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e lucru
a tovarășului Nicolae Ceausescu 

in județul Suceava
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în mijlocul minerilor suceveni

Sărbătorească manifestare a unității indestructibile dintre partid și popor, prilej 
a sarcinilor actuale în toate domeniile de activitate, de prefigurare a viitorului,

de analiză aprofundată 
de angajare entuziastă

la îndeplinirea programului partidului pentru înflorirea continuă a acestor plaiuri străbune, a întregii țări

Primire caldă, entuziastă la întreprinderea de tricotaje „Bucovina" din Rădăuți

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Suceava

• Puternicul avînt industrial al județului ilustrează 
justețea politicii partidului nostru de dezvoltare 
echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării

• 0 convingere unanimă: munca fără preget a tuturor 
pentru dezvoltarea producției materiale, creșterea 
eficienței economice și sporirea mai rapidă a 
venitului național - izvorul ridicării continue 
a bunăstării întregului popor

• Moment de vibrantă evocare a trecutului de glorii 
al patriei: dezvelirea la Suceava a statuii 
lui Ștefan cel Mare

Dragi tovarăși și prieteni,
Este o deosebită bucurie pentru 

noi să ne întîlnim din nou cu oa
menii muncii din Suceava —■ 
talentați și harnici constructori ai 
socialismului (lirale și aplauze pu- 
lerntce..*-Ss  scandează „Ceaușescu 
și poporul !") — să vă adre
săm dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului și jude
țului Suceava, în numele Comite
tului Central al partidului, al Con
siliului de Stat și guvernului, pre
cum și al meu personal, un salut 
Călduros și cele mai bune urări ! 
(Urale și aplauze îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

In cadrul vizitei de lucru pe care 
o facem în Moldova, am fost 
astăzi în județul Suceava. La Leșu 
Ursului ne-am întîlnit cu minerii, 
constatînd cu multă satisfacție re
zultatele bune obținute în activi
tatea lor, faptul că dau patriei mai 
mult minereu, contribuind astfel 
la înfăptuirea cu succes a Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului. Am vizitat 
Rădăuții, ne-am întîlnit cu munci
torii din două întreprinderi, cu 
locuitorii acestui oraș în plină dez
voltare ; am fost într-o întreprin
dere din Suceava și, de asemenea, 
am discutat perspectivele dezvol
tării a noi unități industriale, care 
vor contribui la înflorirea într-un 
ritm mai rapid decît se prevedea 
în planul cincinal a industriei mu
nicipiului dumneavoastră. (Urale și 
aplauze puternice. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“). 
Vizita, întîlnirile ne-au dat o ima
gine elocventă despre eforturile pe 
care le depun oamenii muncii 
pentru realizarea planului în in
dustrie. Ele se concretizează, în 
cele 8 luni ale acestui an. într-o 
producție suplimentară, față de 
plan, de peste 400 de milioane, 
care face să sporească contribuția 
județului Suceava la realizarea cu 
succes a planului pe 1977 în în
treaga țară. (Urale și aplauze pu
ternice).

Intr-adevăr, în județul Suceava, 
industria s-a dezvoltat într-un ritm 
rapid, iar în acest cincinal și în 
cincinalul următor, prin unitățile 
noi ce se vor construi, va progresa 
în continuare in ritm înalt : de 
fapt, Suceava a devenit de pe acum 

un puternic centru industrial al 
României socialiste. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !•*).

După cum cunoașteți, politica de 
industrializare socialistă, de am
plasare teritorială rațională a for
țelor de prodneție în tonte jude
țele și zonele țării duce în acest 
cincinal la înscrierea tuturor jude
țelor într-un nivel înalt de dezvol
tare industrială, cu o producție de 
cel puțin 10 miliarde de lei. Aceas
ta demonstrează în mod elocvent 
justețea politicii partidului nostru 
comunist, care face totul pentru 
progresul în ritm cît mai rapid al 
economiei naționale și, pe această 
bază, pentru ridicarea gradului de 
civilizație și bunăstare, a fericirii 
întregului nostru popor. (Aplauze 
și urale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc să menționez și la aceas
tă mare adunare populară din Su
ceava că pe ansamblul industriei 
producția a fost depășită cu aproa
pe 12 miliarde lei ; s-a asigurat 
nu numai realizarea planului pe 
acest an, dar și a angajamentelor 
suplimentare asumate de oamenii 
muncii, deschizîndu-se perspectiva 
înfăptuirii în bune condiții a în
tregului plan cincinal, obținerii u- 
nei producții suplimentare de pes
te o sută miliarde lei. (Aplauze și 
urale vii, îndelungate. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Pentru minunatele rezultate ob
ținute de Oamenii muncii din Su
ceava în realizarea planului de 
dezvoltare a industriei, doresc să 
le adresez cele mai calde felicitări, 
precum și urarea de noi și noi 
succese în activitatea viitoare. 
(Aplauze și urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Adresez, de asemenea, de aici 
din Suceava, cele mai calde feli
citări întregii noastre clase munci
toare, inginerilor și tehnicienilor, 
tuturor oamenilor muncii, pentru 
minunatele rezultate obținute în 
realizarea planului de producție și 
le urez noi și noi succese. (Urale 
șî aplauze prelungite. Se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“).

Rezultate bune am obținut, de 
asemenea, anul trecut și în agri
cultură ; se prevede, de asemenea, 
că și în acest an producția agrico
lă va fi satisfăcătoare, deși condi

țiile climaterice, după cum se știe, 
nu ai/Cost dintre cele mai favora
bile. în acest context, doresc să 
menționez rezultatele bune obți
nute și de oamenii muncii din a- 
gricultura județului Suceava, atît 
în producția de cereale și de car
tofi, cît și în zootehnie. Am vizitat 
astăzi un complex intercooperatist; 
mi-a produs satisfacție preocuparea 
pentru dezvoltarea continuă a zoo
tehniei, pentru realizarea unei pro
ducții mai mari de carne și de 
lapte, contfibuind astfel la o mai 
bună aprovizionare cu produse 
alimentare a tuturor oamenilor 
muncii. Intr-adevăr, județul Su
ceava ocupă un loc fruntaș pe țară 
în ce privește numărul de anima
le la suta de hectare ; în ultimii, 
ani, el a obținut rezultate bune și 
în creșterea producției. Județul 
ocupă, de asemenea, un loc impor
tant în producția de cartofi și tre
buie să menționez că, în general, 
obține producții bune. Cu toate 
acestea, n-aș putea spune că în 
Suceava, ca de altfel în întreaga 
țară, nu mai sînt multe de făcut 
pentru sporirea recoltelor agricole 
și pentru realizarea unui ritm mai 
rapid de dezvoltare a zootehniei, 
pentru a asigura, pe această bază, 
creșterea contribuției agriculturii 
la dezvoltarea generală a econo
miei naționale, la bunăstarea în
tregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice. Urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Des? vom sărbători „Ziua recol- 
teib< peste cîteva săptămîni, folo
sesc acest prilej pentru a adresa 
cooperatorilor, tuturor oamenilor 
muncii care lucrează în agricultu
ră din județul Suceava, precum și 
din întreaga țară, felicitări pentru 
rezultatele obținute, pentru activi
tatea pe care o depun în vederea 
realizării unor producții tot mai 
mari, precum și urarea de noi și 
noi succese. (Aplauze puternice. 
Se scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Județul Suceava a cunoscut o 
dezvoltare puternică și în dome
niul învățămîntului ; municipiul 
Suceava a devenit centru univer
sitar. Deoarece ne aflăm în a doua 
zi a noului an școlar, doresc să 
adresez calde felicitări profesorilor, 
învățătorilor, tuturor cadrelor di
dactice, elevilor și studenților din 

Suceava, și să le urez succese tot 
mai mari în învățătură, în întrea
ga lor activitate. (Urale și aplauze 
puternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avem deci impresii deosebit de 
plăcute despre felul cum oamenii 
muncii din- Suceava, împreună cu 
organizațiile de partid, cu activul 
de partid și de stat, cu organizația 
de partid municipală și județeană, 
acționează pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea, 
pentru sporirea contribuției lor' la 
realizarea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. 
(Aplauze puternice, urale îndelun
gate. Se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Fără îndoială, avem motive să 
privim cu satisfacție ceea ce 
realizăm, dar, totodată, nu trebuie 
să uităm nici un moment că în 
activitatea noastră mai sînt lipsuri, 
mai trebuie învinse o serie de 
greutăți. Aceasta se referă, desigur, 
și la Suceava. Este necesar să fa
cem totul pentru a asigura desfă
șurarea în cît mai bune condiții 
a întregii activități economico-so- 
ciale. Trebuie să acordăm o atenție 
mai mare reducerii consumurilor 
și cheltuielilor materiale, creșterii 
eficienței economice a întregii pro
ducții. Trebuie să facem totul 
pentru a introduce pretutindeni un 
riguros spirit de economie, econo
misind orice gram, orice ban, orice 
bob de grîu sau de fasole, a- 
sigurînd astfel folosirea cu re
zultate maxime a mijloacelor ma
teriale și financiare pe care statul, 
poporul nostru le destinează dez
voltării economice-sociale a țării. 
Numai pe această cale vom putea 
obține o creștere mai rapidă a 
producției, a venitului național, a 
bogăției patriei noastre, posibilita
tea de a ridica pe trepte tot mai 
înalte nivelul de trai mate
rial și spiritual al poporului. 
(Urale puternice. Aplauze înde
lungate. Se scandează de repetate 
ori „Ceaușescu și poporul !“).

Așa cum am menționat și la în
tîlnirile cu -oamenii muncii din alte 
județe, trebuie să punem un mai 
mare accent pe buna organizare a
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A T
Ziua de 16 septembrie 1977 va intra în cronica Sucevei 

contemporane ca data de referință. în această zi, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a aflat din 
nou, la un interval de numai doi ani, în mijlocul populației 
„Țării de Sus" pentru a examina, împreună cu cadre de con
ducere din economie, cu activiști de partid și de stat, cu 
oamenii muncii, mersul îndeplinirii hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al partidului, pentru a se sfătui asupra modului în care 
ar putea fi imprimat un ritm mai alert întregii activități, spre a 
produce mai mult, mai bun și mai ieftin.

împreună cu secretarul general al partidului au luat parte 
la vizită tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, losif Uglar, Teodor Coman.

în ciuda vremii ploioase, vizita de 
lucru se desfășoară în aceeași at
mosferă de sărbătoare. însuflețire si 
entuziasm cu care sucevenii au în
tâmpinat. joi seara, la sosirea ne 
aceste meleaguri, pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe tovarășa Elena 
Ceausescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat.

Această vatră a eroismului legen
dar pentru neatîrnare — consemnat 
în granitul a zeci de cetăti. mînăstiri 
și locuri istorice, ce vor dăinui peste 
veacuri — s-a înscris. în anii con
strucției socialiste, ca urmare a po
liticii partidului, pe traiectoria unei 
dezvoltări trepidante. Un prim reper 
definitoriu este acela care ne arată 
că astăzi în modernele si variatele 
unităti economice, ridicate în anii 
noștri în toate orașele din județ, 
producția industrială a întregului an 
1948 este realizată în mai Putin de 
8 zile. Alături de ctitoriile trecutului 
eroic, constructorii zilelor noastre 
au adăugat. în ultimul sfert de veac. 
53 de unităti industriale moderne, 
din care 48 de interes republican. 
Prelucrarea și valorificarea supe
rioară a „aurului verde**,  exploa
tarea șl prelucrarea bogățiilor 
subsolului, valorificarea complexă 
și pe scară largă a resurse
lor agroalimentare formează ele
mente de esență a schimbărilor pe
trecute cu deosebire după al IX-lea 
Congres al partidului. Suceava are 
astăzi, în flancurile legendarei cetăți 
de scaun, alte două cetăți : platfor
mele industriale din zonele de est și 
vest, cu unități reprezentative pentru 
întreaga noastră industrie socialistă, 
iar actualul cincinal va adăuga pa
letei industriale a județului alte a- 
proximativ 30 de noi capacități de 
producție repartizate rațional, armo
nios, pe întregul teritoriu — la Ră
dăuți, Cîmpulung Moldovenesc, Va
tra Domei, Fălticeni, Gura Humoru
lui, la Solea, la Șiret. în acest fel, 
aici, la Suceava, distanța între două 
cincinale a început să se măsoare 
în miliarda lei—valoare a produc
ției : de la 10 miliarde în 1975, la 
aproape dublu în 1980. Practic, aceas
ta înseamnă că potențialul industrial 
al județului va depăși, la sfîrșitul 
actualului cincinal, de peste 4 ori pe 
cel din 1965.

Această metamorfoză ce se petrece 
sub ochii unei singure generații a 
determinat șl mari -(schimbări în 
structura și ocupația. ..locuitorilor din 
acest colț de țară. Acum, mai mult 
de un sfert din populația Ocupată 
lucrează în unități industriale.

Județul Suceava se mîndrește cu 
o agricultură ce progresează și ea în 
ritm rapid, ca urmare a mecanizării, 
chimizării, electrificării.

Cetate de scaun a Moldovei, Su
ceava a devenit centru universitar 
al țării și, totodată, aici, numai în 
acest cincinal vor fi înălțate blocuri 
cu 13 000 apartamente, 600 săli de 
clasă, 240 laboratoare, un spital și 12 
dispensare.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului în județul Su
ceava a început în |)Qzj|șul lîlj- 
nier Leșu Ursului.

Aici, la Ostra. unde se află cea 
mai mare mină, denumită Leșu 
Ursului. după localitatea omo- 
nimă din apropiere, s-au adunat pe 
platoul din fata uzinei de preparare 
Tarnita, in așteptarea secretarului 
general al partidului, mii de mineri, 
împreună cu membrii familiilor lor. 
veniti să îi salute cu dragoste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. pe ceilalți to
varăși din conducerea de partid si 
de stat care îl însoțesc în această vi
zită. Ei au făcut secretarului general 
al partidului o primire entuziastă. 

în fermele asociației economice Iritercooperatiste de creștere și îngrâșare a taurinelor

exprimîndu-și din inimă recunoștința 
fierbinte ce i-o poartă pentru grija 
sa fată de dezvoltarea multilaterală 
a acestei zone, fată de creșterea 
neîncetată a nivelului de trai al mi
nerilor. al întregului nostru popor.

La aterizarea elicopterului, urale 
nesfîrșite au izbucnit într-un glas 
din mii de piepturi. S-a scan
dat îndelung „Ceaușescu—P.C.R.". 
„Ceaușescu și poporul".

La coborârea din elicopter, se
cretarul general al partidului și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinati de Constantin Băbălău. 
ministrul minelor, petrolului si geo
logiei, Vaier Gabrian. directorul ge
neral al Centralei miniere Baia 
Mare, si Catargiu Irimie. directorul 
combinatului sucevean. Un grup de 
muncitori invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste, după datină, din 
pîinea ospitalității, întîmpinîndu-i cu 
tradiționalul salut al minerilor „No
roc bun !“.

Răspunzînd cu prietenie entuzias
tei manifestații a minerilor si mun
citorilor de la uzina de preparare, 
secretarul general al partidului 
strînge cu căldură mîinile celor ce îl 
întâmpină aici cu atîta dragoste.

Pe parcursul vizitării principalelor 
instalații ale uzinei de preparare a 
concentratelor miniere, șeful acesteia, 
Stefan Galat. si șeful minei Leșu 
Ursului, Mircea Dobre, prezintă 
modul de organizare a producției și 
o serie de date semnificative privind 
progresele înregistrate de la ultima 
vizită a secretarului general al parti
dului, în ce privește modernizarea 
activității economice ce se desfă
șoară aici. Se arată, între altele, că. 
în ultimul deceniu, colectivul de aici 
a obținut im,portante realizări in 
toate domeniile, că indicațiile secre
tarului general al partidului au fost 
traduse integral în viață. Astfel, prin 
introducerea unor mașini moderne și 
a unor tehnologii adecvate s-a ajuns 
în prezent ca principalele operațiuni 
ce reclamă un volum mare de mun
că să se execute in cea mai mare 
parte mecanizat. In același timp, 
prin aplicarea unor procedee teh
nologice avansate, ce se _ situează 
la nivelul realizărilor de vîrf atinse 
în străinătate in acest sector, gradul 
de valorificare a minereurilor a cres
cut continuu, ajungîndu-se la un 
coeficient de extracție cu pierderi 
sub 5 la sută.

Gazdele raportează, totodată, cu 
fnindrie, că destoinicul ccSeetiV'-ial 
minerilor suceveni î£i depățfețtef.art 
de an sarcinile, realizind. de pildă, 
față de prevederile planului pe-opt. 
luni, o producție suplimentară de 
14 500 tone minereuri de mangan. 
Productivitatea muncii a crescut aici, 
în ultimii zece ani, de circa două ori, 
în mod corespunzător sporind și re
tribuția medie a lucrătorilor. Dato
rită aplicării măsurilor stabilite re
cent de conducerea partidului, a- 
ceasta a ajuns în prezent la peste 
2 500 lei.

Apreciind bunele rezultate ob
ținute pînă acum, secretarul general 
al partidului a indicat, în dialogul 
purtat cu cadrele de conducere ale 
ministerului și centralei de resort, să 
fie grăbită introducerea tehnologiilor 
și a mașinilor modeme pentru a se 
asigura un grad superior de meca
nizare a lucrărilor și a se ușura 
munca minerilor. S-a cerut, de ase
menea, să fie continuată în ritm 
intens modernizarea uzinei de pre
parare, astfel îneît ea să se' ridice 
cit mai curind la nivelul celor mai 
bune unități de acest gen din țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
xaminat, totodată, împreună cu ca
drele cu munci de răspundere, cu 
specialiștii, posibilitățile' de extinde
re și modernizare a activității minie
re din bazinul Călimanilor și a celor 
învecinate, indicînd să se intensifice 
cercetările geologice pentru dezvolta

rea bazei de materii prime neferoa
se și nemetalifere a țării.

înainte de plecare, minerii au sa
lutat din nou, cu toată dragostea și 
recunoștința ce i-o poartă, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul 
general al partidului dă mina cu 
mulți dintre ei, stă de vorbă cu mi
nerii, care își exprimă satisfacția 
pentru condițiile de muncă și de via
ță ce li s-au creat, pentru noua ma
jorare a retribuției de care benefi
ciază.

Adresîndu-se miilor de mineri și 
preparatori aflați pe platoul din fața 
uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez un salut căl

duros din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de Stat, a 
guvernului și a mea personal, pre
cum și cele mai bune urări împreună 
cu tradiționalul „Noroc bun !“. 
(Aplauze, urale).

Apreciem in mod deosebit efortu
rile pe care le faceți pentru a da 
patriei mai mult minereu cu conținut 
cit mai bogat — deși aceasta nu de
pinde numai de dumneavoastră — și 
considerăm că activitatea minieră se 
desfășoară bine.

Vă urez ca și în viitor să obțineți 
rezultate cit mai mari. Pe măsura 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei, a creșterii avuției naționale, 
condițiile de viață ale oamenilor 
muncii se vor îmbunătăți continuu. 
De altfel, aici, in această zonă, s-a 
dezvoltat un adevărat oraș nou ; fără 
îndoială că se vor îmbunătăți conti
nuu condițiile de locuit și de viață, 
așa cum se îmbunătățește nivelul de 
viață al întregului nostru popor. Tot 
ceea ce facem este spre bunăstarea 
și fericirea tuturor oamenilor muncii, 
a întregii noastre națiuni socialiste. 
(Aplauze puternice).

Vă urez multă sănătate și fericire 
si încă o dată „Noroc bun !“. 
(Aplauze puternice si urale îndelun
gate).

Cuvintele secretarului general al 
partidului au fost urmărite cu pro
fundă satisfacție de toti cei pre- 
zenti. care le-au subliniat cu aplauze 
îndelungi, entuziaste, cu urale si 
aclamații puternice.

înainte de plecare a avut loc un 
nou moment semnificativ pentru at
mosfera entuziastă a primirii făcute 
tovarășului Nicolae Ceausescu de 
mineri. Copiii a doi mineri fruntași. 
Gheorghe Tărcuță si Gheorghe Lean- 
că. se apropie emoționați de secreta
rul general al partidului, de tovarășa 
Elena Ceausescu, oferindu-le flori. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu ii îmbrăți
șează cu dragoste părintească. La 
rugămintea celor doi copii, fruntași 
și ei la învățătură ca și părinții 
lor în abataje, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
se fotografiază împreună cu ei. Mi
cuții Florin Tărcuță si Gheorghe 
Leancă îi conduc apoi, ținîndu-i de 
mină, pe secretarul general al parti
dului si tovarășa Elena Ceaușescu 
pînă la elicopter.

De la exploatarea minieră Lesu 
Ursului, elicopterul prezidențial se 
îndreaptă spre Rădăuți, următo
rul obiectiv al vizitei in județul 
Suceava. Aterizarea are loc la jjft- 
muna Păltinoasa. De-a lungul între
gului traseu, de la Păltujoasa. la Ră
dăuți. străbătut cu mașinile.- hu- 
meroși locuitori ai satelor au ieșit 
să-1 lntîmpine cu toată căldura pe 
secretarul general al partidului.

Rădăuțiul este împodobit de săr
bătoare. cu steaguri roșii sl tricolore, 
cu urări de bun venit si covoare 
bucovinene la balcoane.

Primirea oficială are loc în zona 
industrială. în aclamațiile si ovațiile 
miilor de" locuitori ai orașului, veniti 
să întâmpine cu toată dragostea pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu. pe ceilalți 
conducători de partid și de stat, se
cretarul Comitetului orășenesc Ră
dăuți al P.C.R., tovarășul Gheorghe 
Cuciureanu, urează distinșilor oaspeți 
un călduros bun venit. O companie de 
onoare, alcătuită din membri ai găr
zilor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire militară a tineretului, 
prezintă onorul. Apoi, după obiceiul 
pămîntului, țăranul Constantin Ieșan, 
însotit de tinere în frumoase costu
me bucovinene, îi roagă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste din pîinea și 
sarea acestui pământ, din ploștile 
frumos încrustate de meșteri din 
partea locului. Tinere în costume na
ționale oferă buchete de flori.

în această atmosferă entuziastă, 
sărbătorească, cu care locuitorii din 

acest colț al Moldovei și-au manifes
tat sentimentele de profundă dragos
te și recunoștință față de secretarul 
general al partidului, expresie a ata
șamentului lor total la politica in
ternă și externă a partidului, începe 
vizita în orașul Rădăuți.

în trecut, nume aproape necunos
cut în geografia economică a țării, 
Rădăuțiul își trimite astăzi produsele 
în peste 30. de țări ale lumii. Numai 
în ultimii ani, la 20 de tîrguri și 
expoziții internaționale au fost pre
zente exponate realizate de unități 
industriale din Rădăuți. Aceasta este 
noua demnitate la care s-a ridicat 
Rădăuțiul în anii socialismului.

Vizita de lucru începe cu cea mai 
tînără unitate industrială a orașului : 
întreprinderea de tricotaje
BUCOVina" 'nscrisă în circuitul 

productiv al țării cu numai doi ani 
în urmă. La sosirea în întreprindere, 

■secretarul general al partidului este 
salutat de ministrul de resort, tova
rășa Lina Ciobanu, de directorul 
unității, Alexandru Leșcinschi. Gaz
dele informează că, în comparație cu 
anul de debut, 1975, cînd întreprin
derea producea 52 de modele de tri
cotaje pentru copii, femei și bărbați, 
în prezent numărul acestora depă
șește 220, majoritatea fiind sorti
mente realizate în atelierul propriu 
de creație. Paralel cu efortul pentru 
diversificarea și modernizarea conti
nuă a produselor, specialiștii între
prinderii au acționat în direcția va
lorificării superioare a materiei pri
me. măsură ce s-a concretizat în ob
ținerea unor produse cu grad sporit 
de finețe, mai ușoare cu pînă la 30 
la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu apreciază cali
tatea produselor și recomandă ca 
eforturile specialiștilor unității să fie 
îndreptate în continuare spre o tot 
mai largă diversificare a gamei pro
duselor.

Pe parcursul vizitei s-a reliefat 
modul în care acest colectiv de 
muncă, a cărui medie de vîrstă este 
de 22 de ani, s-a străduit să folo
sească cît mai eficient spațiile de 
producție construite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat, totodată, că acest cincinal 
înseamnă pentru unitatea rădăuțeană 
dublarea capacității inițiale de pro
ducție. în acest sens, sint prezentate 
preocupările pentru asigurarea ca
drelor necesare viitoarei dezvoltări, 
precizîndu-se că, în urma indica
țiilor secretarului general al partidu
lui, date de la tribuna Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, un im
portant număr de feme; din perso
nalul auxiliar — ambalatoare, sorta- 
toare etc. — se califică acum in 
meseria de tricotere.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită conducerea între
prinderii pentru frumoasele rezultate 
obținute, urînd întregului colectiv să 
obțină în viitor succese și mai mari.

întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Ră
dăuți se numără, la rîndul ei, prin
tre acele unități care fac faimă astăzi 
județului, reprezentând, în același 

, timj5,_ un exemplu concludent al 
■gnjn*.continue  a partidului nostru de 
■a valorifica superior marea bogăție 
naturală a acestor meleaguri — 
lemnul.

Dialogul purtat de secretarul ge
neral al partidului cu ministrul de 
resort, tovarășul Vasile Patilineț, di
rectorul unității, Vasile Chidovăț, cu 
specialiștii a urmărit, în primul 
rind, să pună în evidență în ce mă
sură producția de mobilă este racor
dată la nevoile și exigențele cres- 
cînde ale cumpărătorilor din țară și 
străinătate, cît de eficient se prelu
crează, se valorifică masa lemnoasă.

Gazdele informează că. din 1962. 
data intrării în funcțiune a întreprin
derii. și pînă astăzi, producția și ti
purile de mobilă au luat cu fiecare 
an amploare. Astfel, de la 10 000 gar
nituri de mobilă, cât se realiza anual 
la început, s-a ajuns astăzi la o 
producție dublă. S-a acordat o mare 
atenție valorificării în arta produce
rii mobilei a tradițiilor cioplirii 
lemnului cu măiestrie, care a făcut 
întotdeauna faimă bucovinenilor. In
troducerea în fabricație a garniturilor 
de mobilă stil a lărgit numărul im
portatorilor externi și a făcut ca va
loarea ce se obține prin prelucrarea 
unui meitru cub de cherestea să de
pășească 12 000 lei.

Noile tehnologii de fabricare a mo
bilei au permis folosirea unor esențe 
de lemn neglijate în trecut, creîn- 
du-se condiții pentru lărgirea paletei 
tipurilor de mobilă de la numai 3 
garnituri în primul an după darea in 
funcție a combinatului la aproape 
100.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat despre rezultatele obținute 
în larga acțiune de folosire judi
cioasă a spatiilor construite, a ma
teriilor prime și materialelor.

La despărțire, secretarul general al 
partidului a recomandat să se acțio
neze în continuare cu și mai multă 
perseverentă pentru ridicarea indici
lor de calitate a mobilei, diversifi
carea producției, mai buna ei adap
tare la condițiile de spațiu existente 
în noile locuințe. ,

De la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului, coloana of icială de mașini 
se îndreaptă spre pămînturile QgQ> 
ciuției economice intercoo- 
peratiste de creștere și 
îngrășate a taurinelor. Aici> 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sint întim- 
pinati de tovarășii Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii si industriei 
alimentare, Traian Corduban,' direc
torul general al direcției agricole 
județene. Marin Dandea. directorul 
asociației, de alti membri din condu
cerea asociației.

înainte de a se vizita fermele în- 
grășătoriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat, în fața 
unor grafice și diagrame, despre re
zultatele obținute de agricultura ju
dețului, despre condițiile naturale 
existente aici, deosebit de favorabile 
dezvoltării zootehniei și cultivării 
cartofilor. După numărul de bovine 
la suta de hectare, județul Suceava 
ocupă primul loc pe țară, avînd per
spectiva să-și consolideze poziția pină 
în 1980, cînd acest indice se va apro

pia de 100. Ponderea efectivelor de 
vaci și juninci in totalul taurinelor 
va crește pe județ de la 51.2 la sută 
în 1977, la 53,5 la sută în 1980.

— La ce greutate tăiați vițeii ?, 
se interesează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Directorul general al direcției agri
cole informează că județul a luat 
măsuri concrete pentru a îndeplini 
sarcina trasată de secretarul general 
privind îngrășarea vițeilor pînă la o 
greutate optimă. Astfel, de la 320— 
330 kg. cît se planificase tăierea in 
anii trecuti. în, prezent s-a ajuns la 
377 kg, urmînd ca de la anul să se 
taie numai la greutatea de 400 kg.

în continuare sînt prezentați prin
cipalii indicatori economici ai acestei 
importante unităti intercooperatiste, 
a cărei dezvoltare dinamică va con
duce. în 1980. la dublarea producției 
globale fată de 1974. anul constituirii 
ei. Bune rezultate a obținut asociația 
în creșterea, an de an. a sporului me
diu de greutate la 806 grame pe zi. 
Ca efect direct al preocupărilor ma
nifestate pentru ameliorarea raselor 
de animale și mai buna organizare 
a muncii, beneficiile unității au cres
cut an de an odată cu veniturile 
membrilor cooperatori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul cum sint folo
site pășunile, de grija cu care aces
tea sînt gospodărite. Dialogul secre
tarului general al partidului cu mi
nistrul de resort, cu specialiștii aso
ciației continuă în timpul vizitării 
halelor de îngrășare a vițeilor.

La despărțire, felicitările adresate 
de secretarul general al partidului 
conducerii asociației pentru frumoa
sele rezultate obținute pînă în pre
zent sînt însoțite de recomandarea 
de a se acorda o atenție sporită asi
gurării unei cît mai marj greutăți 
la tăiere, pe această cale sporind 
capacitatea unităților agricole specia
lizate de a livra pentru consum can
tități suplimentare de carne.

Din nou, coloana de mașini stră
bate străzile orașului mărginite de o 
parte și de alta de mii și mii de lo
cuitori care au ținut să mulțumească 
încă o dată, din toată inima, secre
tarului general al partidului, pentru 
onoarea ce le-a făcut de a le fi 
oaspete, de a se interesa la fața lo
cului de roadele muncii lor.

în apropierea zonei industriale, 
unde are loc plecarea spre Suceava, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas bun 
de la mulțimea adunată să-i salute.

„Doresc să adresez tuturor locuito
rilor din Rădăuți un salut călduros, 
cele mai bune urări de succes în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire", a spus, la despărțire, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

La Suceava. în lunca rlulul de la 
care și-a împrumutat orașul numele, 
în vecinătatea ruinelor cetății care 
tine trează măreția epocii de domnie 
a lui Ștefan cel Mare, a apărut. în 
ultimii ani. una dintre platformele 
industriale reprezentative ale țării. 
Sînt grupate aici mari si moderne 
unităti industriale, ce formează un 
tot unitar, se completează reciproc, 
folosesc în comun multe dintre ser
viciile auxiliare. Acest „orășel indus
trial" grupează întreprinderea meca
nică. cea de utilaje și piese de 
schimb, combinatul de prelucrare a 
lemnului. întreprinderea de industria
lizare a cărnii, fabrica de conserve 
de fructe. Alte 18 unități, majoritatea 
aparținînd industriei constructoare 
de mașini, vor fi înălțate si vor în
cepe să producă pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal, sau imediat după 
anul 1980. Atunci, destoinicului deta
șament muncitoresc al orașului i se 
vor adăuga peste 11 000 de noi lu
crători industriali, ce se pregătesc 
de pe acum în cursuri de calificare, 
în licee de specialitate. în institute 
politehnice.

Vineri la amiază, această plat
formă industrială a fost vizitată de 
secretarul general al partidului, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat. In fața intrării în 
cea mai reprezentativă unitate — în
treprinderea mecanică Su
ceava _ întîrr“P|nare au venit
Aurel Chifan. directorul unității, 
membri ai colectivului de conduce
re. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat cu urale și ovații, cu 
calde sentimente prietenești, de 
stimă și recunoștință.

Secretarul general al partidului 
este invitat, mai întâi, să viziteze o 
microexpoziție, care, prin produse 
finite și grafice, oglindește felul în 
care muncitorii, inginerii și tehni
cienii au transpus în practică indi
cațiile date de a se întreprinde mă
suri energice, hotărite. pentru mai 
buna folosire a tehnicii noi cu care 
sînt utilate halele de fabricație, redu
cerea consumului de metal, paralel 
cu ridicarea procentului de calitate al 
producției întregii întreprinderi. Gaz
dele explică saltul realizat de aceasta 
tînără unitate a industriei noastre 
constructoare de mașini în diversifi
carea gamei producției folosite a- 
cum în unitățile de prelucrare a me
talului. de mase plastice, celuloză.

Apoi, în secția de prelucrat meca
nic, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt prezentate prototipurile unor 
mașini de prelucrare a metalului, de 
mare randament si eficientă — rod 
al inteligentei tehnice românești —■ 
între care mașini de găurit, de debi
tat metale, ferăstraie cu care se pot 
secționa bare de grosimi aDreciabile. 
o serie de dispozitive automate de 
prins si cărat piese în secțiile de pre
lucrare.

O parte din produsele finite, cer
cetate cu atenție de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pun în evidentă strădania 
acestui colectiv de a diminua cît mai 
mult gabaritul reperelor ce solicită 
un consum ridicat de metal, păstrind 
însă și chiar ridicînd calitatea lor.

Un grup de metalurgiști mai 
vîrstnlci salută cu respect pe secre
tarul general. îi string cu afecțiune 
miinile, îi urează multă, multă sănă
tate, forță sporită de muncă.

— Cum merge treaba ? — se adre
sează tovarășul Nicolae Ceaușescu 
muncitorului Mihai Ivan.

— Bine, tovarășe președinte, foarte 
bine I

— Cu cîștigurile sînteți mulțumiți ?
— Da, foarte mulțumiți. Dacă 

muncim bine, cîștigăm bine.
O altă oprire, în fața machetei zo

nei industriale a văii Sucevei. în

La solemnitatea dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare

perimetrul destinat inițial acestei 
zone industriale, în care pulsează 
de acum din plin activitatea in 
citeva importante unități, vor prin
de contur — pînă la sfîrșitul a- 
cestui cincinal și în cel care va 
urma — alte cîteva uzine aparținînd 
industriilor constructoare de mașini, 
prelucrării lemnului, alimentară.

Analizînd amplasamentul lor. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut mi
niștrilor de resort, tovarășii loan 
Avram și Vasile Patilineț, să reana- 
lizeze propunerea inițială, să aleagă 
varianta cea mal rațională în stare 
să asigure o maximă eficientă, atit 
investiției, cît și producției.

Dialogul în legătură cu amplasa
mentul viitoarelor fabrici si uzine a 
continuat apoi pe șantierul în
treprinderii pentru celulo
ză tip bumbac și fire celu
lozice tip mătase - deschis 
acum, în cinstea vizitei la Suceava 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Si aici, secretarul general al parti
dului s-a interesat de ritmul în care 
vor progresa lucrările, de momentul 
în care industria noastră textilă va 
începe să primească de la Suceava o 
materie primă larg utilizată astăzi.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează constructorilor 
celui mai proaspăt șantier industrial 
al Sucevei spor în îndeplinirea sar
cinilor complexe si pline de răspun
dere ce le stau în fată.

în cursul după-amiezii are loc un 
moment aparte al vizitei, bogat în 
semnificații : SOLEMNITATEA DEZ
VELIRII STATUII ECVESTRE A 
LUI ȘTEFAN CEL MARE.

Amplasat în decorul de neasemui
tă frumusețe al dealului care adă
postește vestigiile Cetății de Scaun, 
acest monument impunător. înalt de 
23 de metri, domină întreaga prive
liște a municipiului. închinat memo
riei marelui voievod si ctitor de ci
vilizație. care a purtat cu dirzenie. 
vreme de 47 de ani. steagul sfînt al 
neatîrnării. acest frumos omagiu în 
piatră si bronz capătă. în anul săr
bătoririi centenarului Independentei 
de stat a României, simbolul conti
nuității de viată si luptă a poporului 
român.

La locul de desfășurare a acestei 
ceremonii au fost prezenti mii de 
locuitori ai Sucevei si ai satelor din 
împrejurimi. Sînt urmașii plăieșilor 
lui Ștefan, tineri si vîrstnici. femei 
si bărbați. îmbrăcati în frumoase 
costume specifice zonei folclorice a 
Tării de Sus. Atmosfera este între
gită de prezenta pitorească a unor 
pilcuri de arcași și călăreți, care evo
că sugestiv epoca de eroism.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, tovarășa Elena Ceausescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat sînt întîmpinati cu 
aplauze si nesfîrșite urale de către 
toti cei prezenti. care ovaționează 
pentru cel care conduce cu atîta în
țelepciune si clarviziune destinele 
națiunii române spre piscu
rile comunismului. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu — 
eroism. România — comunism !“. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întâmpinat de tovarășul Mlu Dobres- 
cu. președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. După prezen
tarea onorului de către o gardă de 
onoare formată din ostași ai forțelor 
armate, membri ai formațiunilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire militară a tineretului, răsună 
acordurile solemne ale Imnului de 
stat. Un grup de copii oferă buchete 
de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, care îi îmbrățișează și-i 
sărută cu dragoste.

Adresîndu-se secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul secretar al Co
mitetului județean Suceava al P.C.R., 
Alexandru Iliescu, a spus: Vă rog 
să-mi îngăduiți să dau glas celor 
mai înălțătoare sentimente de mîn- 
drie patriotică ale -comuniștilor, ale 
tuturor locuitorilor meleagurilor de 
legendă și măreț prezent socialist 
ale Bucovinei, generate de bucuria 
de a vă avea în mijlocul nostru la 
acest eveniment cu profundă semni
ficație istorică — inaugurarea mo
numentului „Ștefan cel Mare".

Sîntem deosebit de onorați că 
ne-ați creat prilejul minunat de a 
vă exprima in acest cadru, în stră

vechea Cetate de Scaun a Sucevei, 
întreaga noastră gratitudine pentru 
darul prețios pe care dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al poporului, făuri
tor de ev socialist și demnitate na
țională, l-ați oferit sucevenilor, artei 
și culturii românești, care să evoce 
acum, în anul centenarului Indepen
denței de stat a României, și peste 
veacuri, figura -unuia din cei mai 
mari voievozi ai neamului, simbol 
de bărbătească luptă pentru indepen
dență, neatîrnare și civilizație româ
nească.

Exprimînd aceste sentimente înăl
țătoare pe care le trăim, vă rugăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să binevoiți a ne onora 
cu celebrarea actului dezvelirii mo
numentului „Ștefan cel Mare".

în entuziasmul mulțimii, pătrunsă 
de însemnătatea acestui eveniment 
al istoriei românești contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dezve
lește statuia lui Ștefan cel Mare. 
Operă a sculptorului bucovinean 
Eftimie Bîrleanu, statuia se înfăți
șează privirii în toată măreția 
ei. ca o mărturie a prețuirii pe care 
poporul nostru, sub conducerea par
tidului. o acordă trecutului său e- 
roic. marilor bărbați de stat care au 
purtat prin veacuri de vitregie și 
jertfă torta nestinsă a voinței po
porului nostru de a trăi liber. Pe 
soclul monumentului. împodobit cu 
stema Moldovei, pot fi citite cuvin
te de aleasă cinstire și vibrație na
țională aparținînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Scut de apăra
re al gliei străbune. Ștefan cel Ma
re, erou legendar a cărui luntă șl 
activitate Închinată libertății patriei 
și poporului, împreună cu alti mari 
domnitori ai țării, stă la baza făuri
rii României". Pe o altă latură poa
te fi văzută o placă comemorativă 
cu litere aurii : „Dezvelit astăzi, 
16 septembrie 1977, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România".

Secretarul general al partidului 
felicită călduros pe autorul lucrării, 
pe toti cel care și-au dat concursul 
la realizarea acestei onere de o ma
re forță expresivă, care se adaugă 
tezaurului de valori artistice ridica
te în anii socialismului. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este înmînată 
apoi. în aplauzele asistentei sl în 
acordurile unui imn patriotic, pla
cheta aurită a statuii.

Solemnitatea ia sfîrșit într-o at
mosferă entuziastă, străbătută de su
flul patriotismului înălțător al miilor 
de fii ai Bucovinei care, alături de 
întregul popor. își exprimă, astfel, 
dragostea fără margini fată de in- 
tiiul cetățean al tării, ferm hotăriti 
de a face totul pentru apărarea cu
ceririlor noastre revoluționare.

Coloana oficială se îndreaptă apoi 
către vestigiile CETĂȚII DE SCAUN, 
ctitorită de voievodul Petru Mușat în 
anul 1388. De numele ei se leagă 
domnia lui Ștefan cel Mare — in 
perioada căruia a cunoscut o mare 
înflorire — a lui Petru Rareș, Va- 
șlle Lupu și a altor domnitori mol
doveni.

După mai multe secole în care ce
tatea a fost lăsată în ruină, printr-o 
recentă hotărire s-a trecut la recon
stituirea și amenajarea ei. Amfitea
trul natural, care străjuiește acest 
lăcaș de frumoasă memorie patrioti
că. este populat în această după- 
amiază de mii de oameni.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sînt prezentate planșele proiectului de 
restaurare a edificiului, care și-a 
propus păstrarea nealterată a vechiu
lui fort mușatin si a tuturor elemen
telor conservate, precum si recon
strucția spațiilor si componentelor 
volumetrice în forma lor originală. 
Cetatea va îndeplini o dublă func
ționalitate, urmînd a fi nu numai un 
important centru muzeal, care va 
respecta și valorifica particularitățile 
arhitecturii tradiționale românești, ci 
si un punct turistic de mare atracție, 
prevăzut cu spații de cazare și uni
tăti de alimentație publică.

La plecare, miile de participant 
aclamă din nou. cu însuflețire, pe 
secretarul general al partidului, care 
■e îndreaptă spre centrul orașului, 
unde urmează să aibă loc adunarea 
populară.
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VIZITA BE LUCRUA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL SUCEAVA
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
producției și a muncii, pe meca
nizarea și automatizarea proceselor 
de producție și de conducere a ac
tivității economice, pentru a obține 
o creștere mai substanțială a pro
ductivității muncii — factorul ho- 
tărîtor al dezvoltării accelerate a 
patriei noastre. (Urale și aplauze 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție realizării programu
lui de investiții. Județul Suceava 
are de realizat un volum de inves
tiții de 15 miliarde de lei, de două 
ori și ceva mai mare decît în cin
cinalul precedent. Trebuie spus că 
pînă acum există o anumită rămî- 
nere în urmă în îndeplinirea planu
lui. Dacă pe județ ea nu e prea 
mare, în municipiul Suceava se ri
dică la peste 30 la sută în acest an. 
Aceasta impune comitetului muni
cipal, organizațiilor de partid, în
treprinderilor de construcții, tutu
ror oamenilor muncii să ia măsu
rile cele mai energice pentru recu
perarea tuturor nerealizărilor, pen
tru îndeplinirea în bune condiții a 
planului de investiții și darea în 
folosință la timp a noilor capaci
tăți de producție. Numai pe aceas
tă bază se va putea asigura dez
voltarea în ritm rapid a economiei 
județului, creșterea contribuției sale 
la progresul general al țării. (Urale. 
Se aplaudă puternic și se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“). Este 
cu atît mai necesar să se a- 
corde atenție investițiilor, cu cit a- 
vem în vedere ca în acest cincinal 
să alocăm mijloace suplimentare 
pentru începerea a noi obiective în 
județul dumneavoastră. Pentru a- 
ceasta, trebuie să avem însă garan
ția că nu vom imobiliza fondurile, 
că nu ne vom pomeni cu ele, la 
sfîrșitul cincinalului, în bancă! Tre
buie să avem garanția deplină că 
veți realiza investițiile stabilite. 
Iată de ce trebuie luate toate mă
surile și acționat în modul cel mai 
energic pentru lichidarea rămîne- 
rilor în urmă și realizarea în bune 
condiții a întregului program de 
investiții. (Urale, aplauze prelungi
te. Se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

în acest cincinal urmează să se 
realizeze în județul dumneavoastră 
16 000 de apartamente, din care, 
dacă nu mă înșel, în municipiul 
Suceava circa 8 000 — mai mult cu 
aproape 3 000 decît s-a realizat în 
două cincinale anterioare. Și în a- 
cest domeniu există rămîneri în 
urmă. Conducerile întreprinderilor, 
organizațiile de partid, toți oamenii 
muncii trebuie să acționeze cu toa
tă fermitatea pentru a se realiza în 
întregime programul construcției 
de locuințe, pentru a se da la timp 
în folosință toate apartamentele, 
care vor contribui la realizarea u- 
nor condiții de viață mai bune pen
tru oamenii muncii, la creșterea 
bunăstării lor. (Urale și aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Este de înțeles că și consiliile 
populare orășenești, municipal și 
județean au o răspundere mare în 
această privință. Ele trebuie să aibă 
rolul principal în organizarea, sub 
conducerea organelor de partid, a 
activității de înfăptuire a progra
mului de investiții, de construcții 
de locuințe. Aceasta presupune că 
și în activitatea consiliilor popu
lare trebuie să se producă o pu
ternică dinamizare, ca ele să ac
ționeze cu mai multă fermitate în 

realizarea sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin. (Urale pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Cunosc organizația de partid 
din Suceava, cunosc oamenii mun
cii din Suceava și știu că atunci 
cînd se apucă de treabă ei pot face 
adevărate minuni. De aceea, am 
deplina încredere că rămînerile în 
urmă, lipsurile și greutățile care 
s-au ivit vor fi depășite și că se va 
realiza cu succes planul de dezvol
tare a județului în toate domeniile, 
inclusiv în cel al investițiilor. 
(Aplauze îndelungate, urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Odată cu dezvoltarea economiei 

naționale, cu creșterea venitului 
național, partidul face totul pen
tru a asigura înfăptuirea în viață 
a programului de ridicare a veni
turilor și a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Ca rezultat al fap
tului că în primul an și opt luni 
din acest cincinal s-au aplicat un 
șir de măsuri pentru reducerea 
cheltuielilor de investiții și de pro
ducție, a apărut posibilitatea de a 
aloca o parte mai mare din venitul 
național pentru dezvoltarea rapidă 
a diferitelor sectoare economice și, 
totodată, fonduri care însumează 
peste 30 de miliarde lei, în scopul 
ridicării mai accentuate a venitu
rilor oamenilor muncii, a nivelului 
de trai al poporului. Pe această 
bază am putut lua, în Plenara Co
mitetului Central din iunie, hotărî- 
rea de a spori retribuția oamenilor 
muncii și veniturile țărănimii cu 
30 la sută, în loc de 18—20 la sută 
cît prevăzuse Congresul al XI-lea. 
Această creștere substanțială a ve
niturilor asigură un nivel de trai 
material și spiritual mai ridicat 
pentru toți oamenii muncii din pa
tria noastră. (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Am adoptat, de asemenea, mă
suri de creștere a pensiilor, cu 
circa 22 la sută, față de 16—18 la 
sută, cît era prevăzut în Directi
vele Congresului al XI-lea, precum 
și a alocațiilor pentru copii cu cir
ca 30 la sută și a indemnizațiilor 
pentru femeile cu mai mulți copil. 
Toate acestea demonstrează pre
ocuparea constantă a partidului 
nostru ca, pe măsura dezvoltării e- 
conomiei naționale, să facă totul 
pentru creșterea bunăstării, faptul 
că țelul suprem al partidului, esen
ța însăși a socialismului sînt bună
starea și fericirea națiunii noâs- 
tre socialiste. (Aplauze și u- 
rale. Se scandează de repetate ori 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ceea ce realizăm în toate dome
niile, succesele obținute în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea demonstrează justețea po
liticii partidului nostru, faptul că 
el. știe să aplice în mod creator 
legitățile generale, să găsească so
luții corespunzătoare noilor cerin
țe ale etapei de dezvoltare în care 
se găsește națiunea noastră — eta
pa înaintării rapide pe calea socia
lismului și comunismului. (Aplau
ze puternice. Urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

în același timp, ne preocupăm 
de creșterea nivelului de cultură 
al poporului, de dezvoltarea învă- 
țămîntului și științei; trebuie să 
menționez cu satisfacție rezultatele 
bune ale primului Festival „Cîn- 
tarea României'1, în care sucevenii 
au ocupat un loc important. (A- 
plauze puternice. Urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Așa cum am menționat Ia re
centa consfătuire cu activul din 
domeniu! educației politice și ideo
logiei, trebuie să acționăm cu mai 
multă hotărîre și în direcția ridi
cării conștiinței socialiste a mase
lor. Să facem ca fiecare cetățean 
să devină conștient că el, împreu
nă cu întreaga colectivitate, este 
pe deplin stăpîn pe bogățiile na
ționale, pe destinele țării și, ca 
atare, trebuie să acționeze împreu
nă, într-o deplină solidaritate, în 
mod conștient, pentru a asigura 
viitorul tot mai luminos al națiu
nii noastre. (Aplauze puternice și 
urale prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Este de la sine înțeles că avem 

obligația să facem totul pentru a 
asigura progresul patriei noastre, 
al poporului nostru. Totodată, a- 
vem obligația față de națiunea 
noastră, cît și față de cauza pro
gresului, păcii și colaborării, să 
desfășurăm o intensă și largă ac
tivitate internațională. Pornind de 
aici, partidul și statul nostru mi
litează cu fermitate pentru întă
rirea și dezvoltarea colaborării cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Acționăm hotărît 
pentru a contribui la așezarea re
lațiilor dintre state pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, ale neamestecu
lui în treburile interne, renunțării 
Ia forță și la amenințarea cu for
ța, ale respectului față de drep
tul fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe bogățiile naționale, pe destine
le proprii, de a-și făuri viața așa 
cum dorește, fără nici un amestec 
din afară. (Aplauze puternice, 
urale prelungite. Se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Facem totul pentru a contribui 
la realizarea securității în Europa, 
pentru a ne aduce contribuția la 
succesul reuniunii de Ia Belgrad 
din acest an, care trebuie să dea 
un nou impuls înfăptuirii docu
mentelor semnate la Helsinki, co
laborării economice și, în primul 
rînd, să deschidă calea trecerii la 
dezangajarea militară, fără de care 
nu se poate vorbi nici Se securitate, 
nici de pace. (Urale și aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Ne pronunțăm pentru soluțio
narea problemelor litigioase dintre 
state pe calea tratativelor pașnice, 
pentru a se evita recurgerea la 
război. Considerăm că este în in
teresul tuturor popoarelor de a 
face totul pentru a se împiedica iz
bucnirea nu numai a unui război 
general, ci și a unor războaie lo
cale, care aduc pagube și daune 
deosebit de mari națiunilor. (Urale 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Desfășurăm o activitate intensă 
pentru a întări solidaritatea cu ță
rile în curs de dezvoltare, pentru a 
contribui la lichidarea subdezvol
tării, pentru făurirea noii ordini 
economice internaționale, care să 
așeze relațiile dintre state pe bază 
de echitate, să deschidă perspectiva 
accesului tuturor la tehnologiile 
noi, moderne, să asigure stabilita
tea și progresul general al econo
miei mondiale. (Urale și aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Acționăm, totodată, permanent 
pentru trecerea la măsuri concre

te de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, pentru a 
se pune capăt cursei înarmărilor și 
discuțiilor interminabile, fără re
zultat, ce se duc pe această temă. 
Sutele de miliarde de dolari care 
se cheltuiesc anual pentru înarma
re să fie, cel puțin în parte, des
tinate dezvoltării economice-socia- 
le, soluționării problemelor care 
privesc condițiile de viață și de 
muncă ale populației de pe între
gul glob. (Urale, aplauze puternice. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“.

Sîntem ferm hotărîți să acționăm 
și în continuare pentru întărirea 
solidarității și unității tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
pentru creșterea rolului maselor, al 
popoarelor, în soluționarea proble
melor internaționale, în lupta pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună pe planeta noastră. (Urale și 
aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
La Iași am spus că am venit în 

cîteva județe din Moldova pentru 
a vedea cum muncesc moldovenii. 
Trebuie să spunem că avem im
presii deosebit de plăcute ; într-a- 
devăr, Moldova noastră devine tot 
mai frumoasă, tot mai bogată, iar 
locuitorii ei tot mai îmbelșugați. 
(Aplauze, urale îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Și la Iași, și la Pașcani, și la Bi
volari, și în Botoșani, și la Leșu 
Ursului, și la Rădăuți, și la Su
ceava, am constatat cu multă bu
curie entuziasmul cu care oamenii 
muncii din Moldova, la fel ca oa
menii muncii din întreaga noastră 
țară, înfăptuiesc neabătut Progra
mul elaborat de Congresul al XI- 
lea de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. (A- 
p lăuze și urale îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Aș dori ca în încheiere să ex
prim mulțumiri tuturor suceveni
lor, precum și locuitorilor din Iași 
și Botoșani, pentru manifestările 
pline de căldură și entuziasm cu 
care ne-au întâmpinat și în care ve
dem o expresie a încrederii în po
litica partidului nostru comunist, 
a hotărîrit lor de a face totul pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, ce 
corespunde pe deplin intereselor 
națiunii noastre Socialiste. (Aplau
ze și urale îndelungate. Asistența 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !").

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor Sucevei succese tot 
mai mari în întreaga activitate vii
toare. Să crească mereu contribu
ția pe care o aduceți la realizarea 
Programului partidului și, dacă e 
posibil, să nu vă mulțumiți numai 
cu locul al doilea nici în agricul
tură șl nici în industrie, ci să ac
ționați pentru a ocupa locul de 
frunte.

Vă urez multă sănătate, multă 
fericire și bucurie !

(Participanții la marea adunare 
populară din Suceava iși exprimă 
entuziasmul și căldura sentimente
lor față de secretarul general ai 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încrederea în politica 
partidului și statului și hotărirea 
de a face totul pentru realizarea 
ei, manifestând furtunos prin ropo
te de aplauze și urale nesfîrșite, o- 
vaționind minute în șir și scan- 
dînd „Ceaușescu și poporul 1", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

In fața machetei, se examinează amplasamentul viitoarelor obiective din zona industrială a Văii Sucevei

Se vizitează întreprinderea mecanică din Suceava

Flori ale dragostei și recunoștinței

La întreprinderea de prelucrare a lemnului din Rădăuți
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL SUCEAVA
Adunarea populară, desfășurată în- 

tr-o atmosferă vibrantă, plină de en
tuziasm, a avut loc in piața centra
lă a Sucevei și a constituit momen
tul central al vizitei secretarului ge
neral al partidului pe meleagurile 
Tării de Sus. Zeci de mii de oa
meni ai muncii de pe platformele in
dustriale ale Sucevei, din alte loca
lități ale județului au venit, însufle
țiți de adinei sentimente de dragoste 
si stimă, pentru a se reîntilni cu se
cretarul general al partidului, pentru 
a-și exprima încă o dată hotărîrea 
fermă de a-i urma îndemnurile și 
indicațiile, și a se dărui cu toată 
ființa înfăptuirii mărețelor sarcini 
cuprinse în programul de dezvoltare 
multilaterală a patriei, adueîndu-și 
astfel contribuția la transpunerea în 
viață a politicii consecvente a parti
dului de ridicare continuă a nivelului 
de trai șl civilizație al poporului.

La sosirea în piață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sînt sa
lutați cu îndelungi aplauze, mii de 
glasuri scandînd cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, cuvinte care exprimă a- 
deziunea deplină a întregului popor 
față de politica internă și externă a 
partidului, hotărîrea sa nestrămutată 
de a urma neabătut această politică, 
pusă în slujba fericirii intregii na
țiuni.

In drum spre tribună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu traversează marea piață 
printr-un adevărat culoar viu, for
mat din bărbați și femei, îmbrăcați 
în pitorești costume bucovinene, din 
arcași și halebardieri, care readuc in 
piață atmosfera încărcată de istorie 
pe aceste meleaguri. Zeci de buciu
me învăluie cu melodii de bucurie 
marea incintă din centrul Sucevei.

Deschizînd adunarea, tovarășul A- 
lexandru Iliescu, prim-secretat al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean, a spus :

în gînd și simțire cu toți comu
niștii suceveni, cu toți, locuitorii a- 
cestor străbune meleaguri românești, 
în aceste momente de neasemuită 
bucurie, vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
să exprimăm deplina satisfacție, pro
funda noastră recunoștință pentru 
faptul că vă aflați din. nou în mij
locul oamenilor muncii din Cetatea 
Sucevei.

Asemenea întregii națiuni, trăim 
marea mîndrie că existența noastră, 
conștiința noastră sint luminate de 
adevărul că dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați 
dăruit viața și crezul revoluționar fe
ricirii și demnității neamului, că în 
cronica de aur a istoriei României 
socialiste ați înscris — prin gîndi- 
rea și fapta dumneavoastră — cele 
mai strălucite pagini de progres, 
prosperitate și prestigiu.

Enumerînd transformările înnoi
toare ce au avut și au loc pe melea
gurile bucovinene în anii istoriei noas
tre noi. vorbitorul a arătat că indus
tria județului a cunoscut o creștere 
dinamică: ea realizează azi. în numai 
28 de zile. întreaga producție indus
trială suceveana a anului 1950. La u- 
nele produse, cum sînt minereul de 
mangan. hîrtie. cherestea, plăci aglo
merate din lemn, brinzeturi superioa
re, județul ocupă primul loc pe tară, 
iar la minereuri complexe si celuloză 
— locul dot

Un curs ascendent caracterizează 

agricultura suceveană. ca Si activita
tea din celelalte dome’-’i și sectoare ; 
a crescut necontei ,'t nivelul de trai 
al oamenilor muncii.

Importantele mutații petrecute în 
toate sferele de activitate ale jude
țului se întemeiază pe un amplu pro
gram de investiții, care. în actualul 
cincinal, se ridică la cote mult su
perioare perioadei anterioare : va
loarea acestora este aproape egală 
cu cea din cei 24 de ani care preced 
cincinalul în care ne aflăm.

Pentru toate acestea — a spus vor
bitorul — pentru grija constantă pe 
care o manifestați față de înflorirea 
complexă a meleagurilor noastre, su
cevenii vă adresează din inimă, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele 
mal fierbinți mulțumiri. Vă asigurăm, 
în același timp, că oamenii din ju
dețul nostru, călăuziți de hotăririle 
partidului, de prețioasele dumnea
voastră indicații date cu prilejul vi
zitelor anterioare, sînt angajați cu 
toate forțele în opera de înfăptuire 
și depășire a prevederilor actualului 
cincinal, de înflorire continuă a 
scumpei noastre patrii, România so
cialistă.

îngăduiți-ml, tovarășe secretar ge
neral. să folosesc acest minunat pri
lej pentru a vă raporta că oamenii 
muncii din industria județului au 
realizat cu 12 zile mai devreme sar
cinile ce le-au revenit în primele 
8 luni din acest an. oferind econo
miei naționale o producție suplimen
tară în valoare de 409 milioane lei, 
concretizată în minereu-mangan, 
mașini-unelte. cherestea, plăci aglo
merate din lemn, conserve din came 
și altele. Totodată, au fost obținute 
succese în creșterea productivității 
muncii. în folosirea mai bună a spa
tiilor de producție. Pînă la finele a- 
nului curent vor fi utilizate în sco
puri productive spatii industriale în- 
sumind aproape 8 000 mp. urmînd ca, 
în perioada următoare, alți 13 000 mp 
să primească aceeași destinație.

Vă raportăm, de asemenea, că au 
fost puse în funcțiune toate capaci
tățile de producție prevăzute pentru 
această perioadă, că ne-am amplificat 
eforturile în domeniul investițiilor, al 
căror volum din acest an este cu 21 
la sută mai mare față de anul trecut. 
Se construiesc importante obiective 
aparținind industriilor chimice, con
strucțiilor de mașini, industriei ușoa
re și alimentare, care vor spori și di
versifica potențialul economic al ju
dețului.

în agricultură, recoltarea cerealelor 
păioase s-a încheiat în bune con
diții. realizîndu-se si depăsindu-se 
sarcinile ce ne reveneau la fondul 
de stat : în prezent eforturile sînt 
concentrate spre strîngerea operativă 
si fără pierderi a cartofilor, a sfeclei 
de zahăr, spre realizarea efectivelor 
de animale si creșterea producției de 
lapte, avînd toate condițiile să înde
plinim integral sarcinile la fondul 
central.

Onorați profund si puternic stimu
lați de conferirea „Ordinului Muncii" 
clasa a Il-a organizației noastre ju
dețene de partid pentru succesele dn- 
bîndite anul trecut în agricultură, 
vom face totul pentru ca în acest im
portant domeniu de activitate să ob
ținem rezultate mereu mai bune, pe 
măsura resurselor de care dispunem, 
a hărniciei lucrătorilor ogoarelor 
noastre.

Știm, tovarășe secretar general — 
a spus vorbitorul — că in toate dome
niile trebuie să muncim mai mult șl 
mai bine, să acționăm mai energic 

pentru perfecționarea activității. De 
aceea, luptăm cu fermitate pentru li
chidarea neajunsurilor ce mai există, 
avînd in vedere că nu în toate uni
tățile producția se desfășoară ritmic, 
că sîn.t încă reale posibilități de re
ducere a cheltuielilor, și. îndeosebi, 
a cheltuielilor materiale, de perfec
ționare a tehnologiilor si ridicare a 
calității produselor.

Printr-o riguroasă organizare a 
muncii ■ pe șantiere, vom grăbi rit
mul lucrărilor, în special la obiecti
vele industriale unde avem unele ră- 
mineri în urmă, astfel ca potențialul 
economic al județului să se înscrie în 
nivelurile prevăzute pentru acest 
cincinal.

Dispunem de puternice organizații 
de partid șl colective muncitorești, 
de buni specialiști, de o dotare teh
nică corespunzătoare, de oameni mi
nunați, dăruiți trup și suflet politicii 
partidului, care nu o dată au situat 
județul pe locuri de frunte în marea 
întrecere socialistă, îneît putem avea 
certitudinea unui curs ascendent al 
activității în toate domeniile.

înalta Îndatorire patriotică și socia
lă de a munci mai rodnic și mai 
bine își are ca temei grija deosebită, 
constantă, pe care o manifestă parti
dul și statul pentru creșterea bună
stării materiale și spirituale a tutu
ror oamenilor muncii. Sucevenii, ase
menea întregului popor, au primit cu 
mare bucurie și deosebită satisfacție 
măsurile stabilite din inițiativa dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de ridicare mai 
accentuată a nivelului de trai. In 
județul nostru, ca urmare a aplicării 
acestor măsuri, numai în acest an. 
aproape 57 mii angajați vor primi 
suplimentar peste 100 milioane lei, 
iar pensionarii din județ vor bene
ficia de un plus de peste 16 milioane 
lei.

Pe deplin conștient! că acest efort 
financiar al societății noastre trebuie 
să-și aibă acoperire în sporuri de 
producție materială, oamenii muncii 
din județul nostru sînt hotărîți să-și 
pună toată puterea minții și brațelor 
lor în slujba progresului economic, 
a creșterii avuției naționale — sin
gurul izvor al prosperității noastre, 
să muncească fără preget pentru 
transpunerea neabătută în viață a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului.

în acest efort ne este pilduitor, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, exemplul dumneavoastră de pro
fundă gindire și energică acțiune, de 
muncă titanică, de strălucit organiza
tor și dinamizator al forțelor con
structive ale patriei, de luciditate 
comunistă și patos revoluționar, de 
făuritor al aspirațiilor de progres și 
lumină ale națiunii noastre.

Exprimînd atașamentul lor nemăr
ginit fată de secretarul general al 
partidului, sucevenii dau o înaltă a- 
preciere politicii internaționale a par
tidului și statului nostru, al cărei ar
hitect clarvăzător sînteti dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mulțumindu-vă din inimă. încă 
o dată, iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru noua vizită de lu
cru pe care o întreprindeți ne plaiu
rile bucovinene. pentru prețioasele 
indicații pe care ni le-ati dat. vă asi
gurăm că sucevenii, strîns uniți în iu- 
rul partidului, vor pune și în viitor 
toată priceperea si energia lor în 
slujba înfăptuirii politicii partidului, 
a făuririi pe pămîntul patriei a so

cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

în cuvîntul său, Dumitru Sofian, 
secretarul comitetului de partid de 
la Exploatarea minieră Lesu Ursu
lui. a spus :

în aceste clipe de neasemuită bucu
rie pentru suceveni, colectivul de ia 
Exploatarea minieră Lesu Ursului 
vă mulțumește din inimă, tovarășe 
secretar general, pentru faptul că vă 
aflați din nou în mijlocul nostru, 
pentru indicațiile deosebit de pre
țioase pe care ni le-ati dat cu ocazia 
vizitei de lucru întreprinse azi in 
unitatea noastră.

Mobilizați de hotăririle Congresului 
al XI-lea al partidului, de îndemnu
rile dumneavoastră privind ridica
rea nivelului tehnic si sporirea pro
ductivității muncii, cantitatea de mi
nereu extras in actualul cincinal a 
crescut cu 12 la sută fată de perioada 
corespunzătoare a cincinalului tre
cut.

Minerii suceveni Isl exprimă din 
adîncul ființei lor recunoștința fier
binte pentru atenția deosebită pe care 
conducerea partidului si statului, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceausescu, o acordați ridică
rii nivelului de trai al minerilor, al 
întregului popor. Beneficiind de a- 
plicarea măsurilor de creștere mai 
rapidă a nivelului de viată, numai 
lucrătorii din sectoarele de exploa
tare. preparare si din activitățile geo
logice ale județului vor primi supli
mentar. pînă la finele acestui an. o 
retribuție de aproximativ 20 milioane 
lei. Este un mare efort al țării, pe 
care ne angajăm să-l răsplătim prin
tr-o activitate mai susținută, cu spo
rită eficiență, prin producția supli
mentară pe cate sîntem hotărîți s-o 
obținem peste prevederile planului.

Reafirm aici, tovarășe secretar ge
neral. hotărîrea minerilor suceveni de 
a-și concentra toate forțele spre lăr
girea bazei de materii prime și va
lorificarea rezervelor minerale cu 
conținuturi mai reduse, creșterea gra
dului de recuperare si utilizare supe
rioară a metalelor din zăcăminte, spre 
afirmarea largă a răspunderii și spi
ritului muncitoresc în toate sectoarele 
și locurile de producție.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că minerii suce
veni. in frunte cu comuniștii, vor 
munci cu toată puterea lor pentru 
a-și spori contribuția la progresul ra
pid al patriei, la înflorirea multilate
rală a României socialiste.

La rîndul său. Elvira Băeș, munci
toare La întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul" din Suceava, a spus :

Acum, cind întreaga suflare a 
„Tării de SUS" cunoaște momente de 
mare sărbătoare, permiteți-mi ea, in 
numele tuturor lucrătorilor din in
dustria ușoară suceveană. să dau glas 
bucuriei de a ne întilni din nou cu 
dumneavoastră la locurile noastre de 
muncă, precum si la această mare 
adunare populară.

Pe toți ne stăpînește bucuria de a 
vă putea întimpina astăzi cu impor
tante realizări. Vă raportăm, stimate 
tovarășe secretar general, că produc
ția globală în industria ușoară suce
veană a înregistrat o depășire, pe 8 
luni ale anului curent, de peste 90 
milioane lei ; a fost depășită, totoda
tă. sarcina suplimentară de creștere 
a productivității muncii.

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral. avem proaspătă în suflet o 
mare mulțumire — cea produsă de 
măsurile luate de conducerea parti
dului. din inițiativa dumneavoastră, 
pentru creșterea mai accentuată a ni

velului de trai al poporului în acest 
cincinal. Numai colectivul între
prinderii „Zimbrul", in care lu
crez, va beneficia, în 1977, de o 
retribuție suplimentară de peste 7 
milioane lei. Grija părintească de 
care ne simțim înconjurați, fericirea 
de a ne vedea copiii ocrotiți cu mare 
atenție ne îndeamnă să dăm glas 
recunoștinței noastre fără margini, 
mulțumind pentru aceasta partidului, 
dumneavoastră, fiul cel mai iubit al 
poporului.

Sîntem conștient! că bunăstarea 
noastră depinde de felul cum mun
cim. că trebuie să facem mai mult 
pentru eliminarea neajunsurilor pe 
care le mai avem, pentru valorifi
carea tuturor rezervelor de care dis
punem. Ne angajăm să traducem în 
viață, în mod neabătut, cu toată pri
ceperea și hărnicia de care Sîntem 
în stare, politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, pen
tru înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
deosebita bucurie a tuturor forestie
rilor de pe aceste meleaguri pentru 
cinstea și onoarea ce ne-o faceți de 
a vă afla din nou în mijlocul nostru, 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, comunistul care 
întruchipează în mod strălucit nă
zuințele cele mai cutezătoare ale na
țiunii noastre socialiste — a spus, în 
cuvîntul său. Vasile Sava. directorul 
întreprinderii forestiere de exploa
tare și transport Suceava. Cele ma! 
alese sentimente adresăm, de ase
menea. tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Răspunzind încrederii și prețuirii 
de care se bucură din partea condu
cerii partidului și statului, oamenii 
muncii care lucrează în sectorul fo
restier vă raportează, stimate 
tovarășe secretar general. Îndepli
nirea cu 20 de zile mai devreme, la 
toți indicatorii, a sarcinilor de plan 
pe 9 luni ale anului și obținerea, 
peste prevederile anuale de plan, a 
unei producții suplimentare in va
loare de circa 100 milioane lei.

Sint.em bucuroși să vă raportăm că 
forestierii suceveni acționează cu 
toate forțele pentru transpunerea în 
viată a programului de măsuri pri
vind conservarea si dezvoltarea fon
dului forestier, elaborat din inițiati
va dumneavoastră, valorificînd si 
gospodărind mai rațional lemnul. în 
special cel de mici dimensiuni, prin 
folosirea în întregime a acestuia în 
producția de , celuloză. și stratificate.

Colectivul de muncă al unității 
noastre a primit cu deosebită satis
facție măsurile luate de conducerea 
partidului pentru creșterea mai acce
lerată a nivelului de trai. Noi. toți, 
vedem în aceste măsuri o nouă si 
puternică expresie a grijii și preocu
pării partidului, a dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, 
pentru ca viata poporului nostru să 
fie tot mai îmbelșugată, demnă si fe
ricită. De aceea, răspunsul nostru, 
muncitoresc si comunist, nu poate 
fi altul decît amplificarea energiilor 
si elanului creator, obținerea unor 
producții suplimentare, de cea mai 
bună calitate.

Pentru vremurile fericite pe care 
le trăim, gîndurile noastre se în
dreaptă. încărcate de cea mai înal
tă recunoștință, către Partidul Co
munist Român, către dumneavoastră, 
mult st invite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. care, prin activitatea cu 
adevărat ■ titanică oe care o desfă

șurat!. conduceți cu Înțelepciune sl 
clarviziune poporul nostru, destinele 
tării oe drumul socialismului și co
munismului.

Luind cuvîntul. Nicolae BHndu, 
Erou al Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. Bosanci. a spus :

Cugetul și Inimile noastre, ale tu
turor țăranilor cooperator! de ne mi
nunatele plaiuri bucovinene sînt 
pline de cea mal aleasă bucurie că 
dumneavoastră, bărbatul care «slujiți 
tara si fericirea ei ca nimeni altul, 
vă aflați aici, din nou în mijlocul 
nostru.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că agricultura suceveană se 
află pe un drum bun. Județul nos
tru are acum o încărcătură de peste 
84 taurine la suta de hectare, pon
derea acestui sector în producția 
globală este de 46 la «ută. realizîn
du-se de ne acum sarcina trasată la 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului.

Cooperativele agricole de producție 
din județ au livrat la fondul de stat, 
peste prevederi, circa 35 mii hectolitri 
lapte de vacă, depăsindu-se astfel an
gajamentul pe 1977. La cultura griu
lui. județul a obținut, fată de 1975. 
cu 1 100 kg mai mult la hectar, la 
cartofi — după cum arată produc
țiile de pînă acum — recolta va fi 
bună.

Chibzuind cu răspundere, trebuie șă 
spunem, totodată, că mai avem multe 
de realizat, că nu am făcut tot ce se 
poate face pentru a folosi cu randa
ment maxim fiecare palmă de pă- 
mint. Sîntem. de aceea, hotărit! să 
lucrăm mai bine, să ne organizăm si 
să utilizăm cu mai mult folos forțele 
umane și mecanice de care dispun 
unitățile noastre, să transpunem în 
viată cu toată fermitatea prevederile 
programului de dezvoltare a zooteh
niei, program al cărui initiator ati 
fost dumneavoastră, mu.lt stimate to
varășe secretar general. Ne obligă la 
aceasta grija deosebită pe care con
ducerea partidului o manifestă pen
tru creșterea bunăstării țărănimii. 
Pentru această grijă, vă mulțumim 
din inimă, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

în numele celor peste 7 200 cadre 
didactice din județ, ale căror senti
mente de luminoasă bucurie se aso
ciază acum, mai mult ca oricind. cu 
cele ale generației aflate pe băncile 
școlii — a SPUS Rodica Alexandru, 
profesor emerit, directorul Liceului 
„Ștefan cel Mare" din Suceava — îmi 
exprim nemărginita, satisfacție pentru 
faptul că vă aflați din nou în mij
locul nostru, dumneavoastră, care, 
conducted cu strălucire destinele na
țiunii, sîtiteti în cel mai înalt grad 
preocupat de progresul scolii româ
nești. de formarea tineretului tn spi
ritul idealurilor noastre comuniste.

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe 
secretar general, să vă adresăm cele 
mai vii si calde mulțumiri pentru 
grija ce o manifestați pentru înflorirea 
învătâmîntului românesc si. in acest 
context, a Celui sucevean, unde dez
voltarea învătămîntulu! superior 
continuă la noi cote valorice bogatele 
tradiții universitare ale „Tării de 
Sus".

Am lncenut ieri un nou an școlar 
sub puternica impresie oe care a ge
nerat-o expunerea ne care ati fă
cut-o la recenta consfătuire cu acti
vul din domeniul ideologiei, precum 
și cuvîntările dumneavoastră rostite 
recent la Iași si la Botoșani. Chinul 
magistral în care ati di rect ion nt efor
turile ce trebuie să le consacram 
creșterii rolului scolii in edificarea 

cunoștințelor științifice si practice. în 
formarea convingerilor politice ale 
tineretului, legării organice a între
gului proces da invătămint cu cerin
țele producției, ale vieții constituie 
pentru noi un îndreptar viu în în
treaga activitate pe care o desfășu
răm in scoală șl în afara ei.

Știm că in acest amplu si complex 
proces de formare si educare a tine
rei generații mai avem multe de fă
cut, că noi. cadrele didactice, trebuie 
să participăm mai activ, cu toată 
priceperea noastră, la legarea strin- 
să a învătămintului cu producția, cu 
cerințele practicii social-politice.

Urmînd exemplul dumneavoastră 
de comunist si patriot înflăcărat, de 
dăruire și muncă neobosită pentru 
prosperitatea si fericirea patriei 
noastre socialiste, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nimic pentru a ne 
face datoria asa cum ne-o cer parti
dul. tara, asa cum ne-o cereți dum
neavoastră. pentru ca eforturile noas
tre să rodească in generațiile care 
vor duce mai departe flacăra con
strucției socialiste si comuniste ne 
Pămîntul scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

în ovațiile zecilor de mii de 
participanți la adunare, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu vie a- 
tenție și deosebit interes de către 
toți cei prezenți în marea piață, fiind 
subliniată în dese rînduri cu aplauze 
și urale. Aceste elocvente manifes
tări de satisfacție și bucurie au con
stituit. totodată, un solemn angaja
ment de a transpune in fant indica
țiile și sarcinile puse în fata lor de 
secretarul general al partidului, de a 
munci cu devotament și dăruire co
munistă pentru propășirea si înflo
rirea patriei socialiste.

Dind grăitoare expresie acestor 
sentimente, primul secretar al comi
tetului județean de partid a subli
niat. în încheiere, hotărîrea tuturor 
sucevenilor de a se arăta pe măsura 
mărețelor sarcini puse în fata lor de 
documentele celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. „Permiteti-ne. 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, să vă mulțumim 
încă o dată, din adîncul inimilor 
noastre, pentru onoarea ce ne-ați 
făcut-o. de a fi în mijlocul suceve
nilor. pentru prețioasele indicații si 
îndrumări ce ne vor călăuzi și am
plifica eforturile în îndeplinirea la 
un nivel superior a sarcinilor pe care 
partidul. dumneavoastră personal, 
le-ați pus in fala noastră, a tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri". în numele tuturor locuito
rilor Tării de Sus. el a urat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu multă sănătate, multi ani. 
spre binele și prosperitatea întregu
lui popor.

Mulțimea salută din nou cu 
căldură și însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu s! poporul !“. Răsună cîn- 
tecul „Partidul, Ceaușescu, România", 
se aud pînă departe profunde glasuri 
de bucium. Astfel ia sfirsit marea 
adunare populară, expresie elocven
tă a sentimentelor de adîncă dragoste 
și stimă pe care locuitorii Sucevei, 
întregul popor le nutresc fată de 
partid, fată de secretarul său general.

RECOLTAREA SI TRflUSPOSIilL CARTUF1LDR
Drumul din cîmp la spațiile de depozitare trebuie

scurtat pentru a se evita orice pierderi
Este în plină desfășurare recoltarea cartofilor — 

una din cele mai valoroase plante alimentare. Pentru 
ca producția acestui an să fie strînsă fără întîrziere 
și depozitată cu grijă, astfel încit să se evite orice pier
deri, se cere ca in fiecare unitate să fie respectate o 
serie de norme tehnice. Care sint acestea ? Ne răs
punde tovarășul dr. Matei Bcrindei, directorul Institu
tului de cercetări și producția cartofilor — Brașov.

în această perioadă trebuie să continue cu toate for
țele recoltatul cartofilor. Menționez că recolta este 
bună, tuberculii sint sănătoși. De asemenea, solul, 
avînd o umiditate potrivită, se lucrează foarte bine la 
recoltat. O atenție deosebită trebuie acordată trans
portului și depozitării — de care depinde în mare 
măsură ca producția să nu se diminueze in nici un 
fel. în primul rind, tuberculii nu trebuie lăsați în 
cimp, în bătaia vintului și a soarelui, deoarece a- 
ceasta determină nu numai pierderi în greutate, ci și

deprecieri calitative. In condițiile acestui an, pentru 
reducerea pierderilor din timpul păstrării, cauzate de 
putregaiuri, trebuie să se evite vătămarea tuberculilor 
la recoltare si sortare. în silozuri si depo
zite, temperatura să nu depășească 20 de grade tn masa 
tuberculilor și nici să nu scadă sub 10—15 grade. Car
tofii aduși din cimp se pot depozita te spații acoperite. 
Cind acestea sint insuficiente, se pot păstra, pînă la 
sortare și depozitare, și afară. Se vor asigura condiții 
ca temperatura în masa tuberculilor să scadă in 
special ta zilele mai călduroase. Dacă tempera
tura din masa tuberculilor este mai mare decit cea 
exterioară, vor fi luate măsuri urgente pentru reduce
rea ei. Este bine ca la aerisire să se folosească venti
latoarele utilizate la uscarea furajelor. într-un cuvint, 
trebuie să facem totul pentru a strînge și păstra in 
bune condiții recolta de cartofi din acest an, astfel încit 
să se evite orice pierderi.

COVASNA
Pînă la 15 septembrie. în coopera

tivele agricole din județul Covasna 
cartofi! au fost recoltați de pe 5 270 
hectare, reprezentînd 56 la sută din 
suprafața cultivată. în scurtă vreme 
s-au livrat la fondul de stat peste 
27 000 tone cartofi. în cooperativele 
agricole Lemnia. Aita Mare, Hăghig 
s-a încheiat recoltarea cartofilor, iar 
în cele care fac parte din consiliile 
intercooperatiste Sînzieni și Tg. Se
cuiesc — lucrările sint avansate. Cum 
se muncește in aceste zile si ce pro
bleme se ridică în legătură cu recol
tarea cartofilor 1

Tarlalele cooperativei agricole din 
Cernut — cea mai mare unitate 
producătoare de cartofi din țudet — 
erau împînzite de oameni. Peste 750 
de locuitori al comunei — coopera
tori. tineri și vîrstnici. elevi — par
ticipă la această lucrare. în urma ce
lor 15 mașini, echipele de culegă
tori strîngeau cartofii în grămezi. 
După cum ne-a precizat inginerul 
șef al cooperativei agricole. Moizi 
Gyula, »-au organizat echipe specia
lizate de lncărcare-descărcare. iar 
pentru a scurta cît mai mult distanta 
de transport. întreprinderea de ami
don Tg. Secuiesc a amplasat un cen
tru de preluare chiar la marginea 
comunei. De asemenea, comandamen
tul comunal a luat măsuri pentru su
plimentarea mijloacelor de transport.

La cooperativa agricolă Tg. Secu
iesc lucrau la recoltarea cartofilor 
peste 400 de oameni. Recolta de pe 
200 hectare a si ajuns la adăpost. 
Pînă la această dată s-au livrat la 
fondul de stat peste 1 800 tone. După 
cum ne-a spus inginerul-șef al coo
perativei, tovarășul Szarvadi Jozsef, 
într-o săptămlnă s-a reușit să se re
ducă stocurile de cartofi de pe cimp 
cu 1 000 tone. Totuși, mai sînt în gră
mezi 800 tone de cartofi.

Constatind că pe cîmp există 
stocuri mari de cartofi, printr-o de
cizie, Comitetul executiv al Con

siliului popular județean a sta
bilit o serie de măsuri care urmea
ză să fie aplicată de comandamentele 
comunale, măsuri ce urmăresc ca re
coltarea si transportul să fie corelate 
pe bază de grafice zilnice. Cu deose
bire se cere intensificat transportul, 
întrucit si la această dată mai sînt 
pe cimp. in grămezi sau in saci, 
25 000 tone de cartofi. Chiar dacă, in 
ultimele zile, in unele cooperative 
agricole — Tg. Secuiesc. Mărgineni. 
Ghelita. Catalina — stocurile de car
tofi din cimo s-au redus, totuși în 
altele — Dalnlc. Brateș. Chilieni — 
ele au crescut cu cîte 100—200 tone. 
Se impune, așadar, organizarea judi
cioasă în toate unitățile a echipelor 
de incărcători-descărcători. astfel in
cit forța de muncă să fie mai bine 
folosită si să se reducă timpul de 
staționare a mijloacelor de transport. 
(Tombri Geza).

HARGHITA
în județul Harghita, recoltarea 

cartofilor se desfășoară cu toate for
țele. Importante forte umane si me
canice sint concentrate la executarea 
acestei lucrări. Este normal, deoarece 
urmează să fie strînsă recolta de pe 
o suprafață de aproape 20 000 ha, din 
care 8 824 hectare în sectorul coope
ratist. Ce se întreprinde pentru ca 
producția de cartofi să ajungă repe
de in silozuri 7

La indicația biroului comitetului ju
dețean de partid se acționează pen
tru folosirea din plin a fiecărei zile 
si ore bune de lucru ta cîmp. Ca 
urmare, in numeroase cooperative 
mari cultivatoare de cartofi din ba
zinele Ciuc si Gheorgheni a fost 
strinsă recolta de pe mari suprafețe. 
Bunăoară. în cele din Sinmartin, Coz- 
meni. Bancu. Sinsimion, Tusnad si 
Lăzarea s-au recoltat mai bine de 
50 la sută din suprafețe. în mod 
deosebit merită apreciate rezultatele 
obținute de cooperativa agricolă din 
Joseni — localitate situată în cea 
mai friguroasă zonă a tării. Aici, 

specialiștii, membrii consiliului de 
conducere au luat măsuri pentru 
încheierea recoltării cartofilor înain
te de apariția înghețului. Bunăoară, 
din cele 340 ha cultivate cu cartofi, 
recolta a fost strînsă. oină in pre
zent. de pe o suprafață de 250 ha. 
Se muncește cu spoj șl in coo
perativele agricole din Gheorgheni. 
Toplița-Ciuc, Ciuesîngiorgiu. Casinul 
Nou. Sîncrăieni gi altele.

Din Păcate, nu peste tot se acțio
nează cu aceeași responsabilitate. In 
15 unități, din cele 72 cultivatoare de 
cartofi in județul Harghita, lucrările 
de recoltare se desfășoară lent. De 
ce? Pentru că la muncă participă 
doar o parte din torta de muncă, iar 
mașinile aflate in dotare nu se folo
sesc in întregime. Asemenea situații 
am întîlnit. in cursul raidului. îndeo
sebi ta unitățile agricole din Fru
moasa. Mădăraș. Dănești si alte
le. La Frumoasa, de pildă, unitate 
care din cele 330 ha cu cartofi n-a reu
șit să recolteze decit 30 ha. sint pre- 
zenti oe cîmp doar 150—200 coopera
tori zilnic : din 10 mașini de recoltat 
existente nu sint folosite decit 4.

Concomitent cu intensificarea re
coltării. se impune să fie luate mă
suri si în ce privește transportul și 
depozitarea cartofilor, livrarea aces
tora către beneficiari, deoarece în 
desfășurarea acestor lucrări se fac 
simțite serioase deficiențe de orga
nizare. Astfel, la 9 septembrie, pe 
rampele centrelor de recepție din 
Tușnad, Sîncrăieni și Sînsimion au 
fost găsite peste 2 000 tone cartofi. 
Nerespectind clauzele contractuale. 
Regionala C.F.R. Brasov provoacă, ca 
si în anii precedent), mari greutăți 
unităților producătoare.

Iată de ce. pornind de la realită
țile existente si deficientele consta
tate. organele județene au hotărit 
să intervină cu măsuri energice, de- 
terminînd pe toti factorii de răspun
dere să acționeze cu mai multă stă
ruință pentru strîngerea si depozi
tarea cît mai grabnică a întregii pro
ducții de cartofi. (I. D. Kiss).

cinema
• Hercule tn centrul pămîntului î 
SALA PALATULUI - 17,15; 20,15, 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII - 13.
• Buzduganul cu trei peceți : PA
TRIA - 9; 12,30; 16; 19,30, FAVO
RIT - 12,30; 16; 19,30, CAPITOL - 
9: 12,30; 16; 19,30, la grădină — 
19.
• Povestea dragostei : FAVO
RIT — 9.
• Epidemia — 11.18; 13.30; 15,45; 
18; 20, Frățiorul —. B : TIMPURI 
NOI.
• Hindenburg : SCALA — 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,15, FESTI
VAL — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
GRADINA DINAMO — 19, PARC- 
HOTEL — 19.30.
• Unde înfloresc crinii : VICTO
RIA — B; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Nora — 13; 15,30; 18; 20,15,
Oglindă pentru Cristina — 9; 11 : 
CENTRAL.
• Cartea Junglei — 9.30; 11,30;
13,30; 16, Soarele alb al pustiului
— 18; 20 : DOINA.
• Adevărata glorie : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 16; 19, la grădină -
19.15. EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19,
MODERN — 9,30; 12,30; 16,30;
19,43, la grădină — 19.
• Cidul : EFORIE — B; 12.30; 16;
19.30.
• Corsarul negru : FEROVIAR
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, MELO
DIA - 8,45; 11,30; 14.15: 17: 19,45, 
GLORIA — 4.45; 11,30; 14,15; 17;
20.30, GRADINA TITAN — 19,15.
• Căluțul roib — 9; 11. Cronica 
anilor de foc — 13; 16; 19 : FLO- 
REASCA.
• Spaniole la Paris : GRIVITA —

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURISolii sportului românesc 
primiți de președintele Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager- 
pres). — Președintele Mexicului, Josă 
Lopez Portillo, a primit delegația 
C.N.E.F.S.. condusă de general it. 
Marin Dragnea. Dresedinte. care se 
află in Mexic la invitația Institutului 
National al Soortului (I.N.D.E.). Pre
ședintele Portillo a primit, de aseme
nea. pe tinerele gimnaste ale tării

Spartachiada armatelor prietene
HAVANA 16 (Agerpres). — în ul

tima zi a concursului de atletism din 
cadrul Spartachiadei armatelor prie
tene, sportivul român Petre Lupan 
a obținut medalia de aur in proba 
de 3 000 m obstacole, pe care a ciș- 
tigat-o cu timpul de 8'48”. Pe locu
rile următoare s-au clasat sovieticul 
Serghei Skriakin — 8’48’T/10 și po
lonezul Leopold Tomaszewicz — 
8’49’T/10. Conform pronosticurilor, 
cubanezul Alberto Juantorena a ter
minat învingător în cursa de 800 m, 
cu timpul de l’45”9/10. iar Udo Be
yer (R.D. Germană) a ocupat primul 
loc în proba de aruncarea greutății, 
cu rezultatul de 21.18 m.

în concursul de tir. proba de pis

B; 11.13; 13,45; 16; 18,15; 20,15,
GRADINA FESTIVAL — 19,15.
• Prețul vieții î VOLGA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Minie rece : BUZESTI — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 19.
• B.D. intră tn acțiune t BU- 
CEGI — 9: 11; 13; 16; 18; 20.
• Străina : LIRA — 9,15; 12,15;
16; 19.30, la grădină — 19,30, CIU
LEȘTI — 12; 16; 19, GRADINA 
FLACÂRA — 19,15.
• Haiducii Iul Șaptecal i CIU
LEȘTI — 9.
• O noapte furtunoasă : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Frații mei, păsări călătoare i
FERENTARI — 9,30; 11,30; 13.30;
15,30; 17,30; 19,30.
• Accident — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, Omul de dincolo — 9 : CO- 
TROCENI.
• Necunoscutul din noapte î AU
RORA - 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20, 
la grădină — 19, TOMIS — 9; 
11.45: 14.30; 17,15; 20, la grădină —
19. FLAMURA — 11; 13,30; 16: 19.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLAMURA - 9.
• Astă-«eară dansăm tn familie : 
PACEA — 16; 18: 20.
• Cantată pentru Chile : VIITO
RUL — 15.30; 17.45; 20.
• Să nu crezi că nu maî exist — 
11; 13.15: 15.30: 17.45: 20, Tănase 
Scatiu — 9 : MIORIȚA.
• Podul fetelor : POPULAR — 
15,45: 18: 20.
• Dacii : MUNCA — 9.30; 11,30; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Fablio magicianul — 15.45, O 
vară cu un cowboy — 18: 20.15 : 
COSMOS,
• Taina muntelui de aramă —
9.30. întoarcere ttrzie — 11.30; 
13.30: 16; 18; 20 : FLACARA.
• Ultima noapte a singurătății : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.

noastre, tntre care se numără tripla 
campioană olimpică Nadia Comăneci. 
aflate in turneu in Mexic. Șeful sta
tului mexican s-a lntretinut cordial 
cu talentatele gimnaste din România, 
felicitindu-le pentru strălucitele de
monstrații oferite publicului mexican 
și urîndu-le noi succese la Învățătură 
si in sport.

tol viteză s-a încheiat cu victoria 
țintașului sovietic Viktor Torșin — 
596 puncte, urmat de românul Ion 
Corneliu si cehoslovacul Falta — 
ambii cu cite 594 puncte. în clasa
mentul pe echipe, formația Steaua 
București s-a situat pe locul doi. la 
egalitate de puncte (2 361) cu ocu
panta primului loc. echipa U.R.S.S.. 
și înaintea Cehoslovaciei — 2 350 
puncte.

în turneul de box. sportivul român 
Petre Leoveanu (în limitele catego
riei semiușoară) l-a întrecut la punc
te (cu o decizie de 4—1) pe mexica
nul Castillo. La categoria semimijlo- 
cie, Florian Ghiță a pierdut in fața 
pugilistului cubanez Emilio Correa.

• Ciprian Porumbescu : PRO
GRESUL — 16; 19.
• Robin Hood junior : GRADINA 
BUCEGI — 19,15.
• Și a venit ziua lămiilor negre î 
GRADINA UNIREA — 19,15.
• Timidul : GRADINA MOȘILOR
— 19,15.
• Omul liniștit : GRADTNA ARTA
— 19.

teatre

tv
PROGRAMUL 1

12.00 Telex
12,05 „Venim cu țara44 — emisiune 11- 

terar-muzical-coregrafică
12.40 Odiseea. Reluarea episodului 3
13.35 Reportaj TV : „Zi-lumină44
14,00 Matineu simfonic
14,45 Toamna constructorilor — repor

taj
15.10 Stadion. O emisiune realizată șl 

prezentată de Cristian Topescu
• Fotbal : cele mai frumoase go
luri din meciurile disputate în 
cursul săptămînii în cupele euro
pene lntercluburi • Interviu cu 
antrenorul Ștefan Covaci despre 
pregătirile echipei naționale de 
fotbal pentru sezonul de toamnă
• Hochei ; U.R.S.S. —.Canada (se- 
lecțiuni înregistrate de la Praga)

16,20 Clubul tineretului
17.10 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Stan și Bran
18.30 Efigii lirice, versuri tn lectura au

torilor
18,50 Săptămîna politică Internă și in

ternațională
19.05 Film serial pentru copii : Cuore
19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedia
20.40 Film serial : Regan
21.30 întîlnire cu satira și umorul
22.10 Telejurnal • Săptămîna sportivă
22.35 Romanțe și melodii lirice

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 16 SEPTEMBRIE 1977

Extragerea I : 84 55 82 68 81 75 41 
21 56.

Extragerea a II-a : 54 14 44 23 40 
57 62 51 83.

tul mondial de șah pentru Juniori 
mici, care se desfășoară la Cagnes- 
sur-Mer (in apropiere de Nisa), con
tinuă să conducă Jon Arnason (Is
landa). cu 6,5 puncte, urmat de Kas
parov (U.R.S.S.) șl Whitehead (S.U.A.) 
— cîte 5,5 puncte. Șahistul român 
Adrian Negulescu, care ta runda a 
șaptea a pierdut la Arnason. ocupă 
locul patru, cu 5 puncte.

• în orașele belgiene Ostende și
Liege au început întrecerile campio
natului european masculin de bas
chet. Primele partide disputate în ca
drul celor două grupe preliminare 
s-au încheiat cu victorii scontate ale 
echipelor favorite : grupa A (la Os
tende) : Belgia — Finlanda 107—98 
(45—39) ; Iugoslavia — Spania 79—76 
(46—27) ; Cehoslovacia — Olanda 
90—73 (44—36) ; grupa B (la Liege) : 
Bulgaria — Israel 88—86 (42—40) ; 
Italia — Franța 70—59 (35—24) ;
U.R.S.S. — Austria 101—61 (46—28).

• Prima partidă din cadrul me
ciului de tenis dintre echipele Ita
liei și Franței, care își dispută la 
Roma finala europeană a „Cupei Da
vis". a fost ciștigată de italianul A- 
driano Panatta. care l-a învins cu 
6—4, 4—6. 6—4. 3—6, 6—3 pe Patrice 
Dominguez. Al doilea joc. între Jauf- 
fret si Barazzutti. s-a întrerupt din 
cauza întunericului la scorul de 4—6. 
6-2, 6—2, 1-6.

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căsătoria — 19,30, 
(sala mică) : Viața unei femei —
19.30.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19.
• Teatrul Mic : Matca — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Stu
dio) : Micul infern — 19.
• Teatrul Giulești : Regele loan 
— 19,30, (Ia Muzeul militar cen
tral) : Imn pentru oamenii acestui 
pămint — ii.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu44 : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30,
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatru! „Ion Creangă44 : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Vic
toria) : Anotimpurile mtnzului — 
17.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Oedip salvat * *- 19,30.

• în cadrul unui concurs de
monstrativ international de atletism 
desfășurat la Atena, sportivele ro
mânce au obtinut două victorii. Fita 
Lovin a ocupat primul loc la 800 m 
plat cu timpul de 2'02”54/100. iar Na
talia Mărășescu a terminat învingă
toare in cursa de 1 500 m plat cu 
4’23’Tl/lOO. Maricica Puică s-a cla
sat pe locul secund. în această probă 
(4'24”20/100).

• Turneul internațional masculin 
de șah de la Albena se află ta pli
nă desfășurare. Primele trei locuri 
in clasament sînt ocupate de Vitalie 
Ceskovski (U.R.S.S.), Luben Popov 
(Bulgaria) și Evghenie Ermenkov 
(Bulgaria), cu cite 8.5 puncte. Sa- 
histui român Victor Cioclltea totali
zează in prezent 6,5 puncte.
• în runda a zecea a campionatu

lui mondial de șah pentru juniori, 
care se desfășoară la Innsbruck, ju
cătorul român Constantin lonescu a 
remizat cu bulgarul Gheorghlev. Alte 
rezultate : Iusupov — Zapata 1—0 ; 
Popovlci — Duer 1—0 ; Skenbris — 
Sisniega 1—0 ; Jansen — Rivas remi
ză. în clasament conduce Iusupov 
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte, urmat de 
Vera (Cuba) — 6,5 puncte (1). Con
stantin lonescu totalizează 5,3 puncte, 
avind o partidă întreruptă,

• După șapte runde, ta campiona
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„Urmind îndemnul dumneavoastră, vom face 
totul pentru ca noul an de învățămînt 

să marcheze o etapă nouă, superioară, în 
perfecționarea școlii românești, în educarea 

revoluționară a tinerei generații"

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu prilejul deschiderii nouhli an 
de învățămînt, în centre universita
re, în licee și școli generale din în
treaga țară au avut loc festivități, in 
cadrul cărora participanțij au adresat 
telegrame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în telegrame se exprimă recunoș
tința colectivelor de cadre didactice, 
studenți și elevi față de grija perma
nentă pe care conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o manifestă pentru continua perfec
ționare și modernizare a învățămîn- 
tului nostru de toate gradele, în sco
pul formării și educării complexe, in 
spirit revoluționar, a tinerei genera
ții, al formării de specialiști cu un 
larg orizont de cultură, conștienți de 
marile răspunderi ce le revin în pro
cesul edificării societății socialiste, al 
înaintării României spre comunism. 
Este afirmată, de asemenea, adeziu
nea față de ideile și orientările de 
inestimabilă valoare sintetizate in

Primire la Consiliul de Stat
Vineri dimineață, tovarășul Ștefan 

Voitec. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, au primit delegația parlamentară 
suedeză condusă de Henry Allard, 
președintele Parlamentului Suediei, 
care se află într-o vizită oficială în 
tara noastră.

Din delegație fac parte Karl-Erik- 
Eriksson. vicepreședinte al parla
mentului. Per Petersson, președintele 
Comisiei de apărare. Jan-Ivar 
Nilsson. Bengt Gustavsson. Tore 
Claeson. Tyra Johansson. Marianne 
Karlsson, deputați.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, și Decebal Urdea, deputat.

A fost prezent Ears Erik Hedstrom, 
ambasadorul Suediei la București.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis delegației un sa
lut si a exprimat convingerea că vi
zita în tara noastră va contribui la 
dezvoltarea bunelor relații existente 
între România și Suedia, în interesul 
ambelor țări si popoare. Delegația a 
mulțumit cu căldură pentru salut si a 
rugat să se transmită tovarășului

Vizita delegației guvernamentale 
a R. P. Chineze

Vineri, tovarășul Ion Stănescu, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice- 
prim-ministru al guvernului, a 
primit delegația guvernamentală a 
R. P. Chineze, condusă de Ma Uan- 
po. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, care face o vizită în țara 
noastră, cu prilejul inaugurării nou
lui sediu al Ambasadei R. P. Chineze 
la București.

în aceeași zi. delegația guverna
mentală chineză a fost primită de

Popasuri 
în Țara Oașului

'in județul Satu Mare, cooperația 
de consum oferă condiții bune de 
odihnă și recreare la unitățile sale 
amplasate într-un cadru natural 
atrăgător. Astfel. în masivul mun
ților Oaș, la o altitudine de 800 m, 
se află cabana „Sîmbra oilor". 
Amplasată in localitatea Huța Cer- 
tezei. pe drumul national 19. in 
trecătoarea dintre Tara Oașului si 
Maramureș, unitatea constituie un 
plăcut loc de popas cu camere de 
dormit si un restaurant unde se 
pot servi delicioase preparate cu
linare specifice Tării Oașului. Altă 
unitate, cabana „Teilor" este 
situată lingă localitatea Vama, 
la 3 km de orașul Negrești, 
pe șoseaua națională Satu Mare — 
Sighetu Marmației km 42 + 3, la
teral, in decorul unei păduri. Uni
tatea dispune de camere de dormit, 
precum si de un restaurant unde 
se pot servi gustoase preparate cu
linare.

într-un cadru natural deosebit. în 
viile de la marginea orașului Cărei, 
pe drumul național Cărei — Satu 
Mare, hanul „Vraja viilor" oferă 
cazare în camere confortabile si 
diverse mîncăruri la restaurantul 
unității.

în fotografie : cabana „Teilor". 

cuvîntarea secretarului general al 
partidului la consfătuirea cu activiș
tii și cadrele din domeniul educației 
politice, al propagandei și ideologiei 
— document de maximă importanță 
pentru toți factorii educaționali ai 
societății, călăuză a ceea ce trebuie 
realizat în vederea transpunerii de
pline in fapt a obiectivelor Progra
mului de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate. în telegra
me se exprimă, totodată, angajamen
tul cadrelor didactice, al elevilor și 
studenților de a face totul pentru ri
dicarea continuă a nivelului procesu
lui de învățămînt în scopul educării 
comuniste prin muncă și pentru mun
că al tinerilor, în spiritul eticii și e- 
chității socialiste, astfel Incit spe
cialiștii de mîine să aducă, alături de 
clasa muncitoare, de întregul popor, 
o contribuție competentă și respon
sabilă la creșterea eficienței întregii 
activități economice, la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Nicolae Ceaușescu expresia senti
mentelor de gratitudine pentru ospi
talitatea cu care a fost primită pre
tutindeni in tara noastră, pentru pri
lejul ce i s-a oferit de a cunoaște 
realizările remarcabile ale poporului 
român, admirația pentru realitățile 
României de astăzi.

In cadrul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție evoluția relațiilor 
dintre România si Suedia. dorința 
comună de a extinde si aprofunda a- 
ceste raporturi pe multiple planuri. A 
fost relevată, de asemenea, importan
ta amplificării contactelor si con
lucrării dintre parlamentele celor 
două țări, convingerea că astfel va 
crește continuu contribuția lor la în
făptuirea aspirațiilor de libertate, 
pace si progres ale popoarelor.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

★
Vineri seara, ambasadorul Suediei 

la București, Lars Erik Hedstrom, a 
oferit un dineu în onoarea delega
ției parlamentare suedeze.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Aneta Spornic Si Virgil Teodorescu, 
vicepreședinți ai M.A.N., miniștri, 
deputati.

(Agerpres)

ministrul afacerilor externe. George 
Macovescu.

La întrevederi, desfășurate într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. si. Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R. P. Chineze în România.

în timpul șederii în România, de
legația guvernamentală a R.P. Chi
neze a vizitat obiective economice, 
social-culturale Si istorice din Capi
tală. județele și municipiile Brașov 
si Constanta.

Au adresat telegrame Universități
le din București, Cluj-Napoca, Galați, 
Academia „Ștefan Gheorghiu", Aca
demia de studii economice, Institu
tul politehnic din București, Institu
tul de arhitectură „Ion Mincu" din 
Capitală, Institutul de construcții din 
București, Institutul agronomic „Ni
colae Bălcescu" din Capitală, Insti
tutul de medicină și farmacie Bucu
rești, Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești, elevii, studenții și ca
drele didactice din județul Brașov, 
Institutul de învățămînt superior din 
Pitești, Institutul de medicină și far
macie din Cluj-Napoca, Institutul de 
arte plastice „Ion Andreescu" din 
Cluj-Napoca, institutele de învăță
mînt superior din Bacău, Baia Mare, 
Constanța, Școala militară de ofițeri 
activi a Ministerului de Interne, li
ceul militar „Ștefan cel Mare", li
ceul militar de marină „Alexandru 
Ioan Cuza", liceul militar „Mihai 
Viteazul".

cu prilejul Zilei naționale 
a Statelor Unite Mexicane

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
telor Unite Mexicane, ambasadorul 
acestei țări la București, Armando 
Cantu, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Nicolae Nicolaescu. mi
nistrul sănătății. Bujor Almășan, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior si Cooperă
rii Economice Internaționale, gene- 
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu. ad
junct al ministrului apărării națio
nale. alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 septembrie. în țară : Vreme 
rece, și instabilă. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în jumătatea de est a 
țării, unde vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă. în cele
lalte regiuni, ploile vor fi izolate. La 
munte se vor semnala lapoviță și nin
soare. Vînt moderat, cu intensificări de 
50—60 km pe oră predominînd din sec
torul nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîte în depresiunile din estul 
Transilvaniei și nordul țării. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 12 
și 22 de grade, local mai ridicate. în 
jumătatea de nord a țării, condițiile 
atmosferice vor fi favorabile produce
rii brumei. în București : Vreme rece, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt moderat cu inten
sificări. Temperatura ușor variabilă.

Tovarășului AGOSTINHO NETO
Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, 

Președintele Republicii Populare Angola
LUANDA

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări ■ zilei dumneavoastră de naștere, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări si cele mai bune 
urări de fericire, sănătate, putere de muncă și deplin succes în activitatea 
dumneavoastră de înaltă răspundere, consacrată dezvoltării pe calea 
progresului economic și gocial, cauzei păcii, independenței naționale și 
colaborării internaționale.

Doresc să-mi exprim convingerea fermă că, acționînd în comun, în 
spiritul tradițiilor de prietenie și solidaritate statornicite între P.C.R. și 
M.P.L.A., al înțelegerilor convenite împreună, se vor adinei și diversifica 
continuu relațiile rodnice de prietenie, colaborare și solidaritate statornicite 
între cele două partide și țări, conlucrarea noastră în viața internațională, 
în interesul popoarelor român și angolez, al cauzei păcii și progresului, al 
instaurării unei noi ordini economice internaționale, al făuririi unei lumi 
mai drepte și mai bune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

în numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din Vietnam, al 
Adunării Naționale, al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist Român. Marii 
Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
rumân sincere mulțumiri pentru urările cordiale pe care ați binevoit să ni 
le adresați cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam — 
2 septembrie 1945—2 septembrie 1977.

Sîntem bucuroși să constatăm că solidaritatea militantă și cooperarea 
frățească dintre țările noastre au cunoscut, în cursul ultimilor ani, o 
dezvoltare fericită și avem ferma convirfgere că aceste relații se vor întări 
și dezvolta în mod fructuos în viitor.

Dorim ca poporul român să obțină noi succese în edificarea societății 
socialiste.

Primiți, tovarăși, urările noastre cele mai bune de sănătate deplină.

TON DUC THANG
Președintele 

Republicii Socialiste Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Vietnam

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru felicitările pe care ați avut 
amabilitatea să mi le adresați cu prilejul Zilei naționale a Braziliei.

îmi este plăcut să transmit urările mele cele mai sincere pentru fericirea 
Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului român.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Protocol de colaborare româno-portugheză 
în domeniul ocrotirii sănătății

La București a fost parafat, vineri. 
Protocolul de colaborare în domeniul 
ocrotirii sănătății, între Ministerul 
Sănătății și Ministerul pentru Pro
blemele Sociale din Portugalia.

Documentul prevede schimburi de 
informații si de material documen
tar. vizite reciproce de specialiști și 
experti în domeniul medical.

La ceremonie au participat dr. Ni
colae Nicolaescu, ministrul sănătății, 
si dr. Armando Bacelar. ministrul 
pentru problemele sociale al Repu
blicii Portugheze.

A luat parte Luis Quartin. însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Portugheze la București.

PRIMOVACCINAREA ANTIVARIOLICĂ A COPIILOR
Ministerul Sănătății aduce la cu

noștință că între 15—25 septembrie 
1977 se desfășoară în întreaga tară 
acțiunea de primovaccinare ajitiva*  
riolică a copiilor născuti intre 1 mai 
și 31 august 1976 și a restanțierilor 
din acțiunea din primăvara anului 
1977. care nu au depășit virsta de 24 
de luni.

Intervalul între nrimovaccinarea

LA SCORNICEȘTI

A intrat în funcțiune
La Scornicești. localitate ce va de

veni oraș in acest cincinal. a 
început să producă, cu o lună mai 
devreme fată de termenul planificat, 
prima unitate industrială de interes 
republican : fabrica de confecții. 
Demn de remarcat este faptul Ică, 
aproape in totalitate, utilajele sînt 
de fabricație românească, produse la

Înscrierea dobînzilor în libretele C.E.C.
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni continuă înscrierea dobînzilor 
cuvenite pentru sumele păstrate în 
libretele de economii in anul 1976 
sau in anii anteriori.

înscrierea dobînzilor se efectuează 
în tot cursul anului de către toate 
sucursalele și filialele C.E.C., precum 
și de agențiile autorizate, pentru li
bretele emise de acestea.

La cererea depunătorilor, dobînzile 
pot fi înscrise și în libretele de eco
nomii ale căror fișe de cont se țin 
de alte sedii contabile.

LE DUAN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

Vineri după-amiază. tovarășul Ion 
lonită, viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit pe dr. Armando Ba
celar. ministrul pentru problemele 
sociale al Republicii Portugheze, care 
se află în vizită în tara noastră, la 
invitația Ministerului Sănătății.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind colaborarea 
Si cooperarea dintre România si Por
tugalia în domeniul ocrotirii sănă
tății si științelor medicale.

Au participat Nicolae Nicolaescu, 
ministrul sănătății, și Luis Quartin, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Portugaliei la București.

(Agerpres)

ant.ivariolică si oricare altă vaccinare 
sau revaccinare este de minimum 30 
de zile.

La această acțiune sîn.t invitați a-si 
prezenta copiii la dispensarele teri
toriale atît localnicii, cît si familiile 
cu domiciliul flotant sau care. în eta
pa de vaccinare, se află ocazional in 
localitate.

fabrica de confecții
„Tehnometal" din București, in în
treprinderi din Cugir si Alexandria. 
In acest an. la fabrica de confecții 
din Scornicești se vor realiza peste 
60 000 de articole de confecții. îndeo
sebi pentru elevi si școlari : rochițe, 
halate, uniforme școlare, fuste, cos
tume. De altfel, primele produse au 
si fost expediate beneficiarilor. (Emi- 
lian Rouă).

Libretele de economii in care vă 
puteți înscrie dobînzile sint urmă
toarele : libretul de economii cu do- 
bîndă, libretul de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri, libretul de economii 
cu dobindă și cîștiguri in autoturis
me, libretul de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprietate 
personală și libretul d.e economii 
pentru turism.

Unitățile C.E.C. înscriu dobînzile 
la cererea depunătorilor sau cu pri
lejul efectuării unor operații de de
puneri sau restituiri de sume pe li
bretele menționate.

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

PUNCTUL DE VEDERE Al P. C. F.
cu privire la actualizarea Programului comun 

al forțelor de stingă din Franța
După cum s-a anunțat, miercuri a avut loc la Paris o reuniune 

a conducerilor Partidului Comunist Francez, Partidului Socialist Fran
cez și al Mișcării Radicalilor de Stingă, consacrată examinării proble
melor privind amendamentele la PROGRAMUL COMUN elaborat de 
cele trei partide, in urma unor îndelungate consultări, și dat publici
tății în anul 1972, ca platformă unitară a unei guvernări a forțelor de 
stingă in Franța. In primăvara acestui an, Partidul Comunist Francez 
a luat inițiativa actualizării documentului pentru a fi pus in concor
danță cu schimbările intervenite in situația internă și internațională. 
In acest scop, s-a constituit un grup de lucru compus din reprezentanții 
celor trei partide, in cadrul căruia s-au purtat negocieri cu privire la 
amendamentele considerate necesare, în cursul cărora s-au realizat 
progrese, dar s-au manifestat și unele divergențe. Considerind că pro
blemele nesoluționate sint de o importanță vitală pentru evoluția po
litică din Franța, P.C.F. a luat hotărirea de a informa opinia publică 
asupra stadiului discuțiilor și asupra fondului divergențelor ivite. 
Ziarul „l’Humanitâ", organul central al P.C.F., a publicat recent sub 
titlul „NICI UN SECRET FAȚA DE VOI" și subtitlul „UNDE SE 
AFLĂ STINGĂ ?“, pe spațiul a două pagini speciale, o suită de articole 
in cadrul cărora membri ai conducerii P.C.F., care au reprezentat 
partidul la negocieri, expun punctul de vedere al comuniștilor in le
gătură cu aceste probleme.

în articolul introductiv, secretarul 
general al P.C.F.. Georges Marchais, 
se adresează muncitorilor si munci
toarelor franceze, relevînd că în dis
cuție sînt probleme care-i privesc in 
mod direct. „Viața devine tot mai 
grea — arată Georges Marchais. 
Toate cresc : prețurile, impozitele, 
taxele școlare, șomajul, care afec
tează în prezent aproape un milion 
și jumătate de oameni ai muncii. 
Este necesară schimbarea pe care o 
doresc oamenii muncii și pentru care 
luptă comuniștii". Dar. pentru ca lu
crurile să se schimbe intr-adevăr, 
potrivit intereselor celor ce mun
cesc. trebuie — se arată în articol 
— ca partidele de stingă să defi
nească o politică adecvată care să 
ducă la ameliorarea reală a vieții 
oamenilor muncii și a tării. ..în acest 
scop, noi — arată autorul — am pro
pus încă din luna martie actualizarea 
Programului comun pentru ca el să 
răspundă problemelor de azi. Am 
prezentat propuneri bine studiate, 
susținute cu cifre, și am angajat 
discuția cu partenerii noștri. Au fost 
realizate progrese, dar rămîn încă di
vergente serioase. Așa este, de pildă, 
situația în ce privește volumul mă
surilor sociale, in ce privește econo
mia. în special domeniul naționaliză
rilor. în sfîrșit în ce privește demo
crația și apărarea națională". „Dacă 
ne-am conduce după propunerile 
Partidului Socialist — afirmă Geor
ges Marchais — nu s-ar putea în
făptui politica nouă pe care o aș
teptați voi, muncitorii. Or. voi nu aș
teptați de la noi să venim la . putere 
pentru a administra criza și a prac
tica austeritatea în ceea ce vă pri
vește. De altfel, noi. comuniștii, nu 
vom consimți niciodată la aceasta".

La întrebarea : „ce trebuie făcut 
pentru atingerea acestor obiective ?“, 
autorul subliniază că este necesară 
continuarea discuției pentru a căuta 
să se obțină reducerea divergentelor. 
Este ceea ce cele trei partide de 
stingă au stabilit la un moment dat. 
Dar Partidul Socialist a revenit asu
pra acestei decizii comune si a refu
zat continuarea discuțiilor în cadrul 
grupului de lucru.

„Pentru a face ca lucrurile să pro
greseze. noi — subliniază autorul — 
nu avem altă soluție decît să ne a- 
dresăm vouă. în prezent, totul 
depinde de voi : de voința voastră de 
schimbare, de amploarea sprijinului 
pe care-1 dați efortului P.C.F., care 
tace si va face totul pentru a se 
ajunge la un program comun bine 
actualizat".

într-un alt articol semnat de Renâ 
Andrieu și consacrat evoluției nego
cierilor se arată că cele 15 reuniuni 
ale grupului de lucru au permis să 
se progreseze asupra unui anumit 
număr de probleme, dar divergente 
importante persistă. în pofida angaja
mentelor luate în iulie de grupul de 
lucru. Partidul Socialist a refuzat să 
continue discuțiile care ar fi putut 
să permită reducerea sau eliminarea 
divergențelor înainte de noua reu
niune la nivel înalt. în aceste con
diții, a devenit indispensabilă in
tervenția oamenilor muncii in aceas
tă dezbatere — scrie autorul în în
cheiere.

în articolul său. Charles Fitterman 
se ocupă de deosebirile de păreri 
manifestate în probleme privind sa
lariul și alte măsuri sociale. Autorul 
arată că P.C.F.. tinînd seama de ma
jorarea previzibilă a preturilor în 
condițiile persistentei inflației în tă-

★

PARIS 16 (Agerpres). — Robert 
Fabre, președintele Mișcării Radica
lilor de Stînga. a anunțat că forma
țiunea sa a hotărît să nu mai par
ticipe Ia reuniunea la nivel înalt a 
stîngii franceze, consacrată actuali
zării Programului comun de acțiune, 
elaborat de Partidul Comunist. Par
tidul Socialist si Mișcarea Radicali
lor de Stînga. în 1972. informează 
agenția France Presse. El a mențio
nat că Biroul national al M.R.S. a- 
preciază că este necesară o anumită 
perioadă de consultări în cadrul 
partidului. înainte de a relua nego
cierile, cu celelalte două partide din 
cadrul stîngii franceze. 

rile capitaliste, propune, pentru apri
lie 1978. un salariu lunar minim cu 
200 de franci mai ridicat decît acela 
pentru care se pronunță Partidul So
cialist. Comuniștii preconizează, de 
asemenea, măsuri care să asigure o 
creștere a puterii de cumpărare cu 4 
la sută a salariilor mici si garantarea 
puterii de cumpărare pentru majori
tatea celorlalți salariata în același 
timp, comuniștii susțin că mișcarea 
generală a salariilor spre majorare 
trebuie să fie diferențiată, numai 
astfel putîndu-se realiza o mai mare 
dreptate socială. în mod concret, 
P.C.F. preconizează să se meargă 
spre o diferențiere gradată pentru a 
se ajunge la un raport mediu de 1 
la 5 între salariile mici și mari. 
P.C.F. propune și alte măsuri sociale 
ca. de pildă, majorarea alocațiilor 
familiale, gratuitatea rechizitelor șco
lare etc. „Asemenea măsuri impun, 
desigur — conchide autorul — un 
efort imediat și real, actionîndu-se 
asupra privilegiilor si dominației ce
lor bogati".

Articolul semnat de Philippe Her
zog se ocupă de divergentele mani
festate în probleme cum sînt națio
nalizările, gestiunea democratică, im
pozitul pe capital si pe avere.

Litre altele. P.C.F. preconizează 
naționalizarea industriei siderurgice 
— problemă de care depinde curma
rea unei situații tragice pentru re
giuni întregi ale Franței și pentru in
dustria franceză în general.

în domeniul gestionării întreprin
derilor naționalizate, arată autorul 
între altele, comuniștii se situează 
pe poziția că „a naționaliza înseam
nă a-1 îndepărta pe patron de la 
gestionare". în timp ce P.S. ar vrea, 
chiar acolo unde acceptă naționali
zarea reală, ca marele patronat să 
poată face parte din consiliile de ad
ministrație. cu titlul de „beneficiar 
industrial". Ce ar mai rămine in acest 
fe( din- gestiunea -democratică ? —
întreabă autorul.

Alt articol, semnat de Jean Ka- 
napa, se ocupă de probleme ale po
liticii externe, precizîndu-se că pro
punerile P.C.F. tind la o schimbare 
democratică în condiții de indepen
dentă. pace, ale unei tot mai largi 
cooperări internaționale. Propunerile 
avansate de comuniști preconizează 
o serie de initiative în favoarea des
tinderii și dezarmării, urmărindu-se 
în același timp asigurarea securității 
tării print.r-o apărare națională efi
cientă și independentă. Asupra unora 
din aceste probleme, de pildă acelea 
privind apărarea națională. P.S. con
tinuă să nu-și exprime opțiunea. Or. 
acestea sînt probleme vitale care nu 
suportă echivocul.

Ultimul articol, semnat de Paul 
Laurent, se ocupă de deosebirile de 
vederi existente cu privire la moda
litățile de aplicare a Programului co
mun. inclusiv aceea a calendarului. 
Autorul consideră că „stînga" trebuie 
să spună cu precizie ce va face, pre
cum si cînd si cum va face, numai 
astfel creîndu-se condițiile victoriei 
șl reușitei sale. Or. în privința unora 
din măsuri, Partidul Socialist nu pro
pune pentru început decît dezbateri 
parlamentare, sustinînd că nu trebuie 
făcut totul dintr-o dată. P.C.F. consi
deră că „adevărata problemă este 
aceea de a defini tot ceea ce trebuie 
făcut la timp pentru a determina cu 
adevărat schimbări" — se arată în 
încheierea paginilor speciale publi
cate de „l’Humanîte" în problema 
dezbaterilor privind reactualizarea 
Programului comun.

★

Referindu-se la aceasta, secretarul 
general al Partidului Comunist Fran
cez. Georges Marchais, a declarat că 
radicalii de stingă pu recurs. în fapt, 
la o operațiune „vizînd actualizarea, 
la un nivel scăzut, a Programului 
comun". EI a precizat, in același 
timp, că P.C.F. se pronunță pentru 
continuarea deliberărilor.

Gaston Deferre. președintele gru
pului parlamentar al Partidului So
cialist. a declarat că. în eventualita
tea că nu va mai fi posibilă orga
nizarea unei reuniuni tripartite, 
„este foarte posibil ca socialiștii să 
continue dialogul cu Partidul Co
munist".

• CEA MAI MĂRUN
TĂ LITERĂ DE TIPAR din 
toate cite se cunosc în lume s-a 
realizat la Institutul de radlo- 
tehnică, electronică și automa
tică din Moscova. Cu ajutorul 
unor șabloane din cristale elec- 
trooptice, o rază laser imprimă 
texte cu o viteză de pînă la 
100 milioane de semne pe se
cundă. Cu acest procedeu, ro
mane voluminoase ca „Război și 
pace" sau ,,Forsyte Saga" încap 
pe o suprafață de un centime
tru pătrat. Pentru citirea tex
tului se folosește un microscop 
și un aparat de proiecție,

• PREVENIREA 
INUNDAȚIILOR. Sud estul 
Angliei este expus unei lente 

scufundări — conform aprecie
rilor, cam de 32 de centimetri 
la fiecare sută de ani. Zona ca
pitalei britanice, de pildă, s-ar 
fi lăsat în jos, în ultimii 2000 
de ani, cu circa 5 metri. De 
unde și temerile că Londra ar 
putea suferi puternice inundații, 
în cazul unui flux anormal al 
Mării Nordului în estuarul Ta- 
misel — ceea ce, de altfel, era să 
se întîmple de vreo 10 ori pînă 
acum in decursul acestui veac. 
Bunăoară, în 1953, numai o 
schimbare a direcției vintului a 
salvat Londra de la inundații ; 
cu acel prilej, coasta estică a 
Anglie) a avut în schimb mult 
de suferit (307 morți. 52 000 de 
persoane rămase fără adăpost, 
zeci de milioane lire pagube), 
în vederea une) protecții cores
punzătoare a orașului împotriva 
inundațiilor, s-a prevăzut ca 
pînă în 1981 să fie ridicat un 
mare dig (valoarea proiectului 

este estimată la 441 milioane 
lire sterline).

• OCHIUL „APĂRĂ" 
INIMA. Un medic vest-ger- 
man a anunțat punerea la punct 
a unui original procedeu prin 
care se servește de retina uma
nă ca de „un instrument" în 
prevenirea atacurilor de cord. 
In mod obișnuit, contracția ar
terei carotide constituie semna
lul unui atac de cord. Procedeul 
amintit constă în injectarea în 
vena unui braț a unui anumit 
colorant, ce va ajunge prin in
termediul fluxului sanguin la 
carotidă. Cum această arteră 
furnizează sînge atît creierului, 
cît și ochilor, orice întîrziere ne
firească în modificarea culorii 
retinei va reprezenta un indiciu 
al îngroșării peste măsură a 
vaselor de sînge și, în conse

cință, a unui Iminent atac car
diac.

• O PLANTĂ MIRA
CULOASĂ, LEUCAENA, 
crește în Mexic sub formă de 
tufiș sau ca arbore ce poate 
atinge 20 de metri in 6—8 ani. 
Ea poate f) cultivată cu ușurin
ță in regiunile cu climă puțin 
propice altor plante. Experien
țele realizate în Hawaii. Austra
lia și Filipine au demonstrat că 
îeucaena poate fi utilizată eu 
succes ca furaj, îngrășămînt, 
lemn de foc, precum și la fabri
carea pastei de hirtie. Această 
plantă, care se dezvoltă pe so
luri sărace în azot și în zone 
secetoase, ar putea satisface 

multe din nevoile locuitorilor 
țărilor în curs de dezvoltare — 
susține un studiu elaborat de 
Consiliul național american al 
cercetării.

• VICUftA REPOPU
LEAZĂ ANZII. Eforturile 
stăruitoare depuse de mal mult 
timp in Peru pentru salvarea de 
la dispariție a vicunej (un ani
mal asemănător cu lama ce 
produce o lină de o finețe fără 
egal) au dat bune rezultate, 
astfel că în prezent înălțimile 
Anzilor au început să fie re
populate cu această rară și pre
țioasă specie. De aceea, cînd, 
recent, s-a autorizat sacrificarea 
a 1 000 capete de vicuna, Minis

terul peruan al Agriculturii a 
considerat necesar să precizeze 
că măsura are în vedere doar 
masculii, pentru a se asigura un 
echilibru normal între sexe și, 
astfel, condiții mai bune pentru 
înmulțirea in continuare a vi
ctoriei.

• GREFELE CAR
DIACE. Dr. P. E. Oyer de 13 
Universitatea Stanford (Califor
nia) a declarat că 67 la sută din 
pacienții care au beneficiat de 
un tansplant cardiac supravie
țuiesc operației. 90 Ia sută din 
ei și-au reluat activitatea. Pen
tru specialiști, creșterea șanse
lor de supraviețuire a pacienți- 
lor este legată de progresele ob
ținute în domeniul luptei îm
potriva fenomenelor de respin
gere, precum și de terapia in
fecțiilor datorate respingerii.

• INVAZIE DE DRO
GURI LA NEW YORK. 
Sterling Johnson, procuror spe
cial din New York însărcinat cu 
combaterea traficului de droguri, 
a afirmat că în metropola ame
ricană s-a produs în ultimul 
timp o adevărată invazie de 
cocaină. centrul traficantilor 
fiind considerat cartierul Que
ens. Procurorul estimează că 
numai filiera latino-americană a 
traficanților introduce pe dife
rite căi în New York aproxima
tiv 60 tone de cocaină anual. Pe 
de altă parte, el arată că acest 
drog a înlocuit heroina, care 
este mai greu de procurat de 
către consumatorii de stupe
fiante.

• ERUPȚIA VULCA
NULUI KILAUEA. Vulcanul 

Kilauea din Hawaii continuă să 
erupă fără a prezenta însă, 
deocamdată, un pericol pen
tru zonele învecinate. Kilauea, 
care este considerat cel mai 
activ vulcan din lume, a erupt 
ultima dată la 2 noiembrie 1975 
O echipă de experti urmărește 
din elicopter evoluția activității 
vulcanului, întrucit zona res
pectivă nu este accesibilă.

• VREMEA Șl CAM
PANIA AGRICOLĂ ÎN 
CANADA. Recoltarea cere
alelor a fost aproape în între
gime întreruptă datorită vremii 
nefavorabile in regiunile cen
trale din Canada — grînarul 
țării. Oficialitățile canadiene a- 
preciază că din cauza gerurilor 
care și-au făcut apariția mult 
prea devreme se va pierde o 
parte însemnată din recoltă.
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Probleme majore înscrise pe agenda 
apropiatei sesiuni a Adunării Generale 

a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Pe agenda provizorie a celei de-a 
XXXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.. care urmează să se 
deschidă la 20 septembrie, au fost 
înscrise pînă în prezent 125 proble
me referitoare la situația existentă 
într-o serie de zone ale globului, 
unde continuă să se înregistreze o 
atmosferă de tensiune si conflict, 
precum si la chestiuni de interes 
general, cum ar fi dezarmarea, in
staurarea unui climat de pace, des
tindere si securitate.

După inaugurarea dezbaterilor si 
după ce va fi ales noul președinte 
al sesiunii, Adunarea va vota pri
mirea in O.N.U. — ca cel de-al 148- 
lea membru cu drepturi depline — 
a Republicii Socialiste Vietnam, 
după ce Consiliul de Securitate a 
votat. în cursul verii, primirea Viet
namului in O.N.U.

Referindu-se la principalele ches
tiuni înscrise pe ordinea de zi a 
viitoarei sesiuni, agențiile de presă 
menționează că un loc central îl vor 
ocupa dezbaterile consacrate situației 
din Orientul Mijlociu, în contextul 
ultimelor evoluții intervenite în zonă, 
precum si al eforturilor întreprinse, 
în prezent, pentru solutionarea poli
tică a conflictului si, în primul rînd. 
pentru reconvocarea conferinței de la 
Geneva. în legătură cu această pro
blemă. pe agenda sesiunii au fost în
scrise mai multe puncte care urmea
ză să fie abordate, separat și care se 
referă. între altele, la examinarea 
situației generale existente în Orien
tul Mijlociu, la problema palestinea- 
nă, incluzînd dreptul palestinenilor 
de a-si stabili propriul lor stat, la

finanțarea forțelor O.N.U. dislocate 
în Peninsula Sinai și în zona înălți
milor Golan, precum și crearea unei 
zone denuclearizate în Orientul Mij
lociu.

O altă problemă ce urmează să 
polarizeze dezbaterile viitoarei se
siuni o reprezintă situația din Africa 
australă, caracterizată de către secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. drept „un pericol potential 
pentru pacea internațională". în mod 
deosebit, se are în vedere sublinierea 
necesității adoptării unor măsuri sus
ceptibile să contribuie la instaurarea 
unui guvern al majorității in Rho
desia, crearea unui stat independent 
în Namibia si combaterea politicii de 
apartheid și discriminare rasială pro
movată de guvernul minoritar rasist 
din R.S.A.

Pe plan general, principala proble
mă aflată în dezbatere, ca si în a- 
tentia opiniei publice din întreaga 
lume, se află accelerarea cursei înar
mărilor. intr-un moment in care iau 
amploare luările de poziție în favoa
rea dezarmării generale si totale, si. 
în primul rînd. a celei nucleare. A- 
genda provizorie a dezbaterilor cu
prinde astfel, pînă în prezent, nu 
mai puțin de 12 probleme referitoare 
la acest aspect, inclusiv propunerile 
privind crearea unor zone denuclea
rizate in Orientul Mijlociu si Asia de 
sud. O atenție deosebită se va acor
da problemelor privind instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. depășirea decalajelor dintre 
țările industrializate si cele în curs 
de dezvoltare, instituirea unor noi 
raporturi intre state, bazate pe ega
litate și respect reciproc.

ÎN REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

Puternice manifestații de protest
după moartea în închisoare a patriotului Steve Biko

JOHANNESBURG. — In Republica 
Sud-Africană continuă să aibă loc 
demonstrații în semn de protest față 
de moartea, survenită în închisoare, 
a liderului sud-african Steve Biko. 
O puternică manifestație a fost or
ganizată in localitatea Alice, situată 
la 720 km de Johannesburg, unde au 
avut loc ciocniri între demonstranți 
si forțele polițienești. Potrivit agen
ției United Press International. 1 210 
persoane — în cea mai mare parte 
studenți — au fost arestate. Demon
strații similare au avut loc la Cape
town si Pietermaritzburg.

Semnificativ este faptul că si in 
rândul populației albe sud-africane ia 
amploare mișcarea de protest împo
triva morții lui Biko. Donald Woods, 
redactor-șef al publicației „Daily 
Dispatch", a acuzat autoritățile sud- 
africane că poartă „răspunderea pen
tru moartea lui Biko si a cerut des
chiderea unei anchete pentru eluci
darea cazului". De asemenea, repre
zentanții a 220 de Studenți ăi Uni
versității din Capetown au semnat o 
petiție în care cer. între altele, cla
rificarea circumstanțelor în care și-a 
pierdut viața liderul tineretului de 
culoare. Ei își exprimă preocuparea 
față de modul în care acționează jus

tiția în R.S.A.. îndeosebi în ceea ce-i 
privește pe negri, in condițiile în 
care numeroase persoane sînt ares
tate și deținute fără judecată, iar al
tele își pierd viața în închisori. „Noi; 
semnatarii acestei petiții, toți cetă
țeni albi ai R.S.A.. — menționează 
documentul — cerem demiterea mi
nistrului justiției si eliberarea tutu
ror deținuților politici din țară".

La rîndul său. Mzonke Skumbuzo, 
lider al Congresului panafrican din 
Africa de Sud. a subliniat că Biko a 
fost în realitate ucis de poliția rasis
tă din R.S.A. si că. din 1963, se cu
nosc peste 40 de cazuri ale unor lup
tători împotriva apartheidului ce 
și-au pierdut viața în închisorile din 
această țară.

Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului, reunit la sediul 
din New York al Națiunilor Unite, a 
păstrat un minut de reculegere „în 
memoria tînărului lider sud-african 
și a celor care și-au pierdut viața 
înaintea lui", în lupta împotriva dis
criminării rasiale. Președintele Co
mitetului, Leslie Harriman (Nigeria), 
a apreciat că moartea lui Steve Biko 
reprezintă „o adevărată crimă".

In sprijinul soluționării juste și pașnice 
a problemei cipriote

Rezoluție a Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Dezbaterile și consultările între
prinse timp de trei săptămîni de 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
asupra situației din Cipru, ca urma
re a cererii prezentate la 26 august 
de reprezentantul permanent al aces
tei țări pe lîngă O.N.U., s-au în
cheiat prin adoptarea — prin con
sens — a unei rezoluții.

Documentul exprimă preocuparea 
Consiliului de Securitate față de re
centele evenimente din insulă si 
„cere părților interesate să se ab
țină de la orice acțiune unilaterală 
care ar putea compromite șansele

unei soluții juste si pașnice". Rezo
luția deplinge absenta unor progrese 
in convorbirile intercomunitare, des
fășurate sporadic din aprilie 1975, și 
invită cele două comunități, cipriotă- 
greacă și cipriotă-turcă. „să reia ne
gocierile. sub auspiciile secretarului 
general al O.N.U.. cît mai curînd 
posibil și de o manieră pozitivă și 
constructivă pe bază de propuneri 
detaliate si concrete".

Documentul reafirmă rezoluțiile per
tinente ale Consiliului de Securitate 
și Adunării Generale și cere, din 
nou. aplicarea lor „urgentă si efec
tivă".

PARTICIPAREA ROMÂNIEI 
LA TlRGURI INTERNATIONALE

BUDAPESTA VIENA
La Tîrgul internațional de bunuri 

de larg consum, deschis vineri la 
Budapesta. întreprinderile de comerț 
exterior românești „Danubiana". 
„Chimimportexport" și „Petrolexport" 
prezintă o gamă variată de produse 
din sectorul chimiei — fire si fibre 
chimice, articole tehnice din cauciuc, 
uleiuri minerale, medicamente si 
produse cosmetice, detergenti. arti
cole din mase plastice.

Standul românesc a fost vizitat de 
Nemeth Karoly, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Havasi Ferenc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare. miniștri, conducători de organi
zații economice centrale si de comerț 
exterior, membri ai corpului diplo
matic. ziariști.

Oaspeții ungari au avut cuvinte de 
apreciere la adresa exponatelor 
românești.

Președintele federal al Repu
blicii Austria, dr. Rudolf Kir- 
chschlăger, a vizitat pavilionul 
Republicii Socialiste România la 
Tîrgul internațional de toamnă de la 
Viena. Cu acest prilej, președintele 
Austriei a manifestat un deosebit in
teres față de producția industriei 
constructoare, de mașini a tării noas
tre, de dezvoltarea industriei /electro
tehnice. a apreciat calitățile autotu
rismului „Dacia". Oaspetele a eviden
țiat dezvoltarea relațiilor de colabo
rare multilaterală dintre România și 
Austria.

Pavilionul românesc a mai fost 
vizitat de ministrul comerțului, me
seriilor și industriei, dr. Josef Stari- 
bacher, de primarul Vienei. Leopold 
Gratz, de alte personalități austriece.

La ediția din acest an a Tîrgului 
internațional de toamnă de la Viena, 
pavilionul României ocupă 1 500 mp.

încheierea vizitei delegației de partid 
și guvernamentale cehoslovace în R. P. Ungară

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — De
legația de partid și guvernamentală 
cehoslovacă condusă de Gustav Hu- 
sak. secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, și-a încheiat vineri vi
zita oficială de prietenie în R.P. Un

gară. în ultima zi a vizitei, la Bu
dapesta a avut loc un miting al prier- 
teniei ungaro-cehoslovace, la care au 
luat cuvîntul Jânos Kâdăr. prim- 
secretâr al C.C. al P.M.S.U.. si Gus
tav Husak.

PREOCUPĂRI ECONOMICE 
IN TARI IN CURS DE DEZVOLTARE
MEXIC. — Directorul companiei de 

stat „Petroleos Mexicanos" (PEMEX), 
Jorge Diaz Serrano, a anun
țat descoperirea a 11 noi zăcăminte 
de țiței, care ar putea aduce în vii
tor o producție suplimentară de un 
milion barili pe zi. Potrivit estimă
rilor oficiale, citate de agenția „No- 
timex", noile rezerve de petrol și 
gaze naturale vor contribui la creș
terea producției pînă la nivelul de 
2 800 milioane barilj,.. Eforturile., în
treprinse în direcția explorării și ex
ploatării țițeiului vor fi dublate de 
măsuri constante tinzînd spre dez
voltarea prelucrării locale a acestei 
importante materii prime.

EMIRATELE ARABE UNITE. — 
La Abu Dhabi s-a anunțat aproba

rea proiectului de construire a unei 
noi rafinării, cea mai mare din tară, 
la Al Ruwais. Pentru realizarea a- 
cestui proiect sînt necesare investi
ții de ordinul a 500 milioane dolari.

PERU. — în cadrul planului na
tional de dezvoltare pe. Perioada 
1977—1978. Peru intenționează să e- 
fectueZe investiții în valoare totală 
de 7,815 miliarde soli. Cea mai mare 
parte a acestei sume. 6.709 miliarde 
soli, urmează să fie folosită pentru 
finanțarea proiectelor începute în 
anii 1975 și 1976 : noua cală uscată 
la șantierele navale de. la Simac. în
treprinderea de structuri metalice de 
la Pacasmayo, fabrica de hîrtie de 
ziar de la Yura și dezvoltarea între
prinderii de ciment de la Tarma.

în evoluția progresistă a societății omenești contribuția decisivă o aduc masele largi, 
popoarele, lupta lor conștientă pentru făurirea propriei istorii, în concordanță cu cerințele 
legităților obiective ale dezvoltării sociale. Înțelegerea justă a rolului luptei maselor popu
lare are o importanță esențială pentru continuarea cursului destinderii, pentru dezvoltarea 
liberă și independentă a fiecărei națiuni, pentru instaurarea păcii și colaborării in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

agențiile de presă transmit:
0 convenție de colabo- 

TUîe PeI’i°a^a 1977—1980 a fost 
semnată la Berlin între Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste din România și Consiliul Națio
nal al Frontului Național al R. D. 
Germane. Din partea română, docu
mentul a fost .semnat de Eugen Je- 
beleanu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, iar din partea R. D. Ger
mane de Werner Kirchhoff, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Național al R.D.G.

La Varșovia s au desfă?urat 
lucrările unei conferințe pe tema 
„Revoluția din Octombrie și contem
poraneitatea". organizată de revista 
„Nowe Drogi", organ teoretic și po
litic al C.C. al P.M.U.P. Au partici
pat delegații ale organelor de presă 
teoretice și politice ale partidelor co
muniste și muncitorești din unele 
țări socialiste. Delegația română a 
fost condusă de Ștefan Voicu. re
dactor-șef al revistei „Era Socia
listă". La încheierea lucrărilor, par- 
ticipanții la conferință au fost pri
miți de Edward Babiuch, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Conferința mondială în 
problemele energiei .w va 
desfășura lucrările la/Istanbul. în 
perioada 19—23 septembrie, urmînd 
să participe aproximativ 4 000 de 
delegații din diverse țări, precum și 
reprezentanți ai unor organizații in
ternaționale — a anunțat șeful 
grupului de organizare a conferinței, 
Aii Galip Mutdogan. El a precizat că 
lucrările conferinței vor fi consacrate 
discutării unor probleme științifice și 
tehnologice privind energia.

Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a R. S. 
Vietnam a ratificat Tratatul de 
prietenie și cooperare dintre R. S. 
Vietnam și R. D. P, Laos, precum și 
Tratatul asupra delimitării frontiere
lor naționale dintre cele două țări, 
după audierea unui raport cu privire

la semnarea acestor documente, pre
zentat de Fam Van Dong. prim-mi- 
nistru al guvernului R.S. Vietnam. 
Comitetul Permanent al Adunării Na
ționale a apreciat semnificația poli
tică deosebită a acestor documente, 
care favorizează întărirea solidarită
ții. cooperării și întrajutorării intre 
R. S. Vietnam și R. D. P. Laos, i 1 
interesul reciproc, precum și al salv
gardării păcii in Asia de sud-est și 
in întreaga lume, relevă agenția 
V.N.A.

0 delegație a Partidului 
Muncii din Coreea,condusă de 
Kim Yong Nam, membru supleant 
al Comitetului Politic al C.C., șeful 
Secției internaționale a C.C. al P.M. 
din Coreea, a avut convorbiri la 
Phenian cu delegația P.C. din Spa
nia, condusă de Armando Lopez 
Salinas, membru al Comitetului 
Executiv al P.C.S. Părțile s-au infor
mat reciproc despre activitatea parti
delor lor și situația din țările respec
tive. au făcut un schimb de păreri 
asupra dezvoltării de relații priete
nești si de cooperare intre cele două 
partide și popoare, precum si asupra 
unor probleme de interes comun.

Plebiscitul din Panama.
Guvernul panamez a dat publicită
ții legea pe baza căreia se va desfă
șura plebiscitul national de la 23 oc
tombrie a.c., prin care urmează să 
fie aprobat sau respins noul tratat 
asupra Canalului Panama și zonei a- 
diaeente. realizat între Republica 
Panama și Statele Unite. Legea pre
vede că autoritățile panameze sînt 
obligate să garanteze libertatea su
fragiului, la care se vor prezenta toți 
panamezii in vîrstă de peste 18 ani.

Cooperarea între țările 
în curs de dezvoltare a con_ 
stituit tema unei mese rotunde, care 
și-a încheiat dezbaterile la Zagreb 
în cadrul Tîrgului international din 
această localitate. Participantii au 
subliniat necesitatea promovării unei 
cooperări tehnice si economice pe 
baze echitabile de natură să impul
sioneze progresul economic si social 
al țărilor în curs de dezvoltare.

Vizită în R. P. Chineză.
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit de
legația guvernamentală mozambicană, 
condusă de Marcelino dos Santos, 
ministrul dezvoltării și planificării 
economice.

La Pekin a avut loc, vineri, 
vernisajul unei expoziții de pic
tură românească din secolele 
XIX—XX, acțiune ce se înscrie 
în cadrul manifestărilor organi
zate in R.P. Chineză cu prilejul 
centenarului Independenței de 
stat a României. La vernisaj au 
luat cuvîntul Lin Lin, vicepre
ședinte al Asociației de ' priete
nie a poporului chinez cu străi
nătatea, si pictorul Eugen Popa. 
Au participat Iu olan, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al R.P. Chineze, reprezentanți 
ai Ministerului. Culturii, ai mu
nicipalității Pekin, ai unor insti
tuții centrale, oameni de artă 
Si cultură.

întrevederi siriano-so- 
maleze. După întrevederi cu, pre-, 
ședințele Siriei, Hafez AI Assad, a- 
supra situației din Orientul Mijlociu 
și din „Cornul Africii", ca si asupra 
relațiilor somalezo-siriene. președin
tele Somaliei. Siad Barre, a părăsit 
Damascul, sosind în Kuweit.

I 
Remaniere guvernam A 

tală în Canada. Primul 11 nis- 
tru canadian. Pierre Elliott Trudeau, 
a procedat vineri la o remaniere gu
vernamentală devenită necesară in 
urma demisiei, la 6 septembrie, a 
ministrului finanțelor. Măsura adop
tată de premierul canadian privește 
12 ministere — relevă agenția France 
Presse.

împrumut acordat R.P.
Ungare. La New York a fost sem

SĂRBĂTOAREA ZIARULUI
„RABOTNICESKO DELO“

La Sofia a avut loc la 16 septem
brie o adunare solemnă consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului „Rabat- 
nicesko delo“, organ al C.C. al P.C. 
Bulgar, și a 85 de ani de activitate 
a presei revoluționare bulgare.

La festivitate au luat parte tova
rășul Todor Jivkov. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat, ceilalți condu
cători de partid si de stat ai R.P. 
Bulgaria.

in cadtul adunării s-a dat Citire 
salutului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgăr adresai 
ziariștilor, tuturor lucrătorilor de 
ta „Rabotnicesko delo“ cu ocazia 
acestui jubileu. A luat apoi cuvîn
tul redactorul sef al ziarului. Ior
dan Iotov, care a făcut o trecere in 
revistă a activității desfășurate de 
presa revoluționară, de partid

în cele opt decenii si jumă
tate, activitate strins împletită 
cu insăsi viata si lupta comu
niștilor pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor muncitoa
re, ale poporului bulgar. Vorbitorul 
a reliefat rolul important ce revine 
ziarului „Rabotnicesko delo“, ca 
purtător de cuvint al partidului, în 
mobilizarea maselor de oameni ai 
muncii pentru îndeplinirea mărețe
lor sarcini stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Bul
gar pentru edificarea societății so
cialiste dezvoltate.

La festivitățile prilejuite de ju
bileul presei comuniste bulgare, din 
partea ziarului „Scînteia“ a partici
pat tovarășul Constantin Mitea, 
redactor sef al ziarului. Au fost 
prezenți, de asemenea, reprezen
tanți ai organelor centrale ale unor 
partide comuniste si muncitorești 
din țări socialiste si din alte țări.

nat un acord pe baza căruia Banca 
Națională a R.P. Ungare beneficia
ză de un împrumut de 200 milioane 
dolari acordat de o serie de .insti
tuții financiare din S.U.A. si Cana
da. împrumutul a fost acordat pe un 
termen de 7 ani, informează agen
ția M.T.I.

Un proiect de amenda
ment la Constituția ameri
cană a aPr°bat- de Comisia 
juridică a Senatului, prevăzînd ale
gerea președintelui S.U.A. prin vot 
universal direct, urmînd a se renunța 
la, colegiul electoral. Astfel, alegăto
rii americani nu ar mai vota pentru 
a-și da mandatul marilor electori, 
care, la rîndul lor, să-1 desemneze pe 
președinte.

Starea excepțională și 
restricțiile de circulație din 
Chile au fost prelungite pe o pe
rioadă de încă șase luni, anunță bu
letinul guvernamental „Diario ofi
cial". Șeful juntei militare, generalul 
Pinochet, a declarat că „nu sînt con
diții corespunzătoare" pentru ridica
rea stării excepționale și a restric
țiilor de circulație, care au fost in
stituite în. urma loviturii de stat din 
septembrie 1973.

Prima centrală electro-

Desfășurînd o amplă șl dinamică activitate în cîmpul vieții interna
ționale, militînd pentru înfăptuirea năzuințelor de pace, libertate, demo
crație și progres ale lumii contemporane, pentru o nouă ordine politică și 
economică mondială, România socialistă a evidențiat și evidențiază roiul 
hotoritor, primordial care revine, în acest sens, acțiunii forțelor sociale 
celor mai largi, popoarelor înseși. Este o idee fundamentală, care stră
bate ca un fir roșu întreaga noastră politică internațională și care și-a 
găsit multiple și pregnante afirmări în cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în Programul P.C.R., 
statului nostru.

în alte documente ale partidului și

avangardă al clasei muncitoare, de 
forță politică de bază în apărarea as
pirațiilor vitale ale tuturor celor ce 
muncesc ; o contribuție sporită în a- 
ceeași direcție aduc partidele socia
liste si social-democrate — dezvolta
rea colaborării, a acțiunilor unitare 
dintre comuniști și socialiști dovediri- 
du-se un factor de mare Însemnătate, 
atît ne plan intern, cît si pe plan in
ternațional. A crescut, de asemenea, 
gradul de organizare a maselor ; în

luționarea problemelor stringențe ale 
contemporaneității impun cu tot mai 
multă necesitate, concomitent cu ac
țiunea statelor și guvernelor. Intensi
ficarea masivă a acțiunii tuturor po
poarelor planetei, manifestarea tot 
mai energică a voinței lor. de a trăi 
în înțelegere, de a conlucra în vede
rea progresului general. Devine tot 
mai evident. în condițiile internațio
nale actuale, că popoarele constituie 
factorul dinamizator, forța hotărîtoare

tătii. al însemnătății ne care o aoor- 
dă acțiunii maselor populare ii oferă 
DEZARMAREA. Prin glasul secreta
rului său general, partidul nostru a 
chemat și cheamă cu toată vigoarea 
la mobilizarea popoarelor pentru în
făptuirea dezarmării și. în primul 
rind, a dezarmării nucleare. Congre
sul al XI-lea prezenitind, după cu-m 
se știe, un amplu program în această 
direcție. De ani și ani de zile de cînd 
se desfășoară, negocierile de dezar
mare au dat. din păcate, prea puțin 
rezultate, in toată această perioadă a 
continuat cursa frenetică a armamen
telor. inclusiv perfectionarea calitati
vă a armelor de exterminare în masă. 
Iată de ce partidul nostru consideră 
că nu se poate aștepta rezolvarea a- 
cestei probleme numai in cadrul or
ganismelor constituite. Pronuntîn- 
du-se pentru continuarea activității 
acestora, pentru organizarea lucrări
lor lor pe baze democratice. P.C.R. 
militează totodată pentru intensifica
rea hotărită a acțiunii maselor in di-

Această poziție constantă, statorni
că, izvorăște din teza de bază a ma
terialismului dialectic și istoric, care 
subliniază că popoarele sînt adevăra
tele făuritoare ale istoriei, că forța 
motrice, factor determinant al între
gii evoluții economice și social-poli- 
tice a omenirii sînt masele largi 
populare. Este o teză, un principiu 
cardinal, a cărei valabilitate o de
monstrează cu prisosință fiecare filă 
a multimilenarei cronici a umanității, 
cu aitît mai. evident fiind acest lucru 
în epoca noastră, cînd noile deplasări 
în raportul de forțe pe plan mondial, 
profundele mutații sociale si politice 
la care- asistăm — ele însele rezultat 
nemijlocit 
să crească 
lor.

întreaga
terizat tocmai prin sporirea acestui 
rol. prin creșterea conștiinței si ac
tivității politice a maselor populare 
din toate țările, a voinței lor de pace 
si înțelegere, ceea ce a dus la restrin- 

. gerea ariei de acțiune a politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia
list©. de dominație, forță si dictat, la 
afirmarea tot mai viguroasă a voinței 
națiunilor de a fi stăpîne pe destinele 
lor si a-și organiza viata potrivit pro
priilor interese și aspirații. Faptul că 
omenirea nu a mai cunoscut tragedia 
unei conflagrații mondiale : normali
zarea relațiilor între diferite state 
ale lumii cu orînduiri sociale diferi
te ; transformarea în realitate a ideii, 
considerată la început de multe 
cercuri ca utopică, a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa ; 

. afirmarea tot mai largă a tratativelor 
ca metodă de rezolvare a unor pro
bleme complicate — sint numai cîteva 
exemple care atestă. în modul cel mai 
pregnant, rolul crescînd al popoarelor 
ca factor determinant al dezvoltării 
istorice, dovedind că ele sînt în mă
sură. dacă acționează unitar, să asi
gure un curs nou pe arena mondială 
spre încredere, destindere, cooperare, 
în conformitate cu năzuințele tuturor 
națiunilor.

în temeiul realităților de astăzi, al

al acțiunii maselor — fac 
și mai mult rolul popoare-
etapă postbelică s-a carac-

EVOLUȚII SI TENDINȚE SEMNIFICATIVE PE ARENA CONTEMPORANEITĂȚII
■ ■ ■ ■

POPOARELE - FORȚA DECISIVA IN LIIPTA PENTRU CONTINUAREA

întregii desfășurări a vieții interna
ționale. partidul nostru apreciază cu 
deplină îndreptățire că există în pre
zent condiții mai favorabile decit ori
cind ca popoarele să-și facă și mai 
puternic auzit glasul, să-și impună' cu 
și mai multă tărie voința. Tot mai 
mult sporesc ne olan mondial rolul 
și influenta țărilor socialiste, ale că
ror izbînzi în edificarea noii orînduiri 
și a căror politică externă constructi
vă contribuie in mod Însemnat la 
cristalizarea tendințelor și proceselor 
pozitive din viata internațională. Ca 
urmare a a vin tu lui fără precedent al 
mișcării de eliberare, pe scena politică 
a lumii se afirmă tot mai răspicat 
țările in curs de dezvoltare, statele 
nealiniate, care alcătuiesc marea ma
joritate a țărilor globului și ale căror 
popoare trezite la viață, după secole 
de împilare. își revendică cu vigoare 
sporită dreptul de a fi pe deplin stă- 
pine asupra destinelor proprii și bo
gățiilor naționale, de a-si spune cu
vîntul asupra tuturor problemelor 
care le privesc. Clasa muncitoare, vi
tal interesată în abolirea vechilor re
lații bazate pe exploatare si asuprire, 
în înfăptuirea unei politici interna
ționale noi. se afirmă tot mai mult 
ca cea mai puternică forță socială a 
contemporaneității. Aflate într-un 
continuu proces de dezvoltare, parti
dele comuniste își întăresc rolul de

multe țări, unde pînă acum citiva ani 
nu exista nici un fel de organizare 
politică, s-au creat partide si mișcări 
democratice si revoluționare, oamenii 
muncii de cele mai diferite categorii 
s-au grupat în sindicate, asociații pro
fesionale ș.a. în promovarea dezide
ratelor de pace și pfogres ale fiecărei 
națiuni și ale omenirii în ansamblu, 
crește, astfel, aportul țărănimii, cate
goriilor mijlocii, intelectualității, fe
meilor, tineretului, armatei — într-un 
șir de țări — in general, al unor pă
turi si cercuri sociale de cele mai 
diverse orientări și convingeri, orga
nizații obștești, mișcări pacifiste, per
sonalități ale vieții publice, repre
zentanți ai cultelor religioase — în e- 
gală măsură interesați in dezvoltarea 
de sine stătătoare a fiecărei națiuni, 
în înscăunarea unei păci trainice. U- 
nite într-un singur mănunchi, nimic 
nu poate sta în fata acestor forte.

într-un cuvint. realitățile de azi o- 
feră un cadru tot mai propice, o arie 
tot mai amplă de manifestare plena
ră a rolului popoarelor. Aceste împre
jurări favorabile se împletesc cu un 
șir de cerințe stringente ale dezvol
tării contemporane, în condițiile în 

' care în lume continuă să existe forte 
reacționare care mai pot pune în pe
ricol pacea și securitatea popoarelor. 
Consolidarea cursului nou spre des
tindere. încă fragil si reversibil, so-

i

în. realizarea unei politici cu adevărat 
noi în viata mondială.

Popoarele vor pace, vor destindere, 
vor să fie eliberate de povara sub
dezvoltării. de coșmarul războaielor si 
acestea sînt probleme fundamentale 
care tin nu de resortul unui stat sau 
al unui grup de state, nu depind de 
voința subiectivă a unor personalități, 
oricit de bine intenționate ar fi aces
tea, ci constituie o cauză a sute si 
sute de milioane de oameni. Au tre
cut timpurile cînd problemele inter
national© erau dezbătute si rezolvate 
Într-un cerc restrîns. cînd soluțiile e- 
rau adesea rezultatul unor tratative 
de culise. Astăzi, nici o problemă care 
interesează un popor sau altul si cu 
atît mai mult ansamblul popoarelor 
nu poate fi discutată si soluționată 
decit tinînd seama de voința si cu- 
vintul tuturor popoarelor. Mai mult 
ca oricind se impune ca dezbaterile 
pe plan international, deciziile si con
cluziile acestora să se producă cu 
participarea si în văzul popoarelor și. 
desigur, in interesul lor. Si. tocmai in 
favoarea unei atari cerințe se pro
nunță tara noastră, călăuzindu-se 
după acest postulat isl desfășoară ea 
întreaga politică externă.

Un exemplu concludent al modului 
în care partidul nostru. România so
cialistă abordează rezolvarea proble
melor arzătoare ale contemporanei-

rectia unor măsuri efective si radicale 
de dezarmare. Popoarele sint cele care 
suportă direct uriașa povară a chel
tuielilor militare și de aceea lor le re
vine datoria să ia cauza dezarmării In 
propriile mîini. să acționeze ferm 
pentru înfăptuirea ei. Este convinge
rea nestrămutată a partidului nostru 
că masele pot impune dezarmarea, că 
ele voi- realiza dezarmarea, sesiunea 
specială de anul viitor a Adunării 
Generale O.N.U.. ca urmare a iniția
tivei României și a altor state, con
stituind un prilei cît se poate de po
trivit pentru intensificarea. în acest 
sens, a acțiunii popoarelor.

Un alt exemplu concret îl consti
tuie modul de abordare a problema
ticii SECURITĂȚII EUROPENE, de 
vitală însemnătate. Așa cum este

știut. România a acordat o atenție 
deosebită rolului și activității statelor 
în vederea înfăptuirii obiectivelor 
securității si cooperării pe continent, 
a acționat cu consecventă pe linie de 
stat, și-a adus contribuția la desfășu
rarea cu succes a Conferinței general- 
europene, ca și a întâlnirii pregătitoa
re de la Belgrad a viitoarei reuniuni 
din toamnă. Totodată, am considerat 
și considerăm că securitatea europea
nă este o Droblemă care nu tine nu
mai de domeniul activității guverne
lor ; dimpotrivă, socotim necesară în 
cel mai înalt grad intensificarea con
comitentă a acțiunilor popoarelor. în 
opinia noastră aceasta constituie un 
factor deosebit de important in vede
rea adîncirii procesului de destindere, 
înfăptuirii în întregimea lor a preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
pentru dezvoltarea unei 
largi 
tifle, 
bice, 
creți 
dezarmării, fără de care nu se poate 
vorbi de o adevărată destindere și 
securitate.

Viata însăși arată că această con
cluzie își extinde aria de valabilitate 
pentru toate celelalte mari probleme 
ale lumii contemporane, fie că este 
vorba de stingerea focarelor de încor
dare si conflict, de eliminarea ulti
melor vestigii coloniale, de lichidarea 
decalajelor economice, in general de 
întregul proces de clădire a unor noi 
relații internaționale, de EDIFICARE 
A UNEI NOI ORDINI POLITICE ȘI 
ECONOMICE. întemeiate pe princi
piile stimei, egalității și respectului 
reciproc, pe renunțarea la tortă și la 
amenințarea cu forța, pe dreptul sa
cru al fiecărui popor de a-si alege de 
sin© stătător calea dezvoltării econo- 
mico-sociale si politice. MOBILIZA
REA CÎT MAI INTENSĂ A PO
POARELOR, A FORȚELOR SOCIALE 
CELE MAI LARGI. ACȚIUNEA LOR 
CONVERGENTA ȘI UNITARĂ. 
ATÎT PE PLAN NAȚIONAL. CÎT ȘI 
PE SCARĂ INTERNAȚIONALĂ, SE 
AFIRMĂ CA O CERINȚĂ PRIMOR
DIALĂ A PROMOVĂRII ACESTUI 
PROCES ȘI EA CONSTITUIE O DE
VIZĂ DE FRONTISPICIU A ÎNTRE
GII ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONA
LE A P.C.R. Este o linie pe care 
partidul nostru se situează neabătut, 
o parte organică a luptei sale pentru 
democratizarea întregii vieți interna
ționale. întelegindu.-se prin aceasta 
nu numai o reașezare a relațiilor din
tre state, ci. în același timp, o parti
cipare tot mai activă a popoarelor la 
cristalizarea noilor raporturi.

solară din Franța - denumită 
„Themis" — va fi construită în zona 
Pirineilor orientali, s-a anunțat la 
Paris. în legătură cu aceasta, un pur
tător de cuvint guvernamental a sub
liniat hotărîrea autorităților franceze 
de a acționa pentru utilizarea pe 
scară largă, în viitorii ani. a ener
giei solare.

Maria Callas, eunoscuta in
terpretă de operă, a încetat din viată 
vineri, la Paris, in urma unei crize 
cardiace. în vîrstă de 53 de ani, ea 
nu mai apăruse pe scenă din 
anul 1973.

cooperări 
pe plan economic.1 tehnico-stiin- 
cultural-umanitar și. cu deose- 
pentru realizarea de oasi can
oe calea dezangajării militare si

Crește mișcarea 
de solidaritate 

a oamenilor muncii 
din țările Americii Latine

SAN JOSE 16 (Agerpres). — Parti- 
cipanții la reuniunea de la San 
Jose a Consiliului General pen
tru Congresul Permanent al Unită
ții Muncitorești Latino-Americane 
(C.P.U.S.T.A.L.), la care au luat 
parte reprezentanți din 22 de țări ale 
Americii Latine, au adoptat în una
nimitate o serie de rezoluții, printre 
care carta drepturilor economice și 
sociale ale muncitorilor, precum și 
un document privind unitatea si so
lidaritatea clasei muncitoare. De ase
menea. s-a realizat consensul asupra 
rezoluției politice denumite „Decla
rația de la San Jose", document cu- 
prinzînd o analiză detaliată a condi
țiilor politice, economice si sociale în 
care se desfășoară mișcarea sindicală 
în America Latină.

Documentul relevă că activitatea 
întreprinderilor transnaționale pe 
continentul latino-american trebuie 
contracarată prin realizarea unei 
strînse unităti a tuturor oamenilor 
muncii de la sud de Rio Grande. De 
asemenea, documentul evidențiază că 
politica antimuncitorească promovată 
de societățile transnaționale condam
nă la șomaj peste 20 milioane de 
oameni ai muncii din America La
tină.

Cu convingerea fermă că astăzi, mai mult decît oricînd în Istoria 
omenirii, stă în puterea popoarelor să-și făurească propriul viitor, să cre
eze o lume mai bună și mai dreaptă, partidul nostru va milita și pe mai 
departe pentru amplificarea tot mai viguroasă a acțiunilor acestora, pen
tru activizarea tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste 
și antrenarea eforturilor lor intr-un singur șuvoi. Comuniștii, întregul po
por român își vor îndeplini și pe mai departe cu cinste îndatoririle ce le 
revin ca detașament de nădejde al marelui front antiimperialist al popoa
relor, prin a căror luptă unită își pot găsi împlinire năzuințele de pace, 
progres și conlucrare ale tuturor națiunilor, deschizînd o eră nouă de în
florire a civilizației pe întreaga planetă.

Romulus CĂPLESCU

Regimul de la Salisbury 
pregătește un nou act 

agresiv împotriva 
Botswanei

într-o declarație difuzată la Gabe
rones de Oficiul președintelui Seretse 
Khama, se arată că Rhodesia pregă
tește lansarea în următoarele zile a 
unui atac de amploare asupra terito
riului Botswanei. Planurile unor noi 
agresiuni puse la cale împotriva 
Botswanei reflectă neliniștea tot mai 
mare a regimului rasist de la Salis
bury în fata intensificării luptei de 
eliberare din interiorul Rhodesiei, a 
spus președintele, cerind locuitorilor 
tării să păstreze calmul și vigilenta.
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