 
diferite niveluri, in scopul întăririi 
și lărgirii colaborării dintre cele două 
țări și popoare.

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka a mulțumit primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România pentru calda ospitalitate 
acordată ei șl persoanelor care au 
lnsotit-o și pentru excelentele con
diții create, care au contribuit la suc
cesul vizitei

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka, doamna Sirimavo R. D. Ban
daranaike. a adresat primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România și doamnei Manea 
Mănescu. invitația de a efectua o 
vizită oficială de prietenie in Re
publica Sri Lanka. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Data vizitei va 
fl stabilită pe cale diplomatică.

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Primul ministru al Republicii 

Sri Lanka

Primiri la primul ministru 
al Guvernului

Primul ministru al guvernului, 
Munca Mănescu. a primit joi pe mi
nistrul turismului și spectacolelor 
din Italia, Camillo Rlpamonti, care 
face o vizită In țara noastră.

în cadrul convorbirii care n avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind relațiile culturale 
și turistice dintre România și Italia, 
exprimindu-se acordul pentru iniție
rea de noi acțiuni in vederea ex
tinderii colaborării bilaterale.

La primire au luat parte Ion 
Cosma, ministrul turismului. Ion St. 
Ion. secretar general al guvernului, 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Paolo Pucci Di Bcnl-

Primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, MANEA MĂNESCU

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, doresc să vă spun rit de mult 
am apreciat căldura și ospitalitatea poporului român.

Sint bucuroasă cft am putut accepta invitația de a petrece citeva zile 
tn România. Vizita mea s-a dovedit instructivă, după cum m-am așteptat. 
Programul organizat pentru mine și pentru însoțitorii mei a fost excelent.

Cele două popoare ale noastre se vor cunoaște si mai mult și vor găsi 
noi puncte dc contact in principalele probleme ele vieții internaționale 
fi pe drumul pe care ele s-au angajat, spre socialism și democrație.

Transmit aceste ginduri Excelenței Sale președintelui Nicolae Ceaușescu 
fi doamnei Elena Ceaușescu, domnului prim-mlnlstru Manea Mănescu fi 
doamnei Mănescu și pe această cale guvernului și poporului român.

SIRIMAVO BANDARANAIKE,
Primul ministru 

al Republicii Sri Lanka

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Porfir Negrea a fost numit ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România In 
Republica Gaboneză.

★
Joi seara a fost semnat la Bucu

rești un protocol intre Ministerul 
Turismului din țara noastră și Mi
nisterul Turismului și Spectacolelor 
din Italia privind dezvoltarea rela
țiilor turistice intre cele două țări.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Ion Cosma, ministrul 
turismului, iar din partea italiană 
de Camillo Ripamonti, ministrul tu
rismului și spectacolelor.

★
O delegație a Crucii Roșii din 

Cuba, formată din Elio Musibay și 
Felix Correoso, conducători ai orga
nizațiilor de Cruce Roșie din provin
ciile Havana și Oriente, a făcut o 
vizită in țara noastră Intre 10 și 19 
septembrie, la invitația Societății do 
Cruce Roșie din România.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația a fost primită de general
colonel Mihai Burcă, președintele 
Consiliului National al Societății de 
Cruce Roșie, și s-a intilnit cu mem
bri ai comisiilor de Cruce Roșie din 
întreprinderi fi instituții din Capi

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 13/1974

Sumarul se deschide cu artico
lele : Sinteza bogatelor înfăptuiri 
si a perspectivelor mobilizatoare si 
Unitatea organică a invătămintului 
superior cu cercetarea si producția. 
In continuare sint inserate artico
lele : Prefigurarea științifică a vii
torului, de SERGIU TAMAȘ : Ini
țiativă si responsabilitate in actl.i- 
tatca de conducere, de IOACHIM 
MOGA : Pentru om. de CORNEL 
IUGA și STEFAN CRISTESCU : 
Creșterea economică si progresul 
national, de 1LIE RADULESCU ; 
Rolul social al industriei chimice 
in societatea contemporană, de MI
HAIL FLORESCU : Piscicultura l 
cerințe stringente ale unei impor
tante ramuri economice. de 
GHEORGHE I. MANEA : Școala 
matematică română : realizări si

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VICTORIE A RUGB1ȘTILOR 

ROMANI LA VARNA

Ieri s-a încheiat la Varna turneul 
Internațional de rugbi dotat cu 
„Trofeul Albena ’74". în meciul de
cisiv pentru cucerirea trofeului s-au 
intilnit selecționata României $i 
echipa Fiii Moscova, campioana 
U.R.S.S. Victoria a revenit rugbiști- 
lor români cu scorul de 26—0 (18—0). 
în partida pentru locurile 3—4. Po
lonia — Cehoslovacia 19—15. La a- 
cest turneu au participat cinci se
lecționate naționale (Bulgaria. Ce
hoslovacia. R.D. Germană. Polonia 
și România) și două formații de club 
(Fili — U.R.S.S., Aosta — Italia).

Ieri a avut loc
CONFERINȚA CONSILIULUI 

MUNICIPAL BUCUREȘTI 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 

ȘI SPORT

în sala liceului „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală, ieri s-au desfășurat lu
crările conferinței Consiliului muni
cipal București pentru educație fi
zică și sport. Participant!! au dezbă
tut probleme legate de dezvoltarea 
mișcării sportive de masă și de per
formantă din Capitală. In lumina 
sarcinilor izvorite din hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februa- 
rie-martie 1973 șl a sarcinilor tra
sate de comitetul municipal de 
partid șl Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport,

în hotărirea adoptată de conferin
ță se subliniază necesitatea atragerii 
unui număr mai mare de tineri In

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

21. 22 și 23 septembrie. In (ară : 
Vremea va fi in general frumoasă, 
cu cer variabil. înnorări mai ac
centuate se vor produce, la începu
tul intervalului. îndeosebi in nordul 
fi estul țării, uncie vor cădea ploi 

aichl, însărcinatul cu afaceri ad-ln- 
terim al Italiei la București.

★
Primul ministru al guvernului, 

Manea Mănescu. a primit, in cursul 
zilei de joi. pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Islandel 
la București, dr. Oddur Gudjonsson, 
In legătură cu încheierea misiunii a- 
ccstuia in tara noastră.

★
în aceeași zi. primul ministru fii 

guvernului a primit pe Torbcn 
Busck-Nielsen. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Dane
marcei in tara noastră._ in legătură 
cu apropiata na plecare definitivă 
di.n România.

tală șl din județele Maramureș fi 
Satu-Mare.

• ★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, joi scara au 
început in Capitală Zilele filmului 
din Austria. A fost prezentat in spec
tacol de gală filmul „Vorarlberg —< 
ținut In Alpi", documentar color rea
lizat de regizorul Walter Zupan. Pe
licula înfățișează o călătorie in timp 
șl spațiu intr-una din cele mai pito
rești regiuni ale Austriei, unde obi
ceiurile și portul s-au păstrat neal
terate.

La spectacol, care a fost precedat 
de cuvintul regizorului Titus Mesa- 
ros. secretar al Asociației cineaștilor, 
au asistat Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al C.C.E.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne. oameni de cultură și artă, un 
numeros public. Au participat, de 
asemenea, Werner Sautter, ambasa
dorul Austriei la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Tn cadrul Zilelor filmului din Aus
tria, cinefilii bucureșteni vor avea 
prilejul să vizioneze in continuare, 
la Casa filmului. documentarul 
,.Ludwig van Beethoven" și pelicula 
artistică „Mușchi pe pietre".

(Agerpres)

perspective, de MIRON NICOLES- 
CU ; Creație, libertate, responsabi
litate in artă, de VICTOR ERNEST 
MAȘEK : Principiile dreptului in
ternational — baza organizării de
mocratice a relațiilor dintre state, 
de ION VOICULESCU.

La rubrica CONSULTAȚII este 
publicat articolul Continuitatea 
luntri pentru înaltele Idealuri de 
libertate națională sl socială de 
MIRCEA MUSAT. Articolul Ani
versarea Republicii Populare Chi
neze semnat de ROMULUS IOAN 
BUDURA este inserat la rubrica 
DIN MIȘCAREA COMUNISTA Sl 
MUNCITOREASCA MONDIALA. 
Revista mai cuprinde obișnuitele 
rubrici CĂRȚI $1 SEMNIFICAȚII 
si REVISTA REVISTELOR.

practicarea sporturilor de bază, ex
tinderea complexului polisportiv 
..Sport și sănătate" și a gimnasticii 
la locul de muncă, crearea condiții
lor corespunzătoare pentru practica
rea sporturilor de agrement, precum 
si stimularea activității de perfor
mantă in cluburile si asociațiile 
sportive bucureștene.

ȘAH.— Echipa României a obți
nut a doua victorie In cadrul pre
liminariilor cele! de-a 6-a ediții a 
Olimpiadei feminine de șah de la 
Medellin (Columbia). în runda a 
doua a întrecut cu 2—0 selecționata 
Panama (Polihroniade a invins-o 
pe Rios. Teodorescu pe Ferrer). Alte 
rezultate : S.U.A. — Japonia 0—0 
(2). U.R.S.S. — Canada 1—0 (1) ; 
Columbia — Porto Rico 1—0 (1) ; 
Bulgaria — Spania 1—0 (1) : Fin
landa — Mexic 1—0 (1) ; Cehoslova
cia — Suedia 1—0 (1) ; Irlanda — 
Irak 1—0 (1).

TIR. — Astăzi. In orașele elveție
ne Berna și Thun incep campiona
tele mondiale de tir. Participă peste 
I 100 de concurenti din 59 de țări, 
printre care și România. Din lotul 
nostru fac parte, printre alții, luga, 
Rosea. Rotaru. Ion. Atanasiu. Sen- 
covicl. Olărescu. Șandor. Caban, 
Anișoara Matei. Mariana Feodot

HANDBAL, — Turneul internatlo. 
nai feminin de handbal de la Za- 
poroje a continuat cu meciurile celei 
de-a doua etape : U.R.S.S. — R.D. 
Germană 14—12 (8—6). Selecționata 
de tineret a U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 19—15 (13—9) ; Iugoslavia — 
Bulgaria 22—9 (13—5).

de scurtă durată. Vint moderat. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 4 șl 10 grade, mal co- 
borite In depresiuni și in nordul ță
rii. iar maximele intre 16 și 24 
grade. în a doua parte a interva
lului. in nordul tării, condițiile vor 
fi favorabile producerii brumei. In 
București : Vreme relativ frumoasă. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
la începutul Intervalului. Vint mo- 
derat. Temperatura ușor variabilă.

Tn cadrul vizitei oficiale dc prie
tenie pe care o Întreprinde In ța^a 
noastră, președintele Liberiei, Wil
liam R. Tolbert Jr., Împreună cu 
persoanele oficiale care. II Însoțesc 
au fost joi dupâ-amiază oaspeții 
municipiului Constanța.

împreună cu solii poporului libe
rian s-au aflat Vasile Vllcu, pre- 
ș -dintele Consiliului popular al ju
dețului Constanța, Petrache Trofln, 
ambasadorul României in Liberia, 
Petre Nicolae, primarul municipiului 
Constanța.

Portul Constanța n fost primul o- 
biectiv al vizitei. Directorul portu
lui, Seicu Nicolae, informează despre 
intensa activitate portuară, dezvol
tarea pe care a cunoscut-o in ulti
mii ani această importantă poartă 
maritimă a României, despre per
spectivele de extindere și mecaniza
re. Călătoria pe care președintele Li
beriei a intrcprlns-o la bordul unei 
nave oferă o imagine edificatoare a- 
supra activității interne din port.

Sesiune internațională 
privind metode nucleare în agricultură

La Academia de științe agricole 
și silvice au inceput, joi dimineața, 
lucrările celei de-a V-a sesiuni a- 
nuale a Societății europene dc me
tode nucleare in agricultură — 
E.S.N.A. — organizată de Comitetul 
de Stat pentru Energic Nucleară, 
Academia de științe agricole și sil
vice și' Institutul agronomic „Nico
lae Bâlcescu".

La sesiune participă peste 140 de 
specialiști din 21 de țări europene, 
din Brazilia și Japonia, precum și 
reprezentanți ai Agenției Internațio
nale pentru Energia Nucleară 
(A.I.E.A.), Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) și Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.).

Sesiunea prilejuiește un schimb de 
experiență privind metodologiile fo
losite, aplicațiile practice, efectele 
economice, domeniile noi de inves
tigații și luarea unor hotăriri in le
gătură cu proiectele comune de cer
cetări și activități viitoare.

Lucrările au fost deschise de Ti- 
beriu Mureșan, rectorul Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu", pre
ședintele Comitetului de organizare 
a sesiunii.

In numele oamenilor de • știință 
din țara noastră, participant au

Lucrările Simpozionului 
internațional de ergonomie

Agenda Simpozionului internațional 
de ergonomie — manifestare științi
fică ale cărei lucrări se desfășoară la 
București — a consemnat, in cursul 
zilelor de miercuri și joi, dezbaterea 
in plenul reuniunii și in grupurile de 
lucru a unui mare număr de ra
poarte și comunicări cu privire la 
rezultatele cercetărilor întreprinse 
in acest domeniu și aplicarea lor 
practică in industrie, transporturi, 
agricultură, construcții, silvicultură. 
Dezbaterile au evidențiat o mare di
versitate de soluții și masuri menite 
să contribuie la realizarea unor re
lații optime Intre capacitatea de

16.00—17,00 Teleșcoală
17.30 Emisiune in limba germană 
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Proiectul de 

Program : Prezentul și viito
rul comunist al patriei

20.15 Clntec nou in țară nouă — 
program de muzică populară.

S0,35 Film artistic : „Arcul de
foc” — o producție a stu
diourilor cinematografice 
„Mosfilm". Premieră T.V.

22,00 Surprize pe micul ecran ,
22.15 24 de ore

FESTIVALUL UMORULUI

La Vaslui a Început ieri cel 
de-al III-lea festival al umorului 
„Constantin Tănase". La festivita
tea inaugurală, care a avut loc la 
casa de cultură, au participat tova
rășul Gheorghe Tănase. prim-seerc- 
tar al comitetului județean de 
partid, numeroși locuitori ai ora
șului. scriitori, actori si graficieni 
de prestigiu din București si Iași, 
artiști amatori ai genului din tară. 
După deschiderea festivă, care a 
prilejuit evocarea figurii actorului 
vasluian Constantin Tănase. seria 
manifestărilor a fost inaugurată de 
un recital susținut de actori de co
medie din București și de un con
curs „Cine știe cistigă". cu tema : 
„Pagini alese din proza satirică 

‘românească", organizat în colabora
re cu Radioteleviziunea română. 
Concursul de interpretare a mono
logului. cupletului. pantomime!, 
cintecului satiric si brigăzilor ar
tistice de agitație ce se va desfă
șura In cadrul festivalului reunește 
artiști amatori din aproape 30 de 
iudete. (Crăciun Lâluoi).

„RAPSODIA” IN TURNEU

Ansamblul folcloric „Rapsodia" 
din Botoșani a plecat In Polonia, 
unde participă la ceș de-a 6-a edi
ție a Festivalului folcloric interna
tional de la Zielona — Gora. An
samblul botosenean prezintă oe 
scena .festivalului pe cei mai talen
tat! mesageri ai folclorului muzical 
si coregrafic din iudet. (Ion Maxl- 
miuc).

Republicii liberia, 

Tolbert jr.
Au fost vlzftate apoi șantierele 

navale, undo Dumitru Fuiorea, direc
torul general al șantierului, prezintă 
date in legătură cu industria con
structoare dc nave, perspectivele sale 
de dezvoltare in următorii ani. Se vi
zitează hala de construcții corp, care 
In final va permite construirea an- 
«amblelor și subansamblelor pentru 
nave de 150 000 tdw. Un viu interes 
a fost manifestat de oaspeți ia 
docuri uscate, unde se lucrează la 
montajul navei de 55 000 tdw. Șeful 
statului liberian a avut cuvinte de 
apreciere la adresa constructorilor 
români de nave.

în continuare au foFt vizitate o- 
bicctive social-culturale din Constan
ța. în încheierea vizitei, la muzeul 
dc arheologic, președintele Tolbert a 
semnat in cartea de onoare : „Civi
lizația, istoria, cultura și tradițiile 
mărețului popor român sint intr-ade
văr fascinante, impresionante și sem
nificative. Aveți de ce vă mindri. 
Sincere felicitări".

fost salutați de prof. Nicolae Gio- 
ean, președintele Academiei de ști
ințe agricole și silvice, președinte 
de onoare ai sesiunii, care a înfă
țișat rezultatele și preocupările spe
cialiștilor români in domeniul teh
nicilor nucleare in agricultură.

In continuare. Dick de Zeeuw, 
președintele E.S.N.A.. a prezentat 
raportul de activitate al societății, 
iar P. van Nierop, secretar al 
E.S.N.A., a expus raportul economi- 
co-financiar. A luat, de asemenea, 
cuvintul, in cadrul ședinței plenare 
de deschidere, Alex. Jacques — din 
partea F.A.O., care a subliniat co
laborarea dintre acest organism in
ternațional și țara noastră.

In cele cinci zile cit durează se
siunea vor fi prezentate, in ședințe 
plenare și pe grupe de lucru, re
zultate ale cercetărilor și aplicați
ilor metodelor nucleare in amelio
rarea și nutriția plantelor și anima
lelor. in chimia și fertilizarea solu
lui, in combaterea insectelor și bo
lilor dăunătoare, in alte domenii ale 
științei și practicii agricole.

Specialiștii români prezintă co
municări cu privire la cercetări ști
ințifice, tehnologii și aplicații nu
cleara in agricultura țării noastre.

(Agerpres) 

muncă a omului, mijloacele de pro
ducție și mediul de muncă, la Îm
binarea armonioasă a acestor factori 
cu condițiile generale ale mediului 
in care se lucrează, astfel incit să se 
asigure atit creșterea productivității 
muncii, cit și reducerea efortului și 
gradului de oboseală al omului în 
procesul de producție. S-a subliniat, 
in acest sens, necesitatea ca realiză
rile teoretice și practice ale ergono- 
miei să fie valorificate pe scară cit 
mai largă în toate țările lumii, in 
folosul oamenilor muncii de pretu
tindeni.

(Agerpres)
i

PROGRAMUL >
17.30 Telex
17.35 Film artistic : „Prima lec

ție” — producție a studiouri
lor cinematografice din R. P. 
Bulgaria.

19.05 Muzică distractivă cu for
mația Valentin Oszkiel *1 
Lucky Marinescu

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • Proiectul de 

Program : Prezentul și viito
rul comunist al patriei

20.15 Teatru scurt : „La capătul 
nopții” de G. G. Râdulescu

20,55 Cărți și idei
21.15 Reluări la cererea telespec

tatorilor : muzică ușoară, 
dans, operetă, jaz.

21.35 Telex
21,40 Film serial : „Un August tn 

flăcări”. Ultimul episod.

„IN A ORȘOVEI 
GRADINA"

Orșova — cel mai tinăr, oraș de 
ne harta patriei, inăltat din teme
lii in pitoreasca zonă a lacului de 
acumulare al hidrocentralei Porțile 
de Fier — se pregătește in aceste 
zile să sărbătorească 18 veacuri de 
atestare documentară a localității 
si inaugurarea noului oraș. Zilnic, 
au loc aici ample manifestări cul- 
tural-artistice. Recent, sub generi
cul ..Cintec. ioc si voie bună, in 
a Orsovei grădină", ansamblurile al 
formațiile artistice din iudet pre
miate în finala De tară a concur
sului formațiilor teatrale si muzical- 
coreerafice de amatori de la orașe 
si sate au prezentat in aer liber un 
frumos spectacol, dedicat fruntașilor 
In ampla acțiune de gospodărire ai 
Înfrumusețare a Orsovei. (Virgil 
Tătaru).

EXPOZIȚII 
DE ARTĂ PLASTICA

în aceste zile, orașul Constanta 
găzduiește noi manifestări publice 
ale artiștilor plastici dobrogeni. 
Astfel, la Galeriile de artă, sub 
auspiciile comitetului, ludetean Pen
tru cultură si educație socialistă si 
ale filialei județene a artiștilor 
plastici, un crup de pictori si 
sculptori localnici expun lucrări 
inspirate din peisaju| industrial, ar
hitectonic si din frumusețile natu-, 
rale ale Dobrogei : in holul hotelu
lui ..International" din Mamaia 6-a 
deschis expoziția personală a pic
torului Ion Mătăsăreanu. (George 
Mihăescu).
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Sesiunea Adunării Generale
a O.N.U

LA RADIOTELEVIZIUNEA JAPONEZĂ

• Ministrul de externe ol României ales vicepreședinte 
ol actualei sesiuni • Au fost desemnați președinții co
mitetelor • Ceremonia ridicării drapelelor naționale 

ale noilor state membre ale O.N.U

in pri- 
general.

Adunării 
■eședintii 

comitete. pentru a hotărî 
problemelor care urmează a 

pe ord.nea de zi definitivă 
și repartizarea lor oe co-

l al O N L 
Libhniat că Oi 

>r Unite a între 
îou pas major i 
«ale universalități, 

nd un omagiu memoriei lui 
L fost secretar gene- 

African al Indo- 
Suincea-Bissau si 
Verde (P A I.G.C.). 
al O.N.U. a vor- 
sa contribuție la 

de eliberare a do- 
Bissau. Admi- 
O N U. a tub- 
;heaz& un nou 

oooorul său si sem- 
st'isitului colonia- 

a. Dr asemenea, se- 
a vorbit dcsnre ho- 
jî si poporului dm 
i-și reconstrui tara 

un viitor mai bun. pre- 
re aspirațiile de liber

tate ale DODorulw Grenadei.

afacerilor externe al Republicii 
cialistc România, George Macovescu. 
sclul delegației tării noastre la ac
tuala sesiune, a fn«t ales, in unani
mitate. in postul de vicepreședinte 
al celei dr-a 2'»-a <c«iunf 
nării Generale a Națiunilor
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-e. va fi 
1 (Gr-- -i. 
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a ales ca 
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Joi dimineața, ministrul afacerilor 
externe al României. George Maco- 
vescu. a avut o întrevedere cu pre
ședintele sesiunii. Abdelaziz Boute- 
flika. ministrul afacerilor externe al 
Algeriei. Cu acest prilej s-a proce
dat la o trecere in revistă a pre

iei sesiuni, a fost abordată chestiu
nea creșterii rolului O.N.U. in via
ta politică internationals, a sporirii 
eficientei si eficacității sale.

George MacOvescu si Abdelaziz 
Bouteflika au făcut, totodată, un 
schimb de vederi asupra evoluției Po
zitive a relațiilor bilaterale. De mul- 
tinle planuri, dintre România si Al- 
£'na. exprimind reciproc dorința 
dezvoltării lor in continuare.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

ROMÂNIA ȘI-A REAFIRMAT SPRIJINUL PENTRU RESPEC
TAREA INDEPENDENTEI SI INTEGRITĂȚII TERITORIALE 

A CIPRULUI
GENEVA V (Agerpres). — Comi- 

t<”.ul de coordonare — organ de 
conducere in această fază a Confe- 
r r.ței pentru securitate și cooperare 
în Europa — a adoptat un nou pro
gram de lucru, pentru perioada de 
patru săptămini. intre 23 septembrie 
s: 18 octombrie 1974. in scopul folo
si.la maximum a ședințelor.

Comitetul de coordonare a dezbă
tut. de asemenea, problema cipriotă. 
Reprezentantul Ciprului a atras a- 
renlia pârtiei nan tilor si conferin
ței. in eeneral. asuora situației cri
tice din tara sa. Subliniind că nu 
dorește deschiderea unor dezbateri 
de fond, deoarece negocierile 
substanță au loc in alte foruri, 
prezentantul cipriot a subliniat

de 
re- 

__________ ...____ _____ că 
această conferință nu Doare neglija 
s 'uatia creaiă.

în cor.tinuare au orezentaț oozi- 
tiile guvernelor lor oes:e 20 de șefi

cipriot

de delegații.
Luind cuvintul. șeful delegației 

române, ambasadorul Valentin Li- 
patn. a prezentat poziția tării noas- 
tre de reglementare a conflictului 
pe cale pașnică, prin negocieri, cu

participarea unui număr cit mai 
mare de țări interesate, intre care. 
In primul rind. țările direct impli
cate. țările membre ale Consiliului 
d- Securitate, țâri din Mediterana 
si din zonă. Ne pronunțăm, a spus 
el. in modul cel mai ferm, pentru 
retragerea tuturor trupelor străine 
din această țară, pentru respectarea 
independenței și integrității Cipru
lui. pentru asigurarea unei convie- 

între cele două comu- 
nităti. pentru deplina egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor Cipru
lui. fără deosebire de naționalitate. 
Evenimentele din Cioru evidențiază 
cu pregnanță, a arătat vorbitorul, 
necesitatea finalizării documentelor 
pe care le elaborăm la această con
ferință. menite să asigure stabilirea 
unor relații noi intre state in Eu
ropa. bazate oe respectarea strictă 
a principiilor independentei și su
veranității naționale, neamestecul 
in treburile interne, nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța, 
soluționarea pe cale pașnică a di
ferendelor.

c

Emisiune dedicata României, 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu
TDKIO 19 (Corespondență de In 

P. Diaconii). — Compania națioua- 
zâ dr radiotelevlziune 

transmis, miercuri sea- 
i.<iiine de 30 de minute 

’icaiă României și președintelui 
lo'ae Ceaușescu. Din interviul' 

acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trimișilor speciali ai a- 
cestei companii dc radiotelcviziune 
au fost reluate răspunsurile la i’i- 
trebânle privind ritmul dr dezvol
tare economică realizat de Roma
nia in ultimii am si perspcctucle 
pentru perioada următoare.

Emisiunea a înfățișat apoi 
larg telespectatorilor japonezi 
pectc d'i biografia președintelui 
României. comentatorul relevind 
îndelungata sa activitate In mișca
rea muncitorească, căreia i s-n a- 
lăturat din fragedă tinerele, rolul 
său in fruntea partidului și statu
lui tn inamtarca țării noastre pe 
calea socialismului și in claborn- 
'ea politicii cu'lernc de pace și co
laborare iiitemviponala.

Pentru a oglindi dezvoltarea e- 
conomico-sociclâ a României. in 
cadrul emisiunii au fost prezentate 
aspecte din Brașov. București și 
Ploiești, stibliniindu-se. in comen
tariul care a insolit imaginile, că 
România se distinge printr-un ritm

ARGENTINA

na 
os

tnah de industrializai r. un accent 
deosebit punindu-se pe dezvolta
rea industriei grele, și menționin- 
du-se ca, in anumite domenii — 
cum suit industria construi tobre 
dr mașini și cea petrochimică - 
România a înregistrat ritmuri dm- 
t t cele ’ua> înalte (te dcziol'are. 
S-a evidențiat, totodată, faptul că 
tara noastră arc m vedere o dez
voltare economică echilibrată, aht 
a industriei. c.it și a agriculturii.

Emisiunea a prezentat, de ase
menea. imagini pitorești din Drl'a 
Dunării, de pr' litoralul Marii Ne
gre și din Carpați. comentări ii 
subliniind importanta deosebită pe 
care România o acordă dezvoltării 
turismului, atit din rațiuni econo
mice, •cit si pentru faptul că 
vesta constituie un mijloc de 
noaștere și apropiere 
poare.

S-a relevat politica 
României socialiste pc , 
national, in acest context mențio- 
nindu-se că tara noastră întreține 
relafii de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste si in a- 
celași timp promovează o politică 
de dezvoltare a relațiilor cu toate 
tarile lumii, pentru asigurarea pă
cii și colaborării internaționale.

Intre

activă

a- 
cu- 
po-

ci
plan infer-

Reuniune a guvernului
consacrată politicii economice

BUENOS AIRES 19 — (Corespon
dență de la E. Pop). — Sub condu
cerea președintei țârii. Maria Estela 
Martinez de Peron, in capitala ar- 
gentineană a avut loc o reuniune a 
guvernului, la care au participat și 
conducători ai Confederației Gene
rale a Muncii (C.G.T.). ai Confede
rației Generale Economice, coman- 
danții-șefi ai forțelor armate, auto
rități parlamentare.

Cu acest prilej au fost analizare 
situația economică a țării, succese
le obținute și perspectivele pe care 
acestea le deschid In etapele viitoa- 

Evaluările cu caracter de bilanț 
evidențiat o serie de realizări 
calea dezvoltării economiei na-

ționale. Astfel. In cursul primului 
trimestru al acestui an. economia 
Argentinei a înregistrat o creștere 
de 6 la sută, procentul brațelor de 
muncă neocupate a scăzut de la 6.6 
ia sută la 4 la sută, in timp ce con
sumul maselor populare a sporit cu 
7 la sută.

Aceste realizări sint in stTÎnsă le
gătură cu afirmarea unei poiitici e- 
conomice de apărare a intereselor 
naționale, de lichidare a fenomene
lor de dependență.

re. 
au 
pe

A

In sprijinul
luptei poporului 

namibian
DAKAR 19 (Agerpres). — In cadrul 

unei conferințe de presă organizate 
in capitala Senegalului, comisarul 
O.N.U. pentru Namibia. Sean McBri
de. a declarat că Namibia trebuie să 
devină un stat independent in urmă
torii ani. El a adresat un apel la spri
jinirea patrioților africani în efortu
rile lor vizînd înlăturarea regimului 
rasist instaurat in Namibia de gu
vernul de la Pretoria și a subliniat 
însemnătatea luptei armate duse in 
prezent de detașamentele Organiza
ției poporului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO).

Sean McBride a anunțat că. în ca
drul măsurilor pentru sprijinirea pa- 
trioților. Organizația Națiunilor Unite 
va crea in capitala Zambiei un centru 
de pregătire a cadrelor naționale na- 
mibiene și un post de radio pentru 
Namibia.

in folosul lulnror statelor
Intervenția reprezentantului român la Conferința A.I.E.-A.

DE PREIDIINDENI

XTENA 19 (De la corespondentul 
nostru). în cadrul dezbaterilor ge
nerale ale celei de-a 18-a cesium a 
Conferinței generale A.I.E.A. a luat 
cuvintul șeful deleastiei române, am- 
basâdoriil Dumitru Aninoiu. repre
zentantul permanent rtl tării noas
tre la agenție. Evidențiind proere- 
sele obținute de România in cele trei 
decenii care au trecut de la elibe
rare i tării, vorbitorul a accentuat a- 
supra rezultatelor înregistrate in do
meniul utilizării energiei nucleare in 
scorniri Dosnice, a relevat afentia 
deosebită acordată In tara noastră e- 
nprgetlcii nucleare, extinderii si di- 
verrif.carii utilizării izotopilor si 
tehnicilor nucleare in industrie, hi
drologie. agricultură, medicină si bio
logic. in orotectia mediului.

Arătind că un rol pozitiv In în
făptuirea obiectivelor fixate 
România in cadrul programului 
de dezvoltare a aplicațiilor pașnice 
ale energiei nucleare revine coope
rării bilaterale ?i multilaterale cil

alte stai» lnterpsate. șeful delegați'’! 
țârii noastre a sublimat impor
tanta deosebită a cooperării ir ca- 
di ul A.I.E.A. 9i P N U.D,. un iezui
tul concret al acerieia ronstltu ndu-1 
crearea in România a Instbutulul 
nentru tehnologie nucleară. Extin
derea utilizării energiei nucleare in 
sioDuri pașnice oferă României po- 
s bililăti tot mal largi nentru o pârti
ei oare Intensă la cooperarea inter
națională in acest domeniu. Vorbito
rul a relevat propunerea României 
privind elaborarea și adoptarea unui 
instrument juridic International de 
natură .-ă statueze principiile coope- 
r.îrii Intre ațâțe in domeniul utili
zării pașnice A energiei nucleare, 
drepturile si îndatoririle fundamen
tale ale statelor in acest domeniu. 
F.l a apreciat că atentia A.I.E.A. tre
buie să fie concentrata eu prioritate 
asupra cerințelor specifice ale țări
lor in curs de dezvoltare, care fac 
primii pași în direcția construirii de 
centrale nuclearo pe

• Alocuțiunea premierului H. Wilson • 
electoral al partidului comunist

LONDRA 19 (Agerpres). — într-o 
alocuțiune radiotelevizată. rostită 
miercuri seara după anunțarea datei 
alegerilor generale, primul ministru 
britanic Harold Wilson a evidențiat 
caracterul ..inevitabil” al viitoarei 
confruntări electorale, arătind că in 
actuala conjunctură economică Ma
rea Britanie are nevoie de un gu
vern puternic, care să dispună de o 
majoritate parlamentară clară și care 
să poată da astfel o bătălie efi
cientă împotriva inflației.

După cum se știe, actualul guvern 
laburist minoritar, venit la putere in 
urma alegerilor generale din februa
rie. nu și-a putut impune in parla
ment o serie de proiecte majore a ie 
programului său. in special cele re
feritoare la naționalizările in in
dustrie. în momentul de față.' cele 
635 de locuri in Camera Comunelor 
sint distribuite astfel : Partidul la
burist deține 298 de mandate. Par
tidul conservator — 296. Partidul li
beral — 15 mandate, celelalte par
tide dețin in total 24 de mandate, 
iar două locuri sint vacante.

Q

teutonul lor.

Manifestul

• APARAT PENTRU 
RESPIRAȚIE ARTIFICIA
LA. în Uniunea Sovietică, ma
șinile „Salvării” au început «ă 
f.c dotate cu un aparat de tip 
11D-3. destinat respirației arti
ficiale. Utilizabil in condiții d» 
teren, ca și in Sălile de operații 
pentru reanimarea oigamsmu- 
lui. aparatul este conceput șl 
realizat de un institut de spe
cialitate al Academiei de știin
țe. Unul din avantajele Iul 
constă m faptul <â pentru ac
ționare nu nvesltă energie <*- 
lectrică. Singura sursă de ener
gie pe care o folosește este ba
lonul cu oxigen caie I te in- 
nuflâ și pacientului.

• CEL MAI VECHI 
PLAN ORĂȘENESC DIN 
LUME. Printre cdle aproxi
mativ 3 000 de tăblițe prețioaea 
din lut. care formează colecția 
„Hilprecht” de la Universitatea 
Friedrich Schiller din Jeno 
(R D. Germană), se găsește si 
cel mai vechi plan orășenesc 
d h lume (in fotografic). Tă
blițe din lut. pe care se află 
inscripții in scriere cuneiformă, 
executate in mileniile 3—1 i.e.n., 
conțin numeroase date despre 
străvechea așezare sumeriană 
Nippur de pe fluviul Eufrat.

LONDRA 19 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Marea Britame a 
dat publicității manifestul său elec
toral in care sint propuse măsuri 
pentru depășirea dificultăților econo
mice cu care este confruntată An
glia. Documentul evidențiază necesi
tatea naționalizării băncilor și între
prinderilor din ramurile cheie ale in
dustriei. a transportului maritim și 
aerian, reducerea profiturilor mono
polurilor. sporirea subsidiilor acor
date fermierilor, retragerea Angliei 
din Piața comună.

Manifestul arată că Anglia ar tre
bui să renunțe la armele nucleare și 
să treacă la lichidarea tuturor baze
lor militare americane aflate pe teri
toriul său. P.C. din Marea Britanie 
se pronunță pentru retragerea țării 
din N.A.T.O. și promovarea unei po
litici pentru securitate și cooperare 
in Europa. Se propune extinderea 
relațiilor comerciale cu țările socia
liste.

□ □ □ □ □ Q

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tzedun 

s-a întilnit, joi. cu președintele 
Mauritaniei. Moktar Ould Daddah, 
care întreprinde in prezent o viziiă 
in R.P. Chineză. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire sinceră și 
prietenească, relatează agenția China 
Nouă.

Primul ministru al Repu
blicii Sri Lanka, d°amna s,r" 
mavo Bandaranaike. a sosit joi la 
Belgrad pentru o vizită oficiala de 
patru zile în Iugoslavia, la invitația 
președintelui Consiliului Executiv 
Federal. Gemal Biedici. în după-a- 
miaza aceleiași zile au început con
vorbirile oficiale intre cei doi șefi de 
guvern.

Vizita delegației U.A.S.C.R.
în Anglia. continuarea vizitei 
pe care o efectuează In Anglia, de-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
UN STUDIU AL ECOSOC PRIVIND

Tendințele din economia 
mondială

România printre țările cu cel mai înalt ritm 
de creștere în 1973

Tradiționalul „Studiu asupra eco
nomiei mondiale" elaborat in fiecare 
an — sub egida Consiliului economic 
si social al O.N.U. (ECOSOC) — pe 
intervalul celor 12 luni precedente, 
consideră că perioada anului 1973 ..a. 
fost una din cele mai agitate din 
istoria economică recentă". Crește- 
r. e de producție, se arată in studiu 
— cu refence la economia occiden
tală — s-au realizat „intr-un cli
mat de instabilitate**. Exemplifi
ci nd. studiul observă câ „la în
ceputul lui 1973 aproape toate țările 
cu economie de piață cunoșteau un 
nivel de șomaj excesiv*. Totodată, 
„creșterea rapidă a prețurilor — cea 
mai puternică de la începutul anilor 
’50 — a complicat enorm eforturile 
făcute de diverse țări pentru com
baterea inflației”.

Totuși, producția mondială de bu
nuri și servicii a continuat să crească 
In 1973. Astfel, ritmul de creștere al 
țărilor din Europa răsăriteană a fost 
de 7.1 la sută, cel al statelor in curs 
de dezvoltare — de 7.2 la sută, iar 
al țărilor cu „economie de piață" — 
de 6,5 la sulă. în primii trei ani ai 
acestui deceniu — relevă studiu! — 
creșterea producției mondiale s-a 
accelerat, trecind de la 4.2 la sută 

. In 1971 și 5,4 la suta in 1972, la arca 
7,7 la sută in 1973.

Comerțul international a fost în 
1973 „unul din elementele cele wai 
dinamice ale economiei mon
diale”. volumul total al schimburilor 
de mărfuri — făcir.d abstracție de 
rata inflației — a crescut cu peste 
12 la sută față de anul precedent.

Documentul ECOSOC subliniază 
că „evenimentele anului 1973 au de
terminat schimbări radicale in orga
nizarea tradițională a industriei pe; 
troliere mondiale". Faptul cel mai 
important, apreciază studiul, este ca 
de acum va trebui să se manifeste 
„o mai mare simpatie față de efor
turile depuse de țările in curs de 
dezvoltare, care dispun de o singura 

k_____ _________

resursă natura'-ă. In vederea eșalo
nării exploatării sale in perspectivă. 
a>tfel incit aceasta să contribuie in 
mod optim la dezvoltarea lor eco
nomică”.

în secțiunea consacrată tendințelor 
economice recente manifestate in 
țările socialiste, studiul subliniază 
că ..in țările cu economie planificată 
din Europa. 1973 — al treilea an al 
actualului cincinal — a fost marcat 
de o accelerare a creșterii*'. Impulsul

Jn acest sens a fost dat de către 
sectorul industrial, a cărui producție 
a crescut in ansamblu mai rapid de- 
cit în 1971 și 1972. în agricultură 
— observă studiul — „rezultatele au 
variat mai mult, datorită condițiilor 
meteorologice nefavorabile". Produsul 
material net pe ansamblul acestor 
țări a crescut cu peste 7 la sută, 
fată de 5 la sută in 1972.

In această privință, documentul 
menționează România ..in ripdul ță
rilor socialiste europene cu cea mai 
rapidă creștere in ultimii trei ani". 
România se află intre tarile ce au 
marcat anul trecut cel mai. înalt 
ritm de creștere a producției (peste 
10 la sută).

Trecind in revistă perspectivele de 
dezvoltare a țărilor socialiste din 
Europa in 1974. studiul scrie intre 
altele : „In România, planul pentru 
1974 prevede creșterea cu 17 la sută 
a ritmului, deja foarte ridicat, de 
expansiune industrială".

Geneva
Cornellu VLAD

LISABONA

Țărănimea portugheză
împotriva ,,galracho"

al„Galracho" este numele local 
unei îndărătnice buruieni ce vlăgu- 
iește holdele de gnu și de secară, 
Împotriva căreia țăranul portughez 
duce o luptă interminabilă. Acum 
insă țăranii folosesc cuvintul „galra- 
cho" pentru a se referi la cei ce i-au 
dominat și exploatat dintotdeauna, 
dijmuindu-le piinea mai strașnic ca 
orice buruieni : marii latifundiari și 
interpușii lor. exponenții unor ana
cronisme sociale proprii vechiului 
regim reacționar, datorită cărora sa
tul portughez se situează printre cele 
mai ramase in urma de pe conti
nent ..PI ivitul" acestei racile se în
trevede însă, in perspectivă. și pe 
terenul relațiilor sociale de la sate.

Localitatea Vila Nova de Paiva, 
sediul unui „concelho" (unitate ad
ministrativă) cu vreo șapte mii de 
locuitori, situată la nord-est de VI- 
seu (aproape coincidență cu toponi
mia românească, dar se pronunță 
„Vizeu"), sintetizează, in multe pri-

devințe, starea satelor îndepărtate 
litoral, unde se practică in genere o 
agricultură de subzistență. Cartoful 
și secara răsar cu greu din solul pie
tros. ingrâșămintele chimice nu au 
ajuns pe aici, iar cele naturale sint 
și ele sărace, atit cit poate oferi un 
șeptel modest. în ultimul deceniu, o 
treime din locuitori au emigrat din
colo de Pirinei. Majoritatea țăranilor 
de aici moștenesc. Împreună cu pie
trișul cimpului, neștiința de carte, 
întregul „concelho" nu dispune de 
drumuri corespunzătoare de acces, 
nici de asistența medicală elementa
ră. Cit despre emiganți. aceștia mun
cesc din greu In străinătate, trăind 
prin barăci mizerabile, încâlzindu-și 
sufletul cu speranța reîntoarcerii in 
patrie, pentru mulți niciodată reali
zată.

Ultimele date statistice arată că 
95 la 3ută din proprietățile agricole 
portugheze sint de dimensiuni mici, 
de cel mult pină la zece hectare, și

ocupă mai puțin de 30 la sută din 
suprafața cultivată a țării. In schimb, 
unu la sută din numărul proprietăți
lor au peste 50 hectare, ocupind 51 
la sută din aria cultivată. Latifun
diile și minifundiile alcătuiesc cei 
doi poli ai agriculturii portugheze, 
primul extinzindu-se constant asu
pra celui de-al doilea, lichidarea mi
cilor gospodării agricole ingroșind 
continuu rindurile țăranilor fără 
pămint. Disparități le ba' recordul in 
zona Alentejo. bastionul tradițional 
al latifundiarilor, unde se află cele 
mai întinse moșii și cele mai arhaice 
forme de exploatare agricolă din în
treaga Portugalie. coexistind relații 
semifeudale cu altele de tip capi
talist. uneori in limitele aceleiași mo
șii. în Figueira dos Cavaleiros, una 
din proprietăți se întinde pe 2 000 
hectare, din care sint cultivate doar 
300. restul servind stăpînului absen
teist pentru... vinătoare. Alta, in 
Porto Mouro. are 3 000 hectare, din 
care se cultivă — cu secară — doar 
40. Țăranilor zilieri li se plătește cite 
90 escudos pe zi — pentru bărbați 
— și 60 escudos pentru femei, pre- 
fei'indu-se. evident, femeile.

Odată cu 25 aprilie, vintul înnoiri
lor a început să sufle și peste rea
litățile rurale portugheze, dar deo
camdată el se arată mult mai timid 
decit in alte sectoare. Factori de or
din politic, economic si chiar psiho
logic blochează calea prefacerilor. 
Problema reformei agrare, implicind 
modificări structurale, urmează să 
se pună de-abia dună formarea-unui 
guvern rezultat din alegeri libere. 
Pină atunci, lupta țăranilor săraci 
și a proletariatului agricol se dă pe < 
terenul revendicărilor privind stir- 
pirea abuzurilor moșierești, crearea 
unor asociații sindicale, înlocu
irea consiliilor comunale și re
profilarea așa-numitelor „case ale 
poporului'1, clemente componente ale 
sistemului corporatist și care au fost 
controlate dintotdeauna de latifun
diari și de exponenții acestora. Ce-i 
drept, ministerul corporațiilor a dis
părut. dar ..casele poporului** se mai 
mențin încă, ca simboluri ale unui 
trecut de împilare, deși se află in 
studiu tot felul de inițiative pen
tru restructurarea lor radicală. în 
primul rind pentru transformarea lor 
in nuclee sindicale. Și există de pe 
acum numeroase • cazuri cind lucră
torii agricoli sindicalizați au reușit 
să impună moșierilor satisfacerea 
unor importante revendicări.

Vaslle OROS
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legația U.A.S.C.R.. condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu. vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C.R.. a avut o 
intilnire cu John Randall, președin
tele Uniunii Naționale a Studenților 
(N.U.S.U.K.). întilnirea, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a prilejuit un util,schimb de opinii 
și informații asupra activității celor 
două uniuni. Delegația U.A.S.C.R. a 
participat, de asemenea, la Confe
rința reprezentanților studenților din 
institutele pedagogice, care și-a des
fășurat lucrările in orașul Leeds.

Vernisajul unei expoziții 
de carte românească a •' •ut 
loc in orașul finlandez Lappeearanta. 
Șint prezentate lucrări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. alte lucrări 
de literatură social-politică. de bele
tristică, istorie, științe naturale.

0 declarație comună “ 
privire la relațiile dintre R. F. Ger
mania si Finlanda, ale cărei prin
cipii fundamentale sint renunțarea 
reciprocă la recurgerea la roită iu 
reglementarea diferendelor și res
pectarea politicii de neutralitate a 
Finlandei de către R.F.G.. a 
semnată la Bonn de miniștrii de 
terne ai celor două țări.

fost 
ex-

La Tokio ’ avut loc un mi‘ 
ting in sprijinul cererilor de elibe
rare imediată de către regimul de la 
Seul a tuturor deținuților politici. 
Mitingul a fost organizat în baza 
..apelului comun” dat publicității, la 
8 august, de către reprezentanții a 
cinci partide politice și mișcări ce
tățenești progresiste din Japonia. 
Semnatarii apelului, printre cai-e 
Kenji Miyamoto, președintele Prezi
diului C.C. al partidului cornunist, 
Tomomi Narita, președintele parti
dului socialist, si Yoshikatsn Ta- 
keiri. președintele Komeito, au luat 
cuvintul la miting.

Grupul de coordonare în 
problemele energiei al „ce
lor 12", care cuprinde In com
ponența sa Statele Unite, Canada. 
Japonia, Norvegia și țările membre 
ale Pieței comune, cu excepția Fran
ței, s-a reunit joi la Bruxelles pen
tru a studia probleme privind repar
tizarea rezervelor de petrol in caz 
de criză.

La Havana ’ ,nst semnat un 
nou contract comercial între Repu- 
bl.ca Cuba și Spania. Documentul 
vine să confirme creșterea schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări, care au sporit in ultimul 

jumătate cu peste 50 la sută.

Președintele Ciprului, *r- 
a confe- 

presedintele 
care inde- 

functia de

Makarios.
Alger cu 

Boumediene. 
in prezent si

hi CD isco pul 
rit la 
Houari 
plinește ... .____ _____ .. ___ . .
președinte în exercițiu a! celei de-a 
patra Conferințe la nivel înalt a ta
rilor nealiniate. Președintele Houari 
Boumediene a exprimat sprijinul ho- 
tărit al tării sale pentru suveranita
tea. independenta si integritatea te
ritorială a Ciprului. oronuntindu-se 
nentru retragerea tuturor trupelor 
străine din

retragerea 
insulă.

Criza <te guvern din 
Turcia.
Fahri Kortiturk. și-a încheiat, joi. 
consultările cu reprezentanții diver
selor formațiuni politice din țara, in 
perspectiva desemnării unui nou 
premier care să formeze viitoarea 
echipă ministerială turcă. Potrivit 
aeentiei Reuter, observatorii politici 
din Ankara sint unanimi in a apre
cia că această misiune va fi reîncre- 
dințată premierului Biilent Ecevit, 
liderul Partidului Republican al 
Poporului.

Președintele Turciei,

Prim-miniștril din Olan
da, Belgia și Luxemburg 
s-au reunit la castelul Duivenvoorde 
din apropierp de Haga. pentru a exa
mina probleme de interes comun, in
tre care și cea a extinderii relațiilor 
comerciale dintre aceste țări.

Pe puntea pachebotului 
italian „Raiaelio", ancorat in 
rada portului Genova, a avut loc o 
adunare generală „deschisă”. la care 
au participat membrii echipajului, 
lideri sindicali, oameni politici ge- 
novezi și reprezentanți ai celorlalte 
nave ancorate, a căror activitate a 
fost suspendată in semn de solida
ritate cu marinarii de pe vasul 
transatlantic. Pachebotul „Rafaello” 
este «amenințat. împreună cu un alt 
transatlantic italian. ..Michelangelo”, 
cu suspendarea activității, iar mari
narii săi — cu șomajul. ParticiDantii 
la adunare au cerut guvernului să 
rezolve problema flotei italiene de 

Dasaeeri aflate in criză.

a Pieței comuna
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• REÎNTiLNIRE. A™m
doi ani. Ana da Silva a primit 
la locuința ei din satul Moreira 
da Maia, din nordul Portugaliei, 
un sicriu conținind rămășițele 
fiului ei, Antonio Baptista, si 
laconica înștiințare : ucis In 
timpul unei lupte. Adică a 
uneia din acele multe lupte pe 
care colonialiștii portughezi 
le-au purtat împotriva poporu
lui Guineci-Bissau. Acum două 
zile insă, o rudă apropiată a re
cunoscut. printre prizonierii por
tughezi repatriați recent din Re
publica Guineea-Biss^u, ne fiul 
Anei da Silva. Vestea s-a ade
verit curind. și acum Antoni-o, 
Baptista se află din nou in 
mijlocul familiei.

• JULES VERNE PE 
PRIMUL LOC. Cu 143 
de traduceri ale onerel<# «ile, 
Jules Verne esre autorul fran
cez cel mai căutat in străină
tate. Urmează Balzac. Alexandra 
Dumas-tatăl. Emile Zola și Vic
tor Hugo — reiese din Reper
toriul internațional al traduce
rilor pe 1971. apărut zilele aces
tea la Paris.

• VULCANII IN SLUJ
BA OMULUI. Colectivul 
profesorului japonez Masaaki 
Kainoto a -elaborat proiectul li
rei centrale electrice care va 
avea ca sursă de energie căl
dura vulcanului de pe insuia 
Ivodzima. Turbinele vor fi ac-

| ționate de aburul rezultat, din 
contactul apei cu straturile vul
canice. a căror temperatură este 
de circa o mie de grade. Ana 
va ajunge, prin puțuri, la a- 
ceste straturi, aflate la 700 me- 
tri adincime. aburul rezultat 
țișnind apoi pe o altă cale la 
suprafață.

• ÎMPOTRIVA DIABE
TULUI. Șobolani suferind da 
diabet, cave de mult ar fi tre
buit să fie morți din cauza ne- 
admiiiistrării de insulina, tră
iesc totuși de două luni în la
boratorul spitalului ..Veteran 
Administration Hospital** din. 
Dallas (Texas. S.U.A.). Acest 
fapt confirmă reușita experien
ței căreia i-au’ fost supuși : 
medicii au izolat din pancreasul 
unor animale sănătoase așa-nu
mitele „celule beta", care for
mează insulina — hormon vi
tal. secretat in cantitate insu
ficientă sau deloc la organis
mele bolnave. în urma unui 
tratament special, aceste celule 
au fost injectate in cavitatea 
abdominală a șobolanilor bol
navi. Ca in cazul grefelor de 
țesuturi, celulele s-au prins de 
peritoneu și au început să pro
ducă insulina. Rămine ca expe« 
rimentele să fie duse mai de
parte. pentru ca. ulterior, pro
cedeul să poată fi aplicat si la 
oameni.

• GEMENII SIAMEZI 
)AU FOST SEPARAȚI. 
O complicată operație de sepa-

| rare a două -surori siameze în 
; virstă de 13 luni a fost execu- 
I ' tată cu succes la SDitalul de 
\ copii din Philadelphia. Opera- 
! tia. care a durat pestft șase ore, 
• a fost efectuată de o echipa de 

chirurgi coiidițsă de celebrul 
doctor 'Everett Kopp. cave, cu 
18 luni in urmă, a reușit să se
pare ai ți doi gemem siamezL 
Istoria chirurgiei cunoaște nu
mai 24 de operații de acest gen 
soidate cu o reușită.

• CORALI IN SPITZ- 
BERGEN. O expediție de 
paleontologi polonezi, care su 
efectuat cercetări in apele insu
lei Spitsbergen, a descoperit 
corali pietrificați. Cu 250 mili
oane de ani in urmă — afirmă 
specialiștii — in această regiune a 
globului domnea o climă tropi
cală, comparabilă cu cea din Po- 
linezia de astăzi. Ei au reușit să 
colecteze și alte exemplare pie
trificate ale faunei marina din 
acele timpuri.
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