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Intr-o atmosferă plină de însuflețire, de entuziasm creator, 

un dialog rodnic, cu oamenii muncii din Tg. Jiu, 

cu minerii de la Rovinari și Motru privind modul 

cum se înfăptuiesc hotăririle Congresului al Xl-lea al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut ieri 
o vizită de lucru în județul Gorj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fâcut, in 
cursul zilei de joi, 11 august, o vizitâ de lucru în județul Gorj, pentru 
a examina la fața locului, împreunâ cu cadre de conducere din eco
nomie, cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, ai oa
menilor muncii din unități economice, modul în care se realizează, 
in această parte a țării, hotăririle celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R.

Secretarul general al partidului a fost însoțit, în această vizită, de 
tovarășii Manea Mănescu, Emil Drăgănescu, Gheorghe Oprea, losif 
Banc, Teodor Coman, Ion Stănescu.

Vizita, tn al cărei program s-au În
scris unități importante al industriei 
noastre socialiste, ce definesc profi
lul actual al acestui județ aflat in 
plină dezvoltare, a prilejuit o analiză 
aprofundată a stadiului realizării sar
cinilor ce revin colectivelor de aici 
in perioada actualului cincinal. în 
cursul dialogului purtat la unitățile 
noii platforme industriale din Tg. Jiu. 
la Combinatul de prelucrare a lem

nului din orașul de reședință a ju
dețului, la exploatările miniere Ro
vinari și Motru — citeva din obiecti
vele reprezentative ale industriei gor- 
jene. materializare a politicii parti
dului de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor tării — au fost analizate 
modalitățile de îndeplinire si depăși
re a sarcinilor ce revin județului Gorj 
din planul national, angajamentele a- 
sumate.

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a 
interesat in mod special si a cerut 
factorilor responsabili explicații de
taliate asupra modului în care se în
deplinește planul de investiții, cum 
se respectă graficele de constructii- 
montaj de către fiecare șantier, ce 
măsuri se întreprind pentru recupe
rarea rămînerilor în unmă la unele 
șantiere.

Locuitorii orașului Tg. Jiu. ai lo

calităților vizitate au făcut secretaru
lui general al partidului o primire 
entuziastă, plină de căldură, ex- 
primindu-și vibrant sentimentele de 
profundă dragoste si aleasă stimă 
pe care le nutresc fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. adînca 
lor recunoștință pentru grija ce 
o poartă dezvoltării județului, spo
ririi potențialului său economic si 
a nivelului de trai al locuitorilor. 

pentru neistovita sa activitate con
sacrată propășirii tării si bunăstării 
poporului, creșterii prestigiului in
ternational al României socialiste.

Acestor sentimente le-au dat glas, 
cu putere, miile de gorieni aflati pe 
stadionul din Tg. Jiu pentru a saluta 
pe secretarul general al partidului. 
Aici, tovarășul Nicolae Ceausescu
(Continuare in pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din municipiul Tg. Jiu

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară din orașul Motru
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor municipiului Tîrgu 
Jiu și județului Gorj cele mai călduroa
se salutări din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de Stat, 
a guvernului, precum și a mea personal, 
împreună cu cele mai bune urări de 
bunăstare și fericire. (Aplauze puternice; 
urale; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în cadrul vizitei de lucru pe care o 
facem în județul Gorj am fost în cîteva 
întreprinderi, dintre care una a intrat 
recent în funcțiune, iar alta se află în 
construcție, constatînd cu multă satis
facție că oamenii muncii din Gorj — ca 
de altfel întregul nostru popor — au ob
ținut rezultate remarcabile în realizarea 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea al 
partidului, care a pus pe primul plan in
dustrializarea în ritm înalt a țării, dez
voltarea rapidă a agriculturii, ridicarea 
nivelului de trai al întregului popor, 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în centrul căreia este omul, 
bunăstarea și fericirea lui. (Ovații pu
ternice ; aplauze îndelungate).

în întreaga țară, pe primele 7 luni ale 
acestui an, producția industrială s-a 
dezvoltat într-un ritm de peste 11 la 
sută, obținîndu-se peste plan' o produc
ție de aproape 11 miliarde lei ; aceasta 
demonstrează realismul cincinalului, ca
pacitatea minunatei noastre clase mun
citoare, a inginerilor și tehnicienilor, a 
întregului nostru popor de a înfăptui 
neabătut programul elaborat de Congre
sul al Xl-lea. (Aplauze, urale ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

La aceste realizări oamenii muncii din 
județul Gorj, din municipiul Tîrgu Jiu 
au adus o contribuție importantă. Deși 

unele întreprinderi, datorită și unor con
diții ce nu au depins de ele, nu au rea
lizat planul în întregime, pe ansamblu 
există toate condițiile ca județul Gorj 
să-și realizeze cu succes planul anual și 
planul cincinal, chiar cu o depășire im
portantă. (Aplauze îndelungate, urale ; 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“). 
Pentru minunatele rezultate obținute do
resc să adresez oamenilor muncii din ju
dețul Gorj — ca și oamenilor muncii 
din întreaga țară — calde felicitări și 
urări de noi și tot mai mari succese in 
toate domeniile de activitate. (Urale ; vii 
și îndelungate aplauze).

Realizări de seamă au fost obținute 
și în agricultură, în activitatea de con
strucții, în toate domeniile economico- 
sociale. Doresc, de asemenea, să remarc 
faptul că, începînd cu 1 iulie, s-a tre
cut la aplicarea programului de mărire 
a retribuției, de ridicare a nivelului de 
trai al întregului nostru popor. După 
cum știți, în acest cincinal retribuția 
reală va crește cu peste 30 la sută pen
tru toate categoriile de oameni ai mun
cii de la orașe și de la șate. (Aplauze pu
ternice, urale).

în cadrul politicii generale de ampla
sare rațională și armonioasă a forțelor de 
producție pe teritoriul țării, după cum 
vă este cunoscut, multe din județele 
noastre vor cunoaște în acest cincinal o 
dezvoltare rapidă, unele de 4—5 ori. 
Printre acestea se află și județul Gorj, a 
cărui producție industrială va crește de 
la aproape 6 miliarde lei la circa 17 mi
liarde lei ; dacă se va lucra bine, proba
bil că se va ajunge chiar la 18 miliarde 
lei, realizîndu-se o creștere a producției 
industriale de 3 ori în decurs de 5 ani. 
(Aplauze puternice, îndelungate, urale).

Toate aceste transformări în dezvolta
rea forțelor de producție au adus și a

duc după sine transformarea profundă a 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii, 
un ritm rapid de construcții de locuințe, 
școli și așezăminte culturale, înnoirea 
orașelor și satelor noastre. Dar, înainte 
de toate, doresc să menționez marile 
transformări ce se produc în sînul po
porului nostru, creșterea rîndurilor cla
sei muncitoare, ridicarea conștiinței ma
selor, ce devin tot mai conștiente de 
forța pe care o reprezintă ca stăpîne pe 
mijloacele de producție, pe tot ceea ce 
se realizează în țara noastră, pe desti
nele lor, înfăptuind, sub conducerea par
tidului nostru comunist, cea mai dreaptă 
și mai înaintată societate din lume, so
cietatea socialistă multilateral dezvolt 
tată. (Urale, aplauze ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avem, fără îndoială, tot dreptul să 
fim mulțumiți cu ceea ce am realizat. 
Nu putem însă uita că mai există și 
lipsuri, că mai sînt greutăți, că mai 
avem încă mult de făcut. în următorii 
3 ani, pînă în 1980, trebuie să facem 
eforturi susținute pentru a înfăptui în 
cele mai bune condiții planul cincinal, 
programul Congresului al Xl-lea. Oda
tă cu preocuparea pentru realizarea 
planului de producție, trebuie să acor
dăm o atenție mai mare reducerii chel
tuielilor materiale, deoarece cheltuim 
încă mult pentru realizarea unei unități 
de produs. Cu cît vom reduce mai mult 
cheltuielile de producție, cu cît vom eco
nomisi mai multe materiale, cu atît vom 
reuși să sporim mai rapid venitul națio
nal și, pe această bază, să asigurăm po
sibilități atît pentru dezvoltarea generală 
a țării, cît și pentru ridicarea nivelului 
de viață al întregului nostru popor. (Ura
le, aplauze puternice).
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși și prieteni,

Voi începe prin a vă adresa dum
neavoastră, minerilor din bazinul Motru, 
locuitorilor din orașul Motru, tuturor 
minerilor din bazinul Oltenia salutul 
călduros al Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și gu
vernului, precum și al meu personal, îm
preună cu tradiționala urare minerească : 
„Noroc bun !“ (Aplauze puternice ; urale; 
se scandează „Ceaușescu — prim-mi- 
ner !“).

Sîntem bucuroși că, în cadrul vizitei 
de lucru făcute în județul Gorj, ne aflăm 
în mijlocul minerilor din Motru și din 
celelalte centre miniere. Am avut pri
lejul să constatăm, cu multă satisfacție, 
rezultatele minunate pe care le-ați obți
nut în ultimii ani în producție și în ri
dicarea generală a nivelului de viață. O 
dovadă elocventă o constituie însuși ora
șul Motru, care s-a dezvoltat puternic în 
acești ani. Pentru rezultatele pe care le-ați 
obținut în ultimii ani, pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor de plan pe anul 
acesta, doresc să vă adresez dumneavoas
tră, minerilor din bazinul Motru, tuturor 
minerilor din Oltenia cele mai calde fe
licitări. (Urale ; aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Mehedinți a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, posturile noastre de radio și televiziune vor 
transmite direct, astăzi, în jurul orei 11, adunarea populară din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin.

în ultimii 10 ani, producția minieră din 
acest bazin și din celelalte bazine din 
Oltenia a cunoscut o dezvoltare rapidă 
și, după rezervele de cărbune existente, 
și în următorii ani — pînă în 1980 și 
după aceea — va continua să se dez
volte într-un ritm rapid, urmînd ca din 
această zonă să obținem cea mai mare 
cantitate de lignit din țară. Bazinul Mo
tru, în general bazinele din Oltenia vor 
deveni, pînă la urmă, cele mai puternice 
centre miniere din Republica Socialistă 
România. (Urale ; aplauze).

Odată cu dezvoltarea producției mi
niere s-au dezvoltat puternic și alte 
ramuri ale industriei. în primul rînd, a 
cunoscut o dezvoltare rapidă energetica. 

■ Actualmente, centralele din această 
parte a țării dau o producție însemnată 
și vor ajunge, după prevederi, la peste 
3 500 MW în anul 1980, ceea ce înseamnă 
peste 20 la sută din întreaga putere in
stalată a României. Iată cum județul 
Gorj, întreaga Oltenie, înainte înapoiată 
din punct de vedere industrial, devin 
rapid un centru puternic al industriei 
noastre socialiste, cu o pondere impor
tantă în întreaga economie națională. 
Acesta este rezultatul nemijlocit al poli
ticii de industrializare socialistă, de am
plasare armonioasă pe întreg teritoriul 

țării a forțelor de producție, al politicii 
de ridicare a nivelului de civilizație, a 
bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor. (Urale ; aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Ceea ce s-a realizat în această parte a 
țării este o expresie grăitoare a faptului 
că numai în condițiile construcției so
cialiste, atunci cînd clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea este stăpîna mij
loacelor de producție, a tuturor bogă
țiilor naționale, există posibilități reale 
pentru o dezvoltare rapidă a țării, pen
tru transformarea României într-o țară 
puternică, industrializată, care să se în
scrie în rîndul țărilor avansate din toate 
punctele de vedere. (Urale ; aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

După cum vă este cunoscut, hotăririle 
Congresului al Xl-lea, Programul parti
dului deschid perspective minunate dez
voltării viitoare a României. Am început 
cincinalul cu rezultate bune. Pe primul 
an și 7 luni am obținut o depășire a pro
ducției de peste 20 de miliarde lei și 
avem toate condițiile să realizăm 
cincinalul cu o depășire totală de 100— 
120 miliarde lei. (Aplauze ; urale puter
nice). După cum știți, trebuie să asigurăm
(Continuare in pag. a III-a)

în timpul adunării populare din municipiul Tg. Jiu
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL COBI
(Urmare din pag. I) 
este întîmpinat de primul secretar al 
comitetului județean de partid. Ion 
Negrea, care. în numele tuturor lo
cuitorilor Gorjului, îi urează un 
călduros bun sosit.

O gardă militară prezintă onorul. 
Se intonează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. Un grup 
de pionieri oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în semn de adîncă dra
goste. buchete de flori. Cîtiva local
nici. îmbrăcati în pitoreștile costume 
populare gorjenești. invită, după da
tină, pe secretarul general al parti

Cu bucurie în inimi, un salut cald, 
un angajament ferm, muncitoresc

Primul obiectiv al vizitei îl consti
tuie platforma industrială ridicată in 
ultimii ani in zona de nord a ora
șului. Concepută în spiritul indica
țiilor secretarului general al partidu
lui, platforma grupează, după crite
riile unei eficiente economice ridi
cate, o serie de unităti care folosesc 
în comun dotări si instalații anexe.

Se vizitează aici șantierul uneia 
dintre principalele secții ale Combi
natului de articole tehnice din cau
ciuc. în ultimii doi ani, aici au în
ceput să producă o serie de linii teh
nologice care, folosind cauciucurile 
uzate, produc o serie de articole u- 
tile economiei naționale. Combina
tul, ale cărui obiective urmează a fi 
executate, eșalonat, în cursul actua
lului cincinal, va produce in prin
cipal benzi-transportoare pentru ex
ploatările miniere, plăci-covoare, di
ferite tipuri de garnituri presate. El 
va fi echipat în întregime cu insta
lații si utilaje produse de industria 
noastră.

Iriformînd pe secretarul general al 
partidului despre stadiul lucrărilor ne 
acest important șantier de investiții, 
Gheorghe Caranfi.1, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, relevă 

Printre constructorii combinatului de articole tehnice din cauciuc

că o serie de trvtirzierl tn întocmirea 
documentațiilor tehnice, in livrarea 
unor materiale si utilaje au făcut ca 
in execuția lor să se înregistreze evi
dente rămîneri în urmă. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu este informat că 
organele locale de partid, împreună 
cu ministerul de resort, au întocmit 
un grafic de recuperare a întârzie
rilor. prin aplicarea căruia s-a a- 
.juns în prezent la un ritm de lucru 
care va permite realizarea integrală 
a planului anual.

Secretarul general al partidului ți
pată că, avînd în vedere necesarul 
sporit de benzi din cauciuc pentru 
mecanizarea transportării minereuri
lor, este necesar să se grăbească rit
mul lucrărilor, prin mai buna orga
nizare a muncii, folosirea rațională 
a forței de muncă, creșterea gradu
lui de folosire a utilajelor. în acest 
scop, este necesar să se acționeze 
mai eficient pe plan local, fără a 
se aștepta ajutoare din afară.

în același context este abordată 
problema extinderii acordului global. 
Secretarul general al partidului re
marcă faptul că modul în care se 
aplică aici acest sistem de organizare 
și retribuire a muncii nu este cel 
mai corespunzător. în cursul dialo
gului pe cane îl poartă cu cadrele de 
conducere si cu muncitorii construc
tori. tovarășul Nicolae Ceausescu 
arată că acordul global trebuie a- 
plicat pe obiective, executîndu-se în 
acest sistem, de către o echipă com
pletă. de la inginer pînă la munci
tor. o întreagă hală, de pildă. în- 
cenînd de la fundații oină la finisai, 
sau montarea unei linii complete de 
producție. Dacă formațiunea de 
muncă respectivă va executa, bună
oară. în sase luni si nu într-un an, 
cum era planificat, un obiectiv; 
membrii el vor cîstiga. pe acest in
terval de timp, dublu.

— în felul acesta, spune secretarul 
general al partidului, se creează pen
tru muncitori si posibilități de cîșți- 
guri suplimentare fată de majorările 
de retribuții ce se aplică acum, iar 
investițiile se realizează mai repede. 
Nu ar fi .mal bine așa. tovarăși? — 
îi întreabă tovarășul Nicolaa 
Ceausescu pe muncitori.

— Desigur, ar fl mult mai bine, 
asa ar trebui să se procedeze, to
varășe secretar general! — răspund 
constructorii. Ei lsi exprimă, totodată, 
satisfacția si recunoștința pentru a- 
nlicarea majorărilor de retribuție de 
care beneficiază începînd din această 
lună.

Abordlnd. ca de fiecare dată în 
cursul vizitelor sale de lucru in u- 
nltătile industriale, probleme legate 
de siporirea eficientei activității eco
nomice. secretarul general al parti
dului atrage atenția asupra necesită
ții de a se proiecta construcțiile la 
dimensiunile strict necesare, recla
mate de desfășurarea în bune con
diții a procesului tehnologic, pentru 
a se asigura exploatarea rațională a 
spatiilor create in acest scop.

Apreciind faptul că pentru con- 
Btruirea noilor hale s-au folosit ele
mente prefabricate mai ușoare, sis
teme de iluminare naturală, to
varășul Nicolae Ceausescu indică, 
totodată, să șe evite ridicarea pe ver- 

dului să guste din piinea ospitalității 
și plosca de vin.

Urale puternice, ovații îndelungate, 
izbucnite din mii de piepturi, dau 
expresie sentimentelor pline de căl
dură cu care locuitorii orașului de 
pe Jiu au ținut să-l initimpine pe 
secretarul general al partidului. Se 
scandează cu însuflețire. îndelung. 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“

Aceeași atmosferă entuziastă dom
nește în întregul oraș. De-a lungul 
arterelor străbătute în drum spre 
zona de nord a localității, unde se 

ticală a construcțiilor industriale și 
folosirea unor stilpi și grinzi grele, 
să se revizuiască in acest sens pro
iectele după care se vor ridica hale 
de acest gen.

Gazdele il asigură pe secretarul 
general al partidului că vor urma în
tocmai indicațiile sale, că vor orga
niza activitatea în așa fel îneît noi
le obiective să intre în funcțiune la 
termenul stabilit în cursul acestui 
dialog.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează apoi Fabrica de sticlărie pen
tru menaj, una dintre cele mai ti
nere întreprinderi industriale, nu 
numai pentru că a fost date în func
țiune numai cu doi ani în urmă, ci 
și pentru că media de virate a co
lectivului de aici este de sub 21 de 
ani.

Ministrul industriei ușoare, tova
rășa Lima Ciobanu, arată, pe par
cursul vizitării principalelor secții, că 
muncitorii fabricii au obtinut, cu toa
tă tinerețea lor, realizări deosebite. 
Parametrii planificați au fost atinși 
la termenul prevăzut, pe primele 
7 luni ale anului s-a obtinut o pro
ducție suplimentară în valoare de 1,2 
milioane lei, în cel de-al doilea an 

al existenței sale unitatea a început 
să exporte articolele de sticlărie fină 
pe care le realizează.

Tinerii și tinerele care lucrează 
aici salută pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu calde șl alese senti
mente de stimă, se apropie 'rînd pe 
rind de secretarul general al parti
dului pentru a-î raporta despre reali-

Expresia vie a sentimentelor de dragoste 
și stimă ale minerilor din bazinul Rovinuri

De la Tg. Jiu. secretarul getieral al 
partidului a plecat apoi spre bazinul 
carbonifer al Olteniei, unde a vizitat 
două din exploatările întreprinderii 
miniere Rovinari : Girla și Roșia de 
Jiu.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimplnat cu deose
bită căldură de către minerii acestei 
puternice unități, care au tinut să-și 
exprime astfel bucuria de a-1 avea 
din nou in mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului, recunoștința 
fierbinte fată de grija permanentă 
manifestată de conducerea partidului 
și statului nostru pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și viată. 
Intîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu minerii din această 
parte a' tării a reprezentat un mo
ment emoționant al vizitei. Repre
zentanții acestui detașament de frun
te al clasei noastre muncitoare au 
exprimat, in cuvinte emoționante, 
întreaga recunoștință pentru condi
țiile demne, mereu mai bune de 
muncă și viată. Multi dintre ei mat 
păstrează încă amintirea tristă a 
acelor timpuri în care, pentru a pu
tea trăi, îsi părăseau familia, satul 
natal pentru a vinde zarzavat pe 
străzile Bucureștiului. Astăzi ei au 
devenit cetățeni demni ai patriei, se 
bucură de întreaga stimă și prețuire 
pentru modul exemplar în care mun
cesc, pentru a aproviziona industria 
cu cantităti tot mai mari de căr
bune.

Exploatarea minieră Gîrla este cea 
mai mare carieră productivă din tara 
noastră.

Si la această unitate minieră dia
logul secretarului general al partidu
lui cu conducerea întreprinderii, cu 
oamenii muncii de aici se axează pe 
problemele fundamentale ale activi
tății de zi cu zi: realizarea sarcinilor 
de plan, măsurile pe linia creșterii 
productivității muncii, preocupările 
privind îndeplinirea programelor de 
dezvoltare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Informat de către ministrul minelor, 
petrolului si geologiei. Constantin 
Băbălău, că in luna trecută colec
tivul carierei Girla si-a onorat sar
cinile fată de beneficiarii din secto
rul energetic.

Examinarea posibilităților si a re
zultatelor a pus în evidentă faptul 
că acest sector modern utilat al mi
neritului. in care productivitatea 
muncii este de 12—15 ori mai mare 
decît în subteran» poate si trebuie 

află concentrate principalele unităti 
industriale din Tg. Jiu. înălțate în 
anii construcției socialiste, locuitorii, 
înșiruiti de-a lungul străzilor, iși 
exprimă cu putere bucuria de a-1 
avea din nou în mijlocul lor ne cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
care conduce cu clarviziune si hotă- 
rîre destinele României socialiste.

în timp ce străbate. într-o ma
șină deschisă, străzile municipiului, 
care în această zi de august a îm
brăcat straie sărbătorești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu prie
tenie aclamațiilor entuziaste ale mul
țimii.

zările lor, pentru a mulțumi pentru 
condițiile de muncă și de viață asi
gurate. pentru a-i oferi, în aplauzele 
și uralele muncitorilor sticlari, cîte 
o floare.

în cadrul unei microexpoziții, gaz
dele prezintă produse reprezentative 
din cele peste 120 de modele de ar
ticole asimilate pînă acum în fabri
cație. Secretarul general al partidu
lui apreciază calitatea lor. execuția 
lor deosebită și recomandă gazdelor 
să persevereze pe linia diversificării 
și îmbunătățirii calitative a produc
ției, folosind cu mai mult curaj în 
ornamentarea lor motivele frumoasei 
arte populare gorjene.

Apreciind ca promițător debutul a- 
cestei tinere unităti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează întregu
lui colectiv călduroase felicitări și 
urări de noi succese.

Mulțumind pentru vizită, gazdele 
arată că prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul lor constituie 
pentru toti muncitorii un puternic 
imbold de a-și îmbunătăți continuu 
activitatea si se angajează să reali
zeze o producție în valoare de 19 
milioane lei peste cea planificată 
pentru actualul cincinal.

Rodnicul dialog al secretarului ge
neral al partidului cu cadre de con
ducere din economie, specialiști, oa
meni ai muncii continuă într-o altă 
mare unitate industrială a munici
piului — Combinatul de prelucrare 
a lemnului Tg. Jiu. Aici, în centrul 
discuțiilor se află o altă problemă 
majoră : creșterea gradului de valo-

«ă-si facă simtită într-o măsură mai 
mare contribuția la creșterea poten
țialului energeticii românești, cores
punzător ritmului înalt de dezvoltare 
al Întregii economii naționale.

Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii întreprinderii mi
niere să asigure toate condițiile 
pentru îndeplinirea si depășirea pre
vederilor de plan, pentru sporirea 
producției de lignit, pe măsura ne
voilor crescinde de combustibil ale 
industriei.

Mulțumind ' pentru vizită, gazdele 
®-au angajat să acționeze cu toată 
energia si priceperea în vederea fo
losirii cu randament sporit a utila
jelor. a întregului potential tehnic 
de care dispun pentru valorificarea 
cu eficientă economică superioară a 
zăcămintelor de cărbune energetic, 
îndeplinirea si depășirea sarcinilor 
si angajamentelor asumate în acest 
an si pe întregul cincinal.

De la cariera Girla. elicopterul, la 
boidul căruia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. survolează din 

Girla, cea mai mare carieră productivă din țară

rificare a uneia din importantele 
materii prime din zona Goriului — 
lemnul. Directorul combinatului, ing. 
Nicolae Sperdea, prezentind tovară
șului Nicolae Ceaușescu realizările a- 
cestui mare colectiv, care, din anul 
1960. data punerii în funcțiune a pri
melor capacități, pînă în prezent a 
reușit să sporească de aproape 25 
de ori producția întreprinderii, sub
liniază că in acest cincinal produc
ția de mobilă, plăci aglomerate din 
lemn, placaje si parchet va crește cu 
peste 70 la sută. Produsele realiza
te aici, care poartă pecetea măies
triei recunoscute a sculptorilor in 
lemn gorjeni, sînt exportate astăzi în 
25 de tari. Sint fapte care ilustrea
ză convingător roadele politicii știin
țifice a partidului nostru de indus
trializare a tuturor zonelor tării, de 
valorificare superioară a potențialu
lui economic si uman din fiecare ju
deț.

Abordindu-se problema creșterii e- 
ficientei, constantă definitorie a în
tregii activități economice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că, 
prin îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație, autoutilare și reproiec- 
tarea produselor, creșterea pregătirii 
profesionale a întregului colectiv, in
dicele de utilizare a masei lemnoa
se a sporit, urmind ca pînă la sfîr- 
situl cincinalului acesta să crească cu 
încă 12 la sută. Pentru realiza
rea acestei importante sarcini, in 
combinat este în curs de ma
terializare un complex program de 
măsuri tehnice și organizatorice prin 
a cărui aplicare se asigură sporirea 
producției de plăci aglomerate prin 
valorificarea resurselor secundare 
lemnoase, intrarea în funcțiune a sec
ției de semifabricate și prefabricate 
din lemn, construirea unei fabrici de 
mobilă din panouri, investiție la care, 
așa după cum s-a indicat la recentul 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii. unele lucrări se vor executa în 
regie proprie de unitatea beneficiară. 
Vizitindu-se două din secțiile produc
tive ale combinatului — de placaj și 
plăci aglomerate din lemn, aceasta 
din urmă recent intrată în funcțiune 
— tovarășului Nicolae Ceausescu 1 se 
prezintă liniile tehnologice moderne, 
dotate in mare măsură cu utilaje de 
concepție românească, realizate în u- 
nitățile specializate ale ramurii. în 
secția de plăci aglomerate din lemn 
funcționează cu bune rezultate un sis
tem de televiziune industrială pentru 
supravegherea întregului ciclu de fa
bricație. a cărui eficientă este eloc
vent demonstrată de creșterea accen
tuată a productivității muncii.

Felicitînd colectivul de muncitori și 
ingineri care au realizat acest sistem 
modern si eficient de urmărire a pro
cesului productiv, tovarășul Nicolae 
Ceausescu cere ca acesta să fie ge
neralizat în toate unitățile similare.

Secretarul general al partidului se 
interesează si în această întreprindere 
de modul cum se aplică programul de 
creștere a nivelului de trai, obiectivul 
central al întregii politici a partidului 
nostru. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că 
lucrătorilor combinatului li s-au re
partizat numeroase apartamente, că 
unitatea dispune de o cantină-restau- 
rant. cămine de nefamiliști și o creșă 
pentru copiii angajatilor. iar asistenta 
medicală, feste țșșigurată de un dispen
sar cu trei sectiî.

Pe tot parcursul vizitei, întregul 
colectiv al combinatului a dat expre
sie bucuriei de a-1 avea ca oaspete 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ex
primi ndu-si atașamentul la întreaga 
politică internă si externă a parti
dului. hotărirea de a traduce exem
plar în viată programul stabilit de 
cel de-al Xl-lea Congres al parti
dului.

în încheierea vizitei, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții. Vasile Patilinet. a asigurat 
pe secretarul general al partidului că 
acest harnic colectiv, ca și toti mun
citorii din unitățile ramurii, nu-și vor 
precupeți eforturile, vor munci cu ab
negație pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor cincinalului si a angaja
mentelor asumate.

De la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a îndreptat spre piața centrală a o- 
rașului. unde s-a desfășurat adunarea 
populară.

nou cursul Jiului. în universul de 
lignit de la Rovinari. Se aterizează 
la Roșia de Jiu. unde, pe un întins 
perimetru, cuprins în unghiul for
mat de confluenta pîrîuiui Mi- 
rileasa cu Jiul, se lucrează intens 
la deschiderea celei mai reprezenta
tive cariere de cărbune a Rovina- 
rilor. a cărei producție va fi. în 
final, egală cu aceea dată de toate 
cele cinci exploatări „la zi“ aflate a- 
cum în producție la Rovinari.

în întâmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit mii de construc
tori de la noua carieră si mineri de la 
exploatările din împrejurimi, care. în 
semn de înaltă stimă și prețuire pen
tru activitatea sa neobosită consacrată 
binelui patriei și poporului, pentru 
grija părintească purtată muncii si 
vieții minerilor, ovaționează îndelung 
pe secretarul general al partidului, 
salutind cu entuziasm, cu căldură pre
zenta sa in mijlocul lor.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului la Rovinari are ca 
subiect principal valorificarea eflcien-

;a Șoca

Un buchet de flori. Nobil omagiu adus conducătorului iubit de minerii de la Roșia de Jiu

tă a cărbunelui inferior — o mare 
bogăție a subsolului Olteniei. Minis
trul minelor, petrolului și geologiei 
prezintă principalele caracteristici ale 
carierei de la Roșia de Jiu. punînd 
accent pe preocuparea colectivului de 
aici de a traduce in fapt indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de folosire în mai mare măsură a 
cărbunelui inferior în sporirea pro
ducției de energie electrică a tării. 
Prin intermediul unor machete și 
grafice sînt prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu punctele de lucru 
ale șantierului, caracteristicile princi
pale ale carierei — prima de acest 
fel proiectată în tara noastră de spe
cialiști de la „IPROMIN". Aici ur
mează a fi exploatate cinci straturi 
de cărbune aflate la o adincime me
die de 100 m. Primele trei linii teh
nologice folosite la excavare. trans
portare și haldare au fost montate, 
în componenta lor intrînd utilaje 
de mare randament și inaltă tehni
citate produse in tară, in principal 
la, „UNIO“ din Satu Mare, sau im
portate. A patra linie tehnologică 
similară se montează în prezent, iar 
a cincea va intra în funcțiune anul 
viitor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
invitat să viziteze liniile tehnologice 
de decopertare a cărbunelui, unde s-a 
ajuns la primul din cele cinci 
straturi de cărbune. lucrările 
continuind intens. Avîndu-se in ve

„CEAUȘESCU Șl MINERII!"
— scandează intr-un glas, cu însuflețire, 

minerii de la Motru
De la Rovinari. vizita de lucru 

continuă intr-un alt mare centru 
carbonifer al Olteniei — Motru. 
După survolarea bazinului Jilț, aflat 
în curs de deschidere, elicopterul 
prezidențial aterizează pe stadionul 
din Motru — așezare ridicată în anii 
construcției socialiste, modern oraș 
al minerilor — o dovadă. între atîtea 
altele, a grijii pe 'care partidul si 
statul nostru o poartă acestui detașa
ment de frunte al clasei muncitoare.

tn această în,sorită zi de vară, ora
șul a îmbrăcat straie de sărbătoare, 
arterele sale sint împodobite cu 
drapelele partidului și statului, cu 
urări de bun venit adresate secreta
rului general al partidului. Cu mic, 
cu mare, locuitorii Motrului si ai 
așezărilor din împrejurimi au ie6it 
cu flori să întîmpine pe conducătorul 
iubit al partidului si statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial. mii de mineri și alti oameni 
ai muncii. împreună cu familiile lor. 
aflati pe stadionul orașului, scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!" „Ceaușescu și 
minerii !“. Ei dau glas sentimen
telor de adîncă dragoste și re
cunoștință față de partidul comu
niștilor. fată de secretarul său gene
ral pentru grija permanentă ma
nifestată fată de dezvoltarea eco
nomică si socială a așezărilor Văii 
Motrului. ca si a întregii țări, fată de 
ridicarea necontenită a nivelului de 
viată al minerilor, al tuturor oame
nilor muncii. 

dere rezervele însemnate de lignit 
din zonă, aici și-au făcut debutul a- 
gregate de excavat unice in industria 
noastră extractivă — excavatoare cu 
rotor și cupe ou capacitate de 
2 500 mc pe oră, mașinii modeme de 
haldat și instalații ce permit lucrul 
pe bază de oomandă-program și 
funcționare complet automatizată, 
fapt ce va duce la obținerea unor 
randamente mai mari față de cele 
înregistrate pînă acum in carierele 
Olteniei. Specialiștii informează pe 
secretarul general al partidului că a 
fost terminat și montajul benzii 
transportoare în lungime de 7 km, 
care va duce cărbunele din carieră 
direct la termocentrala de la Rogo- 
jelu.

în dialogul purtat cu specialiștii și 
minerii de pe șantier, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
stadiul lucrării, este informat că, in 
urma măsurilor tehnico-organizato- 
rice luate. în ultima perioadă, au 
fost înlăturate unele neajunsuri, care 
au intîrziat finalizarea obiectivului 
datorită condițiilor deosebite de ză1- 
cămint din zonă. De asemenea, o se
rie de tehnologii prevăzute inițial 
pentru decopertarea straturilor de 
cărbune au fost adaptate la condițiile 
de teren din bazin, creîndu-.se acum 
posibilitatea grăbirii lucrării, astfel 
îneît, în anul 1982, cariera de la Ro
șia de Jiu să poată atinge producția 
prevăzută pentru prima etapă.

De la stadion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre Lupoaia. 
una din cele 6 mine deschise în anii 
construcției socialiste în Valea Mo
trului.

O caracteristică dominantă a mi
nelor din Motru este aceea că totul a 
fost conceput sub semnul obținerii 
unui randament maxim, dar si sub 
acela al unei mari griji fată de con
dițiile de muncă ale oamenilor, 
în galeriile și abatajele Motrului se 
lucrează cu cele mai perfecționate 
mașini miniere — gradul de meca
nizare al operațiunilor este aproape 
complet.

Efortului de investiții pentru în
zestrarea minelor cu tehnologii mo
derne. pentru condițiile de muncă si 
de viată tot mai bune, minerii Mo
trului îi răspund prin muncă si hăr
nicie. în ultimul deceniu, producția 
de lignit a crescut de aproape 5 ori. 
iar productivitatea muncii pe anga
jat a sporit de aproape 3 ori.

Deși este unul din cele mai tinere 
bazine carbonifere ale tării. Motrul 
se situează pe primul loc în privința 
recordurilor naționale de tehnică 
minieră. Aici, la Lupoaia. s-a înre
gistrat pentru brima dată în mineri
tul românesc o viteză de avansare 
lunară în galerii de 1 100 metri.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu minerii Motrului. cu 
conducerea ministerului de resort 
vizează aceleași obiective — sporirea 
producției de cărbune energetic si 
valorificarea eficientă a acestuia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă lucrătorilor de pe șantier să 
depună în continuare eforturi susți
nute pentru folosirea la întreaga ca
pacitate a tuturor utilajelor moderne 
din dotarea șantierului, in paralel cu 
pregătirea deschiderii de noi straturi 
de cărbune pentru anii următori.

Dialogul de lucru se extinde, in 
mod firesc, și în legătură cu rolul 
deosebit ce revine în acest cincinal 
Olteniei în dezvoltarea bazei energe
tice a tării, această zonă devenind, 
prin intrarea in producție a termo
centralei Turceai. cu un potențial in
stalat de 2 400 MW, principalul furni
zor de energie electrică al țării.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se întreține cu 
minerii de pe șantier, care il încon
joară cu stimă și dragoste. Răspun- 
zînd întrebărilor secretarului general 
al partidului, minerii arate că în 
prezent condițiile lor de muncă și 
viață, sint mult mai bune și se an
gajează să înfăptuiască întocmai in
dicațiile și recomandările sale pri
vi,hd creșterea Continuă a producției; 
a productivității muncii și finalizarea 
într-un timp mai scurt a principalei 
cariere de lignit de l,a Roșia de Jiu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia 
rămas bun de la minerii de la Roșia 
de Jiu, într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, îndreptîndu-se spre un 
alt important centru minier al CMte- 
niiei, Motru.

Aici, la Lupoaia. se află în curs de 
deschidere prima mare carieră la su
prafață din bazinul Motrului. Exami
narea comparativă a extragerii căr
bunelui la suprafață si în subteran 
demonstrează superioritatea în efi
cientă a tehnologiei de exploatare „la 
zi“, în mari cariere, metodă reco
mandată a fi extinsă în toate zonele 
unde condițiile sînt propice.

în acest context, secretarul general 
al partidului a cerut specialiștilor să 
extindă cercetările de investigare si 
în alte zone ale tării. în scopul pu
nerii în valoare a noi zăcăminte de 
cărbune, materie primă de mare im
portantă pentru dezvoltarea econo
miei naționale. în același timp, s-a 
indicat orientarea cercetărilor geo- 
miniere spre găsirea unor soluții 
eficiente de extragere a cărbunelui 
aflat la adîncimi mai mari.

Discuția consacrată particularități
lor din bazinul Olteniei a reliefat, 
totodată, după cum a observat se
cretarul general al partidului, nece
sitatea antrenării Consiliului natio
nal al apelor în acțiuni de degajare 
a zăcămintelor carbonifere de apele 
existente in subteran și refolosire a 
acestora in irigații si alte scopuri.

Deși minerii din bazinul Motrului 
și-au onorat sarcinile de plan, s-au 
evidențiat, de asemenea, unele re
zultate mai slabe in folosirea unor 
utilaje.

în încheierea vizitei la cariera
(Continuare în pag. a IV-a)
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în timpul adunârii populare din orașul Motru

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară din municipiul Tg. Jiu

(Urmare din pag. I)
Mi-a făcut plăcere să constat că 

la Fabrica de industrializare a 
lemnului s-au luat unele măsuri de 
creștere mai rapidă a productivi
tății muncii, acționîndu-se pentru 
introducerea unor metode moderne 
de urmărire și conducere a pro
ducției. Dar acesta este numai un 
început. Este necesar ca, în acest 
cincinal, lupta pentru productivi
tatea muncii, pe baza mecanizării, 
automatizării producției, a mai 
bunei conduceri a activității, să 
constituie o preocupare zilnică a 
organizațiilor de partid, a condu
cerilor întreprinderilor, a tuturor 
oamenilor muncii. Creșterea pro
ductivității muncii este, în ultimă 
instanță, condiția hotărîtoare a 
dezvoltării rapide a patriei noas
tre. (Urale, aplauze puternice).

Avem de realizat în acest cinci
nal un volum uriaș de investiții : 
aproape 1 000 miliarde lei. Trebuie 
să construim mii de noi unități e- 
conomice industriale și agricole; 
trebuie să realizăm un milion de a- 
partamente fizice, din care, după 
cum știți, un număr important în 
județul Gorj. Toate acestea cer e- 
forturi susținute pentru îmbunătă
țirea organizării activității de con
strucție, pentru folosirea eficientă 
a mijloacelor de care dispunem, a 
forței de muncă, pentru mecaniza
rea lucrărilor. Trebuie să asigurăm 

realizarea integrală, chiar cu o de
vansare dacă este posibil, a planu
lui de investiții — atît în domeniul 
industriei și agriculturii, cit și în 
construcția de locuințe. Numai ast
fel vom putea crea o bază trainică 
pentru dezvoltarea generală a țării, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, de muncă și de viață ale 
întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice, urale).

In toate domeniile, oamenii muti
cii din județul Gorj, organizația de 
partid a județului au și rezultate 
bune și lipsuri. Nu doresc să intru 
acum în amănunte, dar trebuie spus 
că există o rămînere în urmă la 
investiții ; sînt încă probleme se
rioase de rezolvat pentru intrarea la 
timp în producție a noilor unități 
aflate în construcție, mal cu seamă 
în domeniul minier. Sînt rămîneri 
în urmă și în construcția de locuin
țe și de așezăminte social-culturale. 
Iată de ce este necesar ca organi
zațiile de partid să facă eforturi 
susținute, să manifeste o preocu
pare constantă pentru unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii în 
vederea înfăptuirii în cele mai bune 
condiții a sarcinilor pe acest an și 
pe întregul cincinal. Cunosc oame
nii muncii din județul Gorj, orga
nizația de partid a județului șl știu 
că atunci cînd pornesc la treabă 
sînt în stare să răstoarne și 
munții. Iată de ce am încre
dere că veți realiza sarcinile 
ce vă stau în față! (Aplauze pu

ternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!'*).

în activitatea organizațiilor de 
partid, a organizațiilor obștești, a 
conducerilor întreprinderilor, a tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii trebuie să ocupe un loc 
central preocuparea pentru soluțio
narea problemelor complexe ale 
dezvoltării economice și a proble
melor de viață ale oamenilor, in 
strînsă legătură și prin consulta
rea permanentă cu masele. De
mocrația noastră socialistă, consi
liile oamenilor muncii, adunările 
generale — așa cum am subliniat la 
recentul Congres al consiliilor oa
menilor muncii — trebuie să de
vină factori hotărîtori în conduce
rea tuturor sectoarelor de activita
te. Numai în strînsă legătură cu 
oamenii muncii, prin consultarea 
permanentă a acestora, aplecînd 
urechea la părerile lor, ținînd 
seama de preocupările și propu
nerile oamenilor muncii pot fi 
găsite soluții optime pentru toate 
domeniile, pot fi rezolvate rapid, 
just și eficient toate problemele. 
Unind uriașa forță a oamenilor 
muncii, sub conducerea partidului, 
avem deplina garanție că societa
tea noastră socialistă va deveni tot 
mai înfloritoare, că poporul nostru 
va deveni tot mai înaintat, din 
toate punctele de vedere, ocupînd 
un loc demn, de cinste, în rîndul 
marii familii a popoarelor de pe 

întregul glob. (Aplauze puternice, 
prelungite).

O preocupare importantă trebuie 
să o reprezinte dezvoltarea învă- 
țămîntului, ridicarea nivelului său 
calitativ, educația maselor, a în
tregului nostru popor, ridicarea 
conștiinței socialiste. Să facem 
totul ca fiecare cetățean să fie 
conștient că și de el, de colectivul 
în care lucrează, de fiecare între
prindere, unitate agricolă, unitate 
școlară sau instituție de orice 
fel, de întregul popor depind li
chidarea rapidă a oricăror greutăți, 
gospodărirea cît mai bună a avuției 
naționale, conducerea cu succes a 
fiecărui sat și oraș, ridicarea rapi
dă a nivelului general de viață și 
cultură al întregului popor. (A- 
plauze puternice, urale; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarăși,
Nu trebuie să uităm nici un mo

ment că desfășurăm activitatea de 
construcție socialistă în condiții in
ternaționale destul de complexe. în 
lupta pentru pace, pentru o politică 
de deplină egalitate între toate na
țiunile, de respect al independenței 
și suveranității naționale și nea
mestec în treburile interne, po
poarele au obținut succese impor
tante. Cu toate acestea, sînt încă de 
dat multe și grele bătălii pentru a 
impune generalizarea pe planeta 
noastră a unor relații tloi, demo- 
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cratice, în viața internațională, pen
tru lichidarea politicii imperialiste, 
colonialiste, neocolonialiste, pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale, de 
a-și făuri viața așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze, urale îndelungate).

Pornind de la răspunderea față 
de națiunea noastră socialistă, pre
cum și față de cauza păcii în lume, 
partidul și guvernul, urmate în de
plină unanimitate de întregul po
por, desfășoară o intensă activitate 
internațională de întărire a colabo
rării cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, participînd activ 
la realizarea unei lumi mai drepte 
și mai .bune, a unei lumi a păcii pe 
planeta noastră. (Urale și aplau
ze îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vom acționa cu toată consecven
ța pentru înfăptuirea securității 
pe continentul european, pentru ca 
reuniunea de la Belgrad, din toam
na acestui an, să dea un impuls 
puternic înfăptuirii în Europa a 
unor relații noi, bazate pe egali
tate și cooperare, trecerii la dezan
gajarea militară — condiție esen
țială pentru edificarea unei adevă
rate securități, pentru consolidarea 
păcii și securității nu numai pe 
continentul nostru, ci în întreaga 
lume.

Vom acționa ferm pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru pro
movarea noii ordini economice in
ternaționale, sprijinind lupta po
poarelor pentru independență na
țională. Ne pronunțăm ferm pen
tru soluționarea problemelor liti
gioase dintre state pe calea înțe
legerii, pentru excluderea forței și 
amenințării cu forța din relațiile 
interstatale. Este în interesul tu
turor popoarelor să nu mai recurgă 
la arme, să facă totul pentru reali
zarea dezarmării și. în primul rînd, 
a dezarmării nucleare, pentru a 
pune sutele de miliarde de dolari 
ce se cheltuiesc pentru înarmare 
în slujba dezvoltării economico- 
sociale și ridicării bunăstării po
poarelor, a înfloririi științei și cul
turii, a făuririi unei lumi în care 
fiecare națiune să se dezvolte liber, 
demn, de sine stătător-, (Urale, a- 
plauze ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în spiritul hotărîrilor Congresu

lui al XI-lea, vom acționa și în 
continuare, cu toată hotărîrea, 
neprecupețind nici un efort, pentru 
înfăptuirea neabătută a tuturor 
prevederilor programului adoptat 
de acest congres și care deschid 
perspective minunate de înflorire 
poporului român, societății noastre 
socialiste. Vom face, de asemenea, 
totul pentru a ne: aduce contribu

ția Ia realizarea păcii și colabo
rării prietenești între popoare. 
Acționînd în acest spirit, sub con
ducerea partidului, poporul nostru 
își îndeplinește o înaltă misiune is
torică, făurind prin munca sa o via
ță nouă, liberă, socialistă și comu
nistă. (Urale și aplauze îndelun
gate).

în încheiere, doresc să-mi exprim 
convingerea că oamenii muncii din 
județul Gorj, din municipiul Tg. 
Jiu, sub conducerea organizațiilor 
de partid, a comitetului județean 
de partid, vor aduce o contribuție 
tot mai însemnată la succesele în
tregului popor, la realizarea planu
lui cincinal. Cu această convingere, 
doresc să vă urez succese tot mai 
mari în întreaga dumneavoastră ac
tivitate, astfel ca la sfîrșitul cinci
nalului să ocupați un loc fruntaș, 
dacă e posibil primul loc, în marea 
întrecere a oamenilor muncii din 
toate județele pentru realizarea ho
tărîrilor Congresului al XI-lea.

Vă urez multă sănătate și multă 
fericire !

(Toți cei prezenți la marea adu
nare populară aplaudă și ovațio
nează minute in șir, scandind ne
întrerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“ ; 
„Ceaușescu și poporul !“, manifes- 
tîndu-și cu putere atașamentul față 
de politica partidului și statului, ho- 
tărirea nestrămutată de a o traduce 
în viață, de a face totul pentru în
florirea județului Gprj, a întregii 
patrii socialiste).

g
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la adunarea populară din orașul Motru

(Urmare din pag. I)
dezvoltarea în ritm rapid a țării, 
pentru a ajunge pînă în 1990 la 
un venit național de 2 500—3 000 de 
dolari pe locuitor, apropiat de 
țările dezvoltate. Felul în care am 
început acest cincinal — primul 
după cel de-al XI-lea Congres al 
partidului — demonstrează realis
mul prevederilor programului 
adoptat de congres, posibilitățile 
poporului nostru de a realiza cu 
succes, muncind hotărît, sub con
ducerea partidului, mărețele pre
vederi ale Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. (Urale, aplauze 
puternice).

Tot ceea ce facem în țara noas
tră este destinat dezvoltării și mo
dernizării bazei economice a socie
tății, ridicării continue a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor — țelul suprem al socialis
mului, al politicii partidului nostru 
comunist, care pune pe primul plan 
omul cu cerințele sale, bunăstarea 
și fericirea lui. (Aplauze ; urale ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

în conformitate cu prevederile 
Programului partidului, cu hotărâ
rile Congresului al XI-lea, ca re
zultat al îndeplinirii cu succes a 
planului pe primul an și jumătate 
al cincinalului, a rezultatelor bune 
obținute în toate sectoarele de 
activitate, a cursului imprimat 
spre reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor materiale și creșterea 
productivității muncii, au apărut 
posibilități suplimentare de crește
re a retribuției oamenilor muncii, 
a nivelului de trai al maselor 
populare. Pe această bază, Comi
tetul Central al partidului a hotă
rît creșterea retribuției în acest 
cincinal cu peste 30 la sută, față 
de circa 18—20 la sută cît se pre
vedea în Directivele Congresului. 
De la 1 iulie a.c., o serie de cate
gorii au primit prima tranșă de 
majorare, iar minerii, constructo
rii de mașini, lucrătorii din alte 
sectoare economice primesc prima 
parte a majorării de la 1 august; 
pentru mineri această creștere 
este, în prima etapă, de circa 19 
la sută.

îri cadrul acestei acțiuni am a- 
cordat mai multă atenție creșterii 
retribuției directe pentru muncă, 
asigurînd venituri mal mari celor 
ce lucrează nemijlocit pentru creș
terea bogăției naționale. Iată de 
ce, în ansamblul măsurilor de 
creștere a veniturilor, minerii au 
fost ridicați într-un grad de ierar
hizare mai înalt, urmînd să pri
mească în acest cincinal o retribu
ție netă, adică fără impozit, cu 35 
la sută mai mare. în felul acesta 
dovedesc partidul, guvernul, po

porul nostru că prețuiesc activita
tea oamenilor muncii, munca mi
nerilor. (Urale ; se scandează 
„Ceaușescu și minerii !**).

în același timp se vor aplica și 
alte sporuri de venituri, cum sînt: 
indemnizațiile pentru copii, care de 
la 1 septembrie vor crește cu 30 
la sută, ajutoarele pentru mamele 
cu mai mulți copii, precum și spo
rirea pensiilor în medie cu 22 la 
sută, începînd cu sporul de 40 la 
sută pentru pensiile mici și cobo- 
rînd sporul treptat la pensiile mai 
mari. Am acordat acest spor mare 
pensiilor mici, determinate de po
sibilitățile din trecut ale economiei 
noastre, pentru a asigura ridicarea 
mai substanțială a veniturilor a- 
cestor categorii. Considerăm că 
aceasta este o măsură justă, ce se 
înscrie în spiritul echității socia
liste, al grijii societății noastre 
față de toți oamenii muncii. (Urale; 
aplauze puternice, îndelungate).

Merită reținut faptul că sporul 
principal de venituri a fost acor
dat oamenilor muncii care lucrea
ză nemijlocit în producție. In timp 
ce retribuția va crește cu 30 la 
sută în acest cincinal, sporul pen
tru pensii nu va depăși 20 la sută. 
Aceasta oglindește preocuparea ca, 
în spiritul Programului partidului, 
să recompensăm în primul rînd 
pe cei ce lucrează nemijlocit în 
producție, pe cei ce depun eforturi 
mai mari, asigurîndu-le mijloacele 
necesare pentru a duce o viață cît 
mai bună. Aceasta corespunde spi
ritului societății noastre socialiste 
de a realiza un raport echitabil în
tre venituri, corespunzător cu mun
ca și eforturile pe care le depun 
cetățenii. (Urale, aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“)

După cum este cunoscut, pînă 
acum 10 ani, și la noi, ca și în 
multe țări astăzi, sistemul de pen
sionare era cu totul altul; pensia 
nu putea depăși 1 200 de lei, indi
ferent de venitul fiecăruia. Noi am 
adoptat un sistem nou, care asi
gură creșterea pensiei în raport cu 
veniturile, ceea ce dă posibilitatea 
să se ajungă la pensii de 2 500 
lei, 3 000 lei și chiar mai mult. 
Desigur, este evident pentru toată 
lumea că atunci cînd lucrezi în 
subteran, de pildă, trebuie să mă- 
nînci mai bine, să dispui de mij
loace corespunzătoare. Cînd ieși 
însă la pensie nu mai poți primi 
același venit. E un lucru firesc, 
de altfel așa este în toată lumea. 
Aceasta corespunde principiului 
socialist al recompensării după 
muncă, după activitatea depusă în 
procesul de producție. în ce pri
vește pensia, ea este legată de ac
tivitatea de producție și poate 
merge pînă la 70 la sută din retri
buție. Și dacă se mai adaugă la 

aceasta pensia suplimentară, care 
după 20 de ani de cotizare cu 2 la 
sută este de 12 la sută din re
tribuție, iar în cazul cotizării 
cu 4 la sută este după 25 de ații de 
18 la sută din retribuție, pensia 
poate atinge 80-85 la sută din ve
nitul obținut în timpul muncii. 
Considerăm că aceasta este cu to
tul echitabil și nu se poate pretin
de mai mult de la societatea noas
tră. Facem maximum de efort pen
tru a asigura în continuare condi
ții mult mai bune de viață decît 
în trecut pensionarilor, și vom face 
aceste eforturi și în viitor, în spi
ritul echității și dreptății sociale. 
(Urale ; aplauze puternice).

Ne-am gîndit că cei care lu
crează în condiții grele, dacă da
torită eforturilor nu pot continua 
munca în subteran, spre exemplu, 
să poată avea asigurate locuri de 
muncă la suprafață. în noile lo
curi de muncă ei pot primi pînă 
la 80 la sută din vechea retribuție 
iar dacă posturile de la suprafață 
nu le asigură acest venit, atunci 
completăm diferența din fondul de 
asigurări sociale. Astfel, chiar în 
condițiile unei munci mai ușoare, 
vor primi 80 la sută din retribuția 
avută în subteran. Aceasta este o 
expresie a grijii ca cei care, după 
un anumit număr de ani, nu mai 
pot lucra în condiții grele, să 
beneficieze totuși de condiții co
respunzătoare de viață. (Aplauze 
puternice; urale; se scandează 
„Ceaușescu — prim-mlner !“)

Desigur, există la noi și oameni 
care s-au obișnuit să muncească 
puțin și să primească mult. O ase
menea situație nu poate fi accep
tată. înțelegem că oamenii nu pot 
lucra tot timpul în sectoare grele 
și de aceea am adoptat măsurile 
la care m-am referit. Dar s-a a- 
juns la 300 000 de pensionari de 
invaliditate de gradul III, care în 
majoritate nu au lucrat în mină 
sau în alte sectoare grele, ci în 
munci ușoare. Mulți s-au pensio
nat însă datorită unor denaturări 
și încălcări ale legilor, primind, 
prin cumularea pensiei și a retri
buțiilor din muncă, venituri mai 
mari decît înainte de a se pensio
na. Aceasta este o nedreptate pe 
care trebuie s-o lichidăm cu desă- 
vîrșire. (Aplauze ; urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“)

Noile măsuri prevăd, pentru cei 
care au lucrat în condiții grele 
și s-au pensionat, nemaiputînd lu
cra decît jumătate din program, 
să-și poată completa pensia cu ve
nituri din muncă pînă la 80 la sută 
din retribuția obținută în subteran 
— actualizată cu majorările ulte
rioare ale retribuției. Cred că este 
o măsură echitabilă, care cores
punde pe deplin principiului so
cialist de retribuție după cantita

tea și calitatea muncii, după efor
tul fiecăruia. (Aplauze ; urale ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“

Noi construim o societate a mun
cii, în care fiecare trebuie să mun
cească după posibilitățile sale, pri
mind după munca depusă. Cînd 
vom ajunge în comunism — dar 
mai avem) pînă atunci cîteva zeci 
de ani după părerea mea, în orice 
caz pînă în 1990 prevedem abia 
să încheiem în mare stadiul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate — fiecare va putea să 
muncească după posibilități și să 
primească după nevoi. Desigur, nu 
în sensul ca unii să nu dea nimic 
societății și să primească tot ce 
vor. în primul rînd și in comunism 
toți cetățenii vor trebui să mun
cească, sporindu-și continuu posi
bilitățile, iar necesitățile vor fi de
terminate științific. Fiecare va pu
tea duce o viață fără griji, dar o 
viață cinstită, nu de lene și nu 
bazată pe speculă. (Aplauze; urale; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“)

După cum vă este cunoscut, în 
legea pensiilor se prevedea și în 
trecut, se prevede și acum că din 
6 în 6 luni pensionarii de invalidi
tate sînt revizuiți, acordarea drep
tului la această pensie fiind limi
tată în timp ; cînd cel pensionat 
și-a recăpătat forța de mun
că, trece în producție. Nu 
este deci vorba de o pensionare 
pe viață. Desigur, alta este situația 
celor de gradul I, practic pensionați 
pe viață și a unei bune părți a ce
lor de gradul II. Pensiile de gra
dul III au fost și vor fi revizuite 
din 6 în 6 luni. Noi considerăm a- 
ceastă pensionare ca un fel de con
cediu limitat pentru refacerea să
nătății și a forței de muncă, în ve
derea reîntoarcerii la activitatea de
plină. Nu avem în vedere să creăm 
pensionari care să trăiască pe spa
tele celor ce continuă să depună 
muncă grea, mulțumindu-se să se 
plimbe, primind la fel ca ceilalți. 
Asemenea situație nu este posibilă. 
(Aplauze; urale; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“). S-au sta
bilit măsuri ca spitalele, unitățile 
sanitare, medicii, să acorde îngri
jirea medicală necesară pentru ca 
oamenii să-și refacă sănătatea com
plet, să-și recapete capacitatea de 
muncă pentru a putea lucra și cîș- 
tiga la fel ca înainte. Cred că fie
care soție dorește să aibă drept soț 
un miner sănătos și cred că fie
care miner vrea, de asemenea, să 
fie cît mai sănătos. (Aplauze pu
ternice ; urale; se scandează 
„Ceaușescu — prim-mlner !“).

Aș dori să menționez, ținînd sea
ma că aici mulți se ocupă și cu a- 
gricultura, că au fost stabilite și 
pensii pentru agricultori. Pensiile 
cooperatorilor au fost majorate 

simțitor, iar de la începutul anului 
viitor va primi pensii toată țărăni
mea, inclusiv cea necooperativizată.

în acest cadru trebuie văzut an
samblul măsurilor de așezare mai 
echitabilă atît a retribuției și a al
tor venituri, cît și a pensiilor. La 
baza acestor măsuri stă preocupa
rea pentru crearea unor condiții 
de viață cît mai bune pentru înțre- 
gul nostru popor, pentru muncitori, 
țărani și intelectuali, deoarece toți 
depun eforturi și toți trebuie să 
simtă rezultatele construcției socie
tății socialiste pe care o edificăm 
în nivelul lor de viață material și 
spiritual. (Aplauze puternice ; u- 
rale).

Dragi tovarăși,
Așa cum am spus și la Tîrgu 

Jiu, toate aceste măsuri au putut 
fi luate datorită rezultatelor bune 
obținute în dezvoltarea economică 
a țării. Pentru ca ele să poată 
duce realmente la creșterea nive
lului de trai, trebuie să fie urma
te de realizarea planului de pro
ducție, de reducerea cheltuielilor 
materiale, de creșterea productivi
tății muncii, de sporirea mai sub
stanțială a venitului național. Iată 
de ce trebuie să intensificăm e- 
forturile pentru ca, în timpul de 
muncă stabilit, fiecare, cu mijloa
cele tehnice de care dispune, să 
producă mai mult, cu cheltuieli 
mai mici. Cu cît vom cheltui mai 
puțin la realizarea unui produs, 
cu atît mai mult va crește atît 
partea din venitul național consa
crată dezvoltării societății, cît și 
cea afectată ridicării bunăstării 
întregului popor.

Am realizat în bune condiții 
pînă acum ceea ce ne-am propus 
pentru acest cincinal. Depinde de 
noi toți să obținem noi și mari 
succese în continuare. Aceasta e 
în funcție de felul cum fiecare, la 
locul său de muncă, va acționa, 
în strînsă colaborare cu conduce
rea întreprinderii, cu organele de 
partid și de stat. Aceasta depinde 
și de felul cum sindicatele vor ști 
să acționeze pentru unirea efor
turilor tuturor celor ce muncesc 
în realizarea programului nostru 
de dezvoltare economico-socială.

Așa cum am spus și la Congre
sul consiliilor oamenilor muncii, 
trebuie să facem totul ca consili
ile de conducere ale oamenilor 
muncii, adunările generale, să aibă 
un rol mai activ în conducerea ac
tivității economice ; ele trebuie să 
hotărască în mod colectiv asupra 
întregii dezvoltări a întreprinderi
lor, a unităților economico-sociale 
respective. Democrația noastră so
cialistă presupune participarea ac
tivă a tuturor la soluționarea pro
blemelor ; să punem cu toții u- 
mărul și cînd lucrurile stau bine, 

dar mai ales atunci cînd apar 
greutăți, pentru a le învinge și a 
asigura mersul înainte. Așa am 
acționat, de exemplu, și aici, la 
Rovinari, unde am avut o serie de 
neajunsuri în activitatea minieră, 
datorită mai multor cauze. A tre
buit să trimitem aici un șir de to
varăși din conducerea partidului 
și statului, precum și specialiști, să 
-luăm— măsuri deosebite pentru a 
rezolva rapid lipsurile care s-au 
ivit și asigura redresarea activită
ții miniere. în felul acesta trebuie 
să acționăm atunci cînd apar ne
ajunsuri, asigurînd soluționarea 
rapidă a problemelor, în interesul 
dezvoltării generale, care este 
strîns legată de interesele fiecăru
ia. Nimeni nu-și poate asigura 
condiții mai bune de viață dacă 
întreprinderea lui nu lucrează cum 
trebuie. în definitiv, autoconduce- 
rea muncitorească presupune ca 
fiecare colectiv să desfășoare o a- 
semenea activitate, să realizeze o 
asemenea rentabilitate, încît să se 
poată asigura și retribuția și bene
ficii pentru dezvoltarea societății, 
întreținerea statului, forțelor ar
mate, pentru desfășurarea întregii 
vieți sociale.

în felul acesta trebuie înțeleasă 
autoconducerea muncitorească. Or, 
trebuie să spun deschis, noi avem 
anumite unități pe care le finan
țăm de la bugetul statului. Spre 
exemplu, anumite mine sînt în si
tuația în care statul suportă pînă 
la 120 de lei din costul tonei de 
cărbune. Este evident că o aseme
nea activitate nu poate să ne sa
tisfacă. Dar, nu numai în dome
niul minier, ci și în alte sectoare 
de activitate mai avem din păca
te întreprinderi care nu lucrează 
cu eficiență economică, statul tre
buind să le sprijine prin subven
ții. Desigur, acordăm subvenții, le 
vom acorda și în viitor, cînd vor 
fi justificate, cu dorința mai ales 
de a menține un echilibru al pre
țurilor, de a împiedica ridicarea 
prețurilor într-un sector sau altul, 
care poate duce la dereglarea ac
tivității economice. Asemenea si
tuații trebuie șă fie izolate ; de re
gulă fiecare colectiv trebuie să se 
lupte pentru a desfășura o activi
tate cu rezultate bune, rentabilă. 
Numai pe această bază putem a- 
sigura dezvoltarea tuturor sectoa
relor economiei în mod armonios.

Iată de ce doresc să exprim con
vingerea că minerii din Motru, ca 
de altfel minerii din întreaga țară, 
vor face totul pentru a răspunde 
grijii partidului și guvernului — 
care le-a ridicat nivelul de retribu
ție cu cîteva trepte față de trecut, 
și față de celelalte categorii de 
oameni ai muncii, ținînd seama de 
condițiile mai grele în care-și des
fășoară activitatea — printr-o 
muncă mai hotărîtă pentru reali

zarea planului, pentru sporirea 
contribuției lor la dezvoltarea ge
nerală a societății, garanția bună
stării poporului, a independenței și 
suveranității patriei noastre. 
(Aplauze ; urale puternice, prelun
gite ; se scandează timp îndelun
gat „Ceaușescu și poporul !“).

Nu trebuie să uităm nici un 
moment, dragi tovarăși și prieteni, 
că tot ceea ce facem noi, rezulta
tele activității noastre sînt și o 
contribuție la dezvoltarea forțelor 
socialismului, la întărirea presti
giului socialismului în lume, la 
cauza păcii și libertății popoarelor, 
la înfăptuirea securității în Europa, 
la realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune, bazată pe deplina 
egalitate în drepturi între state, pe 
respectul independenței și suvera
nității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne, pe dreptul fie
cărei națiuni de a fi deplin stăpînă 
pe destinele sale. (Aplauze prelun
gite ; urale puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși șl prieteni,
Avem impresii deosebit de plă

cute din vizita pe care am făcut-o 
în județul Gorj, în bazinul minier 
Motru, în celelalte mine pe care 
le-am vizitat astăzi. îndeosebi do
resc să menționez cu multă satis
facție întîlnirile și manifestările 
călduroase ale oamenilor muncii 
din toate localitățile și unitățile in
dustriale miniere pe care le-am 
vizitat. în toate acestea vedem ex
presia voinței de neclintit a dum
neavoastră, a întregului nostru po
por, de a înfăptui neabătut hotărî- 
rile Congresului al XI-lea, politica 
internă și externă a partidului și 
statului, care corespunde interese
lor de dezvoltare, bunăstare, li
bertate și independență ale națiu
nii noastre socialiste. (Aplauze în
delungi ; urale puternice). Iată de 
ce am deplina convingere că veți 
face totul pentru a realiza în bune 
condiții planul cincinal. Vă urez 
succese cît mai mari în activitatea 
viitoare, multă sănătate și multă 
fericire !

(Ultimele cuvinte ale secretaru
lui general al partidului sint 
urmate de puternice aplauze și 
urale, care durează minute in șir. 
Se scandează : „Ceaușescu și mi
nerii !“, „Ceaușescu — prim-mi- 
ner !“, „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“, toți cei 
prezenți manifestindu-și cu deo
sebită căldură dragostea și devota
mentul pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru conducerea 
partidului ș! statului, hotărirea lor 
fermă de a lupta fără preget pen
tru traducerea in viață a politicii 
Partidului Comunist Român, a in
dicațiilor secretarului general al 
partidului).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN IUBEȚUL GOBI
(Urmare din pag. a Il-a)
Lupoaia. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat deplina satisfacție 
fată de rezultatele bune obținute de 
mineri, a dat o înaltă apreciere 
hărniciei lor, hotărârii pe care o de
monstrează prin fapte concrete de a 
înfăptui în mod exemplar sarcinile 
trasate de partid, de a-și aduce în
treaga și importanta lor contribuție 
la înflorirea economiei noastre na
ționale. la făurirea marilor obiective 
ale societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Secretarul general al partidului a 
întreprins apoi o scurtă vizită prin 
orașul minerilor, tînărul Motru. Un 
oraș în întregime nou, cu alei stră
juite de blocuri confortabile. O 
populație de peste 17 000 de locui
tori beneficiază de aproape 4 000 de 
apartamente, un spital, o casă de 
cultură, o rețea comercială în plină 
dezvoltare, o mare cantină, mai mul
te școli. Pentru cei care vor să îm
brățișeze apreciata și respectata me- 
aerie de miner, la Motru funcționea
ză un grup școlar cu acest profil, 
în sălile de curs. în abataje si ca
riere învață tainele meseriei de mi
ner, profesie care, datorită utilaje
lor si instalațiilor moderne din do
tarea minelor noastre, cere un bagaj 
bogat de cunoștințe mecanice, elec
trice. hidraulice, geologice, aproape 
2 000 de tineri. ,

Orașul este în plină dezvoltare. în 
construcție se află alte 540 de apar
tamente și o policlinică. Recent au 
început lucrările la o fabrică de tri
cotaje. unitate ce va asigura locuri 
de muncă pentru mai mult de 1 200 
femei — soții si fiice ale minerilor 
de aici. Planurile de expansiune ur
banistică a Motrului prevăd îmbo
gățirea zestrei sale edilitare pină la 
finele actualului cincinal cu 2 000 
apartamente, cu cămine pentru ne- 
familiști dispunînd de peste 1800 
locuri.

Adunarea populară din municipiul Tg. Jiu Adunarea populară din orașul Motru
Momentul culminant al vizitei 

tovarășului Nicolae Ceausescu in 
Tg. Jiu l-a constituit adunarea 
populară desfășurată în centrul ora
șului. la cane au participat zeci de 
mii de oameni ai muncii din mu
nicipiu și localitățile învecinate.

Deschizînd adunarea populară, to
varășul Ion Negrea, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R., 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele comuniștilor, 
al tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc pe aceste meleaguri, călduroasa 
și tradiționala urare de „Bine ați 
venit !“.

în aceste minunate clipe — a spus 
vorbitorul — sintem stăpîniti de o 
adîncă emoție și bucurie că vă aflați 
din nou printre noi. că vă putem 
exprima direct gindurile si senti
mentele de dragoste si recunoștință 
pentru grija ce ne-o purtati. pentru 
viata nouă și fericită de azi si per
spectivele tot mai luminoase ce ni 
se deschid.

Conștiința ne este dominată de 
supremul adevăr că tot ce am Înfăp
tuit mai iirainic și mal măreț, efor
turile spre mai bine, idealurile șl 
năzuințele de viitor sînt cel mai eloc
vent exprimate in rodnica dumnea
voastră activitate revoluționară. în 
nemărginita iubire de tară. în vi
goarea și însuflețirea cu care militați 
pentru fericirea și bunăstarea Întregii 
națiuni, pentru mersul vertiginos al 
României spre comunism si afir
marea el pe arena internațională. 
Este un motiv de adîncă satisfacție 
si mîndrie să știm că pa 
meridianele, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

de materiale de 
plăci aglomerate 
frigidere, titei si
județului nostru

toate 
Iubite 

_____  ____ sînteți 
recunoscut ca una dintre cele mai 
proeminente personalități si că pa
tria noastră și-a cîștlgat un bineme
ritat prestigiu.

Rod al politicii partidului, al gri
jii părintești pe care o purtati dez
voltării armonioase a tuturor zonelor 
tării, Gorjul se Înscrie în ultimii ani, 
îndeosebi în perioada ce a urmat 
după Congresul al Xl-lea. pe traiec
toria unor prefaceri economice fără 
precedent.

Dispunem în prezent de un poten
tial capabil să realizeze o producție 
industrială de 41 ori mai mare deciț 
cea din 1950. Gorjul asigură astăzi 
peste 57 la sută din producția anuală 
de lignit a tării. 10 la sută din pro
ducția de energie electrică, circa 20 
la sută din producția de ciment, im
portante cantități 
construcții, placaj, 
din lemn, mobilă, 
alte produse.

Pentru cetățenii-----------
în ultimii 3 ani au fost date în folo
sință peste 2 800 apartamente, un spi
tal modem cu 700 de paturi, o casă 
de cultură multifuncțională, cîteva 
mii de locuiri în cămine pentru ne- 
Xamilisti.

în actualul cincinal — a continuat 
vorbitorul — se vor realiza impre
sionante investiții, ceea ce va deter
mina o impetuoasă dezvoltare a eco
nomiei iudetului. Corespunzător o- 
rientării si dinamicii investițiilor, 
județul nostru va ajunge în 1980 cel 
mai mare producător de energie e- 
lectrică din tară. Totodată, el va fur
niza peste 70 la sută din producția de 
lignit a României.

Vă raportăm că oamenii muncii din 
județ, sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid, depun efor
turi stăruitoare, în fabrici și uzine, pe 
șantiere si ogoare, pentru realizarea 
în condiții cît mai bune a sarcinilor 
și obiectivelor planului de dezvoltare 
eoonomică si socială. Astfel, ne pri
mele șapte luni ale anului In curs, 
comparativ cu aceeași perioadă a a- 
nulul trecut, s-a înregistrat o crește
re de 14,9 la sută a producției indus
triale. de 15,2 la sută a productivității 
muncii, de 11 la sută a investițiilor 
din fondurile statului si altele. Reali
zarea unor noi capacități de produc
ție la termocentralele de la Rovinari 
si Turceni. a unor lucrări în cadrul 
Complexului hidrotehnic si energetic 
Cerna — Motru — Tismana. punerea 
în funcțiune a unor mine si cariere 
de mane capacitate, a altor unități 
sint dovezi ale hărniciei și abnega
ției în muncă, ale preocupării pentru 
aplicarea cu consecventă in viată a 
indicațiilor date de dumneavoastră cu 
prilejul vizitei de lucru din 1974 în 
județul Gorj.

Ca urmare a eforturilor depuse de 
oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului nostru, campania agricolă de 
vară s-a terminat în bune condiții, 
ne-am achitat în întregime sarcini
le ce ne-au revenit la fondul cen
tral de stat la cereale păioase si 
sintem pregătiți pentru realizarea la 
timp a lucrărilor agricole de 
toamnă.

De asemenea, aplicînd hotărârile 
Congresului al Xl-lea al partidului, 
ale Congresului educației politice si 
culturii socialiste, organele si orga

Printre muncitorii Combinatului de prelucrare a lemnului La șlefuitorii in sticlâ pentru menaj

nizațiile de partid au dovedit inten
se preocupări pentru creșterea si 
dezvoltarea conștiinței socialiste, di
versificarea vieții spirituale a oa
menilor muncii.

Sîntem conștienți insă că nu am 
făcut totul pentru a înlătura unele 
greutăți, îndeosebi pentru a folosi 
deplin potențialul material si uman 
de care dispunem in industria si a- 
gricultura județului nostru.

Raportez, tovarășe secretar gene
ral. că programul de îmbunătățire a 
activității în cariere, întocmit la in
dicația și cu sprijinul dumneavoas
tră direct, prinde viață, cresc volu
mele de decopertă și producția de 
lignit

Adine recunoscători față de aten
ția și grija manifestate permanent de 
partid, de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua îmbunătățire a con
dițiilor de muncă și de viață ale în
tregului popor, pentru recentele mă
suri de ridicare a nivelului de trai, 
gorjenii sînt hotăriți' să întîmpine 
marea noastră sărbătoare de la 
23 August si Conferința Națională a 
partidului cu realizări deosebite.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
pe secretarul general al partidului că 
organizația județeană de partid, toți 
cei ce trăiesc și muncesc pe aceste 
frumoase meleaguri vor munci cu 
exigentă și răspundere sporită pen
tru transpunerea neabătută în viață 
a sarcinilor ce le revin din Progra
mul partidului, pentru a contribui 
tot mai mult la înflorirea patriei 
noastre dragi.

Este pentru mine o mare cinste — 
a spus maistrul Ion Mihail, Erou al 
Muncii Socialiste — de a exprima, 
în numele comuniștilor, al întregului 
colectiv de oameni ai muncii de la 
întreprinderea mecanică Sadu. bucu
ria fără margini de a avea din nou 
in mijlocul nostru pe cel mai iubit 
fiu al poporului, conducătorul clar
văzător și devotat al destinelor pa
triei noastre, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Noua vizită de lucru pe care o în
treprindeți pe meleagurile mereu 
întinerite ale Gorjului socialist con
stituie încă o dovadă a grijii perma
nente ce o purtati prezentului si vii
torului acestui județ, o expresie 
elocventă a prodigioasei activități ce 
o desfășurați spre bunăstarea si fe
ricirea noastră-

După ce a prezentat o seamă de 
realizări ale colectivului de la LM. 
Sadu. vorbitorul a spus :

Tot ceea ce Înfăptuim constituie 
răspunsul nostru la grija oe care o 
purtati. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. creării celor mai bune 
condiții de muncă și viată. în baza 
principiilor eticii și echității socialis
te, prin majorarea retribuțiilor — de 
care noi, colectivul întreprinderii 
mecanice Sadu. beneficiem începînd 
cu 1 august a.c. — prin atenția acor
dată tuturor celor ce muncesc, atît 
In timpul activității productive, cit 
și după pensionare.

Vă rog să-mi permiteți — a spus 
în încheiere vorbitorul — să exprim 
adeziunea nețărmurită a oamenilor 
muncii din Gorj la politica internă 
și externă a partidului si statului, 
hotărârea de a nu precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
al partidului, a sarcinilor pe care le 
are județul și pe care ne-am angajat 
să le realizăm.

Fiind mesageră a slujitorilor școlii 
din Gorj — a spus Vera Drută. di
rectoarea Liceului pedagogic Tîrgu 
Jiu — dau expresie gîndurilor de re
cunoștință si mulțumire pentru grija 
părintească pe care o manifestați, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
față de dezvoltarea scolii românești, 
devenită azi un puternic factor de 
cultură si civilizație, de pregătire a 
tinerelor generații pentru muncă și 
viată.

Sub conducerea partidului, a dum
neavoastră personal, invătămintul a 
cunoscut un amplu proces de perfec
ționare și modernizare. însuflețiți de 
sarcinile stabilite de cel de-al Xl-lea 
Congres al partidului, de indicațiile 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, cadrele didactice din 
județ, sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid, vor acționa 
și în viitor cu înaltă răspundere, an
gajare si exigentă pentru realizarea 
dezideratelor majore ce le stau în 
fată, pentru continua perfecționare a 
învătămîntului de toate gradele si le
garea sa tot mai strânsă de cerințele 
practicii.

în calitate de cadru didactic si de 
membră a Comitetului județean al 
femeilor, vă asigur, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în numele tuturor 
celor angajați în ampla si complexa 
activitate educativă, că vom munci 
cu pasiune și devotament pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din Programul partidului.

în numele comuniștilor, al tuturor 
cooperatorilor din județ — a spus 
Gheorghe Spineanu. președintele co
operativei agricole de producție Bă- 
lești — exprim din adincul inimii res
pectul si recunoștința fierbinte fată 
de conducerea partidului, fată de 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija deo
sebită acordată dezvoltării agricultu
rii. pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă si de trai ale lucrătorilor 
de pe ogoare.

Vă raportăm că. aplicînd în viată 
sarcinile trasate de Congresul al 
Xl-lea al partidului, au fost elabo
rate programe concrete de dezvoltare 
a producției în legumicultura, pomi
cultură. viticultură si în zootehnie. 
Acum muncim cu toată energia pen
tru finalizarea obiectivelor înscrise, 
conștienți că astfel participăm direct 
la satisfacerea cerințelor industriei cu 
materii prime, precum și a popu
lației -cu produse agroalimentare.

Convinși fiind că pămîntul nostru 
poate da mai mult dacă știm 'să-l 
folosim, ne preocupăm să punem în 
valoare rezervele materiale si uma
ne de care dispunem, prețioasele in
dicații date la primul Congres al 
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii ță- 
rănimi, reprezentând pentru noi un 
complex program de acțiune. Ne an
gajăm să înfăptuim exemplar acest 
program, să dăm o nouă și grăitoa
re expresie sentimentelor noastre de 
dragoste fierbinte pentru patria so
cialistă.

Vă urez din toată inima, șcumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să trăiți 
multi ani, spre binele si fericirea 
noastră, a tuturor !

în numele oamenilor muncii pa 
care îi reprezint — a spus Nicolae 
Sperdea, directorul Combinatului de 
prelucrare a lemnului Tîrgu Jiu — 
vă rog să-mi permiteți să exprim 
totala adeziune la politica partidu
lui si statului, admirația față de 
rodnica Si neobosita activitate pe 
care dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, o desfășurați pen
tru binele și prosperitatea harnicu
lui nostru popor, mulțumirile cele 
mai fierbinți pentru atenția ce o 
acordați înfloririi continue a județu
lui Gorj.

Angajații complexului nostru au 
motive de adincă mindrie' pentru 
faptul că ne-am aflat printre colec
tivele vizitate astăzi de dumneavoas
tră. Permiteți-mi să subliniez că, sub 
conducerea organizației de partid, 
prin efortul colectivului nostru pen
tru îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație, autoutilarea Și reproiec- 
tarea produselor, creșterea gradului 
de pregătire profesională a cadrelor 
si ridicarea conștiinței muncitorești a 
angajaților, indicele de industrializa
re a masei lemnoase a ajuns în pre
zent la 86 la sută, urmind să creas
că la 98 la sută, în 1980.

Cu toate rezultatele bune pe care 
le-am obținut, sîntem conștient! că 
in activitatea noastră dispunem încă 
de mari rezerve pentru a spori efi
cienta economică a întreprinderii.

Vă Încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că prețioa
sele indicații si recomandări pe care 
ni le-ati dat ne sînt de acum înain
te program concret de lucru, consi
derând ca o datorie de cea mai mare 
cinste îndeplinirea acestora.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In re_ 
netate rânduri, cuvintarea secretaru
lui general al partidului este subli
niată cu vii si puternice aplauze de 
locuitorii gorjeni.

Peste întregul oraș se revarsă urări 
scandate într-un glas de participan- 
tii la adunare : „Ceaușescu — 
P.C.R. I", „Ceaușescu si poporul !“.

Adresind încă o dată calde mul
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru vizita efectuată în județul 
Gorj, primul secretar al comitetului 
județean de partid a spus in înche
ierea adunării :

Vă Încredințăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin si eli
minarea neajunsurilor existente încă, 
punind mai presus de orice realizarea 
mărețului Program al partidului nos
tru drag.

îngăduiți-mi, scumpe tovarășe 
secretar general, să vă urez din su
flet. în numele gorjenilor, multă, 
multă sănătate si fericire, viată în
delungată, spre binele si prosperita
tea patriei noastre, a cauzei socia
lismului si păcii în lume.

De la Tg. Jiu. secretarul general 
al partidului s-a îndreptat spre 
bazinul carbonifer al Rovinarilor.

Joi după-amiază. pe stadionul din 
Motru. împodobit sărbătorește, a avut 
loc o adunare populară la care au 
participat mii de mineri din bazinul 
carbonifer al Motrului. ingineri, teh
nicieni. cadre de conducere. Au luat 
parte, de asemenea, mii de cetățeni 
ai tînărului oraș Motru. precum și 
din localități învecinate.

Toți cei prezenti au întâmpinat cu 
îndelungi aclamații și urale pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului, care au luat loc în tribuna 
oficială. Minute întregi. stadionul 
răsună de ovații. Se scandează în
delung „Ceaușeșcu — prim-miner“, 
manifestare a dragostei, stimei și 
prețuirii pe care acești minunați oa
meni, întregul nostru popor, le poar
tă secretarului general al partidului, 
expresie a recunoștinței pentru grija 
și preocuparea sa permanentă față 
de condițiile de muncă si de viață 
ale minerilor, ale tuturor oamenilor 
munci,L ....

Deschizînd adunarea. Florică Tudor, 
secretar adjunct al Comitetului oră
șenesc Motru al P.C.R.. a spus :

Constituie pentru noi un motiv de 
adincă satisfacție și mîndrie faptul 
că astăzi vă aflați din nou în mijlo
cul minerilor de la Motru. prilej da 
a ne exprima încă o dată sentimen
tele de profundă dragoste si stimă 
fierbinte fată de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general si 
președinte al republicii, care ne ofe
riți zi de zi minunata pildă a comu
nistului revoluționar, dedicîndu-vă 
întreaga viată, toată puterea de mun
că. gindire și de acțiune partidului, 
poporului român, fericirii si prospe
rității patrieL

Urmare firească a politicii științi
fice a partidului si statului nostru de 
punere în valoare a noilor rezerve 
de cărbuni și minereuri, zona Motru 
g devenit în ultimpl deceniu un pu
ternic bazin carbonifer.

Avem de realizat in cincinalul ac
tual un volum de investiții de peste 
un miliard si jumătate lei. Ca urma
re. se vor construi în orașul Motru. 
între altele, o instalație de brichetat 
lignit, o nouă fabrică de pîine. un 
abator, o gară C.F.R. și o autogara 
pentru călători etc.

Răspunzînd încrederii si stimei de 
care se bucură din partea conduce
rii partidului si statului, grijii pă
rintești pe care dumneavoastră perso
nal ne-o purtati. minerii, toți oame
nii muncii din bazinul carbonifer al 
văii Motrului vă raportează, stimate 

In „craterul" exploatării de la Lupoaia

tovarășe Nicolae Ceaușescu. Îndepli
nirea sarcinilor de olan ne 7 luni 
ale anului la toți indicatorii, cu ga
ranția realizării înainte de termen a 
tuturor sarcinilor de plan ale a- 
cestui an.

Odată cu dezvoltarea economică, 
cu creșterea simțitoare a nivelului 
de trai, a retribuțiilor si pen
siilor. sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, se obțin noi 
si noi succese, pe linia dezvoltării 
vieții spirituale a minerilor, a creș
terii conștiinței muncitorești, revolu
ționare a tuturor celor ce muncesc 
si îndeosebi a tineretului.

Cu toate acestea, vă raportăm însă 
si de această dată, cu exigenta co
munistă care trebuie să ne caracte
rizeze. că nici noi nu am făcut totul 
pentru a preveni unele greutăți in
tervenite in minerit. în felul a- 
cesta contribuind la restantele de 
cărbune cu care se înscrie județul 
fată de beneficiar. Recentele adunări 
generale aie oamenilor muncii care 
s-au constituit si la noi. ca si în 
tara întreagă în forumuri supreme 
de conducere muncitorească, au ofe
rit cadrul unei angajări .totale a mi
nerilor din exploatări de a-si înzeci 
eforturile spre a traduce în viață 
prețioasele indicații pe care dumnea
voastră le-ati dat la recentul Congres 
al consiliilor oamenilor muncii. în 
asa fel incit să întîmpine ziua de 
23 August si Conferința Națională a 
partidului cu realizări deosebite. Vă 
asigurăm, stimate tovarășe secretar 
general — a spus în încheiere vor
bitorul — că vom acționa cu toată e- 
nergia si Priceperea, cu fermitate co
munistă. revoluționară, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin, constienti fiind că în felul a- 
cesta vom contribui la ridicarea 
României socialiste pe noi culmi ale 
progresului și civilizației 1

Expi’imînd gindurile și sentimente
le harnicului detașament al celor pesta 
8 000 mineri care lucrează in Între
prinderea minieră Motru. Corneliu 
Bătăcui, directorul acestei unități, a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde urări de bun venit 
si tradiționalul salut al minerilor — 
„Noroc bun“. Vorbitorul a arătat că 
in perioada care a trecut de la pre
cedenta vizită de lucru la Motru. în- 
făptuindu-se neabătut politica parti
dului. printr-un considerabil efort 
de investiții al statului și mobiliza
rea colectivelor de mineri. Valea 
Motrului a devenit unul dintre marii 
producători de lignit ai țării.

Vă raportăm. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. a spus apoi vorbitorul, 
că acționînd in spiritul indicațiilor 
concrete date de dumneavoastră s-au 
soluționat problemele majore, dova
dă fiind rezultatele bune obținute in 
bazinul Motru în primele 7 luni ale 
acestui an. în această perioadă, pla
nul de extracție de lignit a fost de
pășit cu 26 000 tone. Sîntem conști
ent! de faptul că pentru a realiza în 
și mai bune condiții sarcinile econo
mice pe care le avem, consiliul oa
menilor muncii, organizațiile de 
partid, de masă și obștești din în
treprinderea noastră vor trebui să 
acționeze în continuare cu si mai 
multă răspundere pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, a spiritului de 
răspundere la toate nivelurile, pen
tru folosirea cît mai deplină a capa
cităților de producție, creșterea în 
ritm mai accentuat a productivității 
muncii, pentru îmbunătățirea efici
entei întregii activități economice.

Cu deplină convingere că exprim 
dorința minerilor din acest bazin 
carbonifer, vă rugăm, tovarășe 
secretar general, 6ă primiți cete mai 
sincere si respectuoase mulțumiri 
pentru condițiile de muncă si viată 
ale minerilor din Valea Motrului, 
pentru sprijinul permanent ne care 
l-am primit pe toată perioada con
struirii si dezvoltării acestui bazin 
carbonifer.

Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că în timpul ce a 
trecut de la ultima dumneavoastră 
vizită de lucru la Rovinari. ca urma
re a îndemnurilor cu care ne-ati 
călăuzit, am reușit să depășim cu 
peste 50 la sută capacitatea proiec
tată la carierele Beterega-Est și Be- 
terega-Vest și cu 30 la sută la ca
riera Girla, a sipus excavatorâstul 
Emil Rusu de la cariera Girla.

Sprijinul dumneavoastră perma
nent și multilateral, bărbăția și 
curajul pe care le-ati sădit în ființa 
noastră ne-au ajutat să învingem 
greutățile cu care ne-am confruntat. 
Numai asa a fost posibil ca în iulie 
să realizăm suplimentar o producție 
totală de 40 000 tone. îmbunătățind, 
totodată, si calitatea cărbunelui.

Din inițiativa dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
în actualul cincinal retribuția reală a 
oamenilor muncii se va majora cu 
30.2 la sută față de 18—20 la sută cît 
a fost stabilită initial, iar noi. mi
nerii. vom beneficia de o retribuție 
mărită cu 35 la sută. în a cărei prima 

etapă am și intrat. Multumindu-vă 
fierbinte pentru grija si înțelegerea 
părintească ce le manifestați fată de 
întregul popor, vă încredințăm că 
sîntem ferm hotăriți să înfăptuim 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
Programul partidului, să facem totul 
spre a îndeplini prețioasele indicații 
ce ni le-ati dat cu ocazia acestei vi
zite. să muncim astfel incit fiecare 
dintre noi să constituie un model al 
conduitei, demnității si înaltei res
ponsabilități comuniste si munci
torești.

în cuvîntul său. Viorica Mandres, 
muncitoare la Fabrica de ciorapi 
Motru. a spus : Vă mulțumim din 
inimă, iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceausescu, pentru grija 
permanentă pe care o aveți ca. 
alături de minerit, să se dezvolte la 
Motru si unități ale industriei ali
mentare si ușoare, precum si secții 
prestatoare de servicii, asigurând prin 
aceasta valorificarea mai deplină a 
resurselor din zonă si croind condiții 
pentru încadrarea forței de muncă 
feminine în amplul efort al întregu
lui nostru popor, dedicat înfăptuirii 
hotărârilor Congresului al Xl-lea al 
partidului.

Astfel, un număr mare de femei, 
mame, soții și fii de mineri lucrea
ză în sectoarele auxiliare ale mine
lor din bazinul nostru carbonifer. în 
unitățile comerciale și secțiile prestă
rilor de servicii, aducîndu-si o con
tribuție importantă la realizarea sar
cinilor de plan.

Vă mulțumim din. toată inima, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și vă asigurăm, totodată, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a ne îndeplini în cele mai 
bune condiții sarcinile ce ne revin în 
unitățile economice în care lucrăm, 
cît și în Întreaga viață economică, po
litică și socia/I-culturală, în continuă 
înflorire, a orașului si județului nos
tru.

Exprimindu-și sentimentele de pro
fundă recunoștință fată de partid, 
fată de secretarul său general, bri
gadierul Marian Forlafu de la mina 
Lupoaia a spus : Faptul că minerii 
de pe aceste meleaguri, ca și din în
treaga tară trăiesc o viată nouă, be
neficiind de cuceririle culturii și ci
vilizației orânduirii noastre socialiste, 
că avem condiții de muncă si viată 
din ce în ce mai bune, că sîntem be
neficiari directi' ai măsurilor nume
roase adoptate pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, perfecționa
rea învătămîntului. ocrotirea sănătă
ții. pentru majorarea retribuțiilor și 
pensiilor, constituie o expresie grăi
toare a grijii partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea economico-socială a tuturor 
județelor tării, pentru ridicarea nive
lului de trai material si spiritual al 
tuturor celor ce muncesc.

Ca brigadier la mina Lupoaia pot 
să afirm aici cu toată convingerea că 
cel mai bun răspuns muncitoresc al 
tuturor minerilor fată de aceste con
diții. fată de această grijă permanen
tă il constituie modul în care parti
cipăm la înfăptuirea Programului 
partidului, rezultatele tot mai bune 
pe care le obținem în producție, uni
tatea noastră strinsă. de nezdruncinat 
în jurul Partidului Comunist Român, 
al dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Vă asigurăm că prin noile fapte de 
muncă demne de tradițiile noastre 
minerești vom da măsura conștiin
ței noastre socialiste, vom raporta 
realizarea înainte de termen a pla
nului pe 1977 și nu vom precupeți 
nici un efort pentru realizarea între
gului cincinal.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

■ Cuvintarea secretarului general al 
partidului, urmărită cu deosebită a- 
tentie de toți cei prezenți, a fost 
subliniată în repetate rânduri cu în
delungi aplauze și urale. Se scan
dează cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și minerii!“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

★
în această atmosferă entuziastă ia 

șfîrsit vizita de lucru în județul 
Gorj. Secretarul general al partidu
lui îsi ia rămas bun de la oamenii 
muncii care, la plecare. îl înconjoa
ră cu aceleași sentimente de stimă si 
prețuire cu care l-au întimpinat pe 
tot parcursul vizitei in unitățile e- 
conomice ale județului. Prin aclama
ții. urale si ovații îndelungate ce
tățenii Motrului dau expresie hotă
rârii lor de a traduce în viață reco
mandările făcute si indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a 
da patriei tot mai mult cărbune, de 
a acționa cu toată energia pentru în
făptuirea mărețului Program al parti
dului de ridicare a României socia
liste Pe noi culmi ale civilizației șl 
progresului.
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Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe președintele Academiei 

pentru cercetări științifice si tehnologie 
din R. A. Egipt

Tovarășa academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu a primit, joi, în sta
țiunea Neptun, pe prof. dr. Abdel 
Moneim Abou-El-Azm, președintele 
Academiei pentru cercetări științifice 
și tehnologie din Republica Arabă 
Egipt.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Anwar El Sadat si a soției sale, cele 
mai bune urări de sănătate și succes, 
la care se asociază cu respect oame
nii de știință și cercetătorii egipteni.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Anwar El Sa
dat si soției sale, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a sa per
sonal, aceleași bune urări de sănă
tate si fericire.

In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind cooperarea 
tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, evidențiindu-se rezul
tatele obținute într-o serie de do
menii, cum ar fi chimia și petrochi
mia, transporturile, mecanizarea a- 
griculturii, metalurgia ș.a. Totodată, 
s-a relevat că există încă largi posi
bilități de dezvoltare și diversificare

a cooperării tehnico-științifice ro- 
mâno-egiptene prin convenirea de 
noi acțiuni concrete și în alte do
menii de interes reciproc, ca energie, 
fizică, medicamente, oceanografie. In 
acest sens, s-a considerat oportun să 
se extindă legăturile directe dintre 
organele însărcinate cu coordonarea 
activității de cercetare-dezvoltare și 
dintre oamenii de știință și cercetă
torii din cele două țări.

Oaspetele a mulțumit călduros to
varășei Elena Ceaușescu pentru o- 
noarea de a fi primit, pentru discu
țiile rodnice, cit și pentru sprijinul 
acordat colaborării în domeniul știin
ței și tehnologiei dintre cele două 
țări și popoare prietene.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, a luat 
parte tovarășul prof. dr. Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

★
în cursul vizitei în țara noastră, 

prof. dr. Abdel Moneim Abou-El- 
Azm a avut convorbiri cu conduce
rile Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie și Academiei Re
publicii Socialiste România, a vizitat 
unele obiective industriale și de cer
cetare-dezvoltare din București și 
din alte orașe ale țării.

ÎN JUDEȚUL SATU MARE t

Ieri, în județul Satu Mare s-a în
cheiat secerișul griului pe Întreaga 
suprafață de 52 541 hectare. în pre
zent, lucrătorii ogoarelor sătmărene 
își concentrează eforturile pentru 
recoltarea cit mai grabnică a celor-

S-a încheiat secerișul griului
lalte culturi de sezon — orzoaica, 
cînepa etc. — precum și pentru în- 
silozarea unui volum cit mai mare 
de furaje, luarare care pină în pre
zent totalizează peste 123 000 tone. 
(Octav Grumeza).

Restabilirea unor trasee
ale mijloacelor de transport în comun

Cronica zilei
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, in perioada 1—11 august a.c. 
a efectuat o vizită de documentare 
în tara noastră dl. Necati Dolunay, 
directorul Muzeului de arheologie 
din Istanbul, cu soția.

★
Cu prilejul ediției de toamnă a 

Tîrgului internațional de la Leipzig, 
care va avea loc intre 4 și 11 sep
tembrie. la Reprezentanta comer
cială a R. D. Germane din Bucu
rești a avut loc joi o conferință 
de presă.

La act-uala ediție, care se va des
fășura sub deviza „Pentru comerț 
mondial si pentru progres tehnic", 
vor fi prezenți peste 6 000 de expo
zanți din aproape 50 de țări.

România, aflată la a 25-a partici
pare. va fi reprezentată de 16 între
prinderi de comerț exterior. Industria 
noastră constructoare de mașini va 
expune, intre altele, utilaje pentru 
industriile textilă, de prelucrare a 
lemnului si ușoară, autoutilitare și 
camioane. Vor mai fi expuse anve
lope. produse petrolifere, farmaceu
tice. cosmetice. în case-tîrg. Româ
nia va etala o gamă largă de alte 
bunuri — aparate de radio și tele
vizoare. țesături din lină, mătase și 
fire sintetice, confecții, produse de 
artizanat, un sortiment variat de 
conserve. precum si legume și 
fructe proaspete.

W
Joi, 11 august, a părăsit Capitala 

Ibrahima Camara, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Guineea în Republica Socialistă 
România, care și-a încheiat misiu
nea în tara noastră.

★
CU prilejul zilei naționale — a 

XlV-a aniversare a victoriei revo
luției congoleze — Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, joi după-amiază. o 
manifestare culturală.

Despre realizările R.P. Congo și 
legăturile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre popoarele român 
și congolez a vorbit Venera Anghel, 
redactor la Agerpres.

Au participat membri aj conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. un numeros public.

A fost de fată Maurice Nakouzebi. 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Populare Congo la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

/n lumina explicațiilor

CU PRIVIRE LA PREVEDERILE LEGII PENSIILOR 
Șl DECRETULUI DE MAJORARE A PENSIILOR:

Din nou despre avantajele 
pensiei suplimentare

Continuăm să prezentăm astăzi alte calcule ce 
demonstrează avantajele contribuției din retribuția 
tarifară pentru pensia suplimentară. Această posi
bilitate, asigurată prin noile reglementări legale, iz
vorăște din grija permanentă a partidului și statu
lui nostru de a garanta oamenilor ajunși la virsta 
pensionării venituri cit mai mari, in conformitate 
cu munca depusă in perioada activă, cu contribu
ția lor efectivă la dezvoltarea economică și socială 
a țării, venituri care să le asigure o bătrînețe lip
sită de griji materiale.

După cum se știe, persoanele încadrate în muncă 
contribuie cu 2 la sută din retribuția tarifară lu

nară pentru pensia suplimentară. Potrivit noilor 
reglementări, ele pot contribui benevol cu încă 2 
la sută din retribuție. Astfel, pensia suplimentară 
poate crește substanțial, în raport de perioada cît 
s-a contribuit, de retribuția tarifară lunară — în 
conformitate cu procentele stabilite de noua re
glementare. Se creează în acest mod cadrul pentru 
îndeplinirea dorinței firești a omului de a-și ga
ranta sie însuși, din munca lui, condiția materială 
optimă la vremea bătrîneții, se pune în valoare 
experiența îndelungată a omului muncitor care a 
socotit prevederea drept mama înțelepciunii, iar 
chibzuință, o condiție a bunăstării.

Astăzi de vorbă cu maistrul TĂNASE STELIAN de la între
prinderea „23 August** din Capitală

Am publicat ieri calculele repre
zentative pentru o categorie larga 
de muncitori, respectiv varianta de 
pensii suplimentare de care va be
neficia muncitorul Ion Tomoescu de 
la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie". Astăzi ne referim la

o altă categorie socială largă de 
oameni al muncii, respectiv a maiș
trilor: TĂNASE STELIAN este mais
tru principal al secției aparataj a 
fabricii de frîne din întreprinderea 
„23 August". în vîrstâ de 50 de ani,

el are 33 de ani în cîmpul muncii. 
Retribuția lui este acum 3 000 lei.

La întrebarea Iul Tănase Stelian 
privind pensia calculată pe baza 
retribuției actuale de 3 000 lei, a 
vechimii în muncă de 45 de ani (pe 
care o va avea la data pensionării)

și a contribuției pentru pensia su
plimentară rezultă că : in conformi
tate cu legea pensiilor va primi 60 
la sută din retribuția tarifară, adică 
1 800 lei, pentru 30 de ani vechime 
in muncă. La aceasta se adaugă 
încă 10 ia sută, adică 300 lei, pen
tru anii de muncă care depășesc 
cei 30 luați în calculul inițial; deci 
în total 2 100 lei. El mai are însă 
drept și la pensie suplimentară. 
Dacă va contribui de acum înainte 
cu 4 la sută (pentru cei 10 ani co
tizați cu 2 la sută, legea permite 
să i se socotească drept cinci ani 
cotizați cu 4 la sută) el va primi 
la încetarea activității o pensie su
plimentară de 420 lei lunar. Pensia 
totală va fi deci — la retribuția ac
tuală de 3 000 lei — 2 520 lei lunar.

in secția lui, ca și în alte sectoare 
ale uzinei există maiștri și alți an
gajați cu aceeași retribuție, dar de 
virste sensibil diferite, deci cu po
sibilitatea de a cotiza ani mai mulțl 
sau mai puțini decît el. De aceea 
redăm alăturat toate posibilitățile 
oferite de lege.

Ca urmare a consolidărilor efec
tuate la numeroase clădiri înalte din 
centrul Capitalei, care au suferit de 
pe urma seismului de la 4 martie, 
începind de duminică 14 august se 
reia circulația mijloacelor de trans- 
port in comun in această zonă, re- 
nunțîndu-se la fracționarea unor 
trasee. Astfel, troleibuzele liniilor 83 
(cartierul Berceni — șoseaua Nordu
lui) și 94 (cartierul Berceni — Gara 
de Nord) vor circula din nou si prin 
zona Piața Unirii — Piața Romană. 
Autobuzele liniilor 34 (Piața Muncii
— Clăbucet). 35 (C.E.T.-Sud — str. 
Verdi), 42 (Barajul Dunării — Titan
— Piața Națiunilor Unite), 75 (gara 
Progresul — Piața Națiunilor Unite), 
109 și 109 barat (Spitalul Fundeni,

respectiv Afumați — Colentina — 
Teatrul Național), 111 și 111 R (In
trare sau Cătelu. respectiv bd. Maca
ralei — Piața Rosetti), 118 și 118 R 
(Drumul Taberei — Piața Națiunilor 
Unite) își reiau integral circulația pe 
vechile trasee, inclusiv pe porțiunile 
din centrul Capitalei. Peste alte 
cîteva zile, ca urmare a urgentării 
unor lucrări edilitare la întretăierea 
Piața Unirii — bd. Dimitrie Cante- 
mir (Magistrala Nord-Sud) traficul 
ss va normaliza. Se fac eforturi pen
tru accelerarea lucrărilor de consoli
dare în zona Moșilor. Galati Si Vii
torului, pentru a se putea relua in
tr-un viitor apropiat circulația tram
vaielor pe traseele normale ale linii
lor 1. 5, 16 și 26.

tv

cinema vremea
• Și a venit ziua lămîilor negre : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20,15.
• Dragoste, mare e puterea ta !: 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Străina : LUCEAFĂRUL — 9;
12; 16; 19, la grădină — 20. FA
VORIT — 9,15; 12,15: 16,15; 19.15. 
SCALA — 9,30; 12,45; 16; 19,15,
GRADINA DINAMO — 20.15.
• întoarcere tîrzie : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Cuibul salamandrelor — 9; 
11,15; 13,30; 15,45, Baladă pentru 
Măriuca — 18: 20 : TIMPURI NOI.
• Lumea animalelor — 9,30; 11,15;
13.15, Alice nu mai locuiește aici
— 15; 17,30; 20 : DOINA.
• Pintea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Omul liniștit : PATRIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, MODERN — 8.45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină —
20.15, FESTIVAL — 8,45; 11.30;
14,15; 17; 19,45, GRADINA CAPI
TOL — 20.
• Robin Hood junior : FERO
VIAR — 8,45; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20.30,
• Frații mei, păsări călătoare : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30, GLORIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Inspectorul și fantoma : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, la grădină — 20, ARTA — 9: 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Rocky : GRIVITA — 9; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20.30, AURORA — 
9; 11.30; 14; 17; 19.30, la grădină — 
20, TOMIS — 9; 11,30; 14; 17; 19.15, 
la grădină — 20,15.
• Frații Marx în Vest — 9.45;
11,45, Yellow Sky — 14,15, Duelul
— 16,15, My Fair Lady — 18.30 : 
CINEMATECA.
• Premiera : GRADINA UNIREA
— 20,15.
• Acești vecini „minunați**: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20. MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15.
• Timidul : FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. GRĂ
DINA PARC-HOTEL — 20.15.
• Desene animate : FLAMURA
— 9.
• Comedie mută ’77 : BUCEGI — 
9; 11; 13; 15,30; 17.30; 19.30. la gră
dină — 20,15, GRADINA FESTIVAL
— 20.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
LIRA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18;
20.15.
• Anul de grație 1573 : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori — 9,30: 11,30; 13.30. Brigada 
diverse în alertă — 15.30; 17,30;
19,30 : FERENTARI.
• Veronica — 9.30: 11,45; 13.30,
Cadavre de lux — 15,30; 17.45; 20 : 
COTROCENI.
• Pisicile aristocrate — 16; 18,
Maiakovski rîde — 20 : PACEA.
• Taina muntelui de aramă — 9; 
11; 13, Ah, Jonathan, Jonathan ! 
— 15,30; 18; 20 : FLOREASCA.
• Gloria nu cîntă î VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Magnolia înflorește din plin : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
• Trei frați în vacanță — 10; 12, 
Paradă Chaplin — 14; 16; 18; 20 : 
MUNCA.
• în sfîrșit, ne înțelegem : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

Timpul probabil pentru 13. 14 si 15 
august. In țară : Vreme in răcire 
ușoară, mai ales în regiunile din 
nordul tării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în cursul 
după-amiezelor cînd. local, vor cădea 
averse de ploaie. însoțite de descăr
cări electrice, mai ales in zonele de 
deal și de munte. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit, cu viteze de 
pînâ la 30 km/h. Minimele vor fi cu
prinse între 9 si 19 grade, iar maxi
mele între 20 si 30 grade, local mai 
ridicate. In București : Vremea se va 
răci ușor.

PROGRAMUL 1
9,06 Telecinemateca

10.50 Muzică populară

în jurul orei 11 — transmisiune 
directă de la adunarea populară 
din municipiu! Drobeta-Turnu Se
verin, cu prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în 
județul Mehedinți.

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba franceză 
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Rezultatele tragerii Loto 
19,00 Idei contemporane.
19.20 1 001 de seri
19,30 Telejurnal
20,10 România sub semnul Iul August 

biruitor. Destine.
20,40 Film artistic : „Automobilul**.

Premieră pe țară.
22,05 Festivalul de folclor al țărilor 

balcanice. Selecțiuni înregistrate
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Pe teme economice
17,15 Festivalul european al prieteniei 
18.00 Ora veselă
19,00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
20,10 Treptele afirmării.
20.30 Blocnotes — informații utilitare
20.50 Orizont tehnico-ștlințific
21,25 Telex
21.30 Creatorul și epoca sa. 
22,00 Desene animate

Varianta cu 2 la sută 
timp de 5—10 ani
Dacă se va contribui cu 

2 la sută timp de 5-10 ani 
— adică 60 lei lunar — 
procentul de calcul va fi de 
5 la sută și se va primi o 
pensie suplimentară de 
150 LEI LUNAR.

Dacă Tănase Stelian 
va contribui cu 4 la 
sută timp de 5—10 ani

Dacă va contribui cu 4 
la sută timp de 5-10 ani — 
adică 120 lei lunar — pro
centul de calcul va fi 
de 8 la sută și pensia 
suplimentară va fi de 
240 LEI LUNAR.

• 4 la sută 
timp de peste 25 ani

Dacă va contribui cu 4 
la sută timp de peste 25 de 
ani, procentul de calcul va 
fi de 18 la sută și pen
sia suplimentară va fi de 
540 LEI LUNAR.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

ACTUALITATEA LA FOTBAL
• Sîmbătâ și duminică vor avea 

loc la Casablanca întîlnirile unui in
teresant turneu international de fot
bal la care participă echipele Româ
niei, Marocului. Cehoslovaciei si for
mația zde club Everton (Anglia). în 
prima zi. simbătă. se vor desfășura 
jocurile Maroc — România si Ceho
slovacia — Everton, urmînd ca dufni- 
nică să se întilnească intre ele învin
gătoarele si învinsele din prima zi. 
Lotul nostru a plecat ieri, în alcă
tuirea cunoscută. Federația cehoslo
vacă a anuntat că va deplasa o echi
pă in frunte cu cunoscuții internațio
nali Jan Pivarnik. Karel Dvorak. Ka
rol Dobias. Jaroslav Pollak. Marian 
Masny și Zdenek Nehoda. Cunoscutul 
jucător Antonin Panenka, fiind acci
dentat. a foist înlocuit cu Ladislav 
Jozsa. golgeterul cațnpionatului. Din 
echipă mai lipsește Jozef Capkovic. 
de asemenea accidentat.

Box. „MÂNUȘA
în Saia sporturilor din Constanța 

au continuat ieri meciurile turneului 
internațional de box „Mănușa lito
ralului", competiție urmărită cu viu 
interes de amatorii sportului cu mă
nuși. Iată citeva rezultate tehnice : 
categoria cocoș : Ion Căprărescu 
(România) întrece la puncte pe Ko- 
jukov (U.R.S.S.) ; categoria ușoară : 
Ion Mantu (România) învinge prin 
K.O. tehnic, in rundul doi, pe Rudnicki

N CÎTE
• în competiția ciclistă „Cupa Vo

ința", după 3 etape conduce rutierul 
cehoslovac J. Zaloudek, urmat de 
Alex. Sofronie (Voința București) la 
44” și Șt. Pintecan (C.I.B.O. Brașov) 
la 50”. Zaloudek a cîștigat etapa a 
2-a Ploiești — Răzvad — Moreni și 
retur (98 km) în 2hl6'20”, iar etapa 
a 3-a, circuit la Ploiești (38 km), a 
revenit lui Nicolae Andronache 
(Metalul Plopeni) cu timpul de 
55’26”.

• Cu o rundă înaintea încheierii 
turneului internațional feminin de 
șah de la Pernik, în fruntea clasa
mentului se mențin lidere cele trei 
maestre românce participante : Ger
trude Baumstark — 8 puncte. Mar
gareta Muresan — 7.5 puncte si Emi
lia Chis — 6 puncte (o partidă în
treruptă). Locul 4 este ocupat de po
loneza Wiser cu 6 puncte.

• în turneul international de te
nis de la Columbus (Ohio), jucătorul 
român Ion Tiriac l-a învins cu 6—3, 
6—4 pe americanul Itick Fagel. Alte 
rezultate : Vilas (Argentina) — Ri
chardson (S.U.A.) 7—6, 7—5 ; Got
tfried (S.U.A.) — Strode (S.U.A.) 6—0, 
6—3 ; Cano (Argentina) — Warwick

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul satiric-muz.ical „C. -Tă- 
nase“ (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema" — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși <le oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota 
zero la purtare — 19.30.

• Primele meciuri din competiția de 
fotbal „Cupa municipiului București", 
disputate ieri pe stadionul Republi
cii, s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Steaua — Metalul 3—1 
(2—0). Au marcat Troi (2), Ion Ion, 
respectiv. Nica ; Rapid — Progresul 
3—2 (după executarea loviturilor de 
la 11 m. la sfirșitul timpului regle
mentar : 0—0). Simbătă, de la ora 
17.30, pe același stadion, se întil- 
nesc în finală Steaua și Rapid, iar 
Metalul și Progresul vor juca in 
deschidere, de la ora 15,30.
• Disputat la Chișinău, meciul a- 

mical de fotbal dintre formația Po
litehnica Iași și echipa „Speranța" 
Drokia s-a încheiat cu scorul de 1—0 
în favoarea jucătorilor ieșeni, prin 
golul marcat de Doru Ionescu.

LITORALULUI"
(Polonia) ; categoria pană : Gheorghe 
Ciochină (România) dispune la punc
te de Iuseim Memet (România), iar 
Siedel (R.D.G.) ciștigă la puncte in 
fata lui Gapcenko (U.R.S.S.) ; cate
goria mijlocie mică : N. Mocanu în
vinge la puncte ne Dragan Lazarov 
(Iugoslavia) ; categoria semigrea : 
Ikbal Mohamed (Pakistan) ciștigă 
prin abandon meciul cu Otto Witek 
(Cehoslovacia).

RÎNDURI
(Australia) 6—0, 6—0 : Ramirez (Me
xic) — Katchel (Australia) 6—2, 6—2 ; 
Lutz (S.U.A.) — Gurken (S.U.A.) 
7—6, 6—7, 6—3 ; Sherwood (S.U.A.) 
— Kodes (Cehoslovacia) 7—5. 6—4 ; 
Fairlie (Noua Zeelandâ) — McMillan 
(S.U.A.) 6—2. 7—5.
• După cum s-a mai anuntat. sim

bătă și duminică la Helsinki se vor 
desfășura finalele competiției inter
naționale atletice „Cupa Europei". în 
vederea acestei competiții, joi dimi
neața a părăsit Capitala plecînd cu 
avionul in Finlanda echipa feminină 
a tării noastre, care are in compo
nență, pe cunoscutele campioane Na
talia Mărășescu, Argentina Menis, I- 
Ieana Silai, Alina Popescu, Cornelia 
Popescu și altele.

• După o zi de odihnă, la Haskovo
și Dlmitrovgrad au fost reluate în
tîlnirile din cadrul campionatului 
european de baschet pentru junioare. 
Iată rezultatele înregistrate : Unga
ria — Franța 66—33 (28—15) ; Bulga
ria — România 73—55 (35—31) ; Ceho
slovacia — Iugoslavia 63—61 (26—23); 
Polonia — Spania 69—68 (38—40) ;
Italia — Finlanda 67—66 (28—30) ;
U.R.S.S. — Israel 114—43 (67—24).

• 2 la sută 
timp de 10—15 ani
Dacă se va contribui cu 

2 la sută-timp de 10-15 ani, 
procentul de calcul va fi 
de 8 la sută și se va primi 
o pensie suplimentară de 
240 LEI LUNAR.

• 2 la sută 
timp de 15—20 ani
Dacă se va contribui cu 

2 la sută timp de 15-20 de 
ani, procentul de calcul va 
fi de 10 la sută și pensia 
suplimentară va fi de 
300 LEI LUNAR.

• 2 la sută
timp de peste 20 ani

Dacă se va contribui cu 
2 la sută timp de peste 20 
de ani, procentul de calcul 
va fi de 12 la sută și pen
sia suplimentară va fi de 
360 LEI LUNAR.

Varianta cu 4 la sută 
timp de 10—15 ani

Dacă va contribui cu 
4 la sută timp de 10-15 ani, 
procentul de calcul va fi 
de 12 la sută și pensia 
suplimentară va fi de
360 LEI LUNAR.

• 4 ia sută 
timp de 15—20 ani

Dacă va contribui cu 
4 la sută timp de 15-20 de 
ani, procentul de calcul 
va fi de 14 la sută și pen
sia suplimentară va fi de 
420 LEI LUNAR.

• 4 la sută 
timp de 20—25 ani

Dacă va contribui cu 
4 la sută timp de 20-25 de 
ani, procentul de Calcul va 
fi de 16 la sufă și pen
sia suplimentară va fi de 
480 LEI LUNAR.

Realitatea este că pensia va ii considerabil 
sporită, intrucît de-a lungul anilor de muncă 
desigur că va putea beneiicia, ca toii oamenii 
muncii, pe baza dezvoltării continue a econo
miei naționale, de noi majorări ale retribu
ției. La aceste majorări se vor adăuga tot
odată și creșterile rezultate din trecerea sa 
la gradații superioare de încadrare, pe mă
sura acumulării experienței și a perfecționă
rii calificării sale profesionale.

Este așadar evident că, prin ansamblul pre
vederilor sale, legea pensiilor reilectă preo
cuparea neslăbită a partidului și statului nos
tru de a asigura oamenilor muncii o bătrî- 
nefe liniștită, iără griji. Sînt reglementări 
pătrunse de umanismul propriu tuturor mă
surilor de ridicare a nivelului de trai adop
tate de conducerea partidului.

■ &■■■■■■■■■

SISTEMELE LOCALE DE IRIGAȚII
Cum funcționează, cum 

rezervei de apă, cum sînt
Pe lîngă sistemele mari de irigații realizate cu fonduri de investiții 

ale statului și prin contribuția unităților agricole din zona respectivă, 
au fost făcute si numeroase amenajări locale. Pentru asigurarea apei 
s-au creat iazuri sau acumulări mai mari ; apa este condusă prin ca
nale deschise, iar administrarea ei se face atît prin aspersiune. cît și 
pe brazde. în primăvara acestui an. la recomandarea Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Producție, uniunile județene, cu 
sprijinul organelor de specialitate, au desfășurat ample acțiuni în 
vederea amenajării pentru irigații a noi suprafețe, folosindu-se în 
acest scop sursele locale de apă. Ca urmare, sistemele locale de iri
gații s-au extins simțitor. Important este ca acum, cînd plantele au 
mare nevoie de apă. și aceste sisteme să funcționeze din plin, să se 
respecte întocmai programul de udări. De asemenea, trebuie să fie 
identificate 'noi surse de apă și mijloace pentru conducerea ei pe 
terenurile cultivate, astfel îneît să se obțină recolte cît mai mari la 
hectar. Ce se întreprinde în această direcție ? Iată constatările prile
juite de raidui-anchetă organizat în județele Galați, Vrancea și 
Dîmbovița.

contribuie la 
organizate și 

de irigare si utilaje ale formații
lor civile de pompieri, precum si alte 
instalații cu ajutorul cărora se poate 
asigura apă culturilor. (Dan Piăesu)

VRANCEA

creșterea 
controlate ?
DÎMBOVIȚA

GALAȚI
Dintr-o situație ne perioada 30 iu

lie — 5 august a.c. rezultă câ in sis
temul mare de irigații Barboși-Nămo- 
loasa, județul Galati, programele de 
udare au fost realizate zilnic si chiar 
depășite. Astfel, față de 1 279 ha pla
nificate. s-au făcut udări pe 1 435 ha. 
îndeosebi la porumb, lucernă. legume, 
culturi succesive etc.

Nesatisfăcător se prezintă lucrurile 
in unele unităti agricole cu sisteme 
locale. De pildă, la C.A.P. Măstăcani, 
unde in perioada amintită s-a realizat 
doar ceva mai mult de jumătate din 
suprafața planificată a se iriga : 280 
ba din 504 ha plan. ..Să vedeți. în
cearcă o explicație inginerul-șef al 
cooperativei, Eugen Dumbravă, din 
cele 36 de agregate APT( pe care le 
avem, deținem de fapt doar 26. 
iar din acestea numai 23. au func
ționat iară defecțiuni. Zece agre
gate nu au fost preluate de Ia 
S.M.A. Chiraftei...". Cooperativa nu 
s-a grăbit să le ia. S.M.A.-ul să le 
predea, si astfel cele zece agresate au 
început a fi descompletate, iar coope
rativa pusă în situația de a nu-și rea
liza programul de udări. Pentru aces
te grave neglijente conducerea unită
ții agricole a fost aspru criticată în- 
tr-una din ședințele comandamen
tului județean de irigații.

„La cooperativa Chiraftei. explică 
inginerul-șef al acesteia. Doru Vi- 
cleanu. realizăm udări cu 14 agregate, 
toate în stare de funcționare. Mai

precis, două au fost defecte, dar s-au 
reparat. Problema forței de muncă 
am rezolvat-o scoți nd la lucru 
șoferii si tractoriștii. Este ade
vărat. s-a lucrat deocamdată nu
mai într-un schimb prelungit (așa 
se face că respectiva coopera
tivă a efectuat udările în perioa
da amintită numai pe 192 ha din cele 
217 ha programate — n.n.). De înda
tă însă vom trece la două schimburi 
prelungite, udind 24 de ore con
tinuu".

Necesitatea de a-si organiza mai 
bine munca au resimtit-o si coopera
torii din Rogojeni. unde — de aseme
nea — programul de udări al perioa
dei n-a fost îndeplinit, realizînhu-se 
159 ha din 168 ha planificate, sau cei 
din Nămoloasa, unde restanta se 
ridică in același răstimp la aproa
pe 100 ha.

Comandamentul ludețean pentru 1- 
rigații dovedește o deosebită intransi
gentă fată de abaterile de la buna 
organizare a udărilor. Colectivele de 
control ale comitetului județean de 
partid acționează acum atit In 
sistemele mari, cît si în cele 
locale. La acțiune au fost mo
bilizați activiștii comitetelor co
munale de partid, care alături de 
specialiștii din . unitățile agricole 
de stat și cooperatiste au sarcina de 
a veghea zi și noapte la respectarea 
strictă a programelor de udări stabi
lite. la buna funcționare a agregate
lor. la depanarea rapidă a defecțiuni
lor si buna aprovizionare cu combus
tibil. Pentru sporirea capacității de u- 
dare au fost introduse în circuitul

In primele trei zile ale acestei săp- 
tămini. in sistemele locale de iri
gații din județul Vrancea au fost a- 
plicate udări pe suprafețe mai mari 
decît cele prevăzute în program. în 
ziua de 9 august, de exemplu, au 
fost irigate 441 hectare, iar la 10 au
gust — 392 hectare, la care se a- 
daugă alte 14 hectare din afara sis
temului, fată de 369 hectare cite au 
fost stabilite. La C.A.P. Suraia, sis
temul existent a fost extins Prin a- 
menaiarea canalelor de desecare, 
ceea ce va permite să se irige su
plimentar aproape 200 hectare. In co
operativele agricole Măicănesti. Nă- 
nesti, Sihlea, Bogza. în multe alte 
unităti, întreaga rețea de irigații 
funcționează fără întrerupere.

Realizările de ansamblu ar putea 
fi mai bune dacă în toate unitățile 
s-ar realiza programul de udări sta
bilit. Or, in unele dintre ele, dato
rită organizării defectuoase a mun
cii, suprafețe însemnate de teren din 
cele amenajate nu se irigă. Condu
cerea cooperativei agricole Milcovul 
nu a asigurat oamenii necesari pen
tru exploatarea sistemului. Ca urma
re. din cele 130 de aripi de ploaie 
scoase în cîmp, funcționează doar 
60—70. iar o parte dintre ele nu sînt 
schimbate la timp. Zilele trecute, în 
ajutorul cooperatorilor de aici au ve
nit 20 de mecanici de la întreprin
derea de confecții Focșani. în timpul 
lor liber, ei au executat lucrări de 
întreținere în cadrul sistemului. To
tul este ca, prin organizarea judi
cioasă a muncii, cooperatorii să a- 
sigure la timp apă culturilor. Și in 
cooperativele agricole din Pufești, 
Ruginești, Corbița, Tănăsoaia și al
tele. din lipsă de motopompiști, car
buranți etc., sistemele locale de iri
gații nu funcționează la întreaga ca
pacitate. înlăturarea acestor neajun
suri, care tin de organizarea mun
cii, va face ca în fiecare unitate a- 
gricolă să se îndeplinească integral 
programul de irigații. (Dan Drăgu- 
lescu).

„Ca urmare a măsurilor întreprinse 
de către comandamentul județean — 
ne-a informat tovarășul Ion Bucur, 
secretar al comitetului județean de 
partid, programul de udări a fost res
pectat cu mai multă rigurozitate in 
majoritatea unităților agricole. Zilnic 
se aplică udări pe 1 100—1 300 ha cul
tivate îndeosebi cu porumb pentru 
boabe în cultură succesivă, legume, 
sfeclă de zahăr și furaje, lucrare la 
care participă în medie 1 200 de oa
meni din cooperativele agricole. 
I.A.S., S.M.A. și din întreprinderile 
industriale care patronează unitățile 
agricole cooperatiste. Urmărim per
manent buna funcționare a motopom- 
pelor. a aripilor de ploaie si asper- 
soarelor. Utilajele sînt deplasate cu 
operativitate de pe o tarla pe alta, 
de la o unitate la alta, in funcție de 
umiditatea din sol. ceea ce permite 
irigarea unor suprafețe mari".

Din analizele efectuate de coman
damentul județean a reieșit că, în 
timp ce în unele unităti agricole se 
irigă suplimentar însemnate suprafe
țe. chiar mai mari decit cele prevă
zute in plan. în altele, utilajele — 
pompe, electropompe. aspersoare. a- 
ripi de ploaie — stau inactive. De 
asemenea, s-a constatat că unii mo- 
topompiști si cooperatori își petreceau 
ziua de lucru lîngă utilaje defecte, 
multe oprite din linsa unor piese de 
schimb sau a motorinei. La coopera
tivele agricole din Nucet. Băleni-Ro- 
mâni. Perșinari. Văcărești, agregatele 
nu funcționează la întreaga capacita
te. programele de udări și orele sta
bilite nu sint respectate. în unele u- 
nităti. cum sînt cele din Bolovani. 
Băleni-Sîrbi, Poiana. Hăbenî. Bră- 
tești. Crînguri. Crovu. Frasinu și al
tele. lipsite de sprijinul mecanizatori
lor. agregatele de pompare stau de
fecte.

Realizarea programelor zilnice im
pune să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru aplicarea udărilor 
ziua și noaptea, fără întrerupere, 
pentru organizarea mai bună a con
trolului asupra funcționării utilajelor 
din sistemele locale și a celorlalte 
utilaje specializate din dotare. (Con
stantin Soci).
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ÎNTRE 22 Șl 26 AUGUST, LA LAGOS

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 

ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI
LAGOS. — Conferința internațio

nală împotriva apartheidului, organi
zată de O.N.U.. va reuni la Lagos, 
între-22 si 26 august, reprezentanții a 
54 de națiuni, ai unor mișcări de 
eliberare și organizații neguverna
mentale si internaționale. Conferința 
de la Lagos a fost convocată anul 
trecut de Comitetul O.N.U. pentru

Convorbirile delegației S.W.A.P.O. la Națiunile Unite

Opțiunile privind modalitățile de realizare 

a independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE — Convorbi

rile dintre delegația Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). condusă de Sam Nujo- 
ma. liderul S.W.A.P.O., și reprezen
tanții diplomatici ai S.U.A.. Marii 
Britanii. Franței. Canadei si R.F.G. 
au continuat joi la sediul Națiunilor 
Unite din New York. Un purtător de 
cuvînt al S.W.A.P.O. a caracterizat 
convorbirile — potrivit agenției U.P.I. 
— dre.pt ,.un schimb liber de idei, 
deschis și util, chiar dacă nici una 
dintre părți nu are de făcut propu
neri specifice". El a precizat că Sam 
Nujoma a prezentat cererile

ÎN AFRICA DE SUD
 O 

Noi acțiuni represive ale rasiștilor 
împotriva populației de culoare

Proteste împotriva măsurilor arbitrare ale autorităților
PRETORIA. — în zona orașului 

Capetown si a altor localități din Re
publica Sud-Africană. autoritățile ra
siste au inceput distrugerea eîtorva 
mii de locuințe apartinînd unor lo
cuitori din rindul populației de cu
loare. procedind. totodată, la evacua
rea forțată a celor care refuzau să 
părăsească respectivele zone în care 
prezenta lor nu este admisă de auto
rități. în cadrul acestei acțiuni, poli
țiștii sud-africani au folosit gaze la
crimogene. Pe de altă parte, locui
tori din rindul populației albe au

Apel la încetarea violențelor 
în Irlanda de Nord

BELFAST. — într-un discurs rostit 
la Universitatea din Coleraine. în 
cadrul vizitei sale oficiale în Ulster, 
regina Elisabeta a Il-a a adresat 
comunităților protestantă și catolică 
din Irlanda de Nord apelul de a re
nunța la atitudinile moștenite de la 
trecutul istoric. „Toți cei cu credințe 
și aspirații diferite trebuie să înțe
leagă că. pentru ca această comuni
tate să supraviețuiască si să propă- 
șească. ei trebuie să muncească și să

EVOLUȚII ȘI TENDINȚE SEMNIFICATIVE PE ARENA CONTEMPORANEITĂȚII

„ESTE NECESARĂ SCHIMBAREA RADICALĂ 

A ORDINII ECONOMICE INTERNAȚIONALE" 
subliniază un recent studiu al O. N. U. consacrat problemelor economiei mondiale

Cum va încheia omenirea mileniul al doilea ? La această întrebare 
au fost date răspunsuri pe cît de numeroase, pe atît de diverse. Trebuie 
însă subliniată, ca o tendință definitorie a dezvoltării viitorologiei în ulti
mul deceniu, discreditarea treptată a previziunilor descurajante referitoare 
la destinele civilizației umane. Concepția negativistă a „creșterii zero" se 
destramă, făcînd loc încrederii în posibilitățile omenirii de a-și influența 
și clădi propriul viitor. Se știe că binecunoscutul „Club de la Roma" — 
care reunește oameni de știință reputați din mai multe țări — a fost 
nevoit să revină, în decurs de numai cîțiva ani, asupra concluziilor și 
pronosticurilor sale sumbre cu privire la perspectivele de dezvoltare a 
omenirii, elaborind două noi lucrări: „Omenirea la răspîntie" (apărută și 
în limba română) și „Restructurarea ordinii Internaționale" (R.I.O.), care 
formulează opinii noi, realiste asupra viitorului.

O deschidere optimistă spre orizon
turile anului 2000 este oferită si de 
cea mai recentă lucrare de anver
gură in domeniul viitorologiei — e- 
laborată din inițiativa și sub egida 
Organizației Națiunilor Unite de că
tre o echipă de cercetători condusă de 
profesorul W. Leontief și intitulată 
„VIITORUL ECONOMIEI MONDIA
LE" („The Future of the World Eco
nomy. A United Nations Study" ; 
New York. Oxford University Press. 
1977).

După cum arată și titlul, studiul îsi 
propune să fundamenteze perspecti
vele pe termen lung ale economiei 
mondiale, pînă la sfîrșitul secolului. 
Analiza este efectuată cu ajutorul u- 
nui model cantitativ al economiei 
mondiale, introdus de curind în cal
culatoarele electronice de la sediul 
din New York al O.N.U.

în acest cadru, autorii examinează 
un ansamblu de variante (denumite 
scenarii), pentru anii de reper 1980, 
1990 și 2000, inspirate de diferitele re
zultate posibile ale eforturilor la sca
ră planetară pentru dezvoltare econo
mică, pentru lichidarea decalajelor 
dintre state, problemă-cheie a viito
rului. de rezolvarea căreia depinde în 
mod hotăritor însăși soarta umani
tății.

„Scenariile" au ca punct de plecare 
Ipoteza înfăptuirii reperelor cuprinse 
în Strategia internațională pentru cel 
de-al doilea deceniu al dezvoltării 
(1971—1980). repere considerate insu
ficiente. Dacă ratele minime de creș
tere economică a țărilor în curs de 
dezvoltare. fixate pentru anii '70 
(6 la sută pentru produsul național 
total si 8 la sută pentru producția 
Industrială), ar fi atinse si s-ar men
ține în cursul ultimelor decenii ale 
secolului, pe ansamblul lumii a treia, 
în condițiile menținerii ratelor de 
creștere înregistrate de țările dezvol- 

problema apartheidului. Conferința 
va examina mijloacele de acțiune de 
natură să contribuie la lichidarea a- 
partheidului. va sublinia amenințarea 
pe care o constituie pentru securita
tea și independenta ponoarelor din 
Africa australă militarizarea regimu
lui sud-african.

S.W.A.P.O. privind retragerea trupe
lor sud-africane din Namibia, elibe
rarea deținutilor politici și organiza
rea de alegeri libere sub supraveghe
rea O.N.U.

După cum se știe, convorbirile au 
loc în cadrul demersurilor întreprinse 
de reprezentanții diplomatici ai celor 
cinci state oocidentale pe lingă gu
vernul de la Pretoria în problema 
Namibiei. Ele au drept obiectiv cu
noașterea punctelor de vedere ale 
S.W.A.P.O. asupra modalităților și 
condițiilor de realizare a independen
tei Namibiei.

protestat împotriva acțiunilor arbi
trare ale autorităților. La Pretoria 
frecventarea diferitelor scoli a fost 
miercuri extrem de redusă, elevii din 
rindul populației de culoare hotărînd 
să continue acțiunea de boicotare a 
cursurilor în semn de protest împo
triva politicii represive a autorități
lor rasiste. în localitatea Alice, din 
apropiere de Port Elisabeth, autorită
țile au închis trei scoli ca mășură de 
represalii împotriva boicotării cursu
rilor.

trăiască împreună. în prietenie si to
lerantă" — a adăugat suverana An
gliei. Pe de altă parte, regina a de
clarat că din convorbirile avute cu 
lideri ai comunităților, cu oficiali
tăți guvernamentale și cu persoane 
particulare s-a convins că există 
semne încurajatoare, de conciliere, 
în ce privește viitorul provinciei, 
„toată lumea fiind în prezent con
vinsă de lipsa de sens si de inutili
tatea violentei".

tate în ultimele două decenii — con
sideră autorii — raportul dintre ni
velurile medii ale venitului national 
în cele două grupe de țări (care era 
în 1970 de 12 :1) nu va începe să se 

• Micșorarea decalajelor impune ritmuri de creștere sporite fața de nivelurile stabilite în „strategia 
dezvoltării" • Cerințe de prim ordin : industrializarea în ritm susținut, sporirea ratei de acumulare
• Accesul neîngrădit la cuceririle științifico-tehnice este condiția progresului general • Relația ne

mijlocită dezarmare-dezvoltare

micșoreze nici măcar la începutul mi
leniului al treilea. De aci concluzia 
necesității de a se accelera con
siderabil dezvoltarea economică in 
tarile lumii a treia, respectiv de
pășirea ritmurilor prevăzute pen
tru „al doilea deceniu al dez
voltării". în scopul reducerii mă
car la jumătate a acestui decalaj 
(6:1). într-o asemenea perspectivă, 
menționează studiul, fenomenul sub
dezvoltării va continua să se mani
feste încă în unele zone, dar într-un 
grad atenuat. Ponderea țărilor în 
curs de dezvoltare în producția in
dustrială mondială ar urma să creas
că de la 6 la sută în 1970 Ia 17,5 la 
sută în anul 2000 si de la 3 la sută 
la 13 la sută in producția mondială 
de mașini si utilaje.

Potrivit studiului, problema cea 
mai presantă a următoarelor decenii 
este asigurarea hranei pentru popu
lația in creștere rapidă din țările lu
mii a treia. în acest scop, va fi ne
cesar să se ajungă la un ritm mediu 
de creștere a producției agricole mai 
ridicat decît nivelul de 4 la sută 
preconizat în „strategia celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării". Un 
ritm de 5 la sută al producției agri-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Aprecieri ale președintelui Egiptului și regelui Iordaniei asupra 
rezultatelor vizitei secretarului de stat al S.U.A. • Eforturile de 

pace vor continua cu prilejul apropiatei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

CAIRO 11 (Agerpres). — După vi
zita pe care a întreprins-o in Isra
el, secretarul 'de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, și-a încheiat tur
neul în Orientul Mijlociu, reve
nind. în cursul zilei de joi. prin 
scurte escale în Iordania, Siria și 
Egipt, unde a informat pe șefii de 
stat ai țărilor menționate asupra 
rezultatelor convorbirilor purtate cu 
oficialitățile israeliene. în urma es
calelor de lucru în cele trei state 
arabe, s-a convenit, după cum men
ționează agențiile de presă, să fie 
continuate eforturile de pace luna 
următoare la New York, cu prilejul 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Președintele Egiptului. Anwar El 
Sadat, a declarat după întrevederea

Secretarul general al O. N. U. 
despre vizita sa în R. P. Chineză

PEKIN 11 (Agerpres). — Secre
tarul general al O. N. U„ Kurt 
Waldheim, a părăsit joj Pekinul 
după vizita oficială făcută în R. P. 
Chineză — informează agenția Chi
na Nouă. într-o declarație făcută 
înaintea plecării. Kurt Waldheim 
a subliniat că în urma întrevederilor 
avute cu oficialitățile din această tară 
și îndeosebi după convorbirea cu pre
ședintele Hua Kuo-fen a putut apre
cia sprijinul și interesul pe care 
R.P. Chineză îl manifestă fată de 
O.N.U. și față de creșterea și întă-

Preocupări economico-sociale în țările 
în cnrs de dezvoltare

SENEGAL. — La 40 kilometri sud 
de Dakar a fost descoperit un ză- 
cămînt de gaze naturale care va 
putea furniza anual o cantitate echi
valentă cu 30 000 tone combustibil. 
Totodată, se continuă prospecțiunile 
de petrol în largul mării. în cadrul 
acțiunilor de prospectare a resurse
lor, specialiștii au localizat, în sudul 
țării, la Casamance un zăcămint de 
100 milioane tone de țiței greu.

BRAZILIA. — în acest an. Brazilia 
va investi în industria siderurgică 
aproximativ 28 miliarde cruzeiros, 
adică două miliarde dolari — a de
clarat ministrul industriei si comer
țului. Angelo Calmon de Sa. refe- 
rindu-se la programul brazilian de 
expansiune siderurgică ce a intrat 
într-o nouă etapă. El a relevat că se 
prevede creșterea capacității insta
late din domeniul siderurgic de la 
13 milioane tone otel, la cit se ci
frează în prezent, la 37 milioane tone 
în 1986,

CAMERUN. — în capitala Came
runului au fost date în folosință 
primele clădiri care vor constitui se
diul Școlii naționale de tehnologie. 
Cu acest prilej, premierul camerunez 
a subliniat importanta care se 
acordă acestei instituții, menită nu 

cole este apreciat ca realizabil pe 
plan tehnic, cu condiția înfăptuirii 
unor schimbări politice, sociale și 
institutionale, care să permită atra
gerea în circuitul agricol a unor im
portante suprafețe de teren arabil, 
actualmente neexploatate (circa 229 
milioane hectare pînă in anul 2000), 
precum si creșterea sensibilă a pro
ductivității și randamentului la 
hectar.

în același timp, punînd în lumină 
cerința continuării pe scară largă a 
procesului de industrializare în ță
rile rămase în urmă pe plan econo
mic. viitorologii O.N.U. optează pen
tru menținerea unui ritm relativ mai 
ridicat al dezvoltării ramurilor indus
triei grele, ca pivot al industrializă
rii. Un asemenea concept al indus
trializării deschide, după cum afir

mă autorii, „vaste orizonturi de coo
perare industrială între țările în curs 
de dezvoltare".

Spre deosebire de anticipațiile 
sumbre, emise de unii viitorologi, 
cu privire la epuizarea totală a re
surselor Terrei în viitor, prognoza 
O.N.U. contestă riscul unei penurii 
absolute de materii prime pe glob. 
„Criza materiilor prime" își va găsi 
în primul rind expresia în trecerea 
la exploatarea unor zăcăminte mai 
puțin productive, ceea ce va reclama 
costuri mai ridicate. Sînt relevate, 
totodată, inegalitățile în privința re
partiției resurselor minerale între 
diversele regiuni ale lumii si între 
diferitele țări din interiorul aceleiași 
regiuni. în vederea remedierii aces
tei situații, se preconizează sporirea 
investițiilor în domeniul prospecțiu
nilor și explorărilor geologice, care 
să ducă la descoperirea de noi zăcă
minte, îndeosebi în țările lumii a 
treia, care nu sînt cunoscute, la ora 
actuală, ca bogate în rezerve mi
nerale.

Menținerea unei rate de creștere 
accelerată a țărilor în curs de dez
voltare necesită. în opinia cercetă
torilor, sporirea ratei acumulării si a 

cu Vance că rămîne optimist. în ciu
da atitudinii rigide a Israelului. El 
a spus că a efectuat o trecere com
pletă în revistă a întregii problema
tici a Orientului Mijlociu cu Cyrus 
Vance și că au căzut de acord să 
continue contactele „în special în 
timpul apropiatei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.".

După întrevederea avută cu Cyrus 
Vance, regele Hussein al Iordaniei a 
declarat că. după părerea sa. „viito
rul este promițător". El a spus că 
procesul păcii va fi dificil, dar că 
există o speranță reală. Suveranul 
iordanian a adăugat că „nu știe 
dacă lucrările Conferinței de la Ge
neva vor fi reluate în acest an. însă 
există o mare posibilitate în acest 
sens".

rirea rolului organizației în lume. în 
acest context, a spus el. a fost dis
cutată și necesitatea ca țările în curs 
de dezvoltare să joace un rol tot mai 
mare în cadrul O.N.U.

Referindu-se la întrevederile avute 
cu ministrul chinez al afacerilor ex
terne. Huan Hua. secretarul general 
al O.N.U. le-a apreciat ca deosebit 
de valoroase. întrucît ele l-au ajutat 
să înțeleagă mai bine poziția Chinei 
în ce privește situația internațională 
actuală.

numai să pregătească cadrele nece
sare economiei, dar si să coopereze 
în domeniul tehnologic cu alte țări.

ZAMBIA. — Situația economiei 
zambiene s-a îmbunătățit in anul 
1976. Potrivit statisticilor publicate 
de Banca Zambiei. ritmul de dezvol
tare a economiei zambiene a fost cu 
2 la sută superior celui din anul 
precedent, iar deficitul comercial al 
tării s-a redus fată de cel din 1975. 
Se evidențiază că măsurile luate de 
guvern în ultimul timp pentru dez
voltarea agriculturii, precum si re
dresarea preturilor la produsele de 
cupru pe piața internațională si in
tensificarea traficului feroviar pe 
linia ferată „Tanzara" au contribuit 
la această evoluție.

BENIN. — O rețea de legături te
lefonice internaționale prin satelit 
leagă acum Beninul de țările din 
Europa. Asia și America. Au fost 
instalate .echipamente moderne, care 
permit efectuarea de convorbiri te
lefonice automate si semiautomate, 
precum si transmisii telegrafice și 
prin telex. Rețeaua este rezultatul e- 
forturilor întreprinse de Benin în co
laborare cu Nigeria, legăturile fiind 
de altfel realizate cu ajutorul unei 
statii-releu nigeriene.

ponderii investițiilor în economia 
acestor state. în acest scop vor tre
bui adoptate măsuri speciale in do
meniile politic și economic, fiscali
tății și creditului, asigurarea unei 
preponderente nete — in raport cu 
capitalul străin — a investițiilor sta
tului respectiv în producție și infra
structură. Studiul consideră că pon
derea cheltuielilor pentru investiții 
în venitul national va trebui să 
crească de la 15 la sută în 1970 la 
23—25 la sută în anul 2000 în țările 
din Asia și Africa (neexportatoare 
de petrol) : de la 17—20 Ia sută la 
21—33 la sută în America Latină și 
de la 20 la sută la 41 Ia sută în 
țările exportatoare de petrol din 
Orientul Mijlociu si Africa.

Viitorul economiei mondiale — în 
viziunea specialiștilor O.N.U. — poate 

fi făurit in concordantă cu Interesul 
tuturor statelor — atît al celor dez
voltate, cît și al celor în curs de dez
voltare — in condițiile mobilizării efor
turilor pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale. înfăp
tuirea în următoarele decenii a aces
tui obiectiv istoric al omenirii în
seamnă — asa cum se arată în lucra
rea amintită — întronarea unor rela
ții economice noi intre state, promo
varea unui comerț international, pe 
baze echitabile, fără obstacole si ba
riere artificiale. Sînt preconizate în 
această direcție măsuri de reajustare 
si stabilizare a preturilor materiilor 
prime si produselor agricole exporta
te de țările lumii a treia, eliminarea 
barierelor din calea exporturilor de 
articole manufacturate ale țărilor în 
curs de dezvoltare, elaborarea unui 
cod de conduită pentru trusturile 
supranationale s.a.m.d. în acest con
text. se relevă că intensificarea co
operării dintre țările în curs de dez
voltare ar putea să constituie un pu
ternic factor stimulator pentru dez
voltarea economică, accelerarea pro
cesului de industrializare, rezolvarea 
problemelor alimentației, creșterea

Acord de principiu 
privind viitorul 

statut al Canalului 
Panama

• Peste trei ani va fi pusă în prac
tică jurisdicția panameză asupra zo
nei Canalului

WASHINGTON — Departamentul 
de Stat a anunțat încheierea unui a- 
cord de principiu asupra viitorului 
statut al Canalului Panama. Un purtă
tor de cuvînt al Departamentului de 
Stat a precizat că negociatorii S.U.A. 
și ai Republicii Panama au căzut de 
acord asupra „elementelor fundamen
tale ale unui nou tratat".

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — Acordul de principiu rea
lizat asupra redactării unui nou tra
tat privind Canalul Panama permite 
Republicii Panama să-și satisfacă as
pirațiile legitime și să-și înfăptuias
că identitatea completă ca stat, fiind 
abandonate conceptul concesionării pe 
termen nelimitat și cel al jurisdic
ției străine asupra zonei canalului — 
a declarat, la Ciudad de Panama. 
Romulo Escobar Bethancourt. condu
cătorul delegației panameze la nego
cierile cu reprezentanții S.U.A. asu
pra viitorului statut al Canalului Pa
nama. El a precizat că proiectul nou
lui tratat este, practic, elaborat, rămî- 
nînd numai să fie îmbunătățit într-o 
manieră care să nu afecteze concep
tele acceptate de cele două părți.

Pînă la ratificarea documentului va 
mai dura un timp încă nedefinit. în 
cursul căruia negociatorii ambelor 
țări vor definitiva textul tratatului 
și-1 vor da publicității, -urmînd ca în 
final acesta să facă obiectul unui 
plebiscit în Panama și al unor dez
bateri în Congresul S.U.A. Noul tra
tat nu va intra în vigoare mai devre
me de șase luni de la schimbarea in
strumentelor de ratificare, iar efec
tele sale practice vor fi resimțite abia 
după trei ani. cînd va fi pusă efectiv 
în practică jurisdicția panameză asu
pra zonei Canalului Panama. Peste 
23 de ani urmează să părăsească zona 
și ultimul militar american.

agențiile de presă transmit:
Programul de schimburi 

culturale și științifice între 
România și Costa Rica pentru 
anii 1977—1979 a fost semnat la San 
Jose, țlin partea română a semnat 
ambasadorul Constantin Stănescu, iar 
din partea costaricană ministrul re
lațiilor externe. Gonzalo Facio. Cu 
această ocazie, ministrul costarican 
a scos în evidentă dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor politice, economice 
și culturale dintre România si Costa 
Rica si a transmis mulțumiri guver
nului român pentru sprijinul acordat 
în formarea de cadre necesare dez
voltării Republicii Costa Rica.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor dintre șeful statului nigerian, 
Olusegun Obasanjo, care a întreprins 

ponderii țărilor în curs de dezvoltare 
în producția si comerțul mondial.

De asemenea. este necesară asi
gurarea accesului neîngrădit la cu
ceririle științei si tehnicii mondiale, 
îndeosebi la tehnologiile aplicabile în 
condițiile specifice ale țărilor în curs 
de dezvoltare, menite să contribuie la 
creșterea productivității în agricul
tură si industrie, introducerea de me
tode noi. rentabile de producere a 
energiei, de economisire si reciclare 
a resurselor nerecuperabile (carbu
ranți. energie electrică, minereuri, 
apa potabilă), precum si metode noi 
de ocrotire a mediului înconjurător.

în fine, studiul se referă la rolul 
deosebit de important al ameliorării 
climatului politic international, prin 
„adoptarea unor măsuri pozitive de 
control si reducere a armamentelor". 
„Aceasta ar contribui — subliniază 
studiul — la eliminarea unuia din 
obstacolele majore din calea creșterii 
economice — cursa înarmărilor, si ar 
elibera resurse suplimentare care ar 
putea fi utilizate in scopul dezvoltă
rii economice, progresului tehnic si 
creșterii nivelului de trai".

Concluzia generală, menționată în 
finalul lucrării, este că accelerarea 
dezvoltării în vederea lichidării deca
lajelor implică îndeplinirea a două 
condiții fundamentale : în primul 
rind. EFECTUAREA ÎN ȚĂRILE ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE A UNOR 
MODIFICĂRI PROFUNDE. CU CA
RACTER SOCIAL. POLITIC ȘI IN
STITUȚIONAL si în al doilea rind. 
ÎNFĂPTUIREA UNEI SCHIMBĂRI 
RADICALE A ORDINII ECONOMI
CE MONDIALE.

Așa după cum se vede, o seamă de 
aprecieri și concluzii, ca si soluțiile 
preconizate de studiul previzional 
elaborat de specialiștii O.N.U. se 
remarcă prin caracterul lor rea
list. Este un motiv de satisfacție să 
se constate că în multe din aceste 
concluzii se regăsesc idei si poziții 
susținute cu consecventă de tara 
noastră, inclusiv în cunoscutul docu
ment cu privire la noua ordine eco
nomică internațională, difuzat la 
O.N.U. la sesiunea extraordinară din 
1975. Adeziunea largă de care se 
bucură pe plan international aceste 
poziții demonstrează justețea lor. a- 
testînd că ele sînt puse în slujba 
traducerii în viată a unor cerințe ar
zătoare ale contemporaneității. Con
cluziile studiului amintit aduc, în 
acest sens, o confirmare în plus.

Viorel POPESCU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului si guvernului bolivian vă mulțumesc sincer pentru 
mesajul de felicitare și solidaritate pe care mi 1-ati transmis cu ocazia unei 
noi aniversări a independentei Boliviei.

La rindul meu, adresez călduroase urări pentru fericirea personală a 
Excelentei Voastre și de prosperitate pentru națiunea română.

General HUGO BANZER SUAREZ
Președintele Republicii Bolivia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele tuturor canadienilor, doresc să mulțumesc Excelenței Voastre 
pentru bunele urări exprimate cu ocazia sărbătorii naționale a Canadei.

Fie ca bunele relații care există deja intre Canada și Republica Socia
listă România să continue să se dezvolte în mod armonios.

JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

------- ATENA Manifestare culturală -------  

consacrată României
ATENA II (Agerpres). — „Casa 

de cultură a prieteniei grecO-româ- 
ne“ a organizat o manifestare cul
turală la care au participat Ilias 
Iliou. președintele Uniunii Demo
cratice de Stingă (E.D.A.). repre
zentanți ai diferitelor partide po
litice. academicieni, scriitori, oa
meni de artă si cultură, oameni de 
afaceri, membri fondatori ai insti
tuției. Cu acest prilej, scriitorul 
Kostas Assimakopoulos, care ne-a 
vizitat recent tara, a evocat marile 
realizări obținute de România so-

„întregul popor coreean dorește unitatea națională" 
Un document al Comitetului pentru reunificarea pașnică 

a Coreei
PHENIAN 11 (Agerpres). — Secre

tariatul Comitetului pentru reunifica- 
rea pașnică a Coreei a dat publicității 
un document prin care cere regimu
lui sud-coreean de la Seul încetarea 
imediată a actelor criminale de înro
lare a tineretului studios sud-coreean 
pentru exerciții militare antinaționa
le. de incitare la fascism si război, la 
trădare și divizare, transmite agenția 

o vizită în Camerun, și președintele 
acestei țări. El Hadj Ahmadou 
Ahidjo. relevă sprijinul deplin pen
tru lupta dreaptă a mișcărilor de eli
berare din Africa australă. Expri- 
mîndu-și îngrijorarea pentru reapa
riția tensiunii între unele țări afri
cane. cei doi șefi de stat au adresat 
un apel urgent părților implicate in 
conflicte să pună capăt ostilităților 
și să adopte principiul reglementării 
pașnice a diferendelor în cadrul Or
ganizației Unității Africane.

Consiliului de conducere al Bi
bliotecii memoriale Karl Marx din 
Londra i-a fost oferită, din partea 
Bibliotecii centrale de stat din 
București, o colecție de cărți din 
domeniul literaturii politice, isto
rice, economice și sociale. Un loc 
central in cadrul colecției il ocupă 
lucrările și cuvîntările tovarășulu' 
Nicolae Ceaușescu, documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. și 
alte documente ale partidului.

Printre cărțile oferite se află stu 
dii și lucrări consacrate momente
lor mai importante din istoria po
porului român, proclamării indepen
dentei de stat, dezvoltării econo
mice și sociale a României.

Pentru crearea unui Front 
patriotic național în Guya- 
jțțj Cheddi Jagan, liderul Partidului 
Progresist Popular (P.P.P.). s-a pro
nunțat pentru crearea unui Front pa
triotic national, la care să participe 
toate organizațiile politice si sindi
cale care sprijină dezvoltarea Guya- 
nei pe calea socialistă si pentru in
stituirea unui guvern de coaliție al 
forțelor progresiste si antiimneria- 
liste din tară.

La Lima s~a reun>t conducerea 
Asociației mondiale a producătorilor 
și exportatorilor de minereu de fier 
(A.P.E.F.) pentru a lua în discuție 
evoluțiile pe piața internațională a 
acestui produs. în perspectiva vii
toarei conferințe a U.N.C.T.A.D.. ce 
va avea loc în octombrie anul 
acesta. Participă reprezentanți ai Al
geriei. Liberiei, Australiei. Indiei și 
Suediei. Membrii conducerii A.P.E.F.

ITALIA

„PĂMlNT ȚĂRANILOR!"
AGENȚIA FRANCE PRESSE DESPRE ACȚIUNILE ȚĂRANILOR 

DIN MEZZOGIORNO DE OCUPARE A PAMÎNTURILOR PĂRĂSITE
Agenția France Presse a transmis un amplu reportaj despre cam

pania din ultima vreme a țărănimii italiene de ocupare a pămîntu- 
rilor părăsite sau insuficient cultivate de proprietarii lor. campanie ce 
se desfășoară cu succes. Reproducem mai jos pasaje din acest re
portaj :

„Pămint țăranilor". 
Această lozincă a de
venit in Italia simbo
lul unei acțiuni re
vendicative generali
zate a agricultorilor și 
muncitorilor agricoli, 
care de trei luni ocu
pă păminturile pără
site din sudul tării.

7 august. O duminică 
ca toate celelalte, in 
care. in localitățile 
rurale din intreaga 
Italie, au loc serbări 
folclo 'ice. La Lanuvio, 
sat d„ 3 000 de locui
tori. situat la 30 km 
de Roma, sărbătoarea 
populară are cu totul 
altă semnificație : se 
aniversează un an de 
la luptele sindicale, al 
căror rezultat a fost 
cedarea de către auto
rități, în folosul coo
perativei satului, a 
160 hectare de tere
nuri girate pină atunci 
de un institut agricol 
national. 

Acum un an. această 
posibilitate nu putea fi 
întrevăzută. Cu mai 
puțin de 30 de ani in 
urmă, o asemenea ma
nifestație ar fi provo
cat represiuni poliție
nești dure... Astăzi, 
insă, raporturile de 
forță s-au schimbat in 
mod radical. Nu nu
mai sindicatele, dar 
adesea și municipali
tățile fac cauză co
mună cu țăranii.

La Borgia (Cala
bria). la 25 iunie anul 
acesta, primarul, pur- 
tind o eșarfă tricoloră, 
se afla in fruntea ce
lor 2000 de cetățeni 
care au ocupat in mod 
simbolic suprafețe in- 
sumînd 500 hectare, 
abandonate de pro
prietarii lor.

La Cirio Marina. în
treaga populație a 
ocupat terenurile ră
mase libere. La Noce-

cialistă. sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu. in toate do
meniile vieții politice, economice, 
sociale și culturale. Scriitorul a în
fățișat. de asemenea, pe larg tabloul 
relațiilor culturale româno-elene. 
prezentind numerele speciale dedi
cate de prestigioasele reviste „Se
colul 20“ și „Nea Estia" culturii și 
artei contemporane din cele două 
țări.

I^a această manifestare a fost 
prezent Ion Brad, ambasadorul 
României in Grecia.

A.C.T.C. În document se arată că a- 
semenea acte sînt comise în detri
mentul cauzei reunificării pașnice a 
Coreei, într-un moment cînd în preaj
ma zilei de 15 august — aniversarea 
eliberării Coreei — întregul popor co
reean deplinge divizarea teritoriului 
și dezbinarea națională care durează 
de peste 30 de ani si dorește cu ar
doare armonia si unitatea națională.

vor vizita Brazilia si Venezuela, pen
tru convorbiri similare cu autorități 
de resort ale țărilor respective.

Program de lărgire a Car
nalului SueZ. Banca Me
dială a anunțat joi că a aprobat acor
darea unui împrumut de 100 mili
oane dolari pentru finanțarea unui 
program egiptean de lărgire a Ca
nalului Suez.

Convorbiri ^re ministrul d« 
externe al R.P. Mongole. M. Dugher- 
suren. și ministrul de externe al R.P. 
Ungare. Frigyes Puja. au avut loc 
la Ulan Bator. Cei doi miniștri au 
făcut un schimb de păreri cu privire 
la relațiile dintre cele două țări, pre
cum si la unele probleme ale situa
ției internaționale actuale.

TurnOU. Ministrul de externe al 
Franței. Louis de Guiringaud. a pă
răsit joi Parisul cu destinația Nai
robi. Capitala Kenyei reprezintă pri
ma etapă a turneului său african de 
zece zile, care va mai include Zam
bia. Mozambicul și Tanzania. Șeful 
diplomației franceze va conferi cu 
oficialitățile țărilor vizitate, precum 
si cu liderii mișcărilor de eliberare 
din Rhodesia. Namibia si Republica 
Sud-Africană.

Ritmul activității econo
mice în R. F. Germania a 
scăzut în cel de-al doilea trimestru 
al anului în curs, relevă datele sta
tistice publicate, la Bonn, de „Bun
desbank". Se precizează că în indus
trie numărul comenzilor a scăzut în 
această perioadă cu 1.5 la sută, re
venind la nivelul înregistrat în ulti
mul trimestru al anului trecut.

La Nicosia a fost condamnat 
la închisoare pe viată Lefteris Pa
padopoulos. unul din principalii con
ducători ai organizației clandestine 
de extremă dreaptă din Cipru 
„E.O.K.A.-B". El a fost găsit vinovat 
de „acte de război împotriva repu
blicii. recurgerea la violentă și port 
ilegal de arme". In cursul procesu
lui au fost relevate strinsele legături 
ale inculpatului cu organizatorii lo
viturii de stat din Cipru din vara 
anului 1974.

ra Tirinese, 600 mun
citori agricoli, mem
bri ai unei coopera
tive, au ocupat, încă 
acum un an. 450 hec
tare de teren, a căror 
gestiune o solicită, re
vendicările lor avind 
șanse de a fi in curind 
satisfăcute.

Ministrul italian al 
agriculturii. Giovanni 
Marcora, recunoaște că 
4 milioane hectare vor 
deveni pină în 1081 
terenuri necultivate. In 
revendicările lor. ță
ranii protestează îm
potriva proastei ex
ploatări a marilor pro
prietăți administrate 
cel mai adesea de 
mari societăți finan
ciare. cum sint com
paniile de asigurări 
din regiunea Romei. 
Iar acțiunile lor de 
protest încep să dea 
roade.
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