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Un călduros ,,Bun venit", in mijlocul minerilor

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Hunedoara

• întilniri pline de căldură, manifestări însuflețite 
de dragoste și stimă in toate centrele miniere 
vizitate: Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupeni

• Un amplu și rodnic dialog privind problemele esen
țiale ale dezvoltării economico-sociale a Văii Jiului 
in actualul cincinal

• Intr-un glas, intr-o voință, minerii iși exprimă 
hotărirea dea face totul pentru a da patriei 
mai mult cărbune

La ieșirea din mina Lupeni

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din Petroșani

Dragi tovarăși și prieteni mineri, 
Oameni ăi muncii din Valea Jiului,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor cetățenilor din Va- 
iea Jiului, un salut călduros și cele 
mai bune urări din partea Comi
tetului Central al partidului, pre
cum și din partea mea personal. 
(Aplauze puternice ;. urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Sintern bucuroși că, realizînd o 
vizită de lucru in județul Hune
doara, pe întîlnim din nou cu mi
nerii din Valea Jiului. Am putut 
constata cu multă satisfacție, cu 
prilejul vizitei făcute in trei mine, 
la Uzina de utilaj minier, precum și 
în general în discuțiile cu repre
zentanții minerilor,. că in toate mi
nele, in toată Valea Jiului se ac
ționează cu fermitate și hotărire 
pentru realizarea cu succes a sar
cinii de a da patriei mai mulț căr
bune, de a contribui la dezvoltarea 
generală a României socialiste. 
(Urale puternice; aplauze ; se 
scandează: „Ceaușescu — prim 
miner !“).

în cadrul vizitei de astăzi din 
Valea. Jiului ne-am preocupat în
deosebi de felul în care se înfăp
tuiesc hotărîrile cu privire la me
canizarea lucrărilor miniere. Este 
adevărat, s-au obținut o serie de 
rezultate bune: în cîteva mine 
s-au introdus utilaje moderne, de 
înaltă productivitate. în abatajele 
în care am intrat la două mine pe 
care le-am vizitat astăzi, la Vul
can și Lupeni, am constatat cu 
multă satisfacție că aceste utilaje 
sînt stăpinite la perfecție și dau 
rezultate bune. Din păcate, sînt încă 
puține ; trebuie să spunem deschis 
și la această mare adunare popu
lară că nu s-a acționat cu toată 
hotărirea de către Ministerul Mi
nelor și celelalte organe centrale 
pentru realizarea programului sta
bilit de Comitetul Central al parti
dului de mecanizare rapidă a lu
crărilor miniere din Valea Jiului. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează: „Ceaușescu și mi
nerii !“).

Comitetul Central a stabilit un 
șir de măsuri pentru recuperarea 
rămînerii în urmă în domeniul me
canizării. în aceste zile am discu
tat cu Ministerul Minelor și cu Mi
nisterul Construcțiilor de Mașini 
să organizăm un grup de uzine de 
utilaj minier — printre care și uzi

na din Petroșani — in scopul ca, 
in următorii cîțiva ani, să asigu
răm rezolvarea rapidă și de fond 
a mecanizării lucrărilor miniere 
din Valea Jiului, ca și din întreaga 
țară. (Aplauze puternice, urale).

Dorim ca prin urgentarea meca
nizării lucrărilor, prin introduce
rea utilajelor complexe, de mare 
productivitate, să ușurăm munca 
minerilor, să îmbunătățim condiți
ile de muncă în general și, totoda
tă. să asigurăm o creștere mai ac
centuată a productivității și spori
rea producției de cărbune, de care 
patria noastră are nevoie pentru 
dezvoltarea sa economico-socială. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale. Se scandează : „Ceaușescu și 
minerii !“).

Avem in vedere ca, odată cu 
mecanizarea lucrărilo'r, să acordăm 
o atenție mai mare și perfecționă
rii calificării oamenilor muncii 
care lucrează în domeniul minier. 
Ținem seama că utilajele moderne, 
care sînt și vor fi introduse intr-un 
timp mai rapid în mine, impun 
schimbarea concepției însăși des
pre minerit și o calificare nouă, 
superioară. Minerul va deveni un 
tehnician capabil să stăpinească 
mașina, să știe să lucreze cu ea. 
Vom avea nu numai un miner spe
cialist, ci și un miner tehnician, 
care trebuie să cunoască mașinile 
din dotare, să știe să le folosească 
cu randament înalt, să știe să le 
întrețină și să le repare, atunci 
cind e nevoie. Aceasta va ridica 
mult nivelul minerilor, atît din 
punct de vedere al calificării, 
al pregătirii profesionale, cit 
și al conștiinței revoluționare. 
(Urale îndelungate. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

După cum știți, dragi tovarăși, 
în Întreaga țară oamenii muncii în
făptuiesc neabătut programul e- 
laborat de Congresul al XI-lea. A 
trecut un an și 10 luni din noul 
plan cincinal ; pe această perioa
dă, de 22 de luni, am obținut o 
producție suplimentară de aproa
pe 30 miliarde lei, iar pe ansam
blul economiei, în primii 2 ani, 
vom realiza cu mult peste 30 de 
miliarde lei. Aceasta demonstrează 
atît realismul planului cincinal, cit 
și capacitatea creatoare a oameni
lor muncii stăpîni pe destinele lor, 
pe bogățiile țării, proprietari ai 
mijloacelor de producție, producă
tori și beneficiari a tot ceea ce se

înfăptuiește în țara noastră. 
(Urale puternice. Se scandează: 
„Ceaușescu și minerii !“).

La Conferința Națională care va 
avea loc în mai puțin de o lună, 
vom discuta programul suplimen
tar pe care l-am adoptat la plena
ră, precum și alte măsuri legate de 
dezvoltarea mai rapidă a patriei 
noastre socialiste. Dorim ca în a- 
cest cincinal să obținem o creș
tere mai accentuată a economiei 
naționale, să sporească mai rapid 
bogăția țării noastre și, pe această 
bază, să ridicăm la un nivel mai 
înalt condițiile de viață, materiale 
și spirituale, ale întregii noastre 
națiuni. (Urale îndelungate; a- 
plauze puternice).

La toate mărețele/ realizări ob
ținute de poporul nostru, minerii 
din Valea Jiului, din întreaga țară 
au adus și aduc o contribuție de 
însemnătate deosebită.

Doresc să vă adresez cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele 
obținute pină acum și să vă urez 
noi și noi succese în activitatea 
voastră viitoare. (Urale puternice, 
îndelungate; se scandează în
delung : „Ceaușescu și minerii!“).

De aici, din Valea Jiului, doresc 
să adresez, de asemenea, felicitări 
călduroase tuturor minerilor din 
Republica Socialistă România, îm
preună cu urarea de a obține noi 
și tot mai mari succese in munca 
și lupta pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune ! (Urale puterni
ce ; se scandează: „Ceaușescu și 
poporul!“).

Sînt cunoscute preocupările 
partidului și statului nostru de a 
asigura creșterea continuă a veni
turilor, a bunăstării întregului po
por. Nu doresc să mă opresc a- 
cum la această problemă ; ați 
primit printre primii prima parte 
a majorării retribuției. Veți fi tot 
printre primii, în 1979, la acor
darea celei de-a doua părți a ma
jorării, care, pe total, reprezintă o 
creștere de peste 30 la sută, față 
de circa 20 la sută cît se prevăzuse 
în planul cincinal.

Aceste majorări, ca și toate ce
lelalte măsuri de ridicare a bu
năstării, care vă sînt cunoscute, de
monstrează clar preocuparea parti
dului nostru ca, pe măsura dez
voltării economiei naționale, să se 
asigure oamenilor muncii venituri 
mai mari, o viață tot mai bună și

îmbelșugată — acesta fiind țelul 
suprem al politicii partidului, esen
ța societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm cu 
succes în România. (Urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu— 
I’.C.R. !“).

în ce privește construcțiile de lo
cuințe — le vedeți singuri ; în în
seși orașele dumneavoastră puteți 
constata cum se schimbă înfățișa
rea localităților patriei, cum se îm
bunătățesc condițiile de viață ale 
oamenilor muncii.

Desigur, mai avem multe de fă
cut, mai sînt greutăți, mai sînt lip
suri. în Valea Jiului, de exemplu, 
sînt încă puține locuri de muncă 
pentru femei. Am vorbit, în au
gust, despre aceasta. Trebuie să vă 
anunț că am stabilit ca încă în 
acest cincinal, începînd de anul 
viitor, să trecem la construcția cî- 
torva întreprinderi care vor asi
gura posibilitate de lucru pentru 
aproape 6 000 de persoane supli
mentar față de prevederile stabi
lite în planul cincinal. Prin aceasta 
vom asigura locuri de muncă pen
tru cea mai mare parte a femeilor, 
cît și pentru cei care, eventual, da
torită stării sănătății, nu mai pot 
lucra în întreprinderile miniere.

Este însă necesar să înțelegem 
cu toții că trebuie făcut totul pen
tru realizarea acestor noi unități 
în cele mai bune condiții. Trebuie 
participat activ la munca de reali
zare a lor, precum și la desfășura
rea activității productive a aces
tora, astfel ca ele să dea rezultate 
cit mai bune. (Aplauze puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Ne preocupăm, în același timp, 
de perfecționarea conducerii și mai 
buna organizare a diferitelor sec
toare de activitate, de dezvoltarea 
democrației socialiste, de creșterea 
rolului consiliilor oamenilor mun
cii. Hotărirea luată de Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, la 
constituirea sa, de a crește numă
rul muncitorilor în consiliile oame
nilor muncii și de a pune ca pre
ședinți ai consiliilor pe secretarii 
comitetelor de partid are tocmai 
rolul de a întări răspunderea cla
sei muncitoare în conducerea aces
tor organisme, în conducerea între
gii noastre activități economico-
(Continuare în pag. a III-»)
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VIZITA OCRU A TOVARĂȘULUI NKOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL HUNEDOARA
Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a început, în ziua de 9 noiembrie, o vizită de lucru 
în județul Hunedoara.

împreună cu secretarul general al partidului iau parte, la 
această vizită, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Gheorghe Oprea, Gneorghe 
Pană, llie Verdeț, Teodor Coman.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat, miercuri dimineața, in mijlo
cul minerilor din Valea Jiului, deta
șament de frunte al eroicei noastre 
clase muncitoare, care-și aduce o 
contribuție remarcabilă la progresul 
neîntrerupt al țării, la vasta operă de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul scump 
al patriei.

Programul vizitei in municipiul 
Petroșani, care s-a încheiat printr-o 
mare adunare populară, a cuprins 
Intîlniri rodnice, vibrante, cu colecti
vele unor întreprinderi reprezenta
tive ale acestui important bazin 
carbonifer al României.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, împreună cu 
miniștrii de resort, cu reprezentan
ții organelor locale de partid și de 
stat, cu mineri și specialiști, as
pecte esențiale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a municipiului Petro
șani, a Văii Jiului, în actualul cin
cinal.

Valea Jiului, pe care secretarul 
general al partidului o vizitează din 
nou, va cunoaște, si în perioada 1976 
—1980, o puternică înflorire, o acce
lerată creștere a producției de căr
bune, o intensificare a activității pe 
tărim edilitar, în domeniul învăță- 
mîntului și social-cultural, o ridi
care continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al locuitorilor 
săi.

Aceste obiective insuflețitoare 
prind viață prin munca bărbătească 
și abnegația minerilor de aici, prin 
hărnicia tuturor celor ce trăiesc și 
lucrează în Valea Jiului. In înfăptui
rile sure care tindem, munca lor se 
află la loc de cinste, se bucură de 
prețuirea partidului, a întregului 
popor.

în mod firesc, în timpul vizitei au 
fost analizate posibilitățile existente, 
precum si măsurile ce se impun în 
vederea realizării exemplare a sar
cinilor deosebite ce revin minerilor, 
oamenilor muncit din Valea Jiului, 
în acest an si în actualul cincinal, 
subliniindu-se necesitatea punerii in 
valoare a tuturor rezervelor de creș
tere a productivității muncii, de spo
rire a producției de cărbune si redu
cere a cheltuielilor materiale, moder
nizării procesului de extracție pe 
baza introducerii tehnicii noi si a 
tehnologiilor avansate, perfecționării 
organizării si conducerii întregii acti
vități.

Vizita s-a desfășurat sub semnul 
dragostei si recunoștinței fierbinți ce 
le nutresc minerii din Valea Jiului 
fată de partid, fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile 
asigurate afirmării depline a capaci
tății lor de muncă si creație, pentru 
grija statornică manifestată față de 
viața si bunăstarțajor, Vjzjțța^a avut 
loc, de asemenea, sud" semnuT uni

Sentimente de dragoste 
și recunoștință față de partid, 
față de secretarul său general
în această ambianță entuziastă, 

coloana oficială de mașini a părăsit 
gara municipiului Petroșani, în- 
dreptindu-se spre primul obiectiv al 
vizitei — ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA PETRILA, cea mai veche 
din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. Așezarea minerilor de aici, 
transformată ’în anii socialismului 
într-un modern centru urban, este îm
podobită astăzi de sărbătoare. Cu 
mic, cu mare, locuitorii Petrilei 
au ieșit in întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu buchete de 
flori, cu stegulete roșii si tricolore, 
reafirmîndu-si direct si cald senti
mentele de dragoste si recunoștință 
tată de partid» fată de secretarul său 
general, pentru grija statornică ce o 
poartă minerilor, tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră.

La sosirea în întreprindere a 
secretarului general al partidului se 
aclamă cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R.", „Ceaușescu si p<A>orul“, 
„Ceaușescu si minerii". O fanfară 
interpretează cîntecul „Partidul — 
Ceaușescu — România", trei cuvinte 
cu valoare de simbol, aflate într-o 
alăturare firească, trei cuvinte atît 
de scumpe minerilor, întregului po
por.

în numele minerilor petrileni. .to
varășul Androne Marcu. secretarul 
comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii, adre
sează tovarășului Nicolae Ceausescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului si 
statului un călduros bun venit.

în centrul dialogului purtat de 
secretarul general al partidului cu 
conducerile Întreprinderii. Combina
tului minier Valea Jiului si ministe
rului de resort stau probleme refe
ritoare la modernizarea acestei vechi 
exploatări, creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor. îndeosebi a ce
lor din subteran, sporirea producției 
de cărbune.
' Directorul întreprinderii. Valeriu 
Stanciu, subliniază că. potrivit indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei prece
dente din anul 1972. comuniștii, în
tregul colectiv de mineri de la Pe- 
trila si-au concentrat atenția spre 
modernizarea exploatării, sporirea 
productivității muncii si creșterea 
aportului acestei unită ti la satisfa
cerea cerințelor de cărbune ale eco
nomiei naționale.

în soluționarea problemelor com
plexe ridicate de introducerea celor 
mai noi si eficiente procedee de sus

Indicații prețioase privind 
modernizarea utilajelor

și extinderea mecanizării
Aceeași entuziastă primire la ÎN

TREPRINDEREA DE UTILAJ MI
NIER DIN PETROȘANI, care este 
vizitată în continuare. Muncitorii, 
tehnicienii si inginerii acestei între
prinderi reprezentative a munici
piului Înconjoară cu dragoste pe 
secretarul general al partidului, sa- 
lutind cu căldură prezenta sa în mij
locul lor. Se ovaționează îndelung 
„Ceaușescu și poporul". 

tății lor de neclintit în jurul parti
dului si al secretarului său general, 
al voinței ferme de a nu precupeți 
nici un efort pentru a-si îndeplini 
cu înaltă responsabilitate comunistă, 
muncitorească angajamentul de a da 
patriei cit mai mult cărbune, pentru 
a-și aduce o contribuție cit mai de 
seamă la înfăptuirea istoricelor o- 
biective stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., a mărețului pro
gram de edificare socialistă și comu
nistă a patriei.

Cu aceste sentimente, cu această 
hotărire l-au întimpinat minerii, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, din Valea Jiului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu încă din 
primele momente ale sosirii pe me
leagurile lor.

în gara municipiului Petroșani, 
împodobită sărbătorește, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au 
fost salutați cu căldură de tovarășii 
llie Rădulescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., și Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, de mii de cetățeni.

Erau prezenti tovarășii Ioan A- 
vram. ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Constantin Bă- 
bălău. ministrul minelor, petrolului 
Si geologiei. Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tineretului.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

O gardă alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Bătrînul miner Aron Cristea, astăzi 
pensionar, membru de partid cu 
stagiu din ilegalitate, precum și tineri 
și tinere, în fr-umosul port popular 
hunedorean, au invitat apoi pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu să guste din 
piinea ospitalității, din ploștile cu 
vin.

Grupuri de copii au oferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu garoafe roșii.

O undă de bucurie, exprimată prin 
cintece și dansuri, prin urale și 
ovații, a făcut să vibreze văzduhul 
acestei frumoase dimineți de noiem
brie. Mulțimea a aclamat îndelung, 
cu înflăcărare, pentru partid și 
secretarul său general, a urat din 
inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald bun venit, multă sănătate șl 
putere de muncă, spre binele și 
prosperitatea națiunii, spre fericirea 
ponorului nostru.

ținere. de tăiere a rocilor si de trans
port in subteran au fost atrase mase 
largi de mineri cu o bogată experien
ță. maiștri, ingineri si alti specialiști. 
Prin intensificarea eforturilor tuturor 
minerilor de aici si creșterea gradu
lui de dotare tehnică S-a reușit ca. 
fată de 1972. producția întreprinderii 
să crească cu aproape 40 000 tone, ur- 
mind ca. la finele cincinalului, spo
rul de cărbune să ajungă la circa 
200 000 tone. Minerii de la Petrila 
sint hotărîti să facă totul pentru a 
furniza economiei cantităti tot mai 
mari de cărbune, pentru a-si onora 
cu oinste sarcinile ce le revin din 
actualul cincinal. O dovadă în acest 
sens o constituie si faptul că preve
derile de plan sint înfăptuite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
conducerii întreprinderii, combinatu
lui minier să acorde o mai mare 
atenție creșterii gradului de mecani
zare a lucrărilor din subteran, centru 
reducerea efortului fizic al minerilor 
si creșterea productivității muncii, 
precum si înzestrării unității cu un 
număr sporit de utilaje si instalații 
moderne de susținere a abatajelor, 
de extracție. încărcare si transport. 
La secția de lămpărie, secretarul 
general al partidului ia cunoștință 
de unele aparate perfecționate, cu 
capacitate sporită de semnalizare, 
folosite pentru protecția celor care 
lucrează în subteran. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizitează apoi 
cel mal vechi puț de extracție și 
instalația de preparație a cărbunelui, 
sector aflat în plin proces de trans
formare. Concomitent cu moderniza
rea actualei instalații, va fi realizată 
alta nouă, fapt ce va duce la tripla
rea producției de cărbune cocsi'fica- 
bil, la sporirea aportului întreprin
derii la înfăptuirea sarcinii trasate 
de conducerea partidului privind 
creșterea proporției de cărbune in
digen la fabricarea cocsului.

•La plecare, un grup de tineri și 
tinere invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să se prindă cu ei in horă. 
Numeroși mineri se apropie de 
secretarul general al partidului, adre- 
sindu-i cuvinte de profundă mulțu
mire si recunoștință pentru grija 
permanentă ce le-o poartă, pentru 
bucuria ce le-a făcut-o de a fi din 
nou în mijlocul lor.

Despărtindu-se de minerii de la 
Petrila, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat noi succese, multă sănătate 
si tradiționalul „Noroc bun".

în numele consiliului oamenilor 
muncii, al celor aproape 3 200 de 
constructori de mașini care lucrează 
aici, secretarul comitetului de partid. 
Dumitru Bota, raportează cu mîndrie 
că. in primele zece luni ale acestui 
an. întreprinderea si-a depășit sarci
nile de plan cu 55 milioane lei la 
producția globală si cu 28 milioane 
lei la producția marfă, creîndu-se 
astfel condițiile ca unitatea să in-

Pretutindeni, locuitorii Văii Jiului, tineri șl virstnicl, își exprima profunda 
lor dragoste și stimă

cheie actualul cjpcinal cu o produc
ție suplimentară de 358 540 000 lei.

Secretarul general al partidului vi
zitează principalele sectoare de pro
ducție, în secția mecanică, directorul 
întreprinderii, Gheorghe Olariu, ara
tă că, prin reorganizarea întregului 
flux tehnologic, suprafețele de pro
ducție sint in prezent mai bine fo
losite. asigurîndu-se astfel o creș
tere a productivității muncii cu 12,5 
la sută. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește la mai multe locuri de 
producție, stă de vorbă cu muncitorii, 
se interesează de condițiile lor de 
muncă si de viată, de preocupările 
acestora pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor. Colectivul 
de muncitori Si specialiști se anga
jează să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin în actualul 
cincinal.

în incinta întreprinderii, tovară
șului-Nicolae Ceausescu-ii este, pre- 
zentață 'cr complexă instalatie'de sus-" ' 
tinete mecanizată a abatajelor mi-' 
niere care, duoă unele experimentări 
făcute la Lonea si Parosehi. a fost 
perfecționată si adaptată la condi
țiile mai deosebite de zăcămînt din 
minele Văii Jiului.

Apreciind preocupările colectivului 
pentru modernizarea utilajelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu arată că 
trebuie diversificată in continuare 
întreaga gamă de utilaje miniere, in 
vederea mecanizării integrale a lucră
rilor din subteran si de la suprafața 
exploatărilor. Specialiștii aflati de 
fată informează că se acționează con
secvent si cu • bune rezultate in 
această direcție, că se fac eforturi 
pentru înfăptuirea programului 
aprobat de conducerea partidului șl 
statului pentru mecanizarea comple
xă a lucrărilor de extragere, trans
port și preparare a cărbunelui.

în hala monobloc, recent con
struită. secretarul general al partidu
lui ia cunoștință de activitatea 
complexă de reparare si modernizare 
a utilajelor din minele Văji Jiului. 
Se precizează că utilajele reparate 
curent, între care locomotivele elec
trice cu acumulator, cu troleu, loco
motivele diesel, compresoarele. pom
pele miniere, au fost aduse la nivelul 
tehnicii actuale, ele avînd in prezent 
un randament sporit. Se subliniază 
că întreprinderea repară și moderni
zează anual aproximativ 7 000 de 
utilaje, satisfăcînd în întregime ne
voile minelor din Valea Jiului. în 
continuare sînt prezentate utilaje 
realizate anul acesta de constructorii 
de mașini de la Petroșani. între care 
foreze electrohidraulice, pompe de 
betonare a galeriilor, stîlpi de susți
nere mecanizată a abatajelor, trans
portoare speciale pentru evacuarea 
din subteran a cărbunelui si sterilului, 
agregate care vor fi folosite atit în 
minele din Valea Jiului, cit si in ex 

La întreprinderea de utilaj minier din Petroșani sînt examinate noile tipuri de mașini destinate ușurării muncii în 
subteran

ploatări din alte bazine carbonifere 
ale tării. Unele din produsele noi 
ale întreprinderii, aflate acum in 
curs de asimilare, cum ar fi mași
nile de săpat suitori, transportoarele 
acționate cu motoare lineare. un 
transportor curb, de mare importantă 
pentru mecanizarea fronturilor scurte 
de abataj, utilajele- de susținere a 
fronturilor de lucru din subteran, au 
fost prezentate in stare de funcțio
nare. demonstrîndu-si calitățile teh
nice. eficacitatea lor.

Examinînd noile tipuri de mașini, 
interesîndu-se de parametrii lor de 
funcționare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă specialiștilor, 
proiectantilor să aibă în vedere 
crearea unei game largi de aseme
nea utilaje necesare extinderii con
tinue a mecanizării lucrărilor miniere 
din subteran si de la suprafață, atit 
in scopul ușurării muncii minerilor, 
cit si al sporirii permanente a pro
ductivității muncii.

--r4>pi'3&ilstii-'s0 angajează să acțio
neze cu toată fermitatea in acest 
sens. Ei arată, totodată, că. in pre
zent. în exploatările Văii Jiului se 
experimentează cu succes o gamă 
largă de. mașini si instalații miniere, 
in vederea introducerii lor în fabri
cație in timpul cel mai scurt. între 
acestea se află o combină cu atac 
frontal de mare randament pentru 
straturile groase de cărbune, com
plexe. mecanizate de susținere a 
abatajelor, agregate de perforat ga
lerii si găuri de mină, mașini de 
încărcat cu basculare laterală, care, 
prin gradul lor ridicat de tehnicitate, 
sint comparabile cu moderne instala
ții de acest fel cunoscute in lume. 
Gazdele subliniază că. in vederea 
asimilării noilor produse, există o

Alături de mineri, în cel mai adine 
loc de muncă al minei Vulcan

ÎNTREPRINDEREA MINIERA VUL
CAN este următoarea unitate vizitată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Locuitorii acestei înfloritoare așe
zări miniere au făcut secretarului 
general al partidului o primire săr
bătorească, deosebit de caldă. în in
cinta întreprinderii, Vasile Rusu, se
cretarul comitetului de partid, a ros
tit raportul muncitoresc al celor 1 200 
de comuniști, ca și al tuturor celor 
3 100 de oameni ai muncii din această 
unitate, care trăiesc cu intensitate 
bucuria si satisfacția reîntâlnirii cu 
secretarul general al partidului. 
Invitați să cunoască atit instalațiile 
moderne care se văd la suprafață, 
dotările. între care si noul pavi
lion social, realizate în anii socialis
mului. de la redeschiderea. în 1949. 
a minei, cit si profundele transfor- 

strinsă colaborare intre specialiștii 
întreprinderii si cei de la Institutul 
de cercetări si proiectări miniere si 
Statia de securitate minieră din Pe
troșani, precum si. cu cadrele didac
tice de la Institutul politehnic din 
Timisoara.

Discuția continuă apoi în fața ma
chetei care prefigurează dezvoltarea 
viitoare a întreprinderii, prevăzută 
să ajungă o puternică unitate con
structoare de mașini a țării. Pe baza 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în anul 1972. cu prilejul 
vizitelor făcute- in exploatările mi
niere din Valea Jiului, întreprinde
rea și-a mărit considerabil capacita
tea. Se menționează că pentru etapa 
următoare sint preconizate alte ex
tinderi, care vor totaliza 100 000 mp 
suprafață productivă.

— Sper ca prin eforturi comune 
să faceți din uzina dumneavoastră o 
unitate puternică, spune tovarășul 
Nicc^aeoC-eaHȘg^PUr. Pipă se va eon- 
.strui,.,o_.i»ouă uzină; să. începeți <să 
. reăîîzațr !aipî' _ ..și.Reparațiile capitale 
la •utilajele1 'ftiinlete, pentru a crea 
toate condițiile de sporire a gradu
lui de mecanizare a lucrărilor din 
subteran.

Analizînd prevederile de dezvol
tare a unității, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția proiectanti
lor să aibă in vedere amplasarea cit 
mai judicioasă a noilor secții și ate
liere, pentru a se asigura un flux 
tehnologic continuu procesului de fa
bricație.

Luîndu-și rămas bun de la con
structorii de mașini din Petroșani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a feli
citat pentru realizările deosebite ob
ținute și le-â urat să obțină rezul
tate cit mai bune in activitatea lor.

mări care au avut loc in subteran, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceausescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat, 
echipați in costume minerești, s-au 
îndreptat spre putui central ..7 No
iembrie". Aici, potrivit regulilor de 
Ordine si disciplină severă ale mun
cii din subteran, șeful formației de 
lucru de la put. Marcel Pinzaru. 
raportează : „Funcționarea puțului 
»7 Noiembrie» se desfășoară in de
plină siguranță : el vă stă la dispo
ziție". Un semnal acustic lung si al
tele cinci scurte înseamnă că trans
portul spre adincuri poate să încea
pă. La orizontul 480 de metri — pă
răsit in trecut si devenit dună redes
chiderea întreprinderii arteră princi
pală de transport în subteranul mi
nei — conducătorul formației de 

transport. Gheorghe Stoican. invită 
oaspeții în trenul pregătit să asigure 
deplasarea pină la puțul 7-Vest. De 
aici începe o nouă coborîre in 
adincuri pină la orizontul 360 de me
tri ; acesta este cel mai adine punct 
de muncă al minei, viitor orizont de 
bază, unde se fac pregătiri pentru 
producția anilor viitori, O asemenea 
lucrare — efectuată de brigada con
dusă de experimentatul miner llie 
Chiron — avind o deosebită însem
nătate pentru deschiderea, noilor 
cimpuri de muncă, a constituit 
obiectul vizitei în adincurile Vul
canului.

Duoă prezentarea raportului de 
către șeful de brigadă, la locul de 
muncă, dotat cu o combină de înaltă 
productivitate, secretarul general al 
partidului urmărește cu deosebit in
teres o demonstrație a procesului de 
excavare realizat cu asemenea 
miiloace , moderne, care asigură 

‘ 'mecanizarea; muncii,, ușurarea efpr- 
r'tiîluî fiîic sî Sdbrirtea ' considerabilă a 
' vitezelor de avansare.' în- discuția ne 
■ care a ■ avut-o acolo. îh fata combi

nei, cu directorul întreprinderii, ing. 
Dan Surulescu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat amănunțit 
despre felul cum se asigură pregă
tirea practică, de specialitate a oa
menilor pentru stâpinirea agregate

„Să ne trăiți ani mulți, spre binele 
poporului, al patriei'!“

Ultima ÎNTREPRINDERE MI
NIERA vizitată in această zi de 
secretarul general al partidului a 
fost cea de la LUPENI. Sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
acest vechi centru muncitoresc, 
cu neuitate tradiții revoluționare, 
s-a transformat intr-o adevărată 
sărbătoare pentru toți locuitorii 
lui. Mii de cetățeni de toate vir
atele au ieșit in întimpinarea 
oaspetelui mult stimat si iubit, salu- 
tindu-1 cu profunde sentimente de 
dragoste si bucurie. Bărbați, femei, 
copii, purtând stegulete si flori, rosteau 
într-un singur glas numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. numele Parti
dului Comunist Român, dind astfel 
vibrantă expresie recunoștinței lor 
pentru condițiile demne de viață și 
muncă ce le sint asigurate zi de zi 
in această mare familie unită a în
tregului popor român. în adevăr, 
Lupeniul de azi, cu zecile de blocuri 
noi, cu nenumăratele sale magazine, 
bine aprovizionate, cu aleile sale as
faltate, prezintă aspectul unui oraș 
modern, aflat intr-o continuă dezvol
tare si modernizare.

Aclamațiile și ovațiile nesfîrșlte 
însoțesc trecerea prin oraș a secreta
rului general al partidului. Dintr-o 
mașină deschisă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură acestor manifes
tări de înaltă stimă și prețuire, de 
Încredere deplină in Partidul Comu
nist Român.

Sub semnul acestor sentimente, al 
voinței dirze, bărbătești, a minerilor, 
de a face totul pentru indeplinirea 
mărețelor obiective stabilite de 
partid, de Congresul al XI-lea, s-a 
desfășurat întreaga vizită la între
prinderea minieră Lupeni.

Directorul întreprinderii, Gheorghe 
Feier, adresind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de bun venit și tra
diționalul „Noroc bun !“ mineresc, a 
ținut să exprime angajamentul în
tregului colectiv de a face totul pen
tru indeplinirea prevederilor de plan, 
avind toate condițiile pentru aceasta. 
S-a remarcat, pe parcursul vizitei, că 
întreprinderea minieră Lupeni, care 
are o importantă pondere in ansam
blul exploatărilor carbonifere din 
Valea Jiului, dispune în același timp 
de cea mai bună dotare tehnică, 
eforturile întregului colectiv indrep- 
tindu-se spre folosirea in mod rațio
nal și cu mai mare randament a 
mijloacelor tehnice din subteran, a 
timpului de lucru, in condițiile mun
cii de 6 ore în patru schimburi, 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei muncitorești la fiecare punct de 
producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceausescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid si de 
stat au coborit in adincul minei, 
străbătind un drum de aproape 3 ki
lometri din sectorul IV. care reali
zează peste 30 la sută din producția 
de cărbune a întregii exploatări. Vi
zita a avut loc la abatajul frontal 
4-Est. acolo unde se află la lucru bri
gada condusă de comunistul loan Să- 
lăgean. Șeful de brigadă raportează 
cu mindrie secretarului general al 
partidului că in acest abataj, unde 
este instalat cel mai modem sistem 
mecanizat de susținere si încărcare. 

lor de înaltă tehnicitate si folosirea 
lor cu un randament superior, indi- 
cind. totodată, instruirea cît mai te
meinică. din timp, a tuturor acelora 
care trebuie să minuiască aceste uti
laje : secretarul general al partidului 
se interesează, de asemenea, despre 
modul in care se asigură protecția 
muncii in subteran, apreciind măsu
rile luate în această direcție.

Si. în timp ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urmărea cu deosebit inte
res functionarea combinei, șeful de 
brigadă îl invită să ocupe loc la pu
pitrul de comandă. încredintîndu-i 
sistemele de conducere ale agregatu
lui. Răspunzind cu plăcere invitației, 
tovarășul Nicolae Ceausescu preia 
pentru un timp comanda com
binei. La sfirșit. tovarășul Nicolae 
Ceausescu întreabă — ..Ce ziceți, cum 
a fost la care șeful de brigadă 
răspunde, adresindu-se ortacilor săi : 
.A muncit ca un miner .de. onoare al 

...V&i jjului",. ...... . ... . .
'“'‘.La '.'ieșirea iiin .subteran. în vecină- " tatea-pțițului „7 Noiembrie", tovară
șul Nicolae Ceaușescu este primit din 
nou cu deosebită însuflețire.' ne mă
sură dragostei nemărginite pe care 
minerii, oamenii muncii din Valea 
jiului o nutresc fată de secretarul 
general al partidului.

se obține o înaltă productivitate. 
Brigada, compusă din mineri cu mare 
experiență, care si-a demonstrat ca
litățile de colectiv harnic, animat de 
o Înaltă responsabilitate muncito
rească, dornic să-și aducă o cit mai 
mare contribuție la eforturile de a 
da industriei cît mai mult cărbune 
cocsificării, a obținut succese con
stante de-a lungul întregului an, ex- 
trâgînd, pină acum, o tonă in plus de 
cărbune pe fiecare post.

Maistrul miner Dânilă Gaspar, mi
nerii loan Tersa, Vasile Maca vei. 
Gheorghe Bejan si multi alții au ti- 
nut să exprime tovarășului Nicolae 
Ceausescu recunoștința fierbinte pen
tru atenția permanentă acordată mi
nerilor, vieții si muncii lor. pentru 
vizita făcută acolo. în adincul minei. 
asigurîndu-1 că-și vor respecta în 
continuare si întotdeauna ouvîntul de 
miner, transpunând cu toată abnega
ția. în fapte de muncă, indicațiile 
primite, sarcinile trasate de partid, 
obiectivele Congresului al XI-lea.

Tovarășul Nicolae Ceausescu i-a 
felicitat cu căldură ne mineri, 
urindu-le noi succese în muncă.

„Să ne trăiti ani multi, spre bine
le poporului, al patriei !“ — a fost 
răspunsul emoționant al acestor oa
meni vrednici, fii de nădejde ai pu
ternicului detașament al minerilor, 
al clasei noastre muncitoare.

De la Lupeni, coloana oficială de 
mașini străbate din nou valea șer
puitoare a riului Jiu. de»a lungul că
reia se insiruie. asemenea unei salbe 
de preț, multe din localitățile minie
re din această parte a țării — tot 
atitea nuclee viguroase ale muncii 
socialiste dedicate propășirii patriei noastre. în semn de respect, de 
bucurie sinceră pentru a-1 avea din 
nou in mijlocul lor pe cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, minerii au dat 
caselor lor un aspect sărbătoresc — 
au impodobit balcoanele cu covoare 
multicolore, cu steaguri roșii și tri
colore, cu ghirlande de flori.

De o parte și de alta a lungului 
trase®, de la Lupeni pină la Petro
șani,, zeci de mii de cetățeni i-au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o primire emoționantă, expresie a 
atașamentului lor la politica internă 
si externă a partidului, a unității de 
nezdruncinat in jurul partidului, al 
secretarului său general.

Drumul pină la Petroșani a fost 
presărat cu numeroase momente 
emoționante, încărcate de semnifica
ție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint invi
tați de tineri îmbrăcați in pitorești 
costume naționale, specifice acestor 
meleaguri, să se prindă în hore. 
Fanfare ale minerilor, formațiuni or
chestrale ale caselor de cultură din 
localitățile miniere au însoțit tre
cerea secretarului general al partidu
lui cu cîntece muncitorești și popu
lare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, care au 
străbătut întregul traseu într-o ma
șină deschisă, au răspuns cu multă 
prietenie acestor manifestări vibran
te, de prețuire și respect, care au 
caracterizat întreaga vizită a secreta
rului general al partidului în Valea 
Jiului.
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VIZITA I LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN IUOETUL HUNEDOARA
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 
sociale. (Aplauze puternice, prelun
gite, urale; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Pornind de la aceasta, apare ne
cesar ca oamenii muncii din Valea 
Jiului — mă refer atît la mineri, 
cit și la oamenii muncii din cele
lalte întreprinderi — să participe 
mai intens la activitatea consiliilor 
oamenilor muncii, să iși spună cu- 
vîntul cu mai multă fermitate în 
cadrul acestora, să acționeze într-o 
strînsă unitate pentru soluționarea 
în cele mai bune condiții a proble
melor care se ivesc atît în procesul 
producției, cît și în viața de. zi cu 
zi. Numai printr-o activitate unită, 
comună vom putea soluționa mai 
rapid și eficient toate problemele, 
vom asigura dezvoltarea din toate 
punctele de vedere a Văii Jiului, 
progresul multilateral al întregii 
țări. (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“),

Este necesar să se depună efor
turi mai susținute pentru creșterea 
productivității muncii, oe baza 
mecanizării și perfecționării acti
vității economice, de producție, să 
se acționeze ferm pentru întărirea 
disciplinei și ordinii în fiecare sec
tor de muncă. Numai acționînd 
într-un spirit de ordine și discipli
nă și în strînsă legătură cu clasa 
muncitoare, cu toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
partidul iși va îndeplini cu succes 
misiunea sa istorică, iși va spori 
rolul de forță politică conducătoare 
în societatea noastră. (Urale, vii 
aplauze; se scandează: „Ceaușescu— 
P.C.R.!“).

Doresc să exprim convingerea că 
minerii din Valea Jiului — ca de 
altfel minerii din întreaga țară, 
toți oamenii muncii — vor face to
tul atît pentru a recupera anumite 
rămîneri în urmă, care nu sînt prea 
mari și se pot recupera ușor, cît și 
pentru a asigura ca anul viitor, anii 
următori, pe baza măsurilor de 
care am vorbit, să dea o cantitate 
mai mare de cărbune pentru side
rurgie, pentru energia electrică, 
aducînd în felul acesta o contribu
ție mai însemnată la dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre. (Aplau
ze puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu
— prim miner !“).

Este necesar, totodată, ca orga
nizațiile de partid, comitetul muni
cipal, sindicatele, consiliile popu
lare, organizația de tineret să ac
ționeze cu mai multă hotărîre și 
fermitate pentru îndeplinirea rolu
lui și atribuțiilor ce revin fiecă
ruia în domeniul său de activitate, 
in strînsă legătură și consultîndu-se 
permanent cu toți oamenii muncii
— aceasta fiind garanția că măsu

In mind, alâturl de mineri

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu primește insemnele titlului de „Miner de onoare al Vâii Jiului''

rile ce se vor lua vor fi juste și se 
vor realiza în cele mai bune condi
ții. (Urale îndelungate, aplauze 
puternice).

Se impune, de asemenea, o aten
ție sporită soluționării problemelor 
legate de buna gospodărire a ora
șelor, a tuturor localităților, de 
buna aprovizionare a populației, de 
funcționarea corespunzătoare a 
sistemului sanitar. Odată cu intra
rea în funcțiune a noului spital, în 
Valea Jiului s-au creat condiții 
pentru asigurarea unei bune asis
tențe sanitare. Comitetul județean 
de partid, consiliul popular, toate 
celelalte organisme trebuie să acor
de o atenție mai mare tuturor a- 
cestor probleme. La rîndul lor, or
ganele de control muncitoresc și 
comisiile de control muncitoresc 
obștești au datoria să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru a con
tribui la înlăturarea greutăților, la 
buna desfășurare a activității în 
toate aceste domenii.

Să facem din Valea Jiului nu nu
mai un centru minier puternic, ci 
și un centru muncitoresc în care 
condițiile de viață și de muncă 
să fie exemplare 1 (Urale, a- 
plauze puternice. Se scandează: 
„Ceaușescu — prim miner !“).

în cadrul tuturor acestor preocu
pări . trebuie să se aibă în vedere 
și asigurarea condițiilor pentru o 
mai bună activitate culturală pro
prie, pentru participarea mai ac
tivă a tineretului, a oamenilor 
muncii din Valea Jiului la Festi
valul „Cîntarea României", la or
ganizarea unei vieți cultural-politi- 
ce tot mai intense. Să împletim 
activitatea culturală, politico-edu- 
cativă cu activitatea sportivă de 
masă, să nu ne ocupăm numai de 
fotbal, ci să asigurăm participarea 
minerilor înșiși, a oamenilor mun
cii la viața sportivă bogată. Aceas
ta va contribui la crearea unui om 
sănătos, viguros, constructor con
știent al socialismului și comunis
mului. (Urale îndelungate, aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Acordînd cea mai mare atenție 

soluționării problemelor construc
ției socialiste în țara noastră, - ne 
preocupăm în același timp de par
ticiparea activă la viața interna
țională, la, lupta pentru o politică 
de pace și colaborare între toate 
națiunile lumii. Depunem toate 
eforturile pentru securitate și pace 
în Europa și sperăm ca reuniunea 
de Ia Belgrad să dea un imnuls 
nou colaborării pe continent, și în 
primul rînd dezangajării militare 
— fără de care nu se poate vorbi 
de oace. de progres, de ridicarea 
bunăstării popoarelor. (Aplauze și 

urale îndelungate. Se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

întărim continuu colaborarea cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, luptăm pentru 
noua ordine economică, pentru de
zarmare, și în primul rind pentru 
dezarmare nucleară. Dorim să 
realizăm o lume mai dreaptă și 
mai bună, în care fiecare națiu
ne să se dezvolte liber, așa cum 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice ; u- 
rale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere aș dori să exprim 

cele mai calde mulțumiri mineri
lor din -Valea Jiului pentru hotărî- 
rea pe care au luat-o ca eu să de
vin „miner de onoare al Văii Jiu
lui". Vă mulțumesc pentru aceasta 
și vă asigur că — deși nu am lu
crat decît cîteva minute cu combi
na, astăzi — sînt și voi fi întot
deauna alături de mineri. Voi face 
totul ca programul de mecanizare 
și perfecționare a activității mi
niere, precum și de ridicare a 
bunăstării lor materiale și spiri
tuale, să se îndeplinească în cele 
mai bune condiții ! (Aplauze, 
urale ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

La această mare adunare popu
lară, un tovarăș s-a referit la noul 
Imn de Stat al Republicii Socialis
te România. într-adevăr. acest imn 
oglindește în mod minunat istoria, 
prezentul și viitorul ponorului 
nostru, care, în strînsă unitate, sub 
conducerea partidului, iși făurește 
un destin și un renume nou. ho- 
tărît să strălucească în era comu
nistă ca o stea. (Aplauze puternic’’, 
urale îndelungate. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

De veacuri, pe aceste meleaguri 
au trăit laolaltă, alături de ro
mâni, maghiari, germani, alte na
ționalități. De mult, de zeci, de 
sute de ani au lucrat împreună în 
minele din Valea Jiului, au con
struit multe din cele ce s-au înfăp
tuit în multe regiuni din această 
parte a țării. în epoca nouă pe 
care o trăim, trebuie să facem to
tul ca deosebirile dintre oamenii 
muncii de la orașe și de la sate, 
dintre munca intelectuală și mun
ca fizică să dispară. Tot așa să 
dispară deosebirile dihtre oamenii 
muncii de o naționalitate sau alta 
în procesul făuririi omului nou. al 
poporului muncitor înfrățit, fără 
deosebire de naționalitate. Oamenii 
vor vorbi în limba pe care o în
țeleg mai bine. clar in fond vor 
vorbi o singură limbă — aceea de 
oameni ai muncii, de constructori 
ai socialismului și comunismului. 

împreună, să facă totul pentru 
triumful comunismului in pa’rjâ 
noastră, pentru ca poporul nostru 
să ducă o viață tot mai demnă, tot 
mai îmbelșugată și liberă ' tU’-’le 
puternice, aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Acesta este și sensul legii votate 
de Marea Adunare Națională de a 
adopta în vorbirea noastră terme
nul de „tovarăș". EI simbolizează 
atît activitatea comună în produc
ție. în munca politică, viața in co
mun. efortul unit în făurirea socia
lismului și comunismului. De ase
menea. aceasta simbolizează faptul 
că „domnia" asupritorilor și jefui
torilor de orice fel a dispărut pen
tru totdeauna, că noi sîntem cu 
toții tovarăși și trebuie să acțio
năm că tovarăși ! (Urale puternice, 
aplauze îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă urez, dragi tovarăși, din toa
tă inima succese tot mai mari în 
activitatea pe care o desfășurați, 
multe satisfacții, multă sănătate și 
multă fericire !

Noroc bun !
(Aplauze puternice, urale înde

lungate. Zecile de mii de mineri și 
oameni ai muncii prezenți la marea 
adunare populară scandează înde
lung : „Ceaușescu și minerii !“ ; 
„Ceaușescu și poporul!"; „Ceaușescu 
— P.C.R. Se ovaționează intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN PETROȘANI
în aclamațiile entuziaste ale miilor de participant 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost acordat titlul de 

„MINER DE ONOARE AL VĂII JIULUI"

în incheierea vizitei, in piața cen
trală a municipiului Petroșani a 
avut loc o mare adunare populară. 
Au venit aici pentru a se reintilni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru a-și exprima din nou hotărirva 
fermă de aL răspunde prin fapte În
demnurilor șî indicațiilor sale niii și 
mii de mineri din, ip'tregul bazin car
bonifer. mii și mii de cetățeni „i 
orașului. precum și numeroși al ți 
oameni ai muncii diii localitățile În
vecinate. ’
Sosirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși ‘din 
conducerea de partid și de stat este 
intimpinată cu urale și aplauze in- 
delungate. Imensa ■ piață vibrează de 
aclamațiile neîntrerupte : „Ceaușescu 
— P.C.R. !‘‘. „Ceaușescu și minerii 1“ 
într-o impresionantă unitate de 
simțire și gindire, sint exprimate 
stima și dragostea de care se bucură 
in rindurile minerilor, ale întregului 
popor, conducătorul partidului și sta
tului nostru, 'încrederea nestrămuta
tă în partid și Setretarul său general, 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului.

în drum spre tribună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu traversează marea piață, 
printr-un adevărat culoar viu, fiind 
aclamați cu însuflețire de mulțime.

Deschizind adunarea, tovarășul Ilie 
Rădulescu, prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R., 
a spus :

îngăduiți-mi ca. în numele Comi
tetului județean de partid Hunedoa
ra și al Comitetului municipal Je 
partid Petroșani, al tuturor oameni
lor muncii din acest important bazin 
carbonifer, să declar deschisă adu
narea populară orgșnizgtă ci) prilejul 
vizitei dș lucru întreprinse de se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Puternicul detașament al minerilor,

preparatorii, constructorii, toți oame
nii muncii din Valea Jiului — ro
mâni. maghiari și germani — infră- 
țiți in muncă și viață, iși exprimă 
adinca satisfacție, neasemuita dra
goste și recunoștință fierbinte pentru 
prilejul de a se reintilni cu dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, și vă adresează din 
toată inima un călduros „Bun venit".

Această nouă vizită a dumneavoas
tră in Valea Jiului reprezintă incă o 
dovadă grăitoare a preocupărilor și 
grijii permanente pe care le mani
festați față de dezvoltarea in ritmuri 
rapide a industriei miniere, față de 
progresul municipiului Petroșani și al 
județului Hunedoara, in consens cu 
Întreaga țară, de îmbunătățire necon
tenită a condițiilor de muncă și ri
dicarea nivelului de viață, al între
gului popor.

Luind cuvintul în numele minerilor 
Văii Jiului, loan Brinzan, miner șef 

' de brigadă la întreprinderea minieră 
Uricani, a spus : în semn de res
pect, devotament și profundă recu
noștință, față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, harnicii mineri ai 
Vâii Jiului mi-au incredințat emo
ționanta sarcină de a vă ruga să ac
ceptați să intrați in rindurile mine
rilor.

Vă rugăm să primiți, cu acest pri
lej. inaltul titlu de „miner de onoare 
al Văii Jiului", pentru că minerii au 
fost, sint și vor fi întotdeauna a- 
lături de partid, de dumneavoastră.

Activitatea pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și statului nostru 
este de mare răspundere. Dumnea
voastră găsiți insă întotdeauna timp 
să vă sfătuit! cu noi, să impărtăsiți 
cu noi atit bucuriile, cit și greutățile 
pe care le mai avem, să ne Înflăcă
rați mintea și inima cu vorba și cu 
fapta, pentru ca munca noastră, a 
minerilor, să fie si mai rodnică, viața 
noastră tot mai prosperă si îmbel
șugată.

însemnele acestei meserii — cio
canul. casca si lampa — simbolizează 
munca noastră de zi cu zi in mină, 
intr-o luptă bărbătească cu adincurile 
pămintului cărora le smulgem plinea 
industriei, cărbunele. Casca ne pro
tejează in adincuri. lampa ne lumi
nează drumul, iar ciocanul întruchi
pează munca, izvorul bunăstării și 
fericirii.

Secretarul general al partidului 
acceptă cu bucurie titlul de „miner 
de onoare al Văii Jiului" și primește 
cele trei simboluri ale muncii mine
rești — ciocanul, casca și lampa de 
miner.

Bucurindu-ne din toată inima că 
acceptați să primiți titlul de ..miner 
de onoare al Văii Jiului", ne anga
jăm solemn, față de dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in numele tutu
ror minerilor din Valea Jiului, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru Ca, prin faptele noastre de muncă, 
să fim. ca întotdeauna, in primele 
detașamente ale eroicei noastre clase 
muncitoare.

Ne vom aduce din plin contribuția 
la înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului, la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi de pro
gres si civilizație.

Este o mare bucurie că am pri
lejul minunat de a exprima senti

ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de lucru in județul Hunedoara 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite, direct, astăzi, în jurul orei 11,30, adunarea 
populară din municipiul Hunedoara.

mentele de adincă satisfacție ale mi
nerilor de la Lupeni de a vă avea 
astăzi în mijlocul nostru pe dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, nrietenul iubit al mine
rilor. comunist de omenie, cel mai 
iubit și devotat fiu al poporului ro
mân, a spus loan Sălăgean, miner 
șef de brigadă la T. M. Lupeni.

De la vizita pe care ne-ati făcut-o 
in luna august, colectivul minei Lu
peni depune eforturi mari pentru 
redresarea producției de cărbune. 
Aceste eforturi dau rezultate. Atit 
producția, cit și productivitatea mun
cii se află in continuă creștere. 
Creste si numărul brigăzilor care iși 
îndeplinesc sarcinile de plan. Brigada 
pe care o conduc a extras pină in 
prezent mai bine de 6 000 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan. 
Depunem eforturi pentru o mai bună 
organizare a muncii in abataje, a 
transporturilor, pentru întărirea or
dinii. disciplinei si răspunderii in 
muncă, pentru introducerea mecani
zării in abataje.

Știm că mai avem incă multe de 
făcut pentru a ne indeplini sarcinile 
la nivelul cerințelor. Ne-ati spus și 
dumneavoastră astăzi, cu prilejul vi
zitei in abatajul in care lucrez. Știm 
că siderurgia românească are nevoie
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SCINTEIA—joi 10 noiembrie 1977

VIZITA UE LUCRU ATOVARĂȘULUI NKOUE OMBmHIIBDETULHUie
Marea adunare populară 

din Petroșani
(Urmare din pag, a IlI-a) 
de mai mult cocs, că noi sîntem 
principalii furnizori de cărbune 
cocsificabil si că de munca noastră 
depinde bunul îjDrs al activității in 
multe alte domenii. De aceea vă ru
găm, mult stimate tovarășe secretar 
general, să aveți încredere că indica
țiile pe care ni le-ati dat astăzi vor fi 
neabătut aplicate, că ne vom respecta 
cuvintul dat de a extrage din adincu- 
rile pămintului cit mai mult cărbune 
cocsificabil.

în același timp, trebuie să vă măr
turisim, mult iubite tovarășe secretar 
geheral. că aceste preocupări ale 
noastre sînt puternic susținute de 
măsurile pe care dumneavoastră 
personal le-ati initiat si le condu
ceți pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă si de viată ale 
minerilor. Noi sîntem prima catego
rie de oameni ai muncii care am 
beneficiat de măsurile luate de con
ducerea partidului privind creșterea 
accentuată a retribuției. La aceasta 
se mai adaugă si măsurile care pri
vesc îmbunătățirea aprovizionării 
populației, a asistentei sanitare, a 
climatului de muncă si multe alte
le care au urmări binefăcătoare a- 
sunra vieții noastre.

Pentru toate acestea, pentru grlia 
cu adevărat părintească ne care ne-o 
nurtati, noi. minerii, vă aducem din 
suflet, dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, cele mai 
calde mulțumiri, exprimăm recunoș
tința noastră fierbinte. împreună cu 
urarea noastră: să ne trăiti ani multi, 
plini de bucurie si sănătate, spre bi
nele poporului, al scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

în aceste clipe de adîncă emoție 
pentru locuitorii Văii Jiului, colecti
vul întreprinderii miniere Dîlia tră
iește bucuria nețărmurită prilejuită 
de faptul că vă aflati din nou în 
mijlocul nostru — a spus Nagy 
Emerik, maistru miner la I.M. Dîl- 
ia. Vă rog să-ml permiteți să ex
prim profunda recunoștință a colecti
vului de muncă pe care-1 reprezint 
fată de atentia pe care conducerea 
partidului si statului, dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, o purtati minerilor. Ne 
sînt încă vil în memorie prețioasele 
indicații pe care ni le-ati dat cu o- 
cazia vizitei de lucru în municipiul 
nostru din august, in lumina cărora 
am acționai pentru îmbunătățirea ac

tivității productive în întreprinderea 
noastră.

Mobilizați de îndemnurile părin
tești ce ni le-ati adresat, de măsu
rile luate, din inițiativa dumneavoas
tră, printre care majorarea suplimen
tară a retribuțiilor minerilor de la fronturile productive, extinderea me
canizării si masa gratuită acordată 
la intrarea în sut. am reușit să înlă
turăm multe din neajunsurile din 
munca noastră, să învingem greută
țile întâmpinate. în luna octombrie 
întreprinderea noastră îndeplinin- 
du-si sarcinile de plan.

Ca purtător de cuvînt al tuturor 
oamenilor muncii de la I. M. Dîlia. 
as dori să exprim satisfacția noastră 
profundă, aprobarea deplină si mîn- 
dria patriotică ce o nutrim fată de 
noul Imn de stat al Republicii Socia
liste .România si legea privind nor
mele de adresare în relațiile dintre 
cetățeni, măsuri cu larg ecou patrio
tic în inima minerilor, initiate, de 
asemenea, de dumneavoastră și apro
bate recent de Marea Adunare Na
țională.

Răspunsul nostru muncitoresc si 
comunist față de grija pe care parti
dul. dumneavoastră personal o acor
dați minerilor, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalita
te. se concretizează în hotărârea de 
a ne Înzeci eforturile pentru a răs
punde efortului patriei noastre, prin 
producții tot mai mari de cărbune.

Pentru vremurile fericite ne care 
le trăim noi. minerii, nutrim o vie 
recunoștință fată de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral., cel mai iubit ortac al nostru, 
care conduceți cu înțelepciune și 
clarviziune destinele ponorului si pa
triei noastre pe drumul glorios, me
reu ascendent, al socialismului și co
munismului.

Este neasemuită bucuria noastră că 
avem posibilitatea să vă mulțumim 
din adincul inimii pentru tot ceea ce 
ati făcut pentru noi. minerii Văii 
Jiului și ai întregii țări, pentru a- 
ceastă frumoasă si rodnică tară, 
scumpă nouă tuturor, pentru tot ceea 
ce întreprindeți ca România socia
listă să fie o tară respectată in lume, 
a spus Dan Surulescu, directorul 
I. M. Vulcan. Toate aceste mărețe 
realizări vi le datorăm dumneavoas
tră. mult stimate si iubite tovarășe 
secretar general, dragostei dumnea
voastră de neam si tară, abnegației 

si dăruirii cu care luotati neobosit 
pentru viitorul luminos al patriei pe 
care o călăuziți spre visul nostru de 
aur — comunismul.

Dorim ca de ia această tribună, 
noi, oamenii muncii de la întreprin
derea minieră Vulcan, să vă mulțu
mim din nou pentru că ați rupt din 
prețiosul dumneavoastră timp și 
ne-ați vizitat mina. Vă asigurăm că 
indicațiile prețioase, sfaturile pe 
care ni le-ați dat astăzi vor fi trans
puse in viață chiar începind din 
această zi. Vom acționa cu consec
vență pentru introducerea in ritm 
mai, susținut a mecanizării in subte
ran, la toate locurile de muncă, pen
tru că numai în acest fel vom reuși 
să accelerăm creșterea producției de 
cărbune, să ridicăm productivitatea 
muncii, indicator sintetic al eficien
ței noastre. Vorbitorul a arătat că 
minerii de la Vulcan, in frunte cu 
comuniștii, se angajează să realizeze 
creșterea producției de cărbune ex
tras cu complexe de mecanizare de 
la 9 la sută la 20 la sută : creșterea 
producției de cărbune extras din 
abataje frontale susținute metalic de 
la 32 la sută la 50 la sută ; depășirea 
productivității valorice pe fiecare om 
al muncii cu 3 000 lei pe acest an ; 
depășirea planului lucrărilor de pre
gătiri și deschideri cu 50 m 1 ; depă
șirea cu 3 000 tone de cărbune a pla
nului în lunile noiembrie și decem
brie ale acestui an, asigurînd totodată 
condiții pentru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan în anul viitor.

Permiteți-mi, mult iubite tovarășe 
secretar general, să vă mulțumesc 
încă o dată pentru vizita pe care ați 
făcut-o la întreprinderea noastră mi
nieră, pentru sfaturile și îndemnurile 
prețioase ce ni le-ați dat, pentru tot 
ceea ce faceți spre binele și feri
cirea națiunii noastre socialiste, pe 
care o călăuziți clarvăzător și 
neobosit spre cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

La adunarea populară au luat, de 
asemenea, cuvintul, aducînd secreta
rului general al partidului salutul 
colectivelor pe care le reprezintă, 
Pavel Blaj, șef de brigadă la mina 
Aninoasa, Viorel Corchiș, șef de bri
gadă la mina Petrila, Constantin Chi- 
toiu, șef de brigadă la mina Lonea, 
Vasile Bocilă, maistru electrician la 
mina Paroșeni, care au exprimat an
gajamentul tovarășilor lor de muncă 
de a obține noi realizări in produc
ție, de a da țării mai mult cărbune.

Primit cu Îndelungi șl vii aplauze, 
ia cuvintul secretarul general al 
partidului, tovarășul NiCOlflC 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu atenție 
și deosebit interes de mulțimea afla
tă în piață, fiind subliniată in repe
tate rînduri cu ovații și urale, .măr
turie a angajamentului ferm al oa

Entuziastă primire ia
Orașul Deva, capitala județului 

care a primit cu nespusă bucurie și 
recunoștință vizita începută în cursul 
dimineții pe meleagurile hunedorene 
de tovarășiil Nicolae Ceaușescu. a 
intîmpinat miercuri seara pe secre
tarul general al partidului într-o at
mosferă de mare sărbătoare. Străzile 
orașului. împodobite cu drapele și 
ghirlande de flori, cu pancarte pe 
care erau înscrise calde urări de bun 
venit si angajamente entuziaste pri
vind înfăptuirea întocmai a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al partidu
lui. cunoșteau animația specifică 
tradiționalelor vizite de lucru ale 
secretarului general. Zeci de mii de 
locuitori ai municipiului si ai locali
tăților din împrejurimi erau prezenți 
în jurul gării orașului, luminată 
feeric de tortele purtate de cetățeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid si 
de stat au fost întimpinati. la cobo- 
rîrea din trenul prezidențial, cu urale. 
cu însuflețite manifestări de dragoste. 
Această primire sărbătorească a fost 
dominată minute în șir de ovațiile 
mulțimii care aclama „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul**. O 
gardă de onoare, compusă din militari, 
luptători din gărzile patriotice și ti
neri din formațiunile pentru apărarea 
patriei, a prezentat onorul. Fanfara 
a intonat Imnul de Stat al tării, 
noul Imn. care a trezit entuziasmul 
general al națiunii si a fost salutat 
cu justificată mîndrie patriotică de 
toți cetățenii tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt în
timpinati. apoi, cu tradiționala pline 
și sare, cu ploști de vin, semn al 
dragostei și recunoștinței ce le 
poartă, alături de întreaga tară, si lo
cuitorii acestor meleaguri. Tinere in 
costume naționale oferă frumoase 
buchete de flori, iar un grup de 
șoimi ai patriei dăruiesc garoafe, in 
timp ce micuța Gabi Lolea recită 
versuri emoționante închinate secre
tarului general al partidului. Tova
rășul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceausescu ii îmbrățișează pe 
copii si-i sărută cu căldură părin
tească. 

menilor muncii din Valea Jiului de 
a înfăptui neabătut programul parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Prin aplauze și urale, participanții 
la adunare exprimă cu putere dra
gostea, încrederea și recunoștința față 
de partid și secretarul său general.

în această atmosferă de entuziasm 
Înflăcărat, ia sfirșit marea adunare 
populară.

Reprezentanți ai minerilor, energe- 
ticienilor. constructorilor si țesătoa
relor — profesii ce înmănunchează 
simbolic impetuoasa dezvoltare in
dustrială a iudetului — adresează 
oaspeților dragi urări de ..Bun so
sit'*.

Mulțimea ovaționează îndelung, 
scandează ..Ceausescu — P.C.R.".
..Ceausescu si poporul**.

Aceeași ambiantă de mare bucu
rie se regăsește de-a lungul în
tregului traseu străbătut. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceausescu răspund cu multă căldură 
si prietenie, din mașina deschisă, en
tuziasmului locuitorilor orașului, care 
fără contenire aclamă pentru partid 
si secretarul său general. Bucuria 
acestor cline este marcată de nu
meroase momente folclorice, la ca- 
re-si dau concursul cunoscute for
mații artistice de amatori din iu- 
det. participante la marea compe
tiție a muncii si creației „Cintarea 
României".

în Piața Unirii, coloana de mașini 
se oprește, secretarul general al 
partidului fiind înconiurat de mul
țimea entuziastă, care scandează cu 
Înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.".

în această atmosferă sărbătorească 
se înminează tovarășului Nicolae 
Ceausescu, ca semn al înaltei cinstiri, 
al Profundei stime si prețuiri pe care 
hunedorenii. toti locuitorii iudetului 
o poartă secretarului general al parti
dului. cheia orașului. împreună cu 
mesaiul locuitorilor municipiului. în 
care se spune :

„Noi. locuitorii de azi ai stră
vechii așezări de la poalele ce
tății Deva, de la prunci pînă 
la bătrini. slobozi si stăpîni 
pentru totdeauna pe ce-i al nostru, 
vă ieșim în cale si vă salutăm cu a- 
dincă emoție si profund respect, in 
semn de prea înaltă prețuire și ne
mărginită recunoștință fată de dum
neavoastră. cel mai drept si înțelept 
dintre bărbații țării.

Primiți, vă rugăm, în acest al 
XXX-lea văleat de la ctitorirea re
publicii. cheia municipiului Deva și 
a inimilor noastre, odată cu jurămîn- 
tul de credință si ascultare, pentru 
înfăptuirea deplină a rinduielilor la

„Noroc bun !“, se aude glasul pu
ternic al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresindu-se mulțimii. 
Văzduhul vibrează din nou de ovații 
și urale, mii de glasuri răspund cu 
emoție „Noroc bun, tovarășe secretar 
general 1“ și lămpile minerilor se a- 
prind in acest ceas de inserare ca un 
profund omagiu adus celui mai iubit 
fiu al țării, ca niște torțe vii ale con
științei revoluționare, muncitorești.

pare au visat si pentru care s-au 
jertfit bărbații, cei mai bărbați ai 
maicii noastre România, a luminosu
lui program al Partidului Comunist 
Român, a tot ceea ce dumneavoastră 
inițiali si stabiliți spre binele națiu
nii".

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Dragi tovarăși si prieteni.
Vă mulțumesc pentru primirea 

călduroasă, pentru cheia municipiului 
Deva. Vom căuta să folosim cheia 
pentru a contribui la dezvoltarea pe 
mai departe a economiei si culturii 
municipiului si județului, pentru ri
dicarea bunăstării materiale si spiri
tuale a tuturor locuitorilor munici
piului Deva si județului.

As dori să vă adresez un salut căl
duros din partea Comitetului Central 
al partidului, a mea personal si cele 
mai bune urări de succes, multă să
nătate si fericire.

Peste oraș se aude cîntecul tulni
celor tinerelor venite din inima Apu
senilor pentru a aduce omagiul lor 
primului cetățean al țării. In timp 
ce întregul traseu este iluminat de 
mii de torțe, pe dealul cetății focuri 
de artificii dau strălucire momen
tului.

Mulțimea prezentă in piață mani
festă din nou, cu aceeași căldură și 
recunoștință, sentimentele de profun
dă dragoste și stimă pentru partid 
și secretarul său general, adeziunea 
deplină la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, in 
centrul căreia se află progresul 
neîntrerupt al patriei, bunăstarea și 
fericirea întregului popor. Hunedo
renii și-au reafirmat in aceste mo
mente hotărirea neobosită de a ac
ționa și munci cu și mai multă ener
gie pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor ce revin județului din 
hotănrile Congresului al XI-lea al 
partidului, a orientărilor secretaru
lui general al partidului cu privire 
la creșterea mai rapidă a producției 
de bunuri materiale, la dezvoltarea 
mai accelerată a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pentru crește-

Aceeași atmosferă, simbolică pen
tru unitatea întregului nostru popor 
in jurul partidului, al secretarului 
său general, domnea și in gara ora
șului, la plecarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, care, 
cu un tren Special, s-au îndreptat 
spre Deva, reședința județului Hu
nedoara.

Deva
rea contribuției colectivelor de oa
meni ai muncii din județ la infăp- 
tuirea întocmai a programului su
plimentar de dezvoltare economico- 
socială a României pe perioada 1976— 
1980. in această entuziastă primire 
s-au regăsit sentlmenteie de recunoș
tință fierbinte ale cetățenilor tuturor 
localităților hunedorene pentru pre
ocuparea conducerii partidului și 
statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind dezvol
tarea economico-socială a acestor 
meleaguri, creșterea necontenită a 
nivelului de .trai al celor ce mun
cesc. în acest sens sini elocvente ci
frele care pun în evidență faptul că 
an de an s-au alocat județului în
semnate fonduri de investiții care au 
dus la înălțarea a numeroase obiec
tive industriale ce vor permite ju
dețului să realizeze in acest cincinal 
o producție globală de peste 160 mi
liarde lei. Paralel cu această dezvol
tare, pentru nevoile populației »-au 
construit, in ultimii 3 ani, peste 
10 000 de locuințe, s-au dat in folo
sință mai mult de 25 000 metri pă- 
trați spații comerciale, noi săli de 
clasă, grădinițe, creșe și cămine. De 
măsurile recente inițiate de con
ducerea partidului și statului de 
creștere mai accentuată a veni
turilor oamenilor muncii au pu
tut beneficia pină în prezent pes
te 100 000 de cetățeni ai județului. 
Pentru toate aceste realizări, minerii, 
siderurgiștii, energeticienii, construc
torii, celelalte categorii de oameni ai 
muncii iși exprimă acum mulțu
mirea fierbinte și, în același timp, 
hotărîrea lor de a depune eforturi 
tot mai susținute pentru sporirea 
producției și productivității muncii, 
pentru creșterea generală a eficienței 
economice, singura cale de îmbună
tățire necontenită a nivelului de trai 
material și spiritual al intregului 
popor.

Toate acestea, împreună cu căl
dura sentimentelor exprimate, dau 
valoare de simbol noii întîlniri a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
locuitorii municipiului Deva, cu ce
tățenii județului Hunedoara.

' MĂSURI ORGANIZATORICE CONCRETE 
pe fiecare șantier pentru urgentarea

RECOLTAREA PORUMBULUI
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montării utilajelor
• Pentru că timpul presează, se 
lucrează și noaptea • Beneficiar 
- constructor-montor analizează 
zilnic graficele de lucru • Eforturile 
care se fac zi de zi în județul Pra- 
hova trebuie să determine o schim- 

bare a atitudinii restanțierilor< ........... .............
Pe șantierele investițiilor in

dustriale ale Prahovei se află in 
stoc mii de tone de utilaje tehnolo
gice, valorînd circa 400 milioane lei. 
„Ele nu-și găsesc rîndul la montaj 
— se arăta la conferința extraordi
nară a organizației județene de par
tid — în timp ce titularii de inves
tiție motivează răminerile în urmă 
la construirea obiectivelor tocmai 
prin lipsa utilajelor". Pentru lichida
rea unei atari situații paradoxale 
s-a cerut tuturor factorilor să ia mă
suri neîntîrziate, în așa fel încît, pînă 
Ia finele acestui an, agregatele, ma
șinile, utilajele stocate să intre la 
montaj. Imediat, membrii biroului 
comitetului județean de partid au 
avut o discuție de lucru cu benefi
ciarii, constructorii și montorii de 
pe cele 7 șantiere 
care dețin pon
derea stocurilor ; 
s-au stabilit mă
suri si acțiuni — 
desfășurarea ci- 
torva o prezen
tăm în cele ce urmează — care se 
cer puternic sDriiinite de către or
ganizațiile de partid, comitetele sin
dicatelor.

„Am hotărât, cu constructorul — 
întrucât mai sînt fronturi insuficiente 
de lucru la montai — să concentrăm 
forțele la cîteva obiective de impor
tantă capitală : la cauciuc butadie- 
nic. la instalația de fenol acetonă, la 
lzomerizare. ne precizează dr. in 2. 
Paul Mănescu. care se ocupă, din 
partea beneficiarului, de investiția 
de la Combinatul petrochimic Brazi. 
Se vor începe fundațiile si alte lu
crări de construcții neprevăzute in 
graficele lunilor noiembrie si decem
brie. Cantitatea utilajului stocat aici 
la Brazi este foarte mare : aproape 
3 000 de tone. Aceasta si din cau
za sosirii lui de la furnizor nu în or
dinea de montai stabilită de fluxul 
tehnologic. Dar căutăm noi si noi 
soluții pentru a monta, chiar și in 
aceste condiții, circa 1 000 tone de 
utilaje în luna noiembrie. în decem
brie trebuie să crească si mai mult 
volumul stabilit acum. în birouri nu 
mai stă nimeni. Pe teren, concret, 
căutăm soluțiile cele mai rapide, 
analizăm utilai cu utilai. Ducă cum 
am spus însă, facem totul din mers, 
căci ne presează timpul".

Am vrut să cunoaștem ce se în- 
tîmplă în sectorul de construcții 
Brazi. Directorul grupului de șan
tiere. îng. Gheorghe Bucurică. ne 

confirmă cele aflate de la beneficiar 
și ne arată planul concret de 
lucru tal loturilor, al maiștrilor, al 
echipelor. „Ca să reușim să lărgim 
frontul de lucru la montaj — ne-a 
spus el — am organizat munca mai 
bine și in schimbul de noapte. Se 
vor executa mai multe săpături, mai 
multe terasamente și turnări de be
toane, folosind la maximum utilajele 
cu care sintem dotați. Beneficiarul 
ne-a sprijinit in acest sens prin re
partizarea unui număr de aproape 
200 de oameni. O forță de muncă 
serioasă, care ne este necesară. Aici, 
in plin șantier, zi de zi, vom analiza 
— noi, factorii de acțiune, beneficiar, 
constructor, mentor — ce mai putem 
întreprinde pentru accelerarea lucră
rilor. Profit de acest prilej pentru a

adresa un apel furnizorilor de con
strucții metalice de la întreprinderea 
„Dacia" din Ploiești și cea din 
Găești, in vederea urgentării recu
perării restanțelor la livrarea aces
tor materiale".

Ne-am deplasat pe un alt șantier, 
care, de asemenea, are cantităti mari 
de utilaje în stoc (peste 1 000 de 
tone) : la Combinatul petrochimic 
Teleajen. Aici se remarcă imediat 
cîteva utilaje mari : reactoarele de la 
instalațiile de cracare catalitică si re
formare catalitică, un compresor si 
o suflantă de la primul obiectiv a- 
mintit si altele, cu termene de mon
tai in această perioadă. Directorul 
tehnic al combinatului, inginerul Mi
hai Niculaescu. ne-a prezentat un 
grafic de lucru pe care zilnic il dis
cută si-1 pune de acord cu mentorul 
și constructorul. Ca un laitmotiv, ni 
s-au înfățișat aceleași neajunsuri : o 
organizare slabă a activității la con
strucții. „Pentru ca montajul să 
decurgă în bune condiții trebuie 
să existe front de lucru si construc
torul nu-1 prea are. precizează direc
torul tehnic. Deci, s-a stabilit ca 
T.C.I. Ploiești să-si completeze forța 
de muncă, să-si concentreze mai 
multi oameni la realizarea funda
țiilor celor două reactoare, a blocu
lui rece de la piroliză. Concomitent, 
trebuie să se asigure montorului 

macarale de 100—120 de tone, fără 
de care nu poate acționa".

— Cum il ajută beneficiarul ne 
montoi- ?

— Am trimis in sprijinul lui 50 de 
oameni calificați — sudori, tevari. 
cazangii. Dacă va mai fi nevoie, vom 
mai repartiza si alti oameni. Totuși, 
am ruga partenerul să ia asemenea 
măsuri incit forța de muncă să nu 
fie irosită nrintr-o organizare neco- 
respunzătoăre a lucrului, cum s-a 
mai intimolat.

— Alte greutăți ?
— Lipsă de ne șantier a construc

ției metalice confecționate de...
Din nou au urmat numele celor 

două unitâti din Ploiești si Găeșii. 
care nu-și respectă angajamentul.

Calcule amănunțite transpuse în 
graficele zilnice a- 
rată că ‘printr-o 
muncă stăruitoa
re. tenace și mai 
ales bine organi
zată, la Teleajen, 
aproape jumătate

din stocul de ițtilaje de pe șantier 
va fi montat pină la finele anului.

La întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești inginerul-sef cu investițiile 
ne-a făcut si el cunoscute citeva din 
măsurile luate : s-au concentrat forte 
de construcții la fundațiile celor 
două mașini de alezat si frezat, a 
strungului carusel. în luna decem
brie se va putea raporta lichidarea 
stocurilor de utilaie. în valoare de 
33 milioane lei. Asemenea mă
suri s-au întreprins si la Com
binatul chimic Valea Călugăreas
că. la întreprinderea de rețele 
electrice Ploiești si in alte părți unde 
sint utilaie in stoc de mai multă 
vreme. Ing. Dumitru Stefănescu. 
vicepreședintele consiliului județean 
de control muncitoresc al activității 
economice si sociale, ne spunea in 
concluzie : ..Comitetul iudetean de 
partid a acționat foarte operativ, cu 
măsuri, ca să zic asa. din mers. A- 
ceasta. pentru a nu se pierde nici o zi. 
Evident. în următoarele zile. în cele 7 
unități din județ, cu restanțe mai mari 
la montai, vom acționa în continuare 
pentru a accelera ritmul lucrărilor.

Forțe sînt, comuniști, oameni inimoși 
si responsabili de asemenea avem la 
toate locurile de muncă. încît 
această sarcină Importantă, de reali
zare la termen a obiectivelor de in
vestiții din acest an. va fi indenlinită.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

trebuie încheiată grabnic, fără pierderi 
pină la ultimul hectar

• Transportul produselor din cîmp 
să fie urgentat pretutindeni • Cu
lesul se încheie doar atunci cînd 
toți știuleții și cocenii sînt puși la 
adăpost ♦ Toate cantitățile con- 
tractate - livrate neîntîrziat bazelor 

de recepție
k._________

Cu fiecare zi. alte unități agricole 
și chiar județe intregi raportează că 
au încheiat recoltarea porumbului. 
Totuși, în județele din vestul țării 
— Bihor, Timiș, Arad — mai sint 
suprafețe mari cu porumb necules, 
iar în alte județe — Constanța, Olt, 
Ilfov, Ialomița — se află pe cimp, 
în grămezi, cantități Însemnate de 
porumb. Paralel cu măsurile vizînd 
încheierea grabnică a recoltatului se 
cere să se acționeze ferm in vederea 
transportării de urgență a tuturor 
cantităților de porumb aflate pe cimp 
Si livrarea în întregime a cantităților 
a fondul de stat. Cum se desfă

șoară aceste lucrări ? Iată cum se 
prezintă situația în județele Bihor si 
Timiș.

BIHOR. Duoă 
clarat tovarășul 
Gheorghe Laza, 
directorul Direc
ției agricole iude- 
tene Bihor, oină 
simbătă se va în
cheia recoltarea 
porumbului de pe întreaga suprafață 
care a fost cultivată in acest an. De
altfel, unele cooperative agricole, 
printre care cele din Săcueni, Cadea, 
Seleuș, Girișu de Criș, Toboliu au 
terminat de cules porumbul, întrea
ga producție fiind transportată de pe 
cimp și depozitată in condiții cores
punzătoare.

Pentru ca recoltarea porumbului să 
poată fi încheiată in decurs de 
citeva zile, așa cum a stabilit co
mandamentul județean, se cere ea 
în fiecare unitate agricola munca să 
fie temeinic organizată, iar mijloa
cele de transport să fie folosite la 
întreaga capacitate. Spunem aceasta 
deoarece in unele cooperative agri
cole participă la lucru un număr 
redus de oameni, iar munca la 
cîmp începe tîrziu, irosindu-se astfel 
timp prețios. Așa se face că în uni
tățile agricole din consiliul intercoo- 
peratist Otomani mai sint de recol
tat 1 500 hectare cu porumb. De 
asemenea, lucrările sînt întîrziate și 
in cooperativele agricole din Mar- 
ghita, Cefa, Oradea, Batăr. încheie
rea recoltatului in cursul acestei săp- 
tămini presupune o concentrare ma
sivă a forțelor, o organizare temei
nică a muncii — sarcini care revin
comandamentelor comunale și con
ducerilor unităților agricole.

De asemenea, se cere intensifi
cată livrarea obligațiilor la fondul 
de stat. Sînt numeroase cooperative 

agricole care au înțeles importanța 
patriotică de a achita integral obli
gațiile contractuale. Merită eviden
țiate cooperativele agricole din Ui- 
leacu de Beius. Săcueni. Sălard. 
Sinandrei. Sirbi. Roșiori ș.a. care au 
transportat la bazele de recepție în
semnate cantități peste cele contrac
tate inițial. Este de neînțeles faptul 
că, in timp ce cooperativa agricolă 
din Sinandrei a dat peste contract 85 
tone de porumb, cooperativa din 
Borș n-a livrat decît 6 la sută din 
cantitatfea contractată. Două unități 
vecine, cu posibilități asemănătoare, 
ba am spune că Borșul are teren mai 
bun decît cooperativa din Sinandrei. 
C.A.P. Săcueni a livrat peste sarcina 
contractuală 120 tone de porumb, in 
timp ce cooperativele agricole vecine

— Cheșereu și Silindru — n-au 
transportat la bază decit 50 și, res
pectiv. 30 la sută din contract. Nu 
și-au onorat obligațiile contractu
ale nici cooperativele din Ianoș- 
da. Ghiorac. Petreu. Berechiu, 
Ciuhoi ș.a. în aceste unități, ca 
de altfel in toate cele care nu și-au 
achitat in întregime sarcinile con
tractuale. vor trebui luate măsuri 
ferme pentru ca întreaga cantitate 
de porumb contractată cu statul să 
fie livrată pină la 15 noiembrie.

TIMIȘ. La indicația biroului comi
tetului iudetean de partid, organele 
comunale de partid si de stat, co
mandamentele locale si conducerile 
unităților au reactualizat graficele 
de lucru la recoltarea porumbului. 
Totodată, s-a initiat o vastă acțiune 
de întrajutorare in cadrul sau intre 
consiliile intercooperatiste. Miercuri, 
9 noiembrie, bunăoară, in lanurile 
cooperativei agricole Ohaba-Forgaci, 
alături de cei 72 de țărani coopera
tori. lucrau la recoltatul porumbului 
de pe ultimele hectare si 7 combine, 
din_care 5 venite de la unitățile ve
cine Sacosu Mare si Boldur. Se mun
cea intens si în cooperativele agri
cole din Crivobara. Cheches si Secaș, 
unde se aflau multe combine venite 
de la alte unităti din cadrul consi
liului intercooperatist Chizătău. De 
asemenea, din unitățile de la ses au 
fost dirijate spre cele din zona de

deal si un număr de 200 de tractoare 
cu remorci in vederea transportării 
operative a producției din cimp la 
bazele de recepție. Pentru reducerea 
decalajului intre recoltat, transport 
si depozitat s-a trecut la folosirea 
intensivă a tuturor căruțelor din uni
tățile agricole. Este de subliniat 
exemplul cooperatorilor din Darova, 
care in acest scop au reparat un nu
măr de 20 de căruțe pe care le fo
losesc atit la transportul știuleților, 
cît si al cocenilor.

Organizarea temeinică a muncii și 
sprijinul dat unităților rămase mai 
in urmă au făcut ca in numeroase 
cooperative recoltatul porumbului să 
se încheie sau să se apropie de șfîr- 
sit. cum e cazul celor din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Timi

șoara. Făget, Bi- 
led, Lovrin, Va- 
riaș și altele. Pină 
ieri, 9 noiembrie, 
in cooperativele 
din județul Timiș 
porumbul a fost

recoltat in proporție de 90 la 
sută.

— Avem posibilitatea ca în cîteva 
zile bune de lucru să încheiem com
plet această lucrare — ne spunea 
ing. Zoltan Nagy, director adjunct 
la direcția agricolă județeană. în 
acest scop, urmărim ca acțiunea de 
întrajutorare între unităti si consilii 
intercooperatiste să se desfășoare cit 
mai bine. Asigurăm, totodată, mobili
zarea si folosirea rațională a forței 
de muncă atit la recoltatul, trans-
portatul si depozitatul porumbului, 
cit si la strinsul cocenilor. Mă refer 
în special la unitățile din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Jebel. 
Săcălaz. Fibis. Recaș. Cărpinis etc., 
unde nici in prezent nu se respectă 
graficele de lucru. Datorită acestui 
faot viteza la recoltat a fost in ulti
ma vreme de 20—60 hectare ne zi. 
cu mult sub cea planificată, ritmul 
la eliberatul terenului de coceni fiind 
si mai redus.

Este de datoria comandamentelor 
locale să acționeze si mai energic 
pentru a întrona, peste tot. ordinea 
si disciplina, astfel încît. in timp 
scurt să se încheie recoltarea, trans
portul si livrarea la bazele de recep
ție a cantităților de produse la fon
dul de stat.

Aurel POP 
Cezar IOANA 
corespondenții „Scînteii"

Cu angajamentul 
anual îndeplinit

Oamenii muncii de la între
prinderea de aluminiu din Sla
tina obțin noi și importante 
succese în muncă. Ei au ra
portat îndeplinirea angajamen
tului anual majorat asumat in 
întrecerea socialistă, dînd eco
nomiei naționale, peste plan, 900 
tone aluminiu și aliaje din alu
miniu. Totodată, planul la pro
ducția globală pe 10 luni ale 
anului a fost depășit cu mai 
mult de 70 milioane lei. în cen
trul preocupării acestui harnic 
colectiv de muncă se află, de 
asemenea, reducerea consumului 
de energie electrică, mai buna 
folosire a materiilor prime, față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, consumul de energie 
electrică pe tona de metal scă- 
zind cu peste 50 kWh. (Emilian 
Rouă).

Prin creșterea 
productivității 

muncii
Colectivele de oameni ai mun

cii din industria județului Iași 
au inregistrat. de la începutul 
anului și pînă in prezent, o 
creștere a productivității muncii 
de 5108 lei pe fiecare lucrător 
față de planul la zi. în muni
cipiu] Iași, rezultatele acestei 
acțiuni sint și mai îmbucurătoa
re: sporul productivității muncii 
pe fiecare om este de 5 504 lei. 
Sint unități care au depășit cu 
mult angajamentul anual al ju
dețului, de 3 la sută, privind 
creșterea productivității muncii. 
Astfel, întreprinderea de mașini 
agregate și mașini-unelte spe
ciale inscrie un plus de produc
tivitate a muncii de 17,6 la sută, 
intreprinderea mecanică „Bu
cium" — 25,8 la sută, intreprin
derea de antibiotice — 4,7 la 
sută, intreprinderea de utilaje 
și piese de schimb — 4.7 la sută, 
întreprinderea de tricotaje „Mol
dova" 1— 5,4 la sută, intreprin
derea de perdele și tricotaje 
Pașcani — 5,1 la sută, intreprin
derea poligrafică — 7.3 la sută. 
Pe seama sporirii productivită
ții muncii s-a inregistrat aproa
pe 75 la sută din depășirea de 
producție realizată peste plan in 
cele 10 luni din acest an. (Ma- 
nole Corcaci).

Economii 
de materii prime 
în industria județului Timiș, 

inițiativele muncitorești apărute 
in ultima vreme, schimburile de 
experiență organizate la nive
lul unităților sau al unor ra
muri de producție, intensa acti
vitate politico-educativă desfă
șurată de organele și organiza
țiile de partid au făcut ca ac
țiunea de utilizare economicoasă 
a resurselor materiale să devină, 
practic, o mișcare de masă în 
fiecare întreprindere, la fiecare 
loc de muncă. Drept urmare, în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului, prin reducerea 
normelor de consum planificate, 
au fost economisite peste 3 000 
tone metal, aproape 48 000 tone 
combustibil convențional, peste 
30 000 megawați-oră energie 
electrică, precum și importante 
cantități de lemn, fire textile 
ș.a. (Cezar Ioana).
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BILANȚUL
ESTE FOARTE BOGAT, 

PERSPECTIVELE
SI MAI FRUMOASE

La clubul Întreprinderii de țevi 
„Republica", in noul cartier- Berceni, 
la Școala generală nr. 39 de Pe Șo
seaua Colentina, la Școala generală 
nr, 198 din Drumul Taberii, pretu
tindeni in Capitală unde se desfă
șoară în aceste zile un mare număr 
de întîlnirl ale oandidatilor cu ale
gătorii — adunări care se bucură de 
o amplă si foarte activă participare 
a cetățenilor — ni s-a oferit prilejul 
de a consemna aceeași constatare : 
legislatura ce expiră acum marchea- 

i una dintre cele mal rodnice etape 
_e procesului de dezvoltare econo- 
mico-socială si urbanistică a marelui 
oraș. în ansamblul său. Este o con
cluzie in sprijinul căreia pot ti aduse 
numeroase argumente. Dintre aces
tea, se impun atenției mai iptii ma
nile progrese ce au avut loc în sfera 
activității productive, în munca oa
menilor, pe a că
rei temelie sigură 
ei își făuresc pro
pria bunăstare. 
Dintr-un docu
mentar statistic, 
editat prin grija 
secției de propa
gandă a comite
tului municipal 
de partid și aflat 
acum sub tipar, 
notăm că, în ul
timii doi ani, in 
industria bucureșteană s-au realizat 
investiții în valoare de peste 10,8 mi
liarde lei, materializate îndeosebi in 
dezvoltări și extinderi de capacități 
existente, prin dotarea lor cu mașini 
și instalații moderne, de mare randa
ment. Dar. dincolo de aceasta, mult 
mai importante sînt adaosurile, apa
rent imposibil de evaluat, ce se regă
sesc în planul vast al realizării oa
menilor. al perfecționării profilului 
lor profesional si civic. Pentru că, 
iată. în numai doi ani, încă 69 240 
de oameni si-au luat în primire noi
le locuri de muncă, cele mai multe 
create în virtutea unei direcții tot 
mai accentuate de dezvoltare a eco
nomiei bucurestene — în sectoare 
direct productive. Consecința unei 
asemenea orientări : Capitala, cel 
mai puternic centru muncitoresc al 
tării, si-a sporit de peste două ori 
efectivul clasei muncitoare din anul 
1960, astfel că astăzi 73,2 la sută din 
cele 1048 734 persoane aflate în 
cimpul muncii sint muncitori. Iar 
dacă la aceasta adăugăm faptul că 
bucureșteanul făurar de bunuri ma
teriale de astăzi a dobindit iscusința 
de a realiza în sase luni ceea ce pro
ducea în întregul an 1971, apare si 
mai limpede cit de profundă este o 
asemenea prefacere in însăsi fiziono
mia societății noastre socialiste, în 
mersul ei impetuos înainte.

Și sensul major al acestei inves
tiții fără precedent pentru amplifi
carea continuă a forțelor creatoare 
ale societății nu este greu de între
văzut : ..Muncim mai bine — spunea 
la o adunare electorală Ana Tohaza, 
muncitoare la întreprinderea de an
velope „Danubiana" — trăim mai 
bine". Un adevăr pe care bucu- 
resteanul il poate identifica astăzi cu 
ușurință în numeroase date si fapte.

împlinite în actuala legislatură și 
menite să-i facă viata mai prosperă, 
mai frumoasă. Să amintim aici un 
fapt ce nu poate fi pus decit în le
gătură directă cu activitatea sa me
reu mai eficientă în domeniul pro
ducției materiale — începînd din a- 
cest an. 560 000 de oameni ai muncii 
bucuresteni vor beneficia de majo
rarea retribuțiilor potrivit programu
lui de măsuri adoptat în acest sens 
de conducerea partidului.

Dar. totodată, bilanțul legislaturii 
la care ne referim oferă un lung șir 
de împliniri cu ample deschideri in 
procesul vast de modernizare a ora
șului, de îmbunătățire permanentă a 
condițiilor de viată ale locuitorilor 
săi. Din toate acestea reținem că. in 
cursul anilor 1975—1976, au fost date 
in folosință 51 500 apartamente (care 
în paranteză fie spus. însumea

Citeva date din programul pe care 
alegătorii din sectoarele Capitalei 
îl dezbat in aceste zile împreună 

cu candidații lor
ză o suprafață cu 332 000 mp mal 
mare decit a celor realizate în cei 
doi ani anteriori). 144 mii mp spații 
comerciale, 380 săli de clasă, 9100 
locuri în cămine muncitorești. 77,5 
km conducte de termoficare, 111 km 
rețele de apă, 92,6 km rețele de ca
nalizare.

Dar oricit de frumos ar părea 
un oraș văzut prin intermediul 
cifrelor, el devine incomparabil 
mai frumos atunci cînd este văzut 
prin locuitorii săi. Așa este cazul 
Capitalei țării noastre. Acum citeva 
zile porneam împreună cu tovarășul 
Ion Furir. prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al sectorului 2 spre cartie
rul Colentina — Ghica Tei, unde 
urma să aibă loc o întîlnire între 
candidați și alegători. Unul din nu
meroasele cartiere noi apărute pe 
harta orașului, frumos — ne-am zis 
— prin valoarea pe care o împru
mută acestui atribut sticla îngemă
nată cu betonul. „Numai betonul șl 
sticla 1 — a exclamat interlocutorul. 
Ui tați-vă la tot ceea ce se află în 
jurul blocurilor, la modul în care 
sint întreținute ele, la parcul care a 
răsărit în apropiere, chiar în ace
lași timp cu noile construcții. Toate 
acestea sînt cărți de vizită ale noi
lor locatari. Mii de. oameni au mun
cit aici cu mic cu mare, punînd in 
fiecare colț cite ceva din hărnicia și 
priceperea lor de gospodari. De alt
fel. volumul lucrărilor executate prin 
muncă patriotică de locuitorii secto
rului în actuala legislatură se ridică 
la aproape 320 milioane lei".

O confirmare elocventă a dorinței 
bucureștenilor de a-și gospodări mai 
bine orașul o constituie inseși dez
baterile la care participă acum mii 
și mii de cetățeni, deciși să îmbogă

țească programul de dezvoltare a 
orașului cu noi fapte și dovezi ale 
hărniciei lor. Potrivit proiectelor 
elaborate pînă în prezent (o bună 
parte din ele, aflate în curs de în
făptuire), numai în anul viitor, in 
Capitală urmează să fie puse in 
funcțiune 123 de capacități industria
le, să fie date in folosință peste 
40 000 de apartamente, 55 000 mp 
spații comerciale, aproape 150 săli de 
clasă, 6 900 locuri in cămine desti
nate tinerilor muncitori, precum și 
alte obiective, social-culturale. Nu 
vom stărui acum asupra diversității 
propunerilor menite să asigure ca
drul necesar traducerii in viață a 
acestui program. Vom menționa doar 
că, încă de pe acum, se acționează 
cu hotărîre pentru fructificarea tu
turor sugestiilor și ideilor valoroase 
izvorîte din dialogul fructuos ce 

se desfășoară în 
continuare intre 
candidați și ale
gători, pentru re
zolvarea efectivă 
a tuturor proble
melor care, prin 
natura lor, recla
mă o finalizare 
operativă. De 
fapt, cea mai 
bună garanție în 
acest sens o ofe
ră înșiși candi- 

dații in alegeri, care in propor
ție de peste 56 la sută sint mun
citori, maiștri sau tehnicieni, pro
puși în 55,32 la sută din circum
scripțiile electorale de sectoare, oa
meni cu o bogată experiență in pro
ducție. priceput! și buni gospodari, 
receptivi la cerințele semenilor lor, 
într-un cuvînt. oameni de acțiune, 
care știu să transforme cuvintul in 
faptă. De aceea, esențialul este ca, 
în toate sectoarele, consiliile Frontu
lui Unității Socialiste să le acorde 
sprijinul lor deplin, să-i ajute să-și 
însușească arta de a munci cu cetă
țenii. In acest sens merită relevată 
inițiativa consiliului Frontului Unită
ții Socialiste al sectorului 7, care, 
așa cum ne relata tovarășul Gheor- 
ghe Preda, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular al sectorului, după prima 
rundă de întîlniri, a mobilizat între
gul său activ, toți factorii de răspun
dere din diversele compartimente 
administrative, pentru ca, împreună 
cu candidații și alegătorii lor, să 
treacă Ia rezolvarea imediată, la fața 
locului, a propunerilor ce nu suferă 
aminare. Au fost depistate astfel o 
serie de spații care in curind vor 
deveni unități comerciăle și de. br^s-j 
țări de servicii, au fost luate masuri 
pentru reprofilarea, în funcție de 
cerințe, a unor magazine din noile 
cartiere, pentru executarea unor lu
crări de întreținere a fondului loca
tiv, pentru amenajarea terenurilor 
din jurul blocurilor și crearea de 
locuri de joacă pentru copii etc.

Un stil de lucru de bun augur 
care, fără îndoială, va deschide per
spectivele unei eficiepțe superioare 
pentru întreaga legislatură viitoare.

Dumitru T1RCOB
corespondentul „Scînteii"

ce
Au trecut cinci luni de 

cînd tinerii liberați din pe
nitenciare au fost dati in 
grija colectivelor de mun
că pentru temeinica lor e- 
ducare și reeducare. în ve
derea reîntoarcerii lor prin 
muncă la rosturile firești 
ale vieții. Despre cîțiva 
dintre ei. despre acțiunile 
întreprinse de colectivul 
de la Șantierul naval din 
Galati am scris atunci, la 
începutul lui iunie. cînd 
viata lor era abia așezată 
pe noile făgașuri. Revenim 
acum, căutindu-i pe tinerii 
aceia, pe alții care, aseme
nea lor. au descoperit sau 
redescoperit munca drept 
singura și adevărata cale 
de existentă, de împlinire.

începem investigațiile 
stind de vorbă cu șeful 
serviciului personal-invă- 
tămînt-retribuire. Aurel 
Corulet. si colaboratorii 
săi. sociologul Paul Păcu- 
raru si tehnicianul Gheor
ghe Ciobotaru. Iată o pri
mă situație : dintre cei 
31 de tineri repartizați a- 
cestei unităti lucrează 
acum efectiv 24. Ceilalți 7 
se află : în concediu me
dical (1), în armată (2), 
restul de 4 au părăsit șan
tierul.

Citiva din marea majori
tate a celor rămași ne sint 
călduros recomandați drept 
oameni care s-au așezat 
serios pe treabă. M.I.. de 
pildă, s-a calificat sudor 
și e în anul III la liceul 
seral ; maistrul Tudor Ma- 
rinache are cuvinte de 
laudă despre el. Bine se 
comportă si P.C.. cu care 
discutasem și în urmă cu 
cinci luni. La atelierul scu- 
lerie ne reîntilnim cu o 
altă cunoștință. C.N.. care 
ne servește o noutate de
osebit de plăcută :

— M-am căsătorit pe 27 
august. Soția lucrează și 
ea. Mă gindesc, de aseme
nea. să-mi termin liceul, 
din care am si făcut trei 
ani.

— Cine din atelier a 
venit la nunta dumitale ?

Tinărul. evident stinje- 
nit. răspunde prin tăcere.

— Păi. n-am știut — ex
plică grăbit subinginerul 
Ion Păcuraru, prezent la 
discuție. Nu ne-a spus. De

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu. a primit, 
miercuri după-amiază. delegația fir
mei de stat „Outokumpu" din Fin
landa. condusă de Kauko Kaasila, 
președintele Consiliului de Adminis
trație. care face o vizită in tara 
noastră.

în cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale cooperării în pro
ducție și tehnologie dintre întreprin
deri românești de specialitate cu

tv
PROGRAMUL 1

In jurul orei 11,30, transmisiune 
directă de la adunarea populară 
din municipiu] Hunedoara, cu pri
lejul vizitei de lucru in județul 
Hunedoara a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm.„
17,20 Cintarea României. Laureați al 

Festivalului național. Ansamblul 
folcloric țărănesc din Dâbîca, 
județul Hunedoara.

17,50 Reportaj pe glob: Secvențe por
tugheze.

18,10 Consultații medicale.
18,30 Votul nostru-i glas fierbinte. Cîn- 

tece patriotice în interpretarea

Săptămîna viitoare 
la Baia Mare 

„Trofeul Carpați" 
la handbal masculin

Ce-a de-a 17-a ediție a „Trofeu
lui Carpati" la handbal (masculin) 
va avea loc între 15 si 20 noiem
brie în sala sporturilor din orașul 
Baia Mare. La . competiție vor parti
cipa reprezentativele Danemarcei. 
R.D. Germane. Bulgariei. Romătuei. 
(in grupa U.R.S.S.. Ungariei,
Spaniei si României II (in grupa B).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 9 NOIEMBRIE 1977

Extragerea I : 24 11 1 19 32. 
Extragerea a Il-a: 32 5 30 33 11. 
Extragerea a III-a: 16 38 9 24 5.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 noiembrie. în țară : Vreme în 
general caldă la începutul intervalului, 
apoi în curs de răcire ușoară, începînd 
din nord-est. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în nordul și 
estul țării, unde vor cădea burnițe și 
ploi locale. în rest, burnițe și ploi izo
late. La munte, precipitațiile vor fi și 
sub formă de la po viță și ninsoare. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat 
cu intensificări locale de scurtă durată, 
cu viteze de 30—40 km pe oră în Mol
dova și Dobrogea, și cu viteze de GO
TO km pe oră în zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero și 8 grade, mai coborîte în 
estul Transilvaniei și nordul Moldovei, 
Iar maximele intre 8 și 16 grade, local 
mai ridicate in sud-vestul țării. Dimi
neața și seara Local se va produce 
ceață. în București : Vreme relativ 
caldă, cerul va fi schimbător, favorabil 
ploii. Vint slab, pină la moderat. Tem
peratura în scădere ușoară in a doua 
parte a intervalului, ceață slabă dimi
neața și seara.

unități ale acestei firme în domeniul 
industriei miniere și al metalurgiei 
neferoase.'

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat Gheorghe Petrescu, ministru- 
secretar de stat Ia Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, și loan 
Bogdan, adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului și geologiei.

A luat parte, de asemenea, amba
sadorul Finlandei in țara noastră, 
Matti Hăkkănen.

(Agerpfes)

corului Radiotelevizlunil.
18.45 Publicitate.
18.50 România pitorească.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

• In întîmpinarea alegerilor de la 
20 noiembrie.

20,00 Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Galați.

20.20 Ora tineretului.
21.15 Teatru scurt: „O viață pe roate" 

de Ion Băieșu. Premieră pe țară.
21.45 Publicitate.
21.50 Călătorie muzicală cu Marina 

Voica, Margareta Pîslaru șl Cornel 
Constantiniu.

22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
20,00 „Amiciție". Ecranizare după schița 

„Prieteșug" de D. Teleor.
20.15 Concert simfonic susținut de or

chestra simfonică a Radlotelevi- 
ziunii.

21,35 Telex.
21,40 Un fapt văzut de aproape — re

portaj.
22,00 Documentar științific: Hieroglifele 

Pămîntulul.

cinema
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică: PATRIA — 9,30; 
12; 15; 17,30; 20.
• Călugărul misterios (film în re
lief): TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mark polițistul: SCALA — 8,45;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Regăsire: CENTRAL — 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17.45; 20.
• Surisul mamei: LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15;- 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
CAPITOL — 9,15: 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30 : 16 ; 18,15; 20,30.
• Salty — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30, 
Călina Roșie — 18; 20: DOINA.
• Ținutul uitat de timp: FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Iarna bobocilor: GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Johnny chitara: EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS - 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
e Rocky: CASA FILMULUI —
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Bocceluța — 9.45; 11,45, Rocco
și frații săi (ambele serii) — 14, 
Structura cristalului — 18,30, Viață 
particulară 20,30: CINEMA
TECA.
• Comoara din Iacul de argint:
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Din lumea filmului de altădată:
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20.30.
• Veronica se întoarce — 9, Aten
tatul de la Sarajevo — 12; 15; 
17,30; 20: BUCEGI.
• Căpitan la 15 ani: FLAMURA
- 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9; 11; 13.15; 15.30; 17.45; 
20.

Cronica
In după-amiaza zilei de ieri, tova

rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de tovarășul 
O. I. Kasianenko, ministrul industriei 
ușoare al R.S.S. Ucrainene, vicepre
ședinte al Conducerii Centrale a 
A.P.S.R., președintele filialei ucrai
nene a A.P.S.R., care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S., a 
participat la manifestările organizate 
în țara noastră cp ocazia celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. Au 
participat D. Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Măria 
Groza, membru al Biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

★
Delegația militară, condusă de ge- 

neralul-locotenent Mohamed Aly 
Fahmy, șeful Marelui Stat Major al 
forțelor armate ale Republicii Arabe 
Egipt, care se află într-o vizită ofi
cială în tara noastră, a făcut. în 
cursul zilei de miercuri, o vizită pro
tocolară. la Marele Stat Major, unde 
a avut convorbiri cu generalul-loco- 
tenent Ion Hortopan. prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
sef al Marelui Stat Major.

A fost prezent generalul de brigadă 
Hussein Amin Tolba, atașat militar 
aero si naval al Republicii Arabe 
Egipt la București.

Delegația militară egipteană a de
pus o coroană de flori la Monumen-

zilei
tul Eroilor Patriei. în aceeași zi, 
oaspeții au vizitat o unitate din gar
nizoana București si Muzeul militar 
central.

*
La invitația Ministerului Comerțu

lui Exterior si Cooperării Economice 
Internationale, miercuri după-amiază, 
a sosit la București Abdul MuttaJeb 
Al-Kazemi. ministrul petrolului din 
Kuweit.

Pe aeroportul Otopenl. oaspetele a 
fost Întâmpinat de Bujor Almățan, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior si Coope
rării Economice Internationale, și 
Ion M. Nicolae. adjunct al ministru
lui industriei chimice.

*
între 6 si 9 noiembrie a.C. au avut 

loc convorbiri între ministerele de 
externe român si suedez privind evo
luția relațiilor bilaterale si unele 
probleme internaționale de Interes 
comun.

Convorbirile au fost purtate din 
partea română de Constantin Oancea. 
adiunct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea suedeză de Leif 
Leifland. secretar general al M.A.E. 
suedez.

Leif Leifland a fost Primit da 
George Măcovescu. ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România.

★
La 9 noiembrie a părăsit definitiv 

țara noastră Harry G. Barnes jr., 
ambasadorul Statelor Unite ale Ame- 
riefi, care și-a încheiat misiunea în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

• Corsarul negru: LIRA — 9,30; 
12,15; 16; 19,15.
• Marele singuratic: DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20.
• Făgăduiala: COSMOS — 10; 
15,30; 18; 20,15, FERENTARI — 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 19,30.
• Pușca veche — 10; 12; 14, Chi
rurgii — 16; 18; 20: COTROCENI.
• Veronica — 16, Taburetul prin
țesei — 18; 20: PACEA.
• Piedone, comisarul fără armă: 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare): Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică): Viața 
unei femei — 19,30.
• Opera Română: Turandot — 19.
• Teatrul de operetă: Văduva ve
selă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădina 
Icoanei): Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul Mic: Rața sălbatică —
19.30.
• Teatrul de comedie: Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru): Barbarii — 19,30, (sala
Studio): Conversație despre dom
nul von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești: Romanțioșii —
19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Savoy): Revista cu 
paiațe 19,80, (sala Victoria): 
Camping-Boema — 19,30.
• Teatrul „I. VasilescU": Neves
tele vesele din Windsor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română “: Bucuroși de oaspeți —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă": Re
creația mare — 10, „13 4- 1“ (o is
toric cu Harap Alb) — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10, 
Anotimpurile mînzului — 17.
• Circul București: Super circ — 
19.30.

BBBBBBBBBBBBBB

Cum se comportă tinerii------------------
v-au fost încredințați spre reeducare?

altfel, nu știm de ce. il 
simțim încă retras in si
ne...

— Ai prieteni în atelier ? 
îl întrebăm pe tinăr.

— Nu chiar prieteni. Mai 
mult colegi. Mi-am cam 
pierdut încrederea în oa
meni...

Discuția de mai sus este 
revelatoare pentru modul 
incă incomplet, retinut in 
care s-a acționat pe alocuri 
cu unii dintre acești tineri'. 
Firește, nu e vorba de „a 
li se căuta in coarne". Dim
potrivă, trebuie puternic 
angrenați in activitatea co
lectivului. pentru a resim
ți din plin răspunderea ce 
le revine la locul de mun
că. efortul și satisfacția 
piinii cinstit dobindite. în 
același timp însă. asta 
presupune și o apropiere 
mai omenească, mai calda 
de ei. Oare nu era firesc 
ca. la un eveniment perso
nal atît de important in 
viața tînărului C.N. să fi 
participat și tovarășii săi 
de muncă ? Dacă nu aceș
tia. atunci cine 1 Vechii 
„prietenași" 'care l-au îm
pins la derivă ?...

Șeful atelierului confec
ționat de la secția I, ing. 
Hendi Kesler, ne vorbește 
frumos despre tinărul P.M. 
„Sînt destul de mulțumit 
de eh deși n-a fost foarte 
ușor să ajungem la acest 
rezultat. Mama băiatului, 
care lucrează tot aici, in 
șantier, ne-a ajutat foar
te mult". Constatăm în 
schimb că în acest atelier 
au lucrat doi dintre cei 
patru tineri care au dat bir 
cu fugiții. De ce au ple
cat ? Șeful de atelier nu 
poate da un răspuns nici 
complet, nici convingător ! 
Cert este că din 15 sep
tembrie (Nicolae Hanu) și 
din 16 octombrie (Dumitru 
Rusu) n-au mai venit la 
lucru. „Plecarea lui Rusu 
nc-a surprins chiar foarte 
mult — se arată conster
nat șeful de atelier. N-o să 
credeți poate dacă vă spun 
că băiatul ăsta citise „Ilia— 
da“ si ..Odiseea". Or. toc
mai cind ne gîndeam să fa
cem o acțiune cu cei din 
atelier în care Rusu să le 
vorbească despre cărți, 
tocmai atunci el a dispă

rut". „Tocmai cînd ne gin- 
deam..." Constatare tardi
vă. Consternare nejustifi
cată. Ce s-a făcut concret 
pentru apropierea acestui 
băiat (sensibil. îndrăgostit 
de cărți) de colectiv — 
pentru a-i crea convinge-

nile, despre preocupările 
și anturajul tinerilor aflați 
pe drumul incă sinuos al 
reintegrării? Iată întrebări 
reale, grave, care exclud 
cunoașterea superficială și 
fesțivismul de circumstanță 
al unor factori educativi

cuție, tinărul fiind încre
dințat altui colectiv de 
muncă, la atelierul de tu
bulatură. Șeful de brigadă, 
Nicu Popa, alături de în
tregul colectiv de aici, s-a 
ocupat mai atent de edu
cația acestuia. Și se pare

soare transmisă comitetu
lui de oartid al șantierului 
își dezvăluia pe citeva pa
gini. frumos caligrafiate, 
sentimentul de dezarmare. 
„Cu toată străduința mea, 
nu am putut să-1 fac să 
Înțeleagă că trebuie să aibă

AFLĂM LA ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI:

• Majoritatea lor muncesc bine și învață să trăiască 
demn, prin muncă.

• Nereușitele—patru „cazuri66—trebuie să reprezinte un 
semnal de alarmă și pentru organele de ordine 
DATOARE SĂ STOPEZE PROMPT DRUMUL 
INFRACȚIUNII.

• Cîteva învățăminte ce pot fi trase din experiența de 
pînă acum, folositoare și aici, și în alte locuri de muncă.

rea că locul lui e acolo, că 
se poate simți om ?

Ing. Elena Dogaru. se
cretar adjunct al comite
tului de partid pe șantier, 
care ne-a însoțit în această 
anchetă, nu greșea de (el 
cînd spunea, in legătură cu 
asemenea situații, că eșecul 
— sperăm temporar — se 
datorește faptului că au 
fost aproape total ignorate 
problemele de viață ale 
tinerilor în cauză; activita
tea de reeducare, concepută unilateral, simplist, s-a re
dus strict la aspectele le
gate de prezența la locul 
de muncă, hotărîtoare fi
rește, dar incompletă, in
suficientă în cazul unor ti
neri care au creat „proble
me" tocmai în timpul lor 
liber. Unilateralitate pernicioasă în munca de ree
ducare, intrucit aceasta, 
pentru a da rezultatele 
scontate, trebuie să vizeze 
întreaga personalitate a 
celui supus influenței co
lectivului. Or, în cazurile 
de mai sus — ce se știe 
despre calitățile și slăbiciu-

dispuși să bifeze la repe
zeală „rezolvat".

C.M. locuiește la căminul 
nr. 2 al șantierului. Are 
17 ani. Responsabila cămi
nului, Silvia Ionescu, il

că lucrurile încep să se în
drepte. în timpul liber face 
sport (box la clubul „Du
nărea"). merge la spectaco
le. are prieteni din rîndul 
colegilor de atelier, dorește

ANCHETĂ SOCIALĂ
știe de băiat liniștit. Și nu 
doar atît. Ii urmărește în
deaproape comportarea, se 
interesează zilnic de ei, il 
determină să se destăinu- 
iască ori de cite ori are 
vreun necaz. Adică proce
dează așa cum ar face o 
mamă. Totuși, tinărul are o 
mamă adevărată, numai că 
aceasta din urmă il vizi
tează mai ales cind se dă 
chenzina... In pofida aten
ției ce i s-a acordat, tinărul 
a avut o comportare con
tradictorie în lunile ce au 
trecut de la reîncadrare. 
Prin august a comis, pe 
nepusă masă, cîteva boacă
ne. Cazul său a fost luat 
atunci foarte serios in dis-

să-și completeze studiile. 
Un semn nedorit de în
trebare rămine insă, in 
continuare, atitudinea fa
miliei față de el — căruia 
ii datorează grijă reală.

La căminul nr. 3 al șan
tierului facem cunoștință 
cu G.V. Aflăm întîmplător 
că în urmă cu citeva zile — 
pe 6 noiembrie — a fost 
ziua lui: a împlinit .20 
de ani.

— Te-a felicitat cineva?
— Nu, răspunde el abătut.
Tatăl său locuiește în 

Galati ; mai mult, lucrează 
chiar aici, in șantierul na- 
vaL Numai că... nu se mai 
interesează de educația 
propriului fiu. într-o seri-

si el un rost in viată". 
G. V. are acum un rost în 
viată. Lucrează in hala 
asamblat a secției I A. 
Unul dintre colegii săi de 
formație si prieten (cum a 
dorit chiar tinărul să pre
cizăm). lăcătușul Vasile 
Simson. ne vorbește fru
mos desore comportarea 
lui : „Este priceput, are 
posibilități. Am căutat să 
ni-1 apropiem, să-l facem 
să îndrăgească locul de 
muncă". Si totuși, colecti
vul in care lucrează G.V. 
nu. cunoaște marea sa f ră- 
mintare — conflictul cu oă- 
rintele său. asa cum n-a 
știut nici că de curind bă
iatul acesta bine clădit — 
care vrea să tacă snort, 
caiac-canoe. si nu știe cum 
și cui s-o soună (? D — Ș 
împlinit frumoasa virstâ 
de 20 de ani. Iată, din pă
cate. aceeași situație pe 
care am mai întilnit-o : 
„priza" superficială cu unii 
dintre tinerii încadrați 
spre reeducare, neînțelege
rea complexității unui pro
ces formativ cu meandrele

sale care se cer temeinic 
observate si cunoscute toc
mai pentru a se oreintim- 
pina „surprizele" ce se in
vocă in caz de nereușită.

Și de la secția I A ..a 
plecat" un tinăr. Eugen 
Chivu. Cu el a fost o în
treagă poveste : cind venea 
la serviciu, cind absenta... 
Oare definitiv ? Nimeni nu 
știe ceva precis, asa incit 
nu putem nota decit o pă
rere a maistrului principal 
Gheorghe Irimescu. secre
tarul comitetului de partid 
al secției : ..A vrut să în
vețe. l-am ajutat să se în
scrie la scoală. Altădată, 
cind a lipsit mai multe zile 
si a zis că se însoară, iar 
l-am înțeles. Apoi a venit 
cu o retetă medicală zicind 
că ar ti bolnav si din nou 
,1-am crezut...". Lăsa adică 
meșterul să se înțeleagă că 
s-ar fi făcut lotul pentru 
educarea lui. Desigur, nu 
s-a făcut ..totul", nu s-a 
făcut ce trebuia. intrucit 
tinărul nu se mai află ală
turi de colegii săi de 
muncă...

Fără a diminua răspun
derea colectivului fată de 
tinerii ce i-au „scăpat" din 
mină — din neglijentă sau 
din suficienta exprimată 
prin „noi am făcut totul" 
— e firesc să accentuăm 
răspunderea oamenilor le
gii. a miliției, a procuratu
rii. cu privire la evoluția si 
comportarea celor ce refu
ză sistematic încadrarea in 
muncă. Cum s-au ocupat 
organele de ordine de cei 
ce au ..dispărut" din rîn- 
durile colectivului unde fu
seseră repartizați ? Era de 
datoria lor. de pildă, să se 
intereseze de soarta celor 
patru care au părăsit Șan
tierul naval si să ia de ur
gentă. potrivit legii, măsu
rile cuvenite, nentru a pre
întâmpina operativ posibi
litatea ca aceștia s-o aouce 
din nou oe făgașul fapte
lor antisociale. Cum o do
vedesc cazurile de mai sus. 
si altele, este necesară o 
mai strinsă. mai sistemati
că conlucrare intre oamenii 
legii si colectivele de mun
că — deopotrivă răspunză
tori de modul cum isi în
deplinesc sarcina de reedu
care ne care Ie-a incredin- 
tat-o societatea noastră.

Pe marginea aspectelor 
surprinse in cadrul inves
tigației noastre, secretarul 
comitetului de partid al 
șantierului. Anatolie Me- 
hic. tine să precizeze : „A- 
nalizele repetate realizate 
la nivel de șantier au evi
dențiat desigur lucruri 
bune in ceea ce privește 
munca de educare si reedu
care desfășurată de colec
tiv. Dar. atît timp cit exis
tă fie si numai un singur 
caz de fugă din întreprin
dere — iar noi avem 4 — 
înseamnă că mai avem cu 
toții de acționat cu sporită 
vigoare și responsabilitate".

Cuvintele de mai sus au 
valoare de aneaiament. 
Numai că. nentru realiza
rea sa integrală, se cere 
depășită si lichidată o anu
me stare de automultuniire 
care s-a strecurat în rin- 
durile factorilor educativi 
de oe șantier. Pornind de 
la realitatea îmbucurătoare 
că ..marea maioritate a ti
nerilor venit! la reeducare 
muncesc bine, s-au inte
grat in colectiv", de la o 
vreme s-a manifestat o 
slăbire a acestui front edu
cativ. s-a creat iluzia că 
lucrurile ..merg de la sine", 
tn schimb. investigația 
noastră ne-a demonstrat, 
prin cîteva cazuri semnifi
cative. că eforturile se cer 
intensificate. oornindu-se 
nu de la o analiză global- 
statistică. liniștitoare, ci de 
la problemele puse de fie
care caz in parte.

Sub conducerea organi
zațiilor de partid, organi
zațiile de tineret si sindi
cale. toți factorii educativi 
trebuie să acționeze cu 
neștirbit simt de răspun
dere. in mod concret si 
nuantat. Perseverent, pen
tru a preintîmnina orice 
caz de nereușită. Evident, 
este prematur să punem 
punct acestei anchete. Ea 
trebuie să rămină deschi
să. asa cum deschisă este 
insăsi viata tinerilor desore 
care am vorbit aici. Către 
noi împliniri, retușuri in 
bine, către o existentă întru 
totul demnă, cinstită.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

DE PRETUTINDENI
• MARMURĂ ARTI

FICIALA. Pardoseala cinema
tografului „Rossfa" din Erevan 
este realizată dintr-un material 
ce pare a fi marmură cenușie 
mozaicată. De fapt, acest mate
rial este sital, realizat din zgură 
metalurgică, la care se adaugă 
nisip obișnuit. Plăcile din sital 
pot concura cu cele mai bune 
materiale de construcție, inclu
siv cu marmura. Oamenii de 
știință de la Institutul de cer
cetări științifice din Armenia 
au descoperit posibilitatea obți
nerii sitalului nu numai din re
ziduuri metalurgice, ci și din 
piatră simplă. Noul material 
este rezistent, suportînd sarcini 
de 1 000—1 300 kilograme pe 
centimetru pătrat.

• SUBMARIN DIN 
MATERIAL PLASTIC. 
Compania engleză „Vickers" a 
realizat primul submarin din 
material plastic armat cu fibre 
de sticlă. Acesta are o lungime 
doar de 6,5 m și un echipaj de 
3 persoane. Cercetările pentru 
realizarea lui au durat cinci 
ani. Minisubmarinul, care este 
destinat in principal explorării 
zăcămintelor de petrol și gaze 
din adîncul mării, a lucrat cu 
succes in cimpul petrolifer Brent 
din Marea Nordului. S-a calcu
lat că „viața" acestui submarin 
va fi'mal lungă , cu 10—15 ani 
decit a altor tipuri, datorită 
faptului că masele plastice nu 
ruginesc și, de asemenea, poate 
transporta o încărcătură utilă 
măi mare. Izolarea termică a 
maselor plastice il face mai 
confortabil pentru echipaj.

• CAROSERIE ELAS
TICĂ. In jocul parașocurilor 
utilizate pînă acum, noul model 
de automobil „Porsche 928“ este 
dotat cu porțiuni elastice de 
caroserie în față și în spate. 
Putiiid fi vopsite în orice cu
loare, elementele elastice inte
grează, totodată, farurile, sem
nalizatoarele și luminile de po
ziție. In caz de ciocnire la mică 
viteză, părțile elastice se defor
mează spre interior, dar revin 
apoi Ia poziția inițială. Se evită 
astfel micile deteriorări, care 
sint foarte frecvente și necesită 
operații greoaie de reparare. Pe 
de altă parte, chiar în cazul 
unor ciocniri mai severe, părțile 
elastice absorb o bună parte 
din energia cinetică de impact.

• ȘARLATANIE ME
DICALĂ. „Compania de ba- 
roterapie" din Hanovra (R.F.G.) 
făcea afaceri prospere. Pacienții 
plăteau 700 de mărci pentru 10 
ședințe într-o cameră numită 
„barometrică", în timp ce cos
tul întreținerii nu este nici pe 
departe atît de ridicat. Medicul 
șef. un oarecare Lammert, cîș- 
tiga 20 000 de mărci pe lună. In 
ultimul timp, 5 persoane au 
decedat de pe urma tratamen
tului, iar altele s-au îmbolnăvit. 
Sesizată, justiția a ajuns la 
concluzia că Lammert nu se pri
cepe deloc la tratamentul pe 
care tl aplica pacienților. El a 
declarat cu seninătate că a de
venit medic pe vremea naziști
lor, fără să facă studii de spe
cialitate, ci numai gratie galoa- 
nelor SS puse pe umerii săi.

• A ZECEA PLANE
TĂ ? Un obiect ceresc, aflat la 
aproximativ 900 milioane mile 
distantă de Pămint, dincolo de 
Saturn, ar putea fi o nouă pla
netă —. a zecea — a sistemului 
nostru solar, opinează astrono
mul american Charles Kowl de 
la Institutul de tehnologie de la 
Pasadena (California), Obiectul, 
care se comportă ca o planetă, 
are un diametru de numai 161 
pină la 644 kilometri, fiind de 
mărimea unui asteroid, dar se 
află într-o zonă în care nu 
există asemenea corpuri cerești 
și este mai strălucitor decit o 
cometă. Cercetările continuă 
pentru a se stabili’ natura exac
tă a acestui corp ceresc, inclusiv 
parametrii orbitei, în caz că se 
confirmă ipoteza că ar fi o pla
netă a sistemului solar.
• O ORIGINALA 

CURSĂ AUTOMOBILIS
TICĂ. Duminica trecută, intre 
localitățile Londra și Brighton 
s-a desfășurat tradiționala cursă 
automobilistică a vechilor exem
plare, la care au participat 270 
de mașini construite înainte de 
anul 1905. Concurențif au tre
buit să parcurgă cei 90 de km 
care separă capitala britanică 
de Brighton in mal puțin de... 
opt ore. Cursa a fost ciștigată 
de Roger Collins, cu un „Mer
cedes" din anul 1903.
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LUCRĂRILE REUNIUNII DE LA BELGRAD I. BREJMV L-A PRIMII PE AMBASADORUL S.U.A.
Se impune adoptarea unor masuri concrete 
privind dezarmarea pe continentul european 
© Propuneri referitoare la aspectele militare ale securității și 
dezarmării pe continent • Dezbaterile din organele de lucru 
privind cooperarea economică și în domeniul culturii și științei

BELGRAD 9. — Trimisul special Agerpres transmite : In ultimele 
zile, lucrările reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor parti
cipante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa au con
tinuat atit in ședințele plenare, cit și în toate organele subsidiare de 
lucru. Obiectul discuțiilor l-au constituit, pe de o parte, rezultatele 
obținute în procesul de punere in aplicare a prevederilor Actului final, 
iar pe de alta — prezentarea și examinarea de noi propuneri in vedere? 
dinamizării activității de transpunere in viață a hotăririlor adoptate 
cu peste doi ani in urmă Ia Helsinki.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a primit 
miercuri, la Kremlin, pe ambasado
rul Statelor Unite în U.R.S.S.. Mal
colm Toon, la cererea acestuia, care 
a transmis un mesai din partea pre
ședintelui Statelor Unite. Jimmy 
Carter.

Dună cum relatează agenția 
T.A.S.S.. în timpul convorbirii. Leo
nid Brejnev. relevind înregistrarea 
in ultimul timp a unui anumit pro
gres in felatiile dintre U.R.S.S. si 
S.U.A.. a reafirmat linia consecventă 
a U.R.S.S. în' direcția dezvoltării sta
bile si constructive a acestor relații 
ne baza . principiilor . deplinei egali
tăți in drepturi, . avantajului 'reciproc 
si neamestecului în treburile interne.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul pentru 

problemele social-umanitare

Delegația U.T.C și-a încheiat vizita 
în R.P.D. Coreeană

Astfel, in organul de lucru privind 
problemele securității în Europa, 
dezbaterile s-au concentrat asupra 
aspectelor politice și militare ale 
securității pe continent. In interven
țiile lor. delegațiile Iugoslaviei, Nor
vegiei. Olandei. Suediei, Elveției, 
Austriei și Canadei s-au referit la 
implicațiile pe care le are continua
rea cursei înarmărilor asupra insta
urării unei securități reale pe con
tinent, menționindu-se, totodată, lip
sa unor rezultate concrete in cadrul 
negocierilor privind dezarmarea. Re
prezentanții țărilor respective s-au 
pronunțat pentru o examinare cu
prinzătoare a problemelor militare 
in cadrul reuniunii de la Belgrad și 
pentru adoptarea de măsuri care să 
ducă la impulsionarea activității în 
acest domeniu, la creșterea încrederii 
pe continent. O serie de țări, între 
care România, U.R.S.S., Austria. El
veția, Iugoslavia, Suedia, Finlanda, 
Norvegia și Canada, au prezentat, în 
documente separate, propuneri con
crete referitoare la aspectele militare 
ale securității. într-o ședință recentă, 
delegațiile Austriei, Ciprului, Fin
landei, Lichtensteinului, Maltei, San 
Marino, Suediei, Elveției și Iugosla
viei au prezentat o nouă propunere 
referitoare la aspectele militare ale 
dezarmării. După ce se arată că tre
buie depuse eforturi pentru reduce
rea pericolului unei confruntări mili
tare și pentru promovarea dezarmării 
și se subliniază lipsa de progrese 
înregistrate în problemele dezarmării, 
precum și faptul că are loc o conti
nuare a cursei înarmărilor, in docu
ment se precizează că este extrem 
de important și urgent ca statele

participante să adopte măsuri efec
tive în vederea opririi cursei înar
mărilor si să intensifice eforturile 
lor in scopul limitării armamentelor 
și pentru trecerea la dezarmare. 
Jn document se subliniază, de ase
menea. că astfel de măsuri imediate 
trebuie luate și pe plan regional, in 
primul rind in Europa, unde sint 
concentrate potențiale militare deose
bit de mari. în lumina acestor con
siderente, in document se ' solicită: 
încurajarea măsurilor de dezarmare 
la scară mondială, atit in cadrul Na
țiunilor Unite, cit și in alte foruri 
internaționale, acordarea de sprijin 
total sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. asupra dezarmării ce 
va avea loc in 1978, astfel ca aceasta 
să constituie declanșarea procesului 
de realizare a sarcinilor de promo
vare a dezarmării.

în organul de lucru privind coope
rarea economică, discuțiile au avut 
că obiect cooperarea în domeniul 
mediului Înconjurător și au permis 
degajarea unei concluzii unanime 
privind necesitatea intensificării efor
turilor pe plan european și subregio
nal pentru prevenirea și combaterea, 
prin acțiuni și programe concrete, a 
poluării mediului înconjurător.

în sfirșit, in organul de lucru care 
se ocupă de problemele cooperării in 
domeniul culturii și științei, declara
țiile făcute de un mare număr de 
delegații au pus în evidență stadiul 
cooperării in domeniul educației și 
posibilitățile de dezvoltare a unei 
astfel de cooperări, atit pe planul 
raporturilor intre institute de profil, 
cit și intre universități și centre de 
cercetare.

NAȚIUNILE UNITE 9. — Trimisul 
nostru special transmite : în Comi
tetul pentru problemele social-uma
nitare al Adunării Generale se dez
bate punctul privind „Prevenirea 
crimei și lupta impotriva delincven
tei", pe baza documentației elaborate 
de Secretariatul O.N.U. si in perspec
tiva Congresului international de la 
Sydney pe această temă.

Luind cuvintul, reprezentantul ro
mân a subliniat rolul care revine 
O.N.U. in ce privește facilitarea și 
.stimularea cooperării internaționale 
în domeniul amintit, pornind de la 
activitățile pe care, în virtutea deci
ziei lor suveraine. statele sint singu
rele în măsură să le conceapă și să 
le, întreprindă.

în acest sens, vorbitorul s-a refe
rit la experiența tarii noastre, ară- 
țind că pe fundalul tendinței de scă
dere continuă a criminalității, ca re
zultat al dezvoltării generale . a so
cietății românești, un accent deose
bit se pune pe prevenirea- si comba
terea infracțiunilor si altor manifes

tări antisociale. Un element funda
mental al strategiei de prevenire a 
delincventei în România ii constituie 
necesitatea îmbinării măsurilor poli- 
tico-culturale cu cele de sancționare, 
in cadrul muncii de educare a per
soanelor care comit anumite fapte 
antisociale.

în continuare, vorbitorul a eviden
țiat măsurile adoptate de conducerea 
statului nostru, incepind din luna iu
nie anul acesta., cu privire la insti
tuirea unor noi forme de reintegrare 
in viata socială a celor cate au avut 
anumite abateri ori au săvirșit în
călcări ale legii.

Ansamblul studiilor efectuate cu 
privire la tendințele criminalității — 
a declarat in încheiere vorbitorul — 
confirmă teza că eforturile întreprin
se în domeniul prevenirii delicieior, 
inclusiv, și, mai ales, cele desfășu
rate sub egida O.N.U. trebuie să se 
integreze organic in lupta generală 
pentru făurirea unei noi ordini in
ternaționale.

PHENIAN 9 (Agerpres). — Delega
ția Uniunii Tineretului Comuriist din 
Republica Socialistă România, con
dusă de tovarășul Nicu Ceausescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.. și-a în
cheiat. miercuri, vizita în Republica 
Populară Democrată Coreeană. în- 
dreptindu-se spre R. P. Chineză.

La plecare, pe aeroport, delegația 
a fost condusă de Kim long Sun, ad
junct al șefului Secției relații inter
naționale a C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. Ki Ge Riong. președin
tele C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist. Ce Săn Su. pre
ședintele Comitetului. orășenesc Phe
nian al U.T.M.S.. de alte cadre cu 
munci de răspundere ale U.T.M.S. 
Au fost prezenti Dumitru Popa, am
basadorul României la Phenian, și 
Liu Ku-pa, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al R. P. Chineze in R.P.D. Co
reeană.

Pe aeroportul Sunam împodobit 
cu portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu : si Kim Ir Sen. cu drape
lele celor douii țări, precum si cu 
urări, in limbile română si coreeană, 
la adresa prieteniei si solidarității 
dintre popoarele si tineretul celor 
două țări, se aflau un mare număr

de reprezentanți ai tineretului din 
capitala țări'i-gazdă. care âu făcut o 
caldă manifestare de simpatie, plină 
de căldură, membrilor delegației 
U.T.C.

înainte de plecare, in salonul 
oficial al aeroportului, in cadrul 
convorbirii dintre tovarășul . Nicu 
Ceaușescu si tovarășii Kim long Sun 
și Ki Ge Riong, gazdele au eviden
țiat bucuria si satisfacția deosebită 
pentru vizita efectuată în R.P.D. Co
reeană de delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, contribuție .importan
tă la întărirea si dezvoltarea relații
lor de prietenie frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre organiza
țiile de tineret ale celor două țări.

La rindul său. conducătorul delega
ției U.T.C., tovarășul Nicu Ceaușescu, 
a exprimat mulțumiri . conducerii 
Partidului Muncii din Coreea si con
ducerii U;T M.S. pentru invitația de 
a face această vizită, care a consti
tuit un minunat prilej pentru Un 
schimb util de păreri. de cunoaștere 
reciprocă, de întărire si adincire a 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele si tineretul țărilor noastre.

agențiile 
de presă
transmit:

Campania electorală din 
Grecia. Guind cuvintul la un mi
ting electoral la Iraklion, In Creta, 
Harilaos Florakis, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia, a lansat alegătorilor apelul 
de a vota pentru o politică de inde
pendență națională, de democrati
zare a vieții politice a țării și de 
îmbunătățire a situației economice 
a oamenilor muncii.

Reafirmarea poziției României în problema cipriotă

Bombardamente israeliene
BEIRUT 9 (Agerpres). — Surse o- 

ficiale libaneze, citate de agenția 
France Presse. au confirmat că avia
ția israeliană a bombardat regiunea 
din jurul orașului îyr (sud-vestul 
Libanului).

La rindul său. agenția palestinia
nă de presă „W.A.F.A.“. reluată de 
United Press International, a anun
țat că. miercuri dimineață, aviația 
israeliană a bombardat cel puțin 11 
obiective din sudul Libanului.

Un purtător de cuvînt militar pa
lestinian. citat de A.F.P., a mențio
nat că raidurile aviației israeliene 
au avut ca obiectiv, in afara orașu
lui Tvr. alte 13 localități, intre care 
trei tabere de refugiați palestinieni.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Avi
oane cu reacție israeliene au bom- 
bardat. miercuri dimineață. zone 
din sudul Libanului locuite de pa
lestinieni — a anunțat un purtător 
do cuvint al Comandamentului mili
tar israelian. citat de agențiile de 
presă.

asupra teritoriului libanez
GENEVA 9 (Agerpres). — La se

diul Națiunilor Unite din Geneva a 
fost dat publicității un raport al 
Comitetului special al O.N.U. în
sărcinat cu anchetarea practicilor ce 
afectează populația din teritoriile a- 
rabe ocupate, in care se exprimă 
profunda îngrijorare fată de recenta 
stabilire de către Israel a opt noi 
așezări in aceste teritorii. Numărul 
așezărilor israeliene în teritoriile 
respective, subliniază raportul. a 
ajuns la 84. iar al populației israe
liene — la aproape 10 000.

Comitetul special O.N.U. relevă că 
Israelul „continuă să pună in apli
care o politică de anexiune si colo
nizare a teritoriilor, ocupate, să . vio
leze Convenția de la Geneva așu- 
pra protejării civililor in timp de 
făzboi". „Viata cotidiană a populați
ei civile din teritoriile ocupate con
tinuă să fie marcată de tensiuni, in
cidente si alte forme de violență 
Care trebuie atribuite direct ocupa
ției" — precizează documentul citat.

în plenul Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra 
problemei cipriote. în atenția delega- 
ților se află un proiect de rezolu
ție, inițiat de Algeria, care cere 
publicarea rezoluțiilor din trecut cu 
privire la Cipru, reluarea urgentă a 
negocierilor dintre cele două comu
nități din insulă și evitarea oricăror 
acțiuni unilaterale, de către una sau 
alta din părți.

Luind cuvintul, delegatul român a 
arătat că problema Ciprului preocupă 
atit O.N.U., cit și fiecare stat mem
bru. deoarece, atit timp cit nu este 
rezolvată, ea poate degenera într-un 
conflict internațional, așa cum s-a 
intîmplat în trecut, cu implicații 
pentru pacea și securitatea altor țări 
și popoare. Lipsa de progrese in so
luționarea aspectelor de fond ale 
acestei probleme și menținerea stării 
de tensiune în regiune afectează ne
gativ viața poporului cipriot, ca și

relațiile dintre țările implicate în 
acest conflict.

Subliniind că rezoluțiile Adunării 
Generale oferă principiile și cadrul 
adecvat pentru rezolvarea justă și 
durabilă a problemei Ciprului, re
prezentantul român a reafirmat con
vingerea țării noastre că problema 
poate 'fi, rezolvată pe cale politică, 
prin negocieri intre-, părțile intere
sate,, pe baza respectării independen
ței și integrității.. Ciprului, .în intere
sul conviețuirii 'pașnice a celor 
două comunități cipriote și al îm
bunătățirii relațiilor dintre toate ță
rile din această zonă. România, care 
întreține raporturi amicale de coope
rare cu toate țările din regiune, a 
încheiat vorbitorul, este profund in
teresată să se ajungă la o asemenea 
soluție și este hotărită să-și aducă 
contribuția la realizarea acestui 
obiectiv.

Sosirea delegației
PEKIN 9 (Agerpres). — Miercuri a 

sosit la Pekin delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care va efectua o vi
zită de prietenie in R.P., Chineză.

La sosire, pe aeroport, delegația 
U.T.C. a fost întîmpinată de tovară
șul Li Yi-meng, adjunct al șefului 
Secției pentru relații externe a C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, de Li 
Shu-cen, șef de sector la Secția pen
tru relații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, precum și de cadre de condu
cere ale organizației de tineret din 
municipiul Pekin.

Au fost prezenți. ambasadorul 
României la Pekin. Nicolae Gavri- 
lescu, și ambasadorul R.P.D. Coree
ne la Pekin.

In aceeași zi, tovarășul Li Yi-meng

U.T.C. la Pekin
a oferit un dineu în onoarea delega
ției U.T.C. Au rostit toasturi tovarășii 
Li Yi-meng și Nicu Ceaușescu.

S-a toastat în sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Hua Kuo-fen, președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze, pentru dezvoltarea legăturilor 
de prietenie dintre cele două partide, 
țări și popoare, dintre tineretul ro
mân și cel chinez. în toastul său, to
varășul Li Yi-meng- a subliniat satis
facția tineretului, a întregului popor 
chinez, a conducerii P.C. Chinez 
pentru faptul că o delegație a tine
retului. român efectuează o vizită de 
prietenie in R.P. Chineză.

în cadrul manifestărilor dedi
cate centenarului Independenței 
de stat a României, la Bilbao 
(Spania) a avut loc vernisajul 
expoziției „Lupta poporului ro
mân pentru independentă și 
unitate națională reflectată în 
artele plastice", precum si al 
unei expoziții de carte româ
nească.

Este necesară creșterea producției alimentare în lume
Comitetul economic al Adunării 

Generale examinează in prezent 
punctul referitor la situația alimen
tară din lume, pe baza unui raport 
al Consiliului Mondial al Alimenta
ției. in care, subliniindu-se că 
această situație rămine serioasă, că 
foametea și subnutriția persistă in 
zone intirtse ale globului, se fac o 
serie de ■ recomandări pentru elimi
narea acestor fenomene profund no
cive.

Expunind poziția tării noastre, 
delegatul român a subliniat necesi
tatea ca eforturile principale, atit pe 
plan national, cit si oe olan interna
tional. să fie îndreptate, in primul 
rind. spre creșterea rapidă a produc

ției alimentare. Sporirea substanțială 
a producției agricole in țările in curs 
de dezvoltare — a arătat vorbito
rul — constituie, in concepția Româ
niei. singura soluție viabilă, de du
rată. a problemei alimentare, inclu
siv pentru realizarea securității ali
mentare. în acest proces de durată, 
menit să conducă la Îmbunătățirea 
și rezolvarea problemei agroalimen- 
tare, elementul primordial trebuie 
să-l constituie, in mod firesc, efortul 
propriu ăl fiecărei țări. Acest efort 
propriu trebuie insă susținut, in ca
zul țărilor in curs de dezvoltare, de 
un sprijin material substantial, pe 
plan multilateral, din partea țărilor 
dezvoltate.

Măsuri de austeritate in domeniul 
resurselor energetice în Statele Unite

Cuvîntarea televizată a președintelui Jimmy Carter
WASHINGTON 9 (Agerpres). — In 

prima sa cuvintare televizată din ul
timele sase luni, președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, a lansat un apel că-1 
tre poporul si Congresul american, 
cerîndu-.le să sprijine principala ini
țiativă legislativă a actualei Admi
nistrații —- programul energetic.

Programul energetic al președin
telui Carter prevede ample măsuri 
de economisire si conservare a re
surselor energetice.

Șeful executivului american a ară
tat că presiunile politice ale cercu
rilor petroliere asupra Congresului 
sint mari. Pentru ca membrii Con
gresului să poată adopta un plan 
energetic eficient si echitabil, a sub
liniat J. Carter. ei vor avea nevoie 
de sprijinul si înțelegerea ponorului 
american : ..ca să reziste presiunilor 
din partea dtorva pentru favoruri 
speciale in detrimentul nostru, al 
celorlalți" și „înțelegere a faptului că 
nu poate exista un plan eficient fără 
unele sacrificii din partea noastră, a 
tuturor". Arătind că stimulentele

acordate de programul său industriei 
petroliere vor fi cele mai mari din 
lume, sporind profiturile companiilor 
cu 2 miliarde de dolari pe an. pre
ședintele a subliniat : „Totuși unele 
companii petroliere voi- mult mai 
mult — zeci de miliarde de dolari. Ele 
doresc creșterea enormă a prețurilor 
produselor petroliere si gazelor na
turale". în continuare, președintele 
american a relevat că S.U.A. importă 
aproape jumătate din petrolul con
sumat anual si căi din 1973 pină in 
prezent, aceste achiziții de pe piața 
mondială au crescut cu 40 la sută.

în final, președintele Carter a 
menționat, că si-a-amînât p-econizata 
vizită in străinătate tocmai pentru a 
se afla la Washington in perioada 
crucială a dezbaterii privind proble
mele energetice. Dacă Congresul nu 
va adopta o legislație care să tină 
cont in egală măsură de interesele 
consumatorilor si ale producătorilor, 
precum si de perspectivele energetice 
ale tării — a declarat președintele 
S.U.A. — „voi opune acestei legisla
ții dreptul meu de veto".

Viața ton firmă justețea tontluziilor Congresului al Xl-lea

2. ROMANIA: Activitate consecventă, neabătută pentru 
dezvoltarea amplă a relațiilor tu toate țările socialiste

,Vom face totul și în viitor pentru a contribui activ la cauza 
toate țările socialiste, considerînd că aceas

ta corespunde pe deplin intereselor poporului nostru, interese
lor tuturor popoarelor din țările- socialiste, cauzei socialis-

colaborării între

mulul și păcii în lume"
NICOLAE CEAUȘESCU

evoluează 
forme moderne, 
economică, cum 
comun de mari

(Din Raportul C.C. la cel de-aJ Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român)

Una din trăsăturile definitorii ale 
politicii externe a partidului și statu
lui nostru a fost dintotdeauna și este 
dezvoltarea continuă a prieteniei, so
lidarității și conlucrării frățești a 
României cu toate țările socialiste, 
preocuparea pentru întărirea și con
solidarea unității lor. Congresul 
Xl-lea nu numai că a reafirmat 
ceastă orientare de nrim ordin, 
mai mult decit atit. i-a conferit 
caracter programatic, prin înscrierea 
si statuarea ei în documentul care 
definește obiectivele fundamentele, 
respectiv in Programul partidului.

Această opțiune esențială are 
profunde temeiuri obiective. Ea iși 
află izvorul in comunitatea de orin- 
duire socială, de ideologie și de țe-’ 
luri. în convingerea profundă că uni
tatea și colaborarea intre toate țările 
socialiste constituie o cerință legică, 
un important factor al succesului 
in opera de edificare a noii orinduiri 
în fiecare tară si. totodată, in uni
rea tuturor forțelor mondiale ale 
progresului social si păcii, in spori
rea rolului determinant, al acestora 
asupra evoluției omenirii, in crește
rea prestigiului socialismului in lume, 
sporirea contribuției sale la conso
lidarea cursului nou spre destindere 
și cooperare, Ia victoria luptei ma
relui front antiimoerialist.

Viața a ilustrat cu putere con
secvența cu care partidul și statul 
nostru au acționat și acționează in 
această direcție. Fără a ne propune o 
analiză atotcuprinzătoare a evoluției 
relațiilor României cu celelalte țări 
socialiste, putem afirma că in cei trei 
ani care au trecut de la Congresul 
al Xl-lea, conlucrarea noastră pe 
multiple planuri a cunoscut o pu
ternică dezvoltare, oferind un ta
blou deosebit de bogat și dinamic.

Să. luăm, spre ilustrare, citeva 
exemple. în Programul partidului, in 
celeilalte documente adoptate de con
gres se subliniază hotărirea de a 
se acționa in continuare cu toată fer-

mitatea pentru dezvoltarea relațiilor 
cu Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. cu Uniunea Sovietică. Și in
tr-adevăr, relațiile româno-sovietice 
au’ cunoscut in acești ani o neiAtre- 
ruptă dezvoltare pe fniiltiple planuri.

tive economice construite in con
lucrare atit pe teritoriul Româ
niei. cit si . în diverse regiuni ale 
Uniunii Sovietice — in aceasta ma- 
terializindurșe una din formele noi, 
superioare de relații economice

livrărilor reciproce de .mărfuri : cu 
Iugoslavia -4 de trei • ori ; cu Bulga
ria si Polonia —, de două ori și ju
mătate ; cu R.D.G. și Ungaria — de 
două ori etc.

Colaborarea economică 
tot mâi mult spre 
de înaltă eficientă 
ar fi realizarea in
unități productive. Amintim’ citeva 
din aceste acțiuni inițiate sau fina
lizate .in ultimii, trei ani : inaugura
rea lucrărilor de construcție a între
prinderii comune rom'âno-bulgare, de 
la Giurgiu-Ruse pentru producția de 
mașini ii utilaje grele și trecerea la 
definitivarea proiectului tehnic, al 
complexului, hidroenergetic Turnu 
Mggurele-Nicopole ; darea în ex
ploatare a Fabricii de aglomerare a

9
, cunoscut o amplificare și diversifi

care schimburile comerciale româno- 
chineze. Acordul interguvernamen- 
tal privind schimbul de mărfuri prin- 

' cipale pe perioada 1976—1980 pre
vede in acest sens o importantă creș
tere față de nivelul atins în perioada 
precedentă și o lărgire a nomencla
torului de produse necesare econo
miilor naționale ale celor două țări. 

O puternică dezvoltare au cunoscut 
relațiile. de. prietenie și colaborare 
cu celelalte țări socialiste din Asia. 
După victoria istorică obținută în 
lupta pentru libertate și indepen
dentă națională de popoarele din In
dochina. s-au extins raporturile de 
conlucrare și solidaritate cu Repu
blica Socialistă Vietnam, reunificată, 
precum și cu Republica Democrată

De o însemnătate determinantă pen
tru această evoluție au fost hotăririle 
adoptate cu prilejul intilnirilor și con
vorbirilor, tot mai frecvente, dintre 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
si. secretarul general al 
P.C.U.S., președintele

: Sovietului Suprem al U.RiS.S.. to
varășul Leonid Brejnev. în acest 
sens, „Dedarația privind dezvol
tarea continuă a colaborării și 
prieteniei frățești intre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, intre România 
și Uniunea Sovietică", semnată in 
urmă cu un an la București, a sta
bilit temelii si mai puternice și a des
chis noi orizonturi ansamblului rela
țiilor dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Ilustrativă pentru 
cursul ascendent al relațiilor româ
no-sovietice este dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științifice, 
Uniunea Sovietică fiind, după cum 
se știe, cel mai important partener 
economic al țării noastre. Re- 
curgind la limbajul, cifrelor, se .im
pune relevat că Acordul comercial 
pe perioada 1976—1980 prevede un 
volum de schimburi de circa 9 mi
liarde ruble, cu aproape 70 la sută 
mai mare fată de prevederile .acor
dului pe perioada 1971—1975. Si tot 
în,

! de .. , * .. . -
căpătat contur importante, obiec-

C.C. al
Prezidiului

acești ani care au trecut 
la Congresul al Xl-lea au

specializarea și cooperarea în pro
ducție in sectoare și ramuri de cea 
mai mare importantă pentru dezvol
tarea economică a țărilor noastre.

Au cunoscut o mare extindere ra
porturile multilaterale cu celelalte 
țări socialiste europene. O contribu
ție determinantă in acest sens au 
adus intilnirile si convorbirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii de partid și de stat din a- 
ceste țări. Din bogata agendă de in- 
tilniri 
Nicolae 
purtate 
varășul 
șului Nicolae Ceaușescu in R.D. Ger
mană. R.P. Polonă si ale tovarășilor 
Erich Honecker și Edward Gierek în 
tara noastră ; întîlnirile repetate, 
atit în România, cit si Bulgaria, cu 
tovarășul Todor Jivkov ; dubla 
tilnire din vara acestui an. pe 
mintul românesc și pe pămintul _ 
gar, cu tovarășul Jânos Kădâr ; Vi
zita in tara noastră a tovarășului 
Gustav Husak — fiecare din aceste 
intilniri 
perspective conlucrării 
tre popoarele noastre.

Este semnificativă pentru această 
evoluție dezvoltarea colaborării eco
nomice. Creșterea considerabilă a 
volumului schimburilor economice în 
1975 și 1976 oferă premise pentru în
deplinirea cu succes a acordurilor de 
lungă durată, care prevăd, pen
tru cincinalul 1976—1980. majorarea

relevăm vizita tovarășului 
Ceaușescu și convorbirile 
in R.S.F. Iugoslavia cu to- 
I. B. Tito ; vizitele tovară-

în- 
pă- 
un*

deschizind noi și ample 
frățești din-

rninereului de construite
Romania la-Eisenhuttenstadt (R.D.G.), 
precum și a mai 'multor centrale de 
t.ermoficare construite in aceeași 
Igră de România ; extinderea cola
borării româno-iugoslave jn scopul 
utilizării potențialului hidroenergetic 
al Dunării, inclusiv încheierea con
tractului de realizare a sistemului 
Porțile de- Fțer II. la toate acestea 
adăugindu-se numeroase alte acțiuni 
de cooperare in producție, conlucrare 
pe terțe piețe etc.

în același timp, pentru a ne referi 
la un alt exemplu, documentele Con
gresului al Xl-lea. subliniind că 
există reale posibilități pentru extin
derea raporturilor de colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
România Și R- P. Chineză, au dat 
expresie hotăririi partidului și sta
tului nostru de a intensifica aceste 
relații. S-au extins și aprofundat in 
continuare1 contactele pe linie de 
partid și de sfat, vizitele reciproce 
pentru schimb de experiență in di
ferite domenii ale construcției so
cialiste. Schimburile de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P. C., Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, au 
reafirmat cu putere voința si hotă- 
rirea partidelor și țărilor noastre de 
a dezvolta pe un plan superior prie
tenia și , colaborarea multilaterală 
romăno-chineză. în acest spirit, au

Populară Laos și Kampuchia Demo
crată, țări care au trecut la edifi
carea noii ■ orinduiri — în aceasta 
ggsindu-și o strălucită confirmare 
teza înscrisă in Programul P.C.R. 
privind trecerea a noi și noi popoare 
pe calea socialistă.

Congresul al Xl-lea a preconizat — 
iar viața a confirmat întru totul — că 
un factor de importanță hotări- 
toare pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste ii constituie 
așezarea fermă la baza acestor rela
ții a principiilor marxist-leniniste ale 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, 
solidarității internaționaliste. Cristali
zarea acestor relații de tip nou, defi
nirea principiilor și normelor chema
te să le guverneze — a căror strictă 
respectare este condiția fundamenta
lă a întăririi conlucrării multilatera
le dintre țările socialiste — oferă 
cadrul dezvoltării libere și înfloririi 
fiecărei națiuni, consolidării unității 
dintre ele. Aceste principii și-au gă
sit noi .consacrări in Tratațul_deprie- 
tenie și colaborare cu “
reeană, in declarațiile solemne și 
comunicatele comune 
celelalte țări socialiste — toate la un 
loc creind o bază trainică politico- 
juridică in vederea adincirii continue 
a relațiilor reciproce.

Este bine cunoscută — iar evolu

R. P. D. Co-
semnate cu

țiile înregistrate in cei trei ani de la 
congres au adus/ noi confirmări — 
importanța determinantă pe care o 
au in dezvoltarea acestei colaborări 
raporturile de prietenie și solidari
tate militantă dintre Partidul Comu
nist Român si partidele comuniste si 
muncitorești din celelalte țări socia
liste, schimburile de vederi și expe
riență in cele mai diferite as
pecte ale construcției socialiste. De
sigur, diversitatea de condiții, decur- 
gi’rtd din particularitățile de or
din istoric, național „și social, din ni
velul diferit de dezvoltare, iși gă
sește reflectarea și in diversitatea for
melor de edificare a noii orinduiri 
— ceea ce poate duce și la unele 
deosebiri de interpretări 
păreri. Iși. păstrează < 
neștirbită valabilitatea 
partidului nostru, reafirmată in do
cumentele Congresului al Xl-lea. că 
existența său apariția unor ase
menea deosebiri de păreri nu tre
buie să afecteze dezvoltarea re
lațiilor de prietenie si colaborare, 
ci. pornind de la ceea, ce este comun, 
de la interesele generale ale socia
lismului și păcii, trebuie să se acțio
neze pentru depășirea oricăror diver
gențe. In acest, spirit, Congresul al 
Xl-lea a reînnoit mandatul dat de 
Congresul al X-lea in sensul ca 
partidul nostru să nu participe in 
nici un fel la blamarea altor partide 
frățești sau altor țări socialiste’. Este 
linia pe care s-a situat și se situează 
cu consecvență partidul nostru, fă- 
cind tot ce depinde de el pentru a 
contribui la intărirea solidarității, a 
unității și coeziunii tuturor țărilor 
socialiste și tuturor partidelor comu
niste și muncitorești.

Desigur, dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare cu țările 
socialiste reprezintă numai o sec
țiune din amplul tablou al activității 
internaționale a României, potrivit 
hotăririlor adoptate de Congresul al 
Xl-lea al partidului. Situind în cen
trul politicii sale externe adincirea 
relațiilor cu toate statele socialiste. 
România și-a extins, in același timp, 
relațiile de colaborare cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, cu țările nealiniate, cu 
toate statele în curs de dezvoltare, 
in general cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea socială — 
aspecte, care vor forma obiectul unor 
comentarii distincte.

l sau de 
de aceea 
aprecierea

Dumitru ȚINU

Declinul producției in
dustriale în țările occiden
tale. Pentru a cincea lună conse
cutiv. în principalele țări industria
lizate occidentale, cu excepția S.U.A.. 
producția industrială a continuat să 
scadă, s-a anuntat din surse ale Mi
nisterului american al Comerțului. 
Conform acestor surse, indicele Dro- 
ductiei industriale globale a Marii 
Britanii. Canadei. Franței. R.F. Ger
mania. Italiei si Japoniei a fost în 
august 1977 de 119,6, față de 119,8 în 
iulie a.c.. în,condițiile in care ca bază 
de. calcul egală cu 100 a fost luată 
producția anului 1970. S-a precizat, 
de asemenea, că respectivul indice a. 
marcat pentru producția industrială 
de ansamblu a țărilor menționate o 
scădere de 1.6 la sută in raport cu 
nivelul existent. înaintea ultimei pe
rioade de recesiune.

în baza unui acord sem- 
nat cu cinci țări nordice — Islanda. 
Danemarca. Norvegia. Finlanda si 
Suedia — guvernul Mozambicului va 
primi un împrumut de 50 milioane 
dolari. Valabil timp de trei ani. acor
dul prevede finanțarea mai multor 
proiecte de dezvoltare în agricultură-

Extinderea cooperării 
dintre R.D.G. și Angola. 
Agenția A.D.N. informează că Willi 
Stonh. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, a avut, la 
Berlin, o convorbire cu Lopo do Nas- 
cimento. primul ministru al Republi
cii Populare Angola, aflat într-o vi
zită oficială de prietenie în R.D.G. 
Cu acest, prilej au fost examinate 
posibilitățile de extindere a cooperă
rii dintre cele două țări.

Conferința Organizației 
afro-asiatice pentru con
strucțiile de locuințe,deschisă 
la Accra, dezbate problema îmbună
tățirii calității construcțiilor de lo
cuințe. pe baza eforturilor proprii 
ale statelor. în cuvintarea inaugura
lă. șeful statului ghanez. Ignatius 
Acheampong. a adresat organizației 
apelul de a contribui la facilitarea 
schimbului de experiență în dome
niul tehnologiei construcțiilor de lo
cuințe. ,

Intr-un apel lansat «uverne- 
lor statelor occidentale si patronatului, Biroul Internațional al Muncii 
le cere să acorde o atenție spe
cială tinerilor. victime atit ale șoma
jului. cit si ale unor discriminări la 
locurile de muncă. Biroul Internațio
nal al Muncii propune ca tinerii să 
fie reorezentati cu drepturi egale în 
diferitele organisme, alături de cei
lalți salariati..

Convorbiri suedezo-un- 
garO. Stockholm au avut loc 
convorbiri. între ministrul de externe 
al Suediei. Karin Soeder. si ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ungare. 
Frigyes Puja. aflat intr-o vizită ofi
cială in- Suedia. Cei doi miniștri au 
discutat probleme referitoare la re
lațiile bilaterale, ca si unele proble
me internaționale de interes reciproc, 
cu precădere cele legate de securi
tatea europeană si dezarmare.

Negocierile dintre Norve
gia și țările C.E.E. privind sta- 
bilirea cantităților de pește oceanic 
pescuit in zonele economice ale celor 
două părți s-au soldat cu un eșec, a 
anuntat Knut. Vartdal. directorul So
cietății naționale de pescuit norve
giene. El a rpentionat. că o nouă run
dă de negocieri va avea, loc la Bru
xelles. incepind cu 24 noiembrie.

Potrivit unei legiadoptate 
de Parlamentul Noii Zeelande, se 
acordă organelor de poliție împuter
niciri speciale, inclusiv dreptul de a 
intercepta convorbirile .telefonice 
particulare și de a cenzura trimite
rile poștale ale cetățenilor.

Alegerile municipale din 
S.U.A. Rezultatele parțiale ale ale
gerilor municipale desfășurate in 
S.U.A. la 8 noiembrie indică im
portante ciștiguri pentru Partidul 
Democrat, de guvernămint. ai cărui 
candidați au fost aleși primari in 
orașele New York, Detroit, Minnea
polis, Albany și Cleveland.

Pași pe calea introducerii 
sistemului metric în Anglia. 
De la 1 ianuarie 1978. toate produ
sele alimentare oreambalate din Ma
rea Britanie vor trebui să aibă în
scrisă indicația conținutului lor in 
grame său centilitri. împreună cu 
cea in uncii sau in măsuri de capa
citate traditionale. Este o nouă etapă 
a . realizării reformei de trecere la 
sistem,ui zecimal si metric in Marea 
Britanie. Sase luni mai tirziu, in iu
lie 1978. yarzii si iheii vor face loc 
noilor măsuri legale, metrii si centi
metrii. Serviciul englez pentru mă
suri si greutăți. ..Metrication Board", 
soeră ca această acțiune să fie în
cheiată in 1981.
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