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PHLEJUM) 0 NOUĂ SI PUTERNICA MANIFESTARE Ă ATASMHTU 
iraiNIE FATft DE PARnO, A DRAGI1SIE1 SI STIMEI 
FATĂ DE SECRETARUI SfiEI GENERfll lERI Sfl ÎNCHEIAT într-o atmosferă sârbâtoreascâ, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînată, miercuri seara, cheia 

municipiului Deva

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în județul Hunedoara

Joi a luat sfîrșit rodnica 
vizită de lucru pe care 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a în
treprins-o în județul Hune
doara.

La această vizită au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 
Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ilie Ver- 
deț, Teodor Coman.

Populația Devei — străveche 
așezare românească — și-a,.luat 
rămas bun de la secretarul ge
neral al partidului in aceeași 
atmosferă' sărbătorească, însu
flețită, cu care l-a întimpinat 
cu o seară înainte, cind a sosit 
aici ca oaspete scump. Principa
lele _ bulevarde ale orașului, 
străbătute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu intr-o mașină des
chisă, se transformaseră, la a- 
ceastă oră a dimineții, in ade
vărate culoare vii. Mii și mii de 
locuitori ai Devei — bărbați, 
femei, tineri și vîrstnici, purtind 
portrete ale secretarului gene
ral, steaguri roșii ale partidului 
și drapelele țării, eșarfe multi
colore și buchete de flori — au 
dat expresie sentimentelor alese 
de sinceră ‘ stimă și profundă 
recunoștință pentru tot ceea ce 
conducătorul partidului și sta
tului nostru a făcut și face pen
tru continua înflorire a orașului 
și județului lor, a întregii țări. 
Aspectul de sărbătoare, atmo
sfera entuziastă erau sporite de 
sunetele sutelor de tulnice, de 
cintecele și dansurile echipelor 
artistice ce insoțeau coloana 
oficială de mașini în drum spre 
„inima de foc“ a țării — Hune
doara.

Cetatea metalului, pregătită 
sărbătorește, s-a prezentat con
ducerii partidului cu un raport 
muncitoresc de prestigiu : fur- 
naliștii și oțelarii, laminor'iștii, 
cei care, neosteniți, au făcut do
vada înțelegerii înaltei lor mi
siuni sociale, au trimis uzinelor 
constructoare de mașini, șantie
relor țării cantități suplimentare 
de metal.

Coloana oficială s-a oprit pe 
platoul din fața grupului de la
minoare ale combinatului side
rurgic. Mii de siderurgiști și 
constructori intîmpină sosirea 
secretarului general al partidu
lui cu îndelungi aplauze și 
ovații.
(Continuare în pag. a H-a)

• Vibrantă primire și însuflețitor raport muncitoresc 
în „cetatea de foc“

• Pe platoul laminoarelor au fost examinate probleme 
de mare importanță privind creșterea rftetaitri mno- 
mice a obiectivelor siderurgice, căue vaiormcarii 
superioare a metalului

• Hotărirea fermă a oamenilor muncii hunedoreni: 
o producție de cel puțin 5 miliarde Iei peste pre
vederile cincinalului

i „Noi, siderurgiștii, vom face totul pentru a obține 
succese cit mai mari in îndeplinirea programului 
suplimentar de dezvoltare a economiei naționale"

O analiză aprofundată, la fața locului, a perspectivelor viitoarei dezvoltări a „cetății de foc"

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Hunedoara

Dragi tovarăși și prieteni,

Este o deosebită bucurie pentru 
noi că, vizitînd județul dumnea
voastră, ne întîlnim din nou cu 
minunatul colectiv al siderurgiști- 
lor, al minerilor și constructorilor 
din Hunedoara. Dorim să vă adre
săm, cu acest prilej, dumneavoas
tră, siderurgiștilor, constructorilor, 
minerilor, tuturor locuitorilor din 
Hunedoara un salut călduros și 
cele mai bune urări din partea 
Comitetului Central al partidului, 
precum și din partea mea. (Aplau
ze puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu 

și poporul „Ceaușescu, bun ve
nit — fiul țării mult iubit !“).

Aș dori, de asemenea, ca, de aici, 
de la Hunedoara, să adresez același 
călduros salut tuturor locuitorilor 
județului Hunedoara, împreună cu 
urarea de noi succese în întreaga 
activitate din industrie, agricul
tură, învățămînt și celelalte sec
toare ale vieții economico-sociale. 
(Aplauze îndelungate, urale puter
nice).

In cursul vizitei pe care am fă
cut-o astăzi în cîteva secții ale 
marelui combinat din Hunedoara 
am putut constata, cu multă satis
facție, rezultatele bune obținute 

în realizarea sarcinilor de plan pe 
acest an — ca și în general pe 
primii doi ani ai cincinalului — în 
înfăptuirea programului de perfec
ționare a activității combinatului. 
Dumneavoastră cunoașteți bine a- 
ceste rezultate, de altfel ați și vor
bit despre ele aici. Ele demonstrea
ză marea capacitate creatoare a 
oamenilor muncii, a harnicului co
lectiv de siderurgiști, laminoriști, 
constructori de mașini și lucrători 
din alte sectoare ale combinatu
lui.

Este, fără îndoială, o mîndrie 
pentru dumneavoastră să vă pre
zentați cu realizări peste plan, cu 

producții superioare în toate sec
toarele, cu rezultate bune atît în 
creșterea productivității muncii, cît 
și în reducerea cheltuielilor mate
riale, în sporirea eficienței econo
mice.

Rezultatele pe care le-ați obți
nut au contribuit într-o măsură 
însemnată la îndeplinirea, pe în
tregul județ, a planului de dez
voltare economică. în același timp, 
ele sînt o contribuție importantă 
la realizarea producției de oțel, de 
laminate, pe întreaga economie na
țională. Pentru toate acestea, vă 
adresez cele mai calde felicitări și 
urarea de noi și noi succese. (A

plauze și urale puternice. Se scan
dează „Ceaușescu — Hunedoara, 
înflorește toată țara !“).

După cum este cunoscut, în în
treaga țară oamenii muncii au 
obținut succese remarcabile, ceea 
ce asigură realizarea planului pro
ducției industriale pe primii doi 
ani ai cincinalului cu o depășire 
de peste 30 de miliarde lei. De 
asemenea, s-au obținut rezultate 
bune în agricultură, în transpor
turi, în dezvoltarea învățămîntului 
și științei, în toate sectoarele de 
activitate — ceea ce a contribuit 
la ridicarea patriei noastre socia
liste pe o treaptă superioară de 

dezvoltare economico-socială, la 
crearea condițiilor pentru creș
terea mai accentuată a nivelului 
de trai material și spiritual al în
tregului popor. (Aplauze puternice. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

Tocmai pe baza rezultatelor ob
ținute în primii doi ani a apărut 
posibilitatea adoptării unui pro
gram de creștere suplimentară, pe 
întregul cincinal, a producției cu 
circa 100—130 de miliarde lei și de 
sporire mai accentuată a venitului 
național, a bogăției patriei noastre
(Continuare în pag. a III-a)

Aspect din timpul adunării popuiare
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VIZITA DE LUCRU ATOVARĂȘULUINICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

(Urmare din pag. I)
O gardă alcătuită din militari, 

membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul. Fanfara intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu li se oferă 
simbolurile ospitalității : piine, sare 
si ploști cu vin. Un numeros grup de 
pionieri și tinere îmbrăcate în costu
me naționale le înmînează buchete 
de flori.

Reprezentanți al siderurgiștilor, 
minerilor și constructorilor le adre
sează un cald salut muncitoresc. 
Grupuri de șoimi ai patriei, purtind 
costume specifice profesiei părinților 
lor, se apropie cu emoție de oaspe
ții dragi, oferindu-le garoafe roșii.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului în acest puternic 
centru siderurgic al patriei noastre a 
fost consacrată în întregime sectoru
lui laminoare, cu cele opt unități ale 
sale, unele în plină activitate de 
mulți ani, altele în construcție. Prin
tre acestea din urmă se află și la
minorul de semifabricate. Din anul 
viitor el va produce țagle pentru 
țev’ după o tehnologie care asigură 
o. înaltă „eficiență a investițiilor.

Analizînd macheta noii capacități, 
precum și soluțiile de construcție 
propuse, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a insistat asupra necesității ca lucră
rile să fie accelerate, astfel incit 
obiectivul să se realizeze într-un ter
men cit mai scurt. S-a indicat să se 
acorde o atenție permanentă utiliză
rii cu maxima eficiență a spațiilor 
construite, precum și nivelului tehnic 
al utilajelor și agregatelor ce vor fi 
montate.

La intrarea în hala laminoarelor 
blutning de 1 000 și 1 300 mm — al 
doilea obiectiv al vizitei în Combina
tul siderurgic Hunedoara — lamino- 
ristul Ilie Visirin se adresează 
secretarului general al partidului cu 
cuvintele : „Vă mulțumim din inimă 
pentru grija permanentă pe care 
ne-o purtați, pentru măsurile luate 
pentru ridicarea nivelului de trai. 
Am beneficiat, incepind de la 1 sep
tembrie anul acesta, de o creștere a 
retribuției cu 485 lei, ceea ce 
asigură un spor de bunăstare fa
miliei mele. Vă dorim, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o viață lungă in 
fruntea partidului și statului".

In.teresindu-se de mersul activită
ții fin acest important sector de pro

ducție. de rezultatele obținute în do
meniul gospodăririi resurselor mate
riale și energetice, secretarul general 
al partidului este informat despre o 
ingenioasă soluție tehnologică — rod 
al gindirii tehnice a colectivului de 
aici — care asigură creșterea capa
cității cuptoarelor, economisirea de 
combustibil și energie, prelungirea 
pină la dublu a duratei de funcțio
nare a cuptoarelor intre două repa
rații. Prin aplicarea acestei soluții se 
economisesc anual 2 milioane lei.

Felicitindu-i pe laminoriști pentru 
acest succes. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le recomandă să perseve
reze pe drumul creativității tehnice, 
să se manifeste o neslăbită atenție 
realizării ritmice a planului, ridicării 
constante a calității laminatelor.

Problemele sporirii eficienței mun
cii — temă dominantă a dialogului 
purtat, joi, de secretarul general al 
partidului cu siderurgiștii — au fă
cut. în continuare, obiectul unei ana
lize amănunțite vizînd reducerea 
consumului de metal în procesul la
minării. Ministrul industriei metalur
gice, Neculai Agachi, directorul 
general al Centralei industriale 
siderurgice Hunedoara, Sabin Faur, 
prezintă, prin intermediul unor 
exponate si grafice, rezultatele obți
nute si preocupările în acest dome
niu. Din aceasta reiese că datorită 
soluțiilor tehnice originale, multe 
dintre ele datorate inițiativelor lami- 
noristilor, pierderile de metal in pro
cesul laminării au cunoscut, an de 
an, o permanentă descreștere. Apre
ciind această realizare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat să 
se continue cu perseverentă acțiunea 
de valorificare superioară a metalu
lui. să se caute si să se aplice și 
alte soluții tehnice si organizatorice 
în scopul reducerii mai accentuate a 
pierderilor tehnologice.

O suită de alte probleme de bază 
ale muncii — reducerile consumuri
lor de metal, introducerea de noi 
tehnologii, organizarea superioară a 
producției si a muncii, creșterea in
dicilor de folosire a mașinilor si in
stalațiilor — au fost discutate apoi 
pe larg in marea hală a laminorului 
de semifabricate nr. 1. Din datele 
prezentate de cadre din conducerea 
combinatului rezultă că at.it la fur
nale si oțelării, cit si la laminoare, 
capacitatea proiectată a fost depășită 
cu 5—9 la sută. Numai in acest an 
au fost aplicate 45 de tehnologii noi, 
iar alte aproape 200 au fost repro- 
fectate ; se fabrică acum cu 114 mai 
multe produse decit in 1970.

Apreciind rezultatele obținute in 
domeniul diversificării producției — 
cu efecte pozitive pe plan economic 
mult mai larg — secretarul general 
al partidului recomandă conducerii 
centralei industriale și combinatului 
să acționeze mai ferm pentru asimi
larea rapidă a noilor mărci de ote
luri si a tipodimensiunilor de lami
nate necesare industriei constructoa
re de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat, totodată, o serie de aspec
te ale realizării la timp si in cele 
mai bune condiții a noilor inves
tiții, cercetînd în acest scop ha
lele aflate in construcție. S-a fă
cut cu acest prilej recomandarea să 
se evite soluțiile de proiectare neeco- 
nomicoase. să se folosească mai ju
dicios spațiile existente prin ampla
sarea bine gindită a utilajelor, ceea 
Ce ar putea determina renunțarea la 
construirea unor noi spații.

Conducerea ministerului, a centra
lei de resort asigură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor aplica, cu 
spirit de răspundere, aceste indicații. 
In acest sens, s-a hotărit ca actualul 
spațiu de depozitare a produselor fi
nite să fie folosit in viitorul apropiat 
pentru montarea unui laminor de 
bile, realizat in întregime cu forțele 
proprii ale combinatului și care va 
folosi ca materie primă unele de
șeuri tehnologice.

O indicație deosebit de importantă 
a secretarului general al partidului 
a fost aceea ca ministerele industriei 
metalurgice > și industriei construcții
lor de mașini să elaboreze in comun 
un program de cercetare,. proiectare 
și asimilare a utilajelor siderurgice 
in vederea reducerii importurilor 
pentru dotarea noilor capacități. S-a 
arătat că in unitățile siderurgice din 
țară există o bună experiență in 
acest sens, care trebuie atent folosi
tă. in vederea proiectării și produce
rii unor utilaje cu un inalt grad de 
tehnicitate, cu ajutorul cărora să: se 
obțină economii de combustibili ți 
energie electrică și să se fabrice la
minate din oțeluri cu caracteristici 
superioare.

Pe parcursul vizitei au fost abor
date. de asemenea, aspecte de bază 
ale imbunătățirii condițiilor de mun
că șl viață ale siderurgiștilor. S-a re
levat că in condițiile creșterii accen
tuate a productivității muncii, ale 
aplicării măsurilor stabilite de partid 
pentru creșterea mai accentuată a 
veniturilor reale ale oamenilor mun
cii, retribuția personalului muncitor 
din combinat este în acest an, în me

die. cu 47 la sută mai mare decit in 
1971. De asemenea, au fost puse in 
evidență îmbunătățirile din sfeEa so
cială, siderurgiștilor punindu-li-se la 
dispoziție in acești ani aproape 2 000 
de apartamente, 14 microcantine,
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precum și peste 1 000 locuri in creșe 
și grădinițe pentru copiii celor ce lu
crează in combinat.

Satisfacția, mulțumirea profundă 
a siderurgiștilor hunedoreni pentru 
toate aceste înfăptuiri se oglindesc

in căldura cu care ei au întâmpinat 
pe secretarul general al partidului. 
In toate locurile de muncă, oamenii 
muncii din combinat au ovaționat 
îndelung pentru partid .și secretarul 
său general, au exprimat, in cuvinte

emoționante. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu stima, profunda lor pre
țuire .și dragoste și i au urat, viață 
lungă in. fruntea partidului și statu
lui nostru, pentru binele și fericirea 
patriei socialiste.
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Marea adunare populară din municipiul Hunedoara
Angajamente mobilizatoare ale reprezentanților colectivelor de muncă hunedorene

vizita secretarului general al 
parjtidului în „cetatea de foc" a 
Hunedoarei s-a încheiat printr-o im
presionantă adunare populară, desfă
șurată in hala laminorului de sirmă.

La adunare erau prezenți mii de 
oameni ai muncii din Hunedoara, 
Deva, din alte localități din jur — 
mineri, siderurgiști, constructori și 
energeticieni,

A.pariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului a fost salutată cu îndelungi 
aplauze și ovații. Minute în șir cei 
prezenți au scandat „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

Marea adunare populară a fost 
deschisă, în mod solemn, prin into
narea Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Fanfarei i s-au 
alăturat, într-un singur glas, miile de 
participant! la adunare, care au in
tonat cu mîndrie patriotică înălță
toarele cuvinte ale noului Imn al 
patriei noastre scumpe.

Dind glas sentimentelor de satis
facție și bucurie ale hunedorenilor 
față de prezența în mijlocul lor a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
mul secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., Hie Rădulescu, 
a spus, în deschiderea adunării :

Comuniștii, toți oamenii muncii 
hunedoreni au astăzi inimile încăr
cate de bucurie și aleasă satisfacție, 
avind in mijlocul lor din nou pe 
conducătorul iubit al poporului nos
tru, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în numele orga
nizației județene de partid, al comu
niștilor și oamenilor muncii din Hu
nedoara, vă rugăm să primiți, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
sentimentele noastre de deosebită 
stimă, respect și devotament, pe 
care le exprimăm din adîncul inimi
lor și cugetului nostru comunist.

Salutăm, de asemenea, cu aleasă 
stimă și înaltă considerație pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pe toți tova
rășii din conducerea partidului și sta
tului prezenți la această mare adu
nare populară.

în consens cu întreaga țară, orga
nizația județeană de partid Hunedoa
ra, locuitorii acestor străvechi me
leaguri românești dau o aleasă pre
țuire muncii neobosite, pline de dă
ruire comunistă pe care dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secretar 
general, o desfășurați. dind partidului 
clarviziune, țel și cutezanță revolu
ționare, călăuzind întregul nostru 
popor spre fericire și bunăstare.

Noua dumneavoastră întîlnire cu 
oamenii muncii hunedoreni are loc 
într-o perioadă deosebit de semnifi
cativă din acest an, cînd întregul 
popor întîmpină cu rezultate remar
cabile alegerile de deputațl in con
siliile populare și Conferința Națio
nală a partidului.

îngăduiți-mi să folosesc prilejul a- 
cestei adunări pentru a vă raporta 
că in întregul județ există o atmo
sferă de lucru, că oamenii muncii 
hunedoreni muncesc cu abnegație și 
devotament pentru a realiza sarcinile 
de plan și angajamentele asumate. 
Am încheiat planul pe 10 luni cu o 
depășire de 591 milioane lei la pro
ducția industrială, s-au livrat supli
mentar importante cantități de pro
duse, a crescut productivitatea mun
cii, s-au redus cheltuielile materiale, 

s-au realizat sarcinile la export și 
am reușit ca pe luna octombrie să 
îndeplinim planul la investiții. în 
agricultură au fost, de asemenea, rea
lizați principalii indicatori.

Doresc să vă raportez in mod deo
sebit că la toate aceste realizări o 
contribuție deosebită au adus-o oa
menii muncii din municipiul Hune
doara, care au depășit sarcinile de 
plan cu 210 milioane lei, colectivul 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
care deține de șase ani consecutiv 
locul I pe țară in întrecerea socia
listă. oamenii muncii de la întreprin
derea „Victoria“-Călan ca și minerii 
din munții Poiana Ruscăi, care au 
livrat suplimentar importante pro
duse industriale.

Sintem pe deplin conștienți, tova
rășe secretar general, că avem încă 
neajunsuri în activitatea economică, 
rezerve cu totul deosebite de creș
tere a producției, a productivității 
muncii, a eficienței economice în do
meniul investițiilor, comerțului, ser
viciilor pentru populație. în sporirea 
mai accentuată a producției agricole.

Analizînd rezervele de care dispu
nem. organizația județeană de partid, 
colectivele de muncă hunedorene 
răspund cu abnegație programului de 
creștere mai rapidă a economiei, an- 
gajindu-se să dea suplimentar, pes
te prevederile cincinalului, o pro
ducție industrială de cel puțin 5 mi
liarde lei. Vom acționa pentru recu
perarea nerealizărilor și creșterea" 
mai puternică a producției de căr
bune, așa cum ne-ați cerut ieri in 
Valea Jiului, pentru creșterea mai 
accentuată a randamentului de scoa
tere a metalului, diversificarea pro
ducției de oțel și laminate, reduce
rea consumurilor, îndeosebi de com
bustibil și energie, pentru realizarea 
planului la investiții, pentru buna 
pregătire a planului pe 1978.

în cuvintarea de ieri ne-ați atras 
atenția în legătură cu răminerile în 
urmă si cu eficienta slabă a introdu
cerii progresului tehnic in minerit și 
alte ramuri. Vom înfăptui cu fermi
tate programul de dezvoltare a pro
ducției de utilaie miniere si siderur
gice, vom persevera ca în toate uni
tățile, prin organizarea superioară a 
producției si a muncii, ridicarea ca
lificării si raționalizarea folosirii for
ței de muncă, prin extinderea mai 
accentuată a mecanizării si automa
tizării proceselor de producție, să ob
ținem o creștere mai substanțială a 
productivității muncii si a calității 
produselor.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în județul nostru peste 
100 000 de oameni ai muncii au be
neficiat pină acum de majorarea re
tribuției. de însemnatele măsuri luate 
în sprijinul familiilor cu. multi copii, 
al creșterii nivelului de trai. Vă asi
gurăm că oamenii muncii din jude
țul nostru. întelegînd înalta îndato
rire patriotică ce le revine, vor munci 
mai spornic pentru a răspunde aces
tei inalte griji prin realizarea și 
depășirea planului si angajamentelor 
asumate.

Organizația județeană de partid, 
colectivele hunedorene de oameni ai 
muncii se angajează în fata dum
neavoastră să intîmpine alegerile de 
deputați în consiliile populare și Con
ferința Națională a partidului cu noi 
si mai mari realizări, să înfăptuias
că exemplar planul pe 1977 și sar
cinile pe care ni le-am asumat in 
cadrul programului suplimentar de 
dezvoltare a economiei naționale.

în continuare a luat, cuvintul Sa
bin Faur, director general al Cen
tralei industriale siderurgice Hune
doara. care a spus : Colectivul Com
binatului siderurgic Hunedoara tră
iește astăzi intens sentimentul de 
nespusă emoție și mare . bucurie 
prilejuit de reintilnirea cu dumnea
voastră. tovarășe secretar general — 
eminent om politic și de stat, con
ducător incercat al partidului și po
porului nostru, militant de frunte 
pentru promovarea unor relații de 
colaborare și înțelegere intre toate 
popoarele lumii. Am mandatul 
comuniștilor, al întregului colectiv- 
erou al Combinatului siderurgic Hu
nedoara de a exprima in această 
mare adunare populară adeziunea 
deplină față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. recunoștința fierbinte și alese 
omagii pentru prodigioasa dumnea
voastră activitate, teoretică și prac
tică, pusă cu atita generozitate și dă
ruire in slujba fericirii poporului 
nostru, înfăptuirii nohilelor sale as
pirații de progres și demnitate.

Vizita pe care o faceți in străve
chea cetate a oțelului este expresia 
nemărginitei griji pe care condu
cerea partidului, dumneavoastră per
sonal o purtați siderurgiștilor, aces
tui detașament puternic al clasei 
noastre muncitoare.

Am înțeles și înțelegem că oțelul 
înseamnă pentru țară vigoare, mai 
multă putere. Ne prezentăm la a- 
ceastă adunare cu un bilanț bogat 
materializat in depășirea tuturor in
dicatorilor de plan aferenți perioadei 
care a trecut de la inceputul anului. 
Am realizat in această perioadă, 
peste prevederile planului, mai bine 
de 200 000 tone de produse siderur
gice. A crescut, în același timp, ni
velul calitativ al producției.

Nu ne vom opri însă aici. Cu răs
pundere comunistă, vom face tot ce 
depinde de noi să mărim avuția ță
rii, să adăugăm alte zeci de mii de 
tone de metal la realizările de pină 
acum.

Grija deosebită a conducerii parti
dului și statului pentru toți cei ce 
muncesc își găsește o strălucită con
firmare in condițiile de viață și ni
velul de trai tot mai ridicate, in fap
tul că, incepind cu 1 septembrie a.c„ 
oamenii muncii din industria meta
lurgiei feroase și cocso-chimice be
neficiază de majorarea retribuției, de 
aplicarea prevederilor programului 
de ridicare mai accentuată a nivelu
lui de trai pe care dumneavoastră 
l-ați inițiat.

Acestei griji permanente, pentru 
care vă rog să primiți cele mai cal
de mulțumiri, colectivul nostru 
este hotărit să-i răspundă prin noi 
și importante realizări. Pină la fi
nele acestui an, in întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului și 
a alegerilor de la 20 noiembrie, sin
tem hotăriți să obținem o depășire a 
planului producției globale a trimes
trului IV cu 60 milioane lei, concre
tizată în 10 mii tone fontă. 15 mii 
tone oțel și 8 mii tone laminate.

Cu inima plină de bucurie pentru 
momentele înălțătoare prilejuite de 
prezenta dumneavoastră în mijlocul 
nostru, îngăduiți-mi să vă adresez, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in numele minerilor din 
Poiana Ruscăi. tradiționala noastră 
urare „noroc bun !“ — a spus în cu
vintul său Ion Irimie, miner, șef 
de brigadă la întreprinderea minieră 
Hunedoara.

Lucrez în mină de peste două de

cenii și cunosc bine cit de mult s-a 
schimbat viața minerilor, ce condiții 
ni s-au creat in anii socialismului 
pentru ca efortul nostru să fie mai 
mic. iar roadele muncii mai bogate. 
Trăind realitățile vieții noastre n.>i, 
pftrmiteți-mi. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca în numele comuniști
lor. al tuturor minerilor din Poiana 
Ruscăi să vă mulțumim din adincul 
inimii pentru grija și atenția față de 
mineri. ca și de intregul nostru po
por. pentru condițiile de muncă și 
viață de care ne bucurăm astăzi. în 
cursul zilei de ieriJi-ați vizitat pe or
tacii noștri din Valea jiului, in mjnă, 
la fronturile de lucru, și noi vă mul
țumim pentru indicațiile prețioase 
date de dumneavoastră. Este o mare 
cinste și bucurie pentru noi faptul 
că ați acceptat să deveniți miner de 
onoare.

Indicațiile date de dumneavoastră 
pentru continua ridicare a gradului 
de tehnicitate a muncii in subteran 
sint și la noi in plină realizare. Ală
turi de minerii din întreaga țară, am 
beneficiat printre primele categorii 
de oameni ai muncii de sporirea re
tribuției, de aplicarea programului de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai al întregului popor.

Răspunsul nostru comunist, mi
neresc. pentru toate acestea nu coate 
fi altul decit faptele de muncă. Vă 
raportez, tovarășe secretar general, 
că întreprinderea minieră Hunedoara 
și-a îndeplinit in ziua de 6 noiembrie 
planul producției globale ne intregul 
an. iar oină la sfirsitul anului vom 
realiza suplimentar o producție de 
aproape 80 milioane lei.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceausescu, că minerii 
de pe aceste străvechi si istorice 
meleaguri românești vor urma neabă
tut drumul sore comunism, oe care 
ne călăuziți cu înțelepciune, cu un 
înalt spirit revoluționar si patriotic. 
Să ne trăiti multi si fericiți ani. pen
tru binele poporului si. al tării.

Vă rog să-mi permiteți ca. in nu
mele comuniștilor, al tuturor con
structorilor hunedoreni, a spus in 
cuvintul său Constantin Diaconeșcu, 
maistru constructor la întreprinderea 
de construcții siderurgice, Erou al 
Muncii Socialiste, să salut cu deose
bită căldură și satisfacție prezența 
din nou in mijlocul nostru, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să exprim senti
mentele de înaltă gratitudine pentru 
onoarea ce ne-o faceți, pentru cinsti
rea pe care o acordați acestui stră
vechi centru siderurgic al țării. Vă 
raportăm că muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și ceilalți oameni ai mun
cii din întreprinderea noastră de 
construcții siderurgice se prezintă 
cu un bilanț pozitiv. însusindu-ne 
sarcinile reieșite din documentele de 
partid, am întreprins măsuri pentru 
mai buna organizare a producției si 
a muncii, ceea ce a condus la depă
șirea productivității muncii planifi
cate. la suplimentarea cu aproape 29 
milioane lei a producției de construc- 
ții-montai. cu peste 45 milioane lei 
a producției secundar-industriale. si 
la economii de peste 8 milioane lei. 
Au fost predate înainte de termen 
10 obiective industriale și social-cul- 
turale. cu un avans total de peste 
500 zile.

Analizindu-ne activitatea, consta
tăm că mal sint unele neaiunsuri. că 
mai avem multe de făcut. Vă asigu
răm că înlăturarea acestor deficiente 
sî a altora face obiectul permanent 

al preocupărilor organizației noas
tre de partid, ale sindicatului, ale 
consiliului oamenilor muncii.

Vă încredințăm de totala noastră 
adeziune fată de politica inteleaptă 
internă Si externă a partidului si 
statului nostru si ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru 
transpunerea in viată a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea 
al partidului, a programului supli
mentar de dezvoltare economico-sO- 
cială a tării, să contribuim cu întrea
ga noastră forță muncitorească la 
edificarea socialismului si comunis
mului oe pămintul României. ■

A luat apoi cuvintul Ana Ilea, 
muncitoare la Fabrica de încălțămin
te Hunedoara, care a spus : Tovară
șii mei de muncă mi-au încredințat 
marea cinste de a aduce conducerii 
partidului, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, cele mai calde mulțumiri 
pentru grija deosebită pe care o 
acordați creșterii rolului femeii în 
viata economică si socială a tării 
noastre. Fabrica noastră de încăl
țăminte. unde peste 93 la sută din 
personalul muncitor îl formează fe
meile. este încă o dovadă concretă a 
acestei griji, a condițiilor oe care 
partidul si statul nostru le creează 
pentru ca fiecare om al muncii să-și 
afirme personalitatea, să învețe o 
meserie, să devină cu adevărat om.

As vrea. în același timp, să aduc, 
în numele femeilor hunedorene. un 
cald omagiu stimatei tovarășe Elena 
Ceausescu, pentru exemplul insufle- 
titor pe care ni-1 oferă prin activi
tatea desfășurată De tărîm oolitic. 
Științific, obstesc. Dumneavoastră, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
sinteti pentru noi. tinerele, pentru 
noi. soțiile, pentru noi. mamele, pen
tru toate femeile din tară întruchi
parea dăruirii în muncă, a pasiunii 
revoluționare, a celui mai înflăcărat 
patriotism.

Colectivul întreprinderii noastre 
este foarte tânăr. media sa de vîrstă 
nu depășește 21 de ani. Sintem la 
început de drum, rezultatele obținute 
pină acum sint modeste si nu ne 
mulțumesc. Avem însă dorința de a 
trece peste greutățile începutului si 
de a ne situa cit mai repede în rîn- 
dul colectivelor de- nădejde ale jude
țului.

în aceste cline înălțătoare. înaă- 
duiti-mi să-mi îndeplinesc si man
datul pe care mi l-a încredințat 
colectivul fabricii noastre, acela de a 
exprima marea bucurie centru adop
tarea noului Imn al României socia
liste — profund emoționant, patrio
tic si mobilizator in același ttfno — 
precum si a noilor norme de adresare 
între cetățeni, care vin să împli
nească si mai mult principiile eticii 
si echității socialiste, potrivit cărora 
trebuie să trăim și să muncim.

Vă dorim, stimate tovarășe secretar 
■general, deplină sănătate si putere 
de muncă : să ne trăiti multi si feri
ciți ani pentru binele, prosperitatea 
si înălțarea națiunii noastre socia
liste.

Luind cuvintul. Ștefan Tripșa, 
maistru oțelar la Combinatul side
rurgic Hunedoara. Erou al Muncii 
Socialiste, a spus : Vă rog să-mi 
permiteți ca, in numele oțelarilor 
Hunedoarei socialiste, să exprim 
marea bucurie și cinste de a vă avea 
din nou in mijlocul nostru.

.Vă raportăm că îndemnul dum
neavoastră de a plămădi la Hune

doara oameni superiori oricărui oțel 
de calitate a devenit obiectivul princi
pal al întregii noastre munci politico- 
educative și că marea familie a si
derurgiștilor se prezintă ca un pu
ternic detașament .muncitoresc revo
luționar. strins unit in jurul parti
dului și al conducerii sale.

Din magistrala cuvintare pe care 
dumneavoastră ați ținut-o la Con
sfătuirea din septembrie de la Co
mitetul Central al partidului am în
țeles că a fi cu adevărat comunist 
înseamnă a învăța permanent să lu
crezi mai bine, mai conștiincios, că 
automulțumirea este străină spiri
tului revoluționar, că analiza critică 
și autocritică nu numai a lipsurilor, 
dar și a rezultatelor pozitive ne per
mite să descoperim resurse noi și 
posibilități de amplificare a realiză
rilor. Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că nici o clipă nu am con
siderat că o realizare, oricît de im
portantă ar fi, este o limită, ci nu
mai o etapă, o treaptă spre mai 
mult și spre mai bine. îmbinind en
tuziasmul revoluționar cu gindirea 
tehnică și îndrăzneala de a aborda 
tot ceea ce este nou in domeniul 
nostru de activitate, vom reuși să 
aducem o contribuție tot mai impor
tantă la realizarea producției supli
mentare de peste 5 miliarde lei in 
acest cincinal la care s-a angajat, in 
numele nostru, al tuturor, organizația 
județeană de partid la recenta con
ferință extraordinară.

A gindi, a munci și a trăi în chip 
cpnmnist, așa cum ne invață înalta 
dumneavoastră pildă de viață și de 
muncă neobosită, închinată propășirii 
patriei, fericirii și bunăstării între
gului popor, este năzuința fierbinte a 
fiecărui component . al colectivului 
nostru. în acest spirit ne creștem și 
educăm copiii, schimbul nostru de 
miine. și vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe secretar general, că marile 
agregate siderurgice ale Hunedoarei, 
ale țării nu vor duce lipsă niciodată 
de oameni destoinici, pricepuți, în
flăcărați, revoluționari, hotăriți să-și 
facă cu cinste datoria în orice îm
prejurare. așa cum o cere partidul.
Un singur gind. o singură poruncă, 
Ne-ndeamnă pașii ca o torță vie, 
Spre comunism. Și-acesta-nseamnă 

muncă, 
Și eroism, și dor, și omenie.
Din sevele ce vin adine din veacuri 
Prin rădăcini ne tragem bărbăția. 
Nădejdea noastră cea de azi și miine 
Partidul, Ceaușescu, România.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvin' 
tarea secretarului general aj parti
dului a fost subliniată cu Îndelungi 
aplauze de participantii la adunare. 
Cei prezenți au exprimat hotărirea 
lor nestrămutată de a transpune in 
viată îndemnurile si orientările 
formulate de secretarul general a.1 
partidului, de a munci cu toată ener
gia pentru a îndeplini sarcinile ce 
revin județului din prevederile cinci
nalului si ale programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială 
a tării pe perioada 1976—1980. cu 
convingerea fermă că aceasta este 
singura cale prin care se realizează 
bunăstarea materială si spirituală a 
întregului nostru popor.

Exprimînd aceste ginduri. această 
fermă hotărîre. primul secretar al 
comitetului județean de partid a spus 
in încheierea adunării :

Ne angajăm in fata dumneavoas
tră că vom lua toate măsurile si vom 
organiza temeinic întreaga activitate 
pentru a realiza in întregime indica
țiile si sarcinile primite cu ocazia 
vizitei de lucru în județul Hune
doara. Vom acționa pentru a perfec
ționa necontenit munca de partid, 
activitatea economico-socială si no- 
litico-educativă la nivelul cerințelor 
formulate de dumneavoastră, al sar
cinilor mari care ne revin din re
centele hotăriri ale partidului.

Vă încredințăm că organizația ju
dețeană de partid Hunedoara este si 
va fi întotdeauna chezasă indeplini- 
rii neabătute a tuturor sarcinilor ne 
care le trasează Comitetul Central, 
dumneavoastră personal, mult stimata 
tovarășe Nicolae Ceausescu.

Adunarea ia sfirșit în aceeași at
mosferă entuziastă. Miile de partici- 
panti aplaudă si ovaționează pentru 
partid si secretarul său general, își 
manifestă satisfacția pentru reintil
nirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărirea fermă de a îndeplini cu 
abnegație Programul partidului de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste. Se scandează mi
nute în șir „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu—România !“. Din miile de 
piepturi răsună cald. Înălțător acor
durile cunoscutului cintec „Partidul— 
Ceausescu—România", nume ce se 
alătură într-o firească îngemănare, 
de care sint legate cele mai scumpe 
năzuințe de azi si de miine ale în
tregii noastre națiuni socialiste.

în aplauzele miilor de hunedoreni, 
tovarășul Nicolae Ceausescu părăseș
te hala laminorului.

La ieșire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint întimpinati de cele mai tinere 
vlăstare ale Hunedoarei, micii șoimi 
si pionieri ai orașului, imbrăcați in 
tradiționale costume pădurene. speci
fice zonei, precum si în uniforma 
oțelarilor cetății de foc. sugerînd că 
schimbul de miine al siderurgiștilor 
de aici va prelua cu cinste nobilele 
tradiții de muncă ale acestui detașa
ment de frunte al clasei noastre 
muncitoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
ii îmbrățișează cu dragoste, ii min- 
giie cu părintească grijă, urindu-le 
viată lungă și fericire.

Coloana oficială de mașini străbate 
apoi străzile Hunedoarei, transforma
te de miile de locuitori in adevărate 
culoare vii. Se ovaționează pentru 
partid si secretarul său general, 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R. !", 
„Ceaușescu si poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură si prietenie acestor manifes
tări ale mulțimii.

în piața gării municipiului, dînd 
expresie satisfacției de a-1 fi avut ca 
oaspete drag pe secretarul general al 
partidului, sute de tineri în costume 
pitorești se prind în hore. întreaga 
atmosferă degajînd un optimism 
viguros, bucuria unor clipe ce vor 
dăinui multă vreme în memoria hu
nedorenilor. Este o imagine-simbol a 
încrederii nețărmurite a întregului 
nostru popor in partid. în politica sa 
înțeleaptă, ce deschide perspective 
luminoase patriei noastre dragi pe 
drumul socialismului si comunis
mului.

Trenul prezidențial se pune In miș
care si mult timp după aceea se aud 
uralele si ovațiile hunedorenilor.
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VIZITAJEJAJCRU AjrOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Naționale — va putea fi 
chiar cu o anumită depă-

încă rezerve mari în în-

socialiste. Toate acestea vor duce 
la accelerarea dezvoltării econo
miei naționale, vor asigura ca toa
te județele să ajungă la o produc
ție de peste 10 miliarde lei in 
1980 — ceea ce va permite ca în 
întreaga țară, în toate zonele, să 
crească și mai mult nivelul de ci
vilizație și bunăstare al întregului 
nostru pppor. (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale îndelungate).

Pe baza dezvoltării mai accen
tuate a economiei naționale, a re
ducerii cheltuielilor materiale atît 
în construcții, cît și în celelalte 
ramuri economice, au apărut posi
bilități pentru stabilirea unui pro
gram de creștere a nivelului de 
trai material și spiritual al oame
nilor muncii peste prevederile 
planului cincinal. După cum este 
cunoscut, prin plan se avea în ve
dere creșterea veniturilor reale, 
pentru toate categoriile de oameni 
ai muncii, cu circa 20 Ia sută. Pe 
baza noilor posibilități, s-a luat 
hotărîrea ca veniturile reale, atît 
ale muncitorilor, cît și ale celorlal
te categorii de oameni ai muncii, 
inclusiv din agricultură, să crească 
cu peste 30 la sută. Aceasta de
monstrează cu putere că tot ceea 
ce realizăm este destinat înfloririi 
țării, ridicării gradului de civiliza
ție și creșterii continue a bunăstă
rii întregului popor — țelul su
prem al politicii partidului, esența 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm în 
România. (Aplauze puternice, u- 
rale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Ținînd seama de ceea ce am 
realizat în acești doi ani, am avea 
tot dreptul să fim mulțumiți ; așa 
cum și dumneavoastră aveți drep
tul — cum am și menționat — să 
fiți satisfăcuți de ceea ce ați obți
nut.

Nu putem trece însă cu vederea 
peste faptul că mai sînt încă multe 
lipsuri, că mai avem mult de făcut 
pentru a asigura realizarea în cele 
mai bune condiții a planului cinci
nal și, în același timp, pentru per
fecționarea întregii activități eco
nomico-sociale. Cu toate rezultate
le bune, mai avem încă mari re
zerve nefolosi te, mai sînt capaci
tăți de producție, utilaje, mașini 
care nu lucrează din plin. Dacă 
vom acționa cu hotărîre ca toate 
acestea să fie folosite din plin, la 
întreaga capacitate, fără îndoială 
că programul suplimentar stabilit 
de plenara Comitetului Central — 
și care va fi supus aprobării Con
ferinței 
realizat 
șire.

Avem 
treaga economie. Și în Combinatul 
siderurgic Hunedoara sînt rezerve 
mari, există încă spații neutilizate 
în mod rațional. O simplă privire, 
din treacăt, arată că nu era nevoie 
să se mai creeze construcții pentru 
laminorul nou, deoarece acesta în
căpea — printr-o mai bună orga
nizare a spațiului — în halele e- 
xistente ; aceasta ar fi adus o eco
nomie foarte mare. In viitor să se 
țină seama de această experiență. 
Să fim conștienți de faptul că, cu 
cît vom folosi mai economic fie
care metru pătrat construit, cu atît 
va crește mai repede producția 
netă, vor spori beneficiile, venitul 
național, bogăția națională și, deci, 
bunăstarea întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Nu de mult am discutat proble
mele reducerii consumurilor. In 
siderurgie avem încă, în această 
privință, lipsuri foarte serioase. 
Aproape 20 la sută din oțelul ela
borat nu ajunge în produsul finit, 
se pierde pe drum. Cîtă energie, cît 
metal, cîtă muncă se pierde astfel ! 
Un procent în plus de mai bună 
folosire a metalului, sporirea indi
celui de scoatere înseamnă pe în
treaga țară sute de mii de tone. 
Deci numeroase strunguri, utilaje, 
mașini în plus.

Trebuie să ajungeți, așa cum 
este stabilit prin plan, la un 
indice de 85 la sută ; la în- 
tîlnirea recentă de la Comitetul 
Central am arătat însă siderur- 
giștilor că aceasta este o sarcină 
minimă, că datoria noastră este să 
tindem spre 90 la sută. Iată ce 
rezerve mari există în acest do
meniu. Valorificarea lor depinde 
de buna organizare a muncii, de 
întărirea disciplinei tehnologice în 
producție, de sporirea grijii față de 
oțel, pentru a nu-1 mai retrimite la 
retopit. în siderurgie, deci și în 
combinatul dumneavoastră, con
sumul de energie, consumul de 
cocs pe tona de oțel este încă 
mare, mult mai mare decît în alte 
țări. Iată o altă importantă sursă 
de economii care trebuie să stea 
în atenția organizației de partid, a 
consiliului oamenilor muncii, a în
tregului colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni din combinat. 
Fără îndoială, această sarcină tre
buie să stea în atenția tuturor o- 
țelarilor, a siderurgiștilor din în
treaga țară.

M-am referit la aceste două pro
bleme pentru că ele sînt deosebit 
de importante în activitatea dum
neavoastră, de rezolvarea lor de- 
pinzînd obținerea unor rezultate 
mult mai mari decît pînă acum. 
Cu atît mai mult cu cît, după cum 
știți, în domeniul energiei, pe plan 
mondial există probleme 
serioase. Previziunile arată 
zervele de petrol se vor 

foarte 
că re- 
epuiza

curînd. De asemenea, cunoașteți că 
prețul petrolului a crescut, în 
cîțiva ani, de 5 ori, iar acum se are 
în vedere o nouă creștere. Iată de 
ce economisirea combustibilului, a 
energiei, recuperarea căldurii sub 
orice formă constituie probleme 
de interes național, cărora trebuie 
să li se acorde cea mai mare a- 
tenție. Există și alte rezerve de 
reducere a cheltuielilor materiale.

Sînt, de asemenea, rezerve mari 
în ce privește creșterea producti
vității — printr-o mai bună orga
nizare a muncii, prin mecanizarea 
și automatizarea proceselor de 
producție, aceasta ducînd, fără 
îndoială, și la îmbunătățirea con
dițiilor generale de lucru.

Iată cîteva probleme asupra că
rora am dorit să mă opresc, în 
treacăt, considerînd că, aflîndu-ne 
într-o consfătuire, într-o mare a- 
dunare de lucru cu muncitorii 
siderurgiști, este necesar să dis
cutăm deschis problemele, de
oarece numai astfel putem lua 
măsurile necesare pentru soluțio
narea lor. (Aplauze, urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“)

în ce privește combinatul dum
neavoastră, el va ajunge la o pro
ducție de 4—4,5 milioane tone ; 
peste acest nivel de producție nu 
vom mai putea trece. De aceea 
este necesar să se acorde mai mul
tă atenție ridicării calității oțelu
lui, elaborării oțelurilor speciale, 
aliate și înalt aliate, prelucrării 
superioare. în același timp va tre
bui să se acționeze pentru reali
zarea în viață a ceea ce am discu
tat încă acum cîțiva ani, și anume 
crearea în cadrul combinatului a 
unei mari uzine constructoare de 
mașini pentru utilaje metalurgice. 
Am reluat această discuție astăzi 
și dorim ca, pînă în 1980, la Hu
nedoara să se realizeze nu numai 
piese de schimb, ci și utilaje com
plexe, îndeosebi laminoare. în 
acest fel, profilul combinatului se 
va lărgi, nivelul său tehnic se va 
ridica. Se vor crea astfel noi locuri 
de muncă și se va asigura o pre
lucrare superioară a metalului, 
chiar în combinatul hunedorean. 
Iată în ce direcție trebuie acționat 
pentru dezvoltarea în continuare a 

• ăctivitățir-la Hunedoara ! (Aplauze, 
urale prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — Hunedoara, înflo
rește toată țara !“)

Nu doresc să mă opresc acum 
asupra altor probleme. Planul pe 
anul viitor pune și în fața oame
nilor muncii din Hunedoara, ca în 
fața întregului popor, sarcini deo
sebit de mari. Avem deplina con
vingere că, pe baza rezultatelor de 
pînă acum, a aplicării măsurilor 
stabilite, planul pe anul viitor va 
fi realizat în condiții mai bune, că 
Hunedoara va participa activ, 
în 1978, la lupta care se dă 
pentru primul loc în siderurgie. 
Știu că ați obținut de multe ori 
acest loc și sper că veți face totul 
pentru a vă menține pe un loc 
fruntaș, dacă nu chiar pe primul 
loc. Eu vă doresc succes în această 
mare întrecere ! (Urale și aplauze 
puternice).

După cum este cunoscut, odată 
cu preocuparea pentru dezvoltarea 
economico-socială, acționăm per
manent pentru perfecționarea or
ganizării și conducerii tuturor sec
toarelor de activitate. Prin măsu
rile luate recent s-au sporit atri
buțiile consiliilor oamenilor mun
cii. Am pornit de la necesita
tea ca clasa muncitoare să aibă un 
rol mai activ în aceste organe, să 
participe nemijlocit la întreaga 
muncă de conducere a activității 
întreprinderilor. Prin crearea Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii asigurăm o participare di
rectă a clasei muncitoare, a oa
menilor muncii la conducerea pe 
plan național a industriei, con
strucțiilor și transporturilor.

Noi construim o orînduire în 
care clasa muncitoare, în alianță 
cu țărănimea, cu intelectualitatea 
muncitoare, acționează ca deplini 
stăpîni pe bogățiile naționale, își 
făuresc — ca proprietari, producă
tori și beneficiari a tot ceea ce se 
produce în patria noastră — o 
viață nouă, edifică societatea socia
listă multilateral dezvoltată, asi
gură înaintarea României pe calea 
spre comunism. (Urale puternice, 
aplauze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Ținînd seama de aceasta, consi
derăm că trebuie să facem totul 
pentru a crea cele mai bune con
diții organizatorice în vederea par
ticipării nemijlocite a clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor mun
cii la conducerea societății. Numai 
așa democrația noastră socialistă, 
în care poporul își făurește în 
mod conștient viitorul, se va afir
ma tot mai puternic drept cea mai 
avansată democrație din lume, va 
demonstra că, atunci cînd un 
popor devine stăpîn pe destinele 
sale, este capabil să-și făurească o 
viață incomparabil mai bună de
cît sub orice orînduire anterioară, 
să asigure libertatea oamenilor 
muncii, independența, suveranita
tea patriei, bunăstarea întregii na
țiuni. (Aplauze puternice, urale).

Este necesar însă ca, în cadrul 
consiliilor oamenilor muncii, să se 
dezbată temeinic problemele între
gii activități, în mod critic și auto
critic. Aceste organisme trebuie să 
conducă, realmente, întreaga acti
vitate a întreprinderilor. Clasa 
muncitoare să-și spună cuvîntul în 
mod hotărît; cuvîntul ei să aibă

puternice,

în România. (Aplauze 
urale. Se scandează
— P.C.R. '.“).

greutatea pe care clasa muncitoare 
o are în producție, in conducerea 
societății ! (Aplauze 
urale).

Tocmai în scopul creșterii rolu
lui acestor organisme am hotărît 
ca secretarul organizației de partid 
să fie și președintele consiliului oa
menilor muncii, iar directorul să 
fie președintele biroului executiv, 
răspunzînd direct și nemijlocit de 
activitatea de producție. în acest 
fel, consiliul oamenilor muncii va 
putea exercita un control mai exi
gent, va lua deciziile generale, ur
mărind ca biroul executiv, direc
torul. celelalte cadre să îndepli
nească în viață hotărîrile luate. 
Măsurile adoptate reprezintă, în 
fond, o perfecționare a democra
ției noastre socialiste, a sistemului 
de conducere colectivă, o întărire 
a controlului clasei muncitoare, al 
oamenilor muncii asupra tuturor 
sectoarelor de activitate. Trebuie 
să acționăm cu toată hotărîrea ca 
aceste organisme să răspundă rolu
lui, importanței deosebite ce le re
vin în societatea noastră. Desigur, 
aceasta presupune creșterea răs
punderii în muncă, întărirea disci
plinei, a ordinii, desfășurarea în cele 
mai bune condiții a întregii noastre 
activități. Se impune ca organiza
țiile de partid din Hunedoara, din 
toate întreprinderile județului — 
ca din întreaga țară, de altfel — să-și 
îndeplinească în cele mai bune 
condiții rolul de forță politică con
ducătoare, unind eforturile tuturor 
oamenilor muncii, atît membri, 
cit și nemembri de partid, pentru 
a acționa într-o deplină unitate în 
vederea realizării Programului e- 
laborat de Congresul al XI-lea. 
Este necesar ca sindicatele, orga
nizațiile tineretului comunist, co
misiile de femei, toate celelalte or
ganisme să acționeze cu mai 
multă hotărîre, să-și îndeplinească 
rolul și atribuțiile pe care le au 
în întreprinderi, în societatea noas
tră în general. Să pornim întot
deauna de la faptul că tot ceea 
ce realizăm trebuie să se înfăp
tuiască în strînsă legătură și prin 
consultarea permanentă a mase
lor de oameni ai muncii. Numai 
în strînsă unitate cu toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, vom putea îndeplini cu • 
succes mărețul Program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate ’ ~
puternice, 
„Ceaușescu

Am mai vorbit la Hunedoara — 
și doresc să amintesc din nou — 
despre necesitatea dezvoltării acti
vității politico-educative. Intr-ade
văr, să ne ocupăm nu numai de 
calitatea oțelului și a laminatelor 
— deși aceasta e una din sarcinile 
noastre principale — ci și de ca
litatea vieții, de calitatea omului, 
de ridicarea continuă a calificării 
sale profesionale, precum și a 
pregătirii politice, a dezvoltării 
conștiinței socialiste. Societatea pe 
care o construim ne cere să acțio
năm ca revoluționari, cere tuturor 
să fie permanent pătrunși de răs
punderea ce o au în fața poporului, 
pentru destinele țării, pentru vii
torul ei comunist, să acționeze în 
deplină cunoștință pentru perfec
ționarea continuă a întregii activi
tăți economico-sociale. De aceea, 
trebuie să dezvoltăm activitatea 
politico-educativă, munca cultu
rală de masă. Siderurgiștii trebuie 
să participe activ la festivalul 
„Cîntarea Ramâniei", să dezvolte 
o largă activitate cultural-artistică, 
străduindu-se ca și în acest dome
niu să ocupe un loc fruntaș în 
marea întrecere ce se desfășoară 
în întreaga țară. (Urale. a- 
plauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Este necesar să acordăm o aten
ție corespunzătoare și activității 
sportive — am în vedere activita
tea sportivă de masă, nu numai 
aceea de club — participării active 
a tineretului, a tuturor oamenilor 
muncii la această activitate care 
constituie o parte inseparabilă a 
muncii de formare a omului nou, 
sănătos, cu o concepție înaintată, 
care să se bucure din plin de toate 
cuceririle civilizației socialiste și 
comuniste. Trebuie, deci, să împle
tim activitatea de producție cu ac
tivitatea de pregătire profesională, 
politică, culturală, sportivă, trans- 
formînd fiecare unitate de produc
ție într-o unitate unde să se trăias
că după normele și regulile eticii 
și echității socialiste. Să facem ca 
fiecare unitate, fiecare localitate 
să devină o citadelă revoluționară' 
a comunismului ! (Urale îndelun
gate, aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

In acest sens trebuie înțelese și 
măsurile adoptate cu privire la 
folosirea, în relațiile sociale și în 
raporturile de muncă, a cuvîntului, 
scump tuturor revoluționarilor, 
clasei muncitoare, oamenilor mun
cii, de „tovarăș". Știu că în side
rurgie nu s-a folosit cuvîntul 
„domn“, dar se mai găseau în alte 
sectoare unii care îl foloseau. Tre
buie să lichidăm sub orice formă 
concepția, mentalitatea că ar mai 
exista domni. Noi i-am lichidat din 
punct de vedere economic ; trebuie 
să-i lichidăm și ca mentalitate, și 
ca comportare, și ca limbaj! Făurind 
o societate nouă, trebuie să făurim 
și relații sociale noi, să introdu
cem un fel de conviețuire între oa
meni și de exprimare care să co
respundă relațiilor cu adevărat to
vărășești, de întrajutorare în toate 

domeniile — în muncă, în viață, în 
tot ceea ce realizăm în patria noas-' 
tră. Să fim cu adevărat tovarăși, 
indiferent de limba pe care o vor
bește unul sau altul I între oame
nii muncii, deosebirea de naționa
litate nu trebuie să fie decît posi
bilitatea de a se exprima într-o 
limbă sau alta, de a învăța într-o 
limbă sau alta ; toți trebuie însă 
să lucrăm în același fel și să vor
bim aceeași limbă — comunistă — 
pentru că numai așa vom fi cu a- 
devărat revoluționari, vom făuri o 
societate nouă, în care omul să fie 
pe deplin liber și stăpîn pe des
tinele sale. (Urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
După cum știți, la Conferința 

Națională vom dezbate probleme 
deosebit de importante pentru dez
voltarea viitoare a patriei noastre. 
De asemenea, alegerile pentru con
siliile populare, care vor avea loc 
la 20 noiembrie, reprezintă un mo
ment important în creșterea răs
punderii consiliilor populare și în 
participarea cetățenilor la buna 
gospodărire a orașelor și comune
lor, a tuturor localităților. Să în
țelegem că nu trebuie să dăm vo
tul în orice fel, ci gîndindu-ne 
alegem în consiliile populare 
cei mai buni, pe acei în stare 
se ocupe de buna gospodărire a 
rașelor și satelor patriei noastre, 

gradului lor' de civiliza-
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ție 1 Sînt multe de făcut în orație, 
în sate !
construi
De asemenea, trebuie să ne ocu
păm de toate problemele legate ele 
felul în care se desfășoară viața iin 
orașe și comune, de buna aprov i- 
zionare, de problemele edilitare, cie 
tot ceea ce se referă la viața oa
menilor muncii. Toți cetățenii tre
buie să fie conștienți că vom pu
tea lichida neajunsurile și lipsu
rile, vom putea îmbunătăți activi
tatea, condițiile de viață din orație 
și comune, prin participarea acti
vă, deplină, a tuturor, exercitîn d 
un control permanent asupra fe
lului cum consiliile populare de 
orice fel își îndeplinesc atribuțiil e 
prevăzute de lege, răspunderile ce 
le au în fața celor care le-au ale». 
Iată de ce alegerile din 20 noiem
brie trebuie să constituie un pri
lej de afirmare și mai puternică .a 
democrației noastre socialiste, a 
voinței oamenilor muncii de la 
orașe și sate, fără deosebire de 
naționalitate, de a-și îmbunătăți 
condițiile de muncă și viață.. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“. 
„Ceaușescu să trăiască, România 
să-nflorească !“)

Construim mult, vo m 
și în continuare mult.

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne permanent de 

realizarea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al partiduluil 
noi sîntem pe deplin conștienți ca 
succesele pe care le obținem re
prezintă o contribuție la creșterea 
forței socialismului, a prestigiului 
său in lume, sînt un aport nemij-î 
locit la întărirea solidarității tutu
ror țărilor Socialiste. De aceea, 
vom pune întotdeauna pe primul 
plan îndeplinirea obligațiilor față 
de propriul popor, față de con
strucția socialismului și comunis
mului in patria noastră.

în același timp, acționăm pe 
plan internațional pentru o politi
că nouă, de pace și colaborare, ba
zată pe respectul independenței și 
suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne, renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța, 
pentru o politică bazată pe respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
de a fi deplin stăpîn pe destinele 
sale, de a-și făuri viața așa cum 
dorește. (Aplauze puternice, urale).

Dezvoltăm larg relațiile cu toa
te țările socialiste, milităm pentru 
întărirea unității și colaborării lor. 
Acționăm pentru extinderea rela
țiilor cu țările în curs de dezvol
tare, sprijinim activ lupta pen
tru lichidarea subdezvoltării, pen
tru făurirea noii ordini economice 
internaționale. Sîntem convinși că 
numai pe această cale se pot 
realiza progresul mai rapid al fie
cărei națiuni, lichidarea rămînerii 
în urmă ca rezultat al dominației 
imperialiste, coloniale, ridicarea 
nivelului de viață al fiecărui po
por, realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în același timp, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, ex
tindem relațiile cu toate statele, 
inclusiv cu țările capitaliste dez
voltate, participăm activ la divi
ziunea internațională a muncii.

Sîntem hotărîți să facem totul 
pentru înfăptuirea în viață a do
cumentelor semnate la Helsinki 
privind securitatea și cooperarea 
în Europa. Așteptăm ca la reuniu
nea de la Belgrad să se dea un 
impuls mai puternic acțiunii pen
tru realizarea în viață a acestui 
deziderat al popoarelor, să se trea
că la măsuri concrete de dezanga
jare militară — factor esențial, 
fără de care nu se poate vorbi nici 
de securitate, nici de pace, atît în 
Europa, cît și în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, urale îndelun
gate).

Statul nostru, împreună cu alte 
state, desfășoară o intensă activi
tate pentru realizarea dezarmării, 
și în primul rînd a dezarmării 

nucleare. Dorim ca, în această pri
vință, să se acționeze cu mai mul
tă hotărîre spre a se pune capăt 
cursei înarmărilor, pentru care se 
cheltuiesc, în acest an, aproape 400 
de miliarde de dolari. Milităm să 
se facă totul pentru scoaterea în 
afara legii a armamentului atomic, 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare — aceasta corespun- 
zînd intereselor națiunii noastre, 
intereselor tuturor națiunilor lu
mii I (Urale puternice, se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Sîntem pe deplin conștienți că 
realizarea acestor cerințe ale vieții 
internaționale cere unirea eforturi
lor tuturor țărilor socialiste, a for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor care doresc 
să trăiască în pace, libere și inde
pendente. Vom face totul pentru 
întărirea acestei solidarități și 

Dialog consacrat dezvoltării producției de laminate

De-a lungul vizitei de lucru — indicații de cea mai mare importanță privind creșterea eficienței economice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu salutați cu multă căldură de populația Hunedoarei

colaborări ! (Urale puternice, a- 
plauze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni.
Deoarece prin aceasta încheiem 

vizita noastră în județul Hunedoa
ra, aș dori ca de aici, de la aceas
tă adunare populară, să adresez 
mulțumiri tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului, din Deva și 
Hunedoara pentru manifestările 
prietenești, călduroase cu care 
ne-au întîmpinat tot timpul. Noi 
vedem în aceste manifestări expre
sia încrederii în politica partidului 
nostru comunist, politică ce cores
punde pe deplin intereselor vitale 
ale întregului popor. (Urale și 
aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Sînt convins că oamenii muncii 
din combinatul Hin

din întregul județ 
pentru a obține re- 
bune în activitatea 
ocupa continuu un 

frunte în marea în

municipiu și 
vor face totul 
zultate și mai 
lor, pentru a 
loc cît mai de
trecere ce se desfășoară în întrea
ga țară, între toate județele pa
triei noastre.

Cu această convingere, vă urez 
mult succes în întreaga activitate, 
multă sănătate și multă fericire ! 
(Urale puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“. 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire, toți cei prezenți la adu
nare ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu).



PAGINA 4 SC INTEl A — vineri 11 noiembrie 1977

...Din solul fertil al realităților
societății românești• • A.

răsăreau mugurii mișcării revoluționare
S-au împlinit în acest răstimp nouă 

decenii de la crearea cercurilor mun
citorești din țara noastră — cele din
ții organizații proletare locale din 
Romania bazate pe principiile orga
nizatorice și politice marxiste. A- 
ceasta aniversare prilejuiește evoca
re*  veentmtl mișcării noastre munci
torești, crescută firesc din solul rea
lităților societății românești, a boga
telor sale tradiții de luptă șt Organizare.

După 
român, 
pină in 
nifestat 
în toate marile momente ale secolu
lui trecut, devenind tot mai mult — 
așa cum se arată în Programul par
tidului — „purtătorul idealurilor ce
lor mai revoluționare ale maselor 
populare, exponentul aspirațiilor vi
tale ale întregului popor muncitor 
spre dezvoltarea patriei pe calea pro
gresului, spre o viață liberă și dem
nă, spre făurirea unității și cucerire*  
independenței de stat". încă de I ' 
începuturile existenței iui, proletaria 
tul român și-a pus problema organ; 
zării ca clasă, ințelegind că aceast 
constituie o condiție hotăritoare pen 
tru desfășurarea cu succes a lupți 
economice și politice împotriva cla 
selor exploatatoare, pentru realizare 
țelurilor sale revoluționare. Astfe 
încă în preajma revoluției pașoptist 
s-a constituit cea dinții asociație pr 
fesională muncitorească, urmată 
deceniile ulterioare de altele, mert

nară 
gind în timp scurt trepte succesivi 
de dezvoltare, sub semnul unei ne
întrerupte ascendente ideologice, po
litice și organizatorice.

O covirșitoare importanță pentru 
dezvoltarea conștiinței de clasă și 
maturizarea politică a proletariatului 
a avut-o pătrunderea de timpuriu 
a marxismului in România. Partea 
înaintată a proletariatului român, 
militanți sociali de frunte ai poporu
lui nostru au venit in contact cu t- 
deîle Manifestului Comunist și ale 
altor lucrări ale lui K. Marx și F. 
Ehgels la scurtă vreme de la apari
ția lor, conectind de la început miș
carea socialistă din România la gin- 
direa cea mai avansată a epocii. Cu 
deosebire răspindlrea ideilor socia
lismului științific s-a intensificat in 
timpul activității Asociației Interna
ționale a Muncitorilor (Internaționa
la I) și al Comunei din Paris, cind 
iau ființă primele organizații socia
liste din România.

După epopeea războiului de inde
pendență, care a pus pregnant in re
lief patriotismul fierbinte al socia
liștilor, al clasei muncitoare, mișca
rea muncitorească și-a întărit și mai 
mult rindurile. Amploarea pe care ă 
luât-o acțiunea de organizare poli
tică și profesională a muncitorilor, 
dezvoltarea luptei impotriva exploa
tării capitaliste, investigarea reali
tăților românești prin prisma ideilor 
socialiste au pus la ordinea zilei pro
blema făuririi partidului politic al 
clasei muncitoare. încă in 1878, Con
stantin .Dobroveanu-Gherea intr-n- 
scrise 
sublii 
mâni 
tații române ca partid", far la Con
ferința socialistă din octombrie 1879 
s-a cristalizat cerința centralizării 
mișcării socialiste. în anii următori, 
in viața social-politică a țării a în
ceput să se vorbească tot mai insis
tent despre „partida socialistă" sau 
„partida muncitorilor".

Un moment de majoră însemnăta- ' 
te în evoluția politico-ideologică spre 
realizarea partidului clasei munci
toare l-a reprezentat publicarea, de 
către C. Dobrogeanu-Gherea, în anul 
1886, a lucrării „Ce vor socialiștii 
români", prim program marxist al 
mișcării muncitorești din România. 
Se demonstra aici, pe baza unei so
lide argumentări, că socialismul nu 
numai că nu poate fi socotit în țara 
noastră un produs de import, 
plantă exotică", 
răsărea 
bit de 
dată rolul istoric 
tului „de a 
toare socială" ;
ța făuririi partidului politic propriu 
al muncitorimii, a cărui activitate 
trebuia indreptată „spre organizarea 
poporului muncitor, spre ridicarea 
puterilor lui morale și intelectuale, 
pentru creșterea puterii lui politice 
și economice și toate acestea în mij
locul lui și printrinsul".

Caracteristic pentru procesul de 
organizare a 
din România 
fiilor politice 
scară locală ; 
mai tirziu. __ __
muncitoresc. în acest proces se în
scrie și crearea in urmă cu 90 de 
ani — în octombrie 1887 — a cercu-

cum este știut, proletariatul 
ale cărui rădăcini coboară 
veacul al XVIII-lea, s-a ma- 
cu putere pe scena istoriei

rilor muncitorești. Funcționînd la 
București, Iași. Brăila, Tr. Severin, 
Galați, Ploiești, Pașcani și în alte 
centre din țară, aceste cercuri și-au 
declarat apartenența la „Partida 
muncitorilor"; chiar dacă statutar 
partidul nu se făurise la nivel națio
nal. formarea cercurilor și poziția a- 
doptată de ele in favoarea centraliză
rii au pregătit considerabil terenul 
pentru înființarea partidului politic al 
clasei muncitoare din România.

Cercurile muncitorești (iar din 1890 
cluburile muncitorești) și-au funda
mentat activitatea pe programul „Ce 
vor socialiștii români", ceea ce le-a

,’O
ci, dimpotrivă, el 

aici dintr-un sol deose- 
fertil ; era definit toto- 

al proletaria- 
realiza forma vii- 
era subliniată cerin-

mișcării muncitorești 
este făurirea organiza- 
proletare, mai întii la 
acestea se vor unifica 
intr-un singur partid

...Faptele s-au petrecut 
cu numai citeva zile in 
urmă, la Rîșnov. Trei băieți 
și o fată se întorceau 
seara către casă. Tineri. 
Absolvenți ai liceului de 
chimie si. prin urmare, 
proaspeți chimiști la între
prinderea din localitate. 
Tineri și veseli. Fuseseră 
la o intilnire a cercului lor 
literar și nu lipsiseră glu
mele, rimele „cu țepi" și cu 
destinație precisă... Pe 
urmă s-a descoperit, pe 
neașteptate, că unul dintre 
ei tocmai împlinea 22 de 
ani. Prilej pentru a face 
seara și mai animată și 
chiar de a cinsti evenimen- 

' tul, cum se cuvenea la o 
cafea și un pahar de vin. 
Atit cit mai îngăduia 
timpul — se apropia ora 10 
seara — și buna cuviință, 
pe care prezența unei fete 
o accentua : cei trei băieți 
întreeîndu-se în dovezi de 
curtoazie față de 
lor...

N-apucaseră însă 
să plece din local 
Cine să fi fost cei 
găligani care tocmai 
seră pe ușă ? Netunși și 
soioși, cu aere de apași ? 
Care se apucaseră să „in
ventarieze" cu priviri sus
pecte întreg localul, masă 
cu masă ? Poate au fost 
atunci și oameni care ii 
știau șl i-or fi recunoscut : 
Gheorghe Pintilie, Constan
tin Caroli, Dumitru Marcu,

colega

tinerii 
cind... 
patru 
intra-

Pină ieri, 10 noiembrie, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, portimbul a fost recoltat de pe 2 566 000 
hectare — 94 la sută din suprafața cultivată. Cooperativele agricole din 
peste 20 de județe au Încheiat această lucrare. Există condiții — șl in 
acest sens trebuie acționat cu toate forțele și mijloacele — ca pină la 
sfirșitul acestei săptămini porumbul să fie strips de pe toate cele 163 000 
hectare Care au mai rămas de recoltat. Ceea ce se cere în mod deosebit 
in momentul de față este ca. pretutindeni, să fie urgentate transportul 
și livrarea cantităților contractate la bazele de recepție. Unitățile agricole 
au datoria ca pină la 20 noiembrie, cel mai tirziu. să-și îndeplinească 
obligațiile contractuale la fondul de Stat. Cum se desfășoară această ac
țiune ? Iată concluziile unui raid-anchetă organizat in județele Vaslui 
și Iași.

La 90 de ani de la crea
rea „Cercurilor munci
torești", înseninări des
pre vechile rădăcini 
istorice și tradițiile 
de luptă și organizare 

ale clasei noastre 
muncitoare

imprimat un accentuat spirit rev 
luționar în întreaga lor ăctivitat 
le-a orientat spre aplicarea creatoai 
a ideilor marxiste la realitățile rc 
mânești, spre concentrarea unui tc 
mai mare număr de muncitori- r.

...voiuționare, 
pentru ca „ajungind la putere, după 
revoluția socială, proletară", să aci 
ționeze „pentru organizarea forme
lor de viață ale societății socialiste". 

Noile organizații muncitorești au 
desfășurat o bogată activitate orga
nizatorică, politică și ideologică, au 
impulsionat activitatea asociațiilor 
profesionale pe linia susținerii acțiu
nilor revendicative ale clasei munci
toare. s-au afirmat in conducerea 
puternicelor acțiuni greviste ale 
muncitorilor ceferiști din București 
și Galați, ale lucrătorilor din portul 
Brăila, ale curelarilor și tipografilor 
din Capitală, ale tăbăcarilor din Plo
iești. IJin rîndurile membrilor cercu
rilor muncitorești s-au ridicat con
ducători activi, devotați intereselor 
muncitorimii, ca Al. Ionescu. C. Ol- 
cescu. N. Acelenescu. P. Conduratu 
și alții. Totodată, cercurile muncito-

rești au propagat ideile socialiste în 
lumea satelor, contribuind la crearea 
unor organizații socialiste la sate — 
„bresle ale lucrătorilor de pămint" 
— au acordat sprijin țărănimii răs
culate in 1888. așezind cele dinții 
cărămizi la temelia alianței munci- 
torești-țărănești.

Dispunînd de organe de presă pro
prii — „Desrobirea" (București), 
..Muncitorul" (Iași), „Unirea munci
torilor" (Brăila), „Socialistul" (Tr. 
Severin). „Frăția" (Galați) și altele, 
cercurile muncitorești au dezbătut 
pe larg problemele politice și socia
le muncitorești și, deopotrivă, pe a- 
celea ale dezvoltării societății roma
nești pe calea progresului social. în 
numele „Partidei muncitorilor", ele 
depun candidaturi de deputăți in mai 
multe județe ale, țării și reușesc să 
trimită, in 1888. primii deputăți so
cialiști in parlament, eveniment cu 
ample semnificații politice, demon- 
strind creșterea rolului și influenței 
clasei muncitoare in viața social-po
litică a țării. în numele aceleiași 
..Partide a muncitorilor", cercurile 
muncitorești organizează manifestări 
politice de amploare (de exemplu, cu 
prilejul zilei de 1 Mai, pentru o le
gislație muncitorească), întrețin le
gături cu partide muncitorești și so
cialiste din alte țări, iau parte, prin 
delegați, lă Congresul socialist inter
național de la Paris, adueîndu-și 
contribuția la dezbaterea problemei 
agrare, a unității muncitorești etc. 
Rolul de coordonator al manifestărilor 

politice și' ideologice aie cercurilor 
muncitorești a revenit organizației 
din București, cea mâi puternică, de 
altfel, care, după 1890. preia condu
cerea efectivă a mișcării, ca și pre
gătirile pentru congresul socialist 
național.

Constituirea și 
rilor muncitorești 
litiCe proletare 
o etapă de mare
toria mișcării revoluționare a prole
tariatului român, in acțiunea gene
rală de făurire a partidului său po
litic. Țelurile eliberării sociale și na
ționale. pentru care au militat cil 
consecvență și fermitate cercurile 
muncitorești, au fost purtate spre iz- 
bindă de clasa muncitoare. Sub con
ducerea Partidului 
continuator glorios 
mișcări socialfste.

activitatea cercu- 
că organizații pO- 
unitare au marcat 
însemnătate in is-

VASLUI. în cooperativele agricole 
din județul Vaslui, recoltarea porum
bului s-a încheiat. Acum toate for
țele sînt concentrate la transportul 
din cîmp al știu- 
leților și livrarea 
Cantităților con
tractate la fondul 
de stat. însoțiți 
de inginerul Ioan 
Filaret. directo
rul întreprinderii 
județene pentru 
valorificarea ce
realelor și plan
telor tehnice, am 
întreprins un raid 
intr-un șir 
unități pentru â 
vedea cum 
desfășoară livră
rile. De notat că 
pină miercuri. 9 
noiembrie, coope
rativele agricole 
au livrat Cfea mal 
mare parte din 
cantitatea de po
rumb contractată 
stat și au mai 
Urat, pină la 15 noiembrie. încă 
•rOXimativ 5 000 tone. Unitățile 
Consiliile intercooperatiste Fălciu, 
Banca, Zorlenî și altele sint fruntașe 
in această acțiune.

în-cele mai multe Tocuri, transpor
tul la bazele de recepție, se face di
rect din cîmp, cu mijloace mecanice 
și atelaje. în alte unități insă nu 
se realizează graficele zilnice de li
vrări. Așa este cazul cooperativei a- 

• gricdle Oșești. Această Unitate, la 
începutul săptăminii in curs, a uti
lizat la transportul porumbului trei 
autocamioane de la I.T.A., două re
morci de la S.M.A., două remorci și 
un autocamion proprietatea coopera
tivei. Potrivit planificării — două 
transporturi pe zi a cite 4 tone cu 
fiecare mijloc — trebuia să . se li
vreze 64 tone. Or, luni, 7. noiembrie, 
toate 
doar 
zutlî.

mărească ritmul de transport, nu 
realizează nici măcar sarcina zilnică. 
Marți. 8 noiembrie, nu s-a transpor
tat nici jumătate din cantitatea care

toarsă. De aici, risipă de timp, con
sum de combustibil și intirzleri in 
livrări. Acum, cînd timpul este încă 
favorabil, se cere din partea organe
lor de partid și comandamentelor 
comunale să acționeze energic pentru 
ca livrarea cantităților de porumb 
contractate cu statul să se facă rit
mic. in conformitate cu graficele în
tocmite, astfel incit întreaga acțiune 
să se încheie la termenul stabilit.

IAȘI. întrucît s-a terminat recol
tarea și transportul sfeclei de zahăr, 
în majoritatea unităților agricole din 
județul Iași a devenit cu putință ca 
principalele forțe din agricultură să 
fie concentrate la depănușatul po
rumbului și transportul acestuia.

fa-

Tn 
de-

gra- 
intre 
Cot- 
Mi r- 
n-au

de
se

Comunist Român, 
al vechii noastre

lon IACOS

PE ECRANELE CAPH7

„Zilele filmului s(
în această .toamnă, tradi

ționala intilnire a publicu
lui nostru cu „Zilele filmu
lui sovietic" a dobindit 
semnificații deosebite.! in

stituind un prim episod 
dintr-un amplu și substan
țial film de sinteză, care a 
inaugurat o săptămină ci
nematografică bogată in

OVUlil- 
filme-listă din Octombrie, 

le prezentate, reunite in
tr-un program de mare 
și dens interes politic si 
artistic, au transmis spec
tatorilor mesajul actual al 
unei cinematografii cu pu
ternice tradiții revoluțio
nare.

Spectacolul de gală al 
„zilelor" l-a oferit pelicula 
„Soldați! libertății", copro
ducție a studioului „Mos- 
film" și a studiourilor din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, . Republica 
Socialistă România și R. P. 
Ungară. Regizorul Iuri 
Ozerov realizase in urmă 
cu cițiva ani un alt film 
de anvergură. în mai mul
te serii, „Eliberarea", con
sacrat unor evenimente 
marcante din epopeea celui 
de-al 
dial.
mare 
gizor . . .
pe baza unei temeinice do
cumentații, contextul isto
ric al anilor ’40 în țările 
est-europene, contribuția 
importantă la victoria îm
potriva fascismului a ar
matelor sovietice, a tuturor 
forțelor patriotice, populare 
din această parte a Europei. 
„Soldații libertății" dobin- 
dește semnificațiile unui 
film-frescă, cu caracter do
cumentar, despre istoria 
luptelor antifasciste, con-

doilea război mon- 
Prin noul film de 
amploare, același re- 
iși propune să evoce,

Aurel Grancea. Pierde- 
vară, indivizi fără ocu
pație. destul de faimoși, 
altminteri, pentru isprăvile 
lor (cu numai două 
înainte, Marcu și 
fuseseră amendați 
tulburarea liniștii 
I-or fi recunoscut 
i-au văzut, dar n-aveau de 
unde ști ce pun la cale 
derbedeii : să ațină calea 
fetei și celor trei tineri care 
o însoțeau în drumul spre 
casă. Și n-au ezitat pușla- 
malele să-și pună planul in 
aplicare ; ascunzindu-se 
mai întii sub un pod. de 
unde, la momentul conside
rat potrivit, au' tăbărit asu
pra băieților. O să-i pună 
repede pe fugă, socoteau ei, 
doar sînt „profesioniști în 
scandaluri și bătăi". Pe 
urmă, nu mai rămine nici 
o piedică în calea violu
lui...

zile 
Pintilie 
pentru 

publice), 
cei care

Deznodămîntul n-a fost 
însă cel scontat de indivizii 
certați cu legea. Cei care 
au dat bir cu fugiții au fost 
tocmai ei (în 
teva ore au 
câți și prinși ™v., ----- —
s-a intîmplat așa 1 Simplu. 
Fiindcă la cel dinții țipăt al 
fetei au sărit cei care l-au 
auzit: cetățenii și o grupă 
mixtă de ordine și control, 
compusă din lucrători de 
miliție și muncitori, ute- 
ciști, membri ai gărzilor 
patriotice. Ca atare, huliga
nii au fost reținuți șl pre-

decurs de ci- 
fost identifi- 
toți), Cum de

PORUMBUL de pe cîmp
mai repede la bazele de recepție 

Să se acționeze operativ pentru livrarea imediată

si 37 la sută din cele destinate 
bricilor de nutrețuri combinate".

Așa arată situația generală, 
amănunt însă, există un mare 
calaj intre depănușat și transport,
iar ritmul zilnic planificat nu se 
respectă intr-un șir de unități agri
cole. La bazele de recepție ajung in 
medie, pe zi, cu 600 tone mai puțin 
față de cantitățile prevăzute in 
fice. Sint chiar cooperative — 
care cele din Țigănași, Lespezi, 
nari, Focuri, Mogoșești-Siret, 
cești. Tătăruși și altele — care
început încă transportul porumbului 
la bazele de recepție. în alte uni
tăți, transportul se face cu inter
mitențe și departe de a corespunde 

ritmului zilnic 
---------------------- planificat. La co

operativa agricolă 
Răchlteni s-au 

___------------------- transportat, în pe
rioada 1—10 no
iembrie, față de 
cantitatea de 15 
tone cit s-a pre
văzut zilnic, doar 
13 tone in ziua de 

4 
4 
2 
6

la fondul de stat a tuturor cantităților contractate!
la fondul 
rămas de

de
li-
a- 

din

s-a transportat luni, 7 noiembrie. 
Tovarășul Dumitru Oprea, contabilul 
principal al cooperativei, motiva că 
nu se asigură o ritmicitate la încăr
catul mijloacelor de transport. Am 
constatat Și un alt caz criticabil. La 
una din bazele de recepție, la ora 11. 
cînd eram la fața locului, sosise de 
la cooperativa agricolă Todirești au
tocamionul 21-VS-966. încărcat cu 4 
tone știuleți nesortați. Circa 70 la 
sută din cantitate o reprezentau 
șttuleții corespunzători. La recoman
darea de a descărca pe platforma 
din bază, pentru a se face o sor
tare mai atentă, echipa care insoțea 
mașina și șoferul au făcut

..Am luat măsuri să participe la 
depănușat și oamenii care lucrează 
in vii, in grădini și in diferite ate
liere — ne-a spus inginerul Ionel 
Adrian, director adjunct al direcției 
agricole județene. în același timp, 
toate atelajele sint, folosite la scoate
rea porumbului de pe cîmp, la arioaie 
și in alte locuri accesibile mijloace
lor auto. în acest fel, pină miercuri, 
9 noiembrie, depănușatul s-a efectuat 
in proporție de 85 la sută din cele 
72 804 hectare cultivate cu porumb. 
La bazele de recepție s-au transpor
tat 71 la sută din cantitățile de 
rumb contractate la fondul de

3 noiembrie, 
tone in ziuă de 
noiembrie și 
tone in ziua de 
noiembrie, in- timp 
ce in celelalte 
zile nu s-a trans
portat nimic. Si
tuații asemănă
toare se constată 
șl la cooperati
vele agricole Bel- 
cesti. Osoi. Moțca, 

Heleștieni. Se intîmplă și Cazuri ca, 
de pildă, la Bălțați, Stolniceni-Pră- 
jescu. Heleștieni și altele, unde nu 
se acordă atenția cuvenită sortării 
porumbului, ceea ce creează greutăți 
la preluarea in bazele' de recepție. 
Tocmai de aceea se impune să se 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
înlăturarea tuturor neajunsurilor și 
să se urmărească riguros realizarea 
ritmului zilnic planificat la transpor
tul porumbului, astfel ca întreaga 
recoltă să fie pusă 
la adăpost.

Crăciun 
Manole 
corespondenții „Scînteli'

cit mai repede

LAI.UCI 
CORCACI

xuuu, «.utssu xiiiii va cuprm- 
de secvențe consacrate 
luptei poporului român im
potriva fascismului.

Am mai văzut, in aceas
tă săptămîftă, citeva creații 
artistice cu mare potențial 
emoțional, reprezentative 
pentru forța umanistă'a ci
nematografului sovietic 
contemporan. Am văzut, 
de pildă, „Aripi frinte", 
producție a studioului 
„Mosfilm", un film de au
tor al lui Nikolai Gubenko 
(realizatorul filmului de 
mare concentrație drama
tică „A venit un soldat de 
pe front"). Regizorul se do
vedește preocupat in conti
nuare de relevarea urme
lor dureroase ale războiu
lui. vădind remarcabile 
intuiții psihologice, o bună 
cunoaștere a sufletului o- 

Ca și „Prețulmenesc.
vieții" de altfel, al regi
zoarei 
poveste dramatică 
remarcabile reușite stilisti
ce — despre devotament 
și despre trădare, despre 
atașamentul pentru cauza 
poporului și despre circum
stanțele tragice ale abdică
rii de la nobilul crez al 
luptei antifasciste ; este 
povestea a doi partizani 
sovietici — interpretați de 
Boris Plotnikov și Vladi
mir Gostiuhin — care cad 
în miinile dușmanilor in 
Bielorusia anului 1942. Din 
realitățile ucrainene ale

Larisa Șepitko, o 
cu

da ți sub stare de arest or
ganelor în drept. Pentru 
faptele lor, vor fi trimiși 
în curînd în fața instanței.

Așa sfirșește, așa trebuie 
să sfirșfească în. societatea 
noastră orice act de sfidare 
a legii, de nesocotire a nor-

tale-n-

ietic *

In unitățile agricole din ludețul 
Teleorman se recoltează po
rumbul de pe ultimele suprafețe

aceste mijloace au transportat 
un sfert din cantitatea prevă- 
iar marți. 8 noiembrie — jumă-

Ceea ce se prevăzuse in gra- 
lei respective. Slabă Organi- 
muncii la incărcatul știuleți- 

irzie și transportul acestora 
np. Similar stau lucrurile și 

1 alt consiliu intercooperatist- 
i. Cooperativa agricolă din lo- 
ea unde se află baza de recep- 
eși dispune de suficiente mij- 
mecanicȘ și atelaje, în loc

toamnei lui 1944 e spi-
rat filmul „ZI i îaia
lună septembrie", 1 ,eo-
nid Osik (ecranizl i mei
nuvele de..Vikt li nir-

-11 m ( țiiune.
| -de siluite.

"" ejurț li chi-
ciaru threi ._>and' roriste
de colaboraționi

..Zilele filmul iv ietic"
au ilustrat, de răpi. iP .Jsca-
ra” unei săptămihi. tenteie
predilecte ale cinematogra
fului sovietic. „Ură ”, pro
ducție a studiourilor din 
Odesa. regizată de tSamuțl 
Gasparov (după un ia-
riu de Eduard Sol ski
și Nikita Mihalkov) lu
ce pe ecran — du isc
decenii, in care mu in
tre filmele inspira Un
această epocă au |i—
epocă — anii războ ci
vil, cu dramele un ale
acelui timp de răsc cu
acute înfruntări d. să,
in care nu o dată nți
și copii S-aU găsit 
cade opuse in 
evenimentelor pol 
sociale.

Ecranizărilor pr 
se ale cinematogr; 
vietice (reamintt 
doar citeva : „Unc 
nia", „Un cuib di 
„Război și pace", 
cu cățelul", „Idio 
Donul liniștit"...) 
daugâ una. „Piesă 
nată pentru piani 
nică", producție s 
lui „Mosfilm" in 
Nikita Mihalkov. 
zut. de fapt, un e 
film de atmosferă, inspirat 
dintr-o piesă de tinerețe a 
lui Cehov, „Platonov“, '-U 
actori desăvîrșiți in princi
palele roluri ale dramei

ligani, să-i pună la punct 
pe turbulenții de orice fel. 
Firesc și în același timp 
obligatoriu pentru ■ noi toți 
și pentru fiecare în parte 
de a ne manifesta in orice 
împrejurare ca cetățeni 
responsabili, dind cu fermi-

dramei

(Alexandr Kaliaghin 
suși Platonov, a cărui 
iare umană este analizată 
parcă sub lupa unui mi
croscop. apoi Elena Solo- 
vei. Antonina Suranova, 
Evghenia Glușenko și regi
zorul insuși). După filmele 
care l-au consacrat.. ..Ata
cul trenului cu aur' și 
..Sclava iubirii", Nikita Mi- 
halkiv confirmă o persu ;a- 
litate artistică pregnantă 
ț ecpuianJu.du-.se.. mea o 
da.a. dicpi aii creatoi de 
uiiue rafinament artistic.

in sfirșit, poezia — 
inflexiunile at.it de specifi
ce cinematografului sovie
tic — nu putea să lipseas
că din tradiționalele „zile‘. 
„Melodiile nopții albe" (o 
coproducție sovielo-japo- 
neză, in regia lui Serghei 
Soloviov și Kiesi Nisimura, 
cu Iuri Solomin și Komak 
Kufihara) ea și „Sonată pe 
malul lacului" (producție a 
studiourilor din 
regia lui Varis 
Gunar Tilinski) 
frumoase povești 
goste, \fi.ecare, in 
investită

Riga, in 
Brasla și 
sint două 
de dra- 
felul ei, 

investiră cu înalte sensuri 
mbra le.

.Zilele filmului sovietic" 
toamnă — in 
după Bucu- 
Clui-Naboca. 
Timisoara — 

spec-

•din această 
desfășurare, 
resti. la 
Tirgu-Mures. 
vorbesc convingător 
tatorUor noștri despre pre
ocupările primordiale ale 
cineaștilor, aflați — dună 
cum creațiile lor au de
monstrat-o — intr-o formă 
artistică reprezentativă 
pentru cele mai importante 
si generoase tendințe ale 
cinematografului sovietic.

Călin CĂL1MAN

razitismul să nu mai poată 
aține calea cuiva. Că acesta 
este modul in care trebuie 
acționat, că reușita se află 
in strinsa conlucrare dintre 
cetățeni și organele de or
dine publică o dovedește 
și cazul următor...

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chlrlța — 19.30, 
(sala mică) : Zoo — 19.30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român): Filarmonica 
„Moldova" in turneu la București. 
Dirijor: Ion Baeiu — 20.
• Opera Româna: Seară vieneză
— 19.
• Teatrul de operetă: Silvia — 
19.30
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu MăgUreanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina
Icoanei): Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Teatrul de comedie: Nicnic — 
19,30.

t
PROGRAMUL 1

9,00 — Teleșcoală.
10,00 — Film artistic : „Aventurile Iul 

Don Quijote". Producție ș studiou
rilor engleze.

11,40 — Corespondenții Județeni trans
mit...

11,55 — Telex.
16,05 — Teleșcoală.
16.35 — Curs de limbă franceză.
17,05 — Emisiune în limba germană.
18.35 — Handbal feminin : România — 

R.F.G. (repriza a Il-a). Transmi
siune directă de la Brașov.

19,05 — Film serial pentru copii : Cuore 
(episodul 15).

19,30 — Telejurnal.
• în intim pinarea alegerilor de la 
20 noiembrie.

pe scări ală'cum. așezați
turi de magazin, au început 
cu țuica de dimineață. 
Timpul trece, Soarele urcă 
pe cer, țuica urcă și ea, 
vremea Se încălzește, cei 
doi se încălzesc și ei... O 
dau pe vin și apoi, cu sti-

Pentru cei cure confunda umanismul

/
societății noastre cu toleranța

nici o îngăduința!
ANCHETĂ SOCIALĂ

• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru): Jucătorii de cărți și Ur
sul — 19,30, (sala Studio); Oameni 
feluriți — 19.
• Teatrul Ciulești: Comedie 
olteni .— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal 
Tănase" (sala Savoy): Varietăți pe 
portativ — 19.30, (sala Victoria): 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu": Siciliana 
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": Cununa de frumuseți — 
19,80.
• Teatrul 
țiâ mare
• Teatrul 
toria): o .
Fata babei șl fata moșneagului — 
17.
• Circul București: Super circ — 
19.30.

„Ion Creangă": Recrea- 
— to.
„Țăndărică" (sala Vlc- 

poveste cu ctntec — 10.

cinema

melor de comportare civili
zată ; aici duc in mod ine
vitabil apucăturile golă
nești și traiul parazitar, 
încercarea de a nu trăi in
tre oameni, adică muncind 
cinstit și respectindu-i ca 
să fii respectat, ci de a 
duce viața, tiriș-grăpiș, în 
dezacord cu societatea și 
de multe ori sub zodia 
delincventei. Nimic mai fi
resc, deci, ca în asemenea 
cazuri societatea să intervi
nă, să-i ia de guler pe hu-

tate riposta cuvenită oricui 
încalcă și nesocotește nor
mele și modul nostru de 
viață. Numai astfel, ac
țiunea concertată, colabo
rarea strînsă dintre cetă
țeni și organele însărcinate 
să vegheze la respectarea 
legii, a ordinii publice, să 
apere integritatea fizică a 
cetățenilor, avutul obștesc 
și bunurile oamenilor mun
cii va da rezultatele cuve
nite, va face astfel incit 
nicăieri huliganismul și pa-

...27 octombrie 1977, in 
fața unui magazin alimen
tar dintr-un cartier al Bra
șovului. Cine Sînt cei doi 
vajnici degustători de tărie 
încă de la orele dimineții ? 
Nimeni alții decit. frații 
Drochioiu — loan și 
Gheorghe. Primul fără ocu
pație (a lucrat cîteva săp- 
tâmini la întreprinderea de 
autocamioane, dar s-a lă
sat repede păgubaș de 
muncă), cel de-al doilea, 
Strungar la „Metrom". A-

cla ih mină, o dau ne scan
dal. După cum avea să no
teze mai tirziu un martor : 
„...și pe care îl întîlneau, 
il luau la bătaie"... Apoi, 
frații Drochioiu S-au dez
lănțuit de-a binelea. Scan
dalul lua proporții. Și atunci 
oamenii cu făcut ceea ce era 
de datoria lor să facă : au 
chemat miliția și au inter
venit prompt ei înșiși. Și in 
cele din urmă huliganii (se 
înarmaseră între timp cu 
un topor) au fost imobili
zați și urcați în duba mili-

19,50 — Viața tn lumina normelor eticii 
șl echității socialiste. Oameni pen
tru un oraș — Piatra Neamț.

20.10 — Publicitate.
20.15 — Film artistic : „Marea ocazie" 

— producție a studiourilor ameri
cane. Premieră pe țară.

21,45 — Revista literar-artistică TV. 
Telejurnal.

PROGRAMUL 2
17,00 — Pe teme economice.
17.15 — Radar pionieresc buCureștean.
17,35 — Portativ.
18.20 — Ora veselă.
19.20 — 1001 de seri.
19,30 — Telejurnal.

• In întimpinarea alegerilor de 
la 20 noiembrie.

19,50 — Desene animate.
20.20 — Muzică populară.
20.40 — Blocnotes — informații utilitare. 
21,05 — Telex.
21.10 — Treptele afirmării.
21.40 — Inscripții pe celuloid : „Omul 

din Tundră" (Documentar realizat 
de Televiziunea finlandeză).

22.20

ției (nu înainte de a se dez- 
lănțui și impotriva lucrăto
rilor de miliție veniți să-i 
calmeze).

Să notăm în continuare 
că I. Drochioiu nu se afla 
la prima faptă de acest fel ; 
în „palmaresul" său de ins 
certat cu legea mai existau 
asemenea isprăvi. Benefi
ciase. la începutul verii, de 
măsurile de clemență din 
partea statului și fusese 
pus în libertate și îndrumat 
să găsească prin muncă 
drumul revenirii spre cinste 
și demnitate. N-a vrut să 
înțeleagă ajutorul pe care 
societatea 
profundul său umanism, i 
l-a oferit lui. ca și altora 
ca el, dindu-le șansa să re
vină între oameni, să-și 
plătească greșelile nu prin 
privațiune de libertate, ci 
prin muncă, prin reciști- 
garea, prin fapte, a încre
derii semenilor.

Dintre cei ce au bene
ficiat de aceste măsuri sint 
mulți aceia care ai înțeles 
cum se cuvenea afest gest 
al societății. Chiar la 
Brașov, din discuția pur
tată lă organele de pro
curatură, a reieșit că ma
rea majoritate 
puși în libertate 
zați în diferite 
muncă dovedesc 
zentarea lor statornică aco
lo, prin integrarea in proce- 
. T muncii, că măsurile a- 
doptate au prilejuit multor

noastră, in

ă celor 
și reparti- 
locuri de 
prin pre-

persoane revenirea în scurt 
timp la o viață normală, 
intre oameni. Așa cum era 
și rostul acestor măsuri, 
însă în cazul celor care 
n-au înțeles, n-au vrut să 
înțeleagă cum se cuvenea 
grija societății față de ei 
și continuă să se complacă 
in manifestări parazitare, 
in acte de delincventă, tre
buie să se acționeze 
prompt, cu toată fermita
tea. Față de ei. cit și față 
de cei care și-au dat friu 
liber, in vremea din urmă, 
pornirilor periferice „con- 
fundînd" atitudinea plină 
de umanism și generozitate 
a societății cu toleranța —- 
nici o îngăduință !

Cu spirit de răspundere, 
cu fermitate și exigență 
să acționăm astfel incit ni
meni dintre cei care incalcă 
legile țării, sfidează norme
le de comportare civilizată 
și de respect intre oameni 
să nu scape fără a primi 
riposta cuvenită. Și mai 
ales să acționăm cu toții, 
in strînsă conlucrare cu 
organele ordinii, in așa fel 
incit faptelor antisociale, 
abaterilor de la lege să 4e 
punem stavilă din vreme. 
Să vadă și să simtă cei 
care ar mai fi înclinați să 
„încerce" că în societatea 
noastră nu e loc pentru 
nimic din ceea ce este con
trar muncii, cinstei și dem
nității.

Dinu POPESCU

• Piesă neterminată pentru pia
nină 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; ’ '
15,30; 17,45; 20.
• Surîsul mamei:
— 9; 11,15; 13,30;
CAPITOL — 9.15: 
18,15; 20.30, MODERN 
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; 1LS0; 14; 16,30; 19.
• Rocky: CASA FILMULUI — 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fantasme — 9,45, O zi de no
iembrie — 11,45, Infidelele — 14, 
Structura cristalului — 16.15. Con
versația — 18,30; 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 Ia 15 ani: FLAMURA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.

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.
• Zina apelor 
cea pecete — 
REASCA.
• Buzduganul 
VIITORUL —
— 9,15; 11,45;
• Atit timp 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Spada neagră: FLACARA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nu mai fac — 16, Pintea — 18; 
20: PROGRESUL.

13,15

LUCEAFĂRUL 
16; 18,15; 20.30, 
11.30: 13.45; 16;

9; 11,15;

— 9; 11; 13, A cfn-
15,30; 18; 20: FLO-

cu trei pecețl: 
15; 16.30, MUNCA 

15,30; 19,15.
ctt bate ceasul:
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CANDID AȚII SĂTMĂRENILOR:

Oameni harnici, cu inițiativă 
și rezultate remarcabile în muncă 

și activitatea obștească

Primiri la primul ministru al guvernului

La fel ca toate comunele, orașele 
si municipiile tării. Satu Mare se 
pregătește de alegeri. O pregătire 
amplă, intensă In toate circumscrip
țiile electorale, in Întreprinderile in
dustriale si unitățile agricole. în 
scoli si așezăminte de cultură, in 
toate cartierele orașului. Pe străzi 
sint afișate mobilizatoarele chemări 
din Apelul Frontului. Unității Socia
liste care îndeamnă la un efort sus
ținut. printr-o muncă bine organi
zată si eficientă, la o contribuție spo
rită a tuturor locuitorilor — români, 
maghiari, germani — la dezvoltarea 
economico-socială a milenarului mu
nicipiu de pe Someș. Zilnic au loc 
adunări cetățenești intre candidați și 
alegători. în cele 51 de circumscripții 
electorale, cetățenii isi. spun deschis 
cuvintul, analizează rezultatele obți
nute in această legislatură, formulea
ză observații critice pentru unele 
neajunsuri, fac propuneri constructi
ve pentru o mai bună gospodărire 
si înfrumusețare a orașului.

Bilanțul realizărilor actualei legis
laturi este deosebit de bogat. în nu
mai doi ani si jumătate, producția 
industrială a municipiului a crescut 
cu peste 30 la sută. Notabil este fap
tul că ritmul mediu de creștere a 
producției industriale in primii doi 
ani ai actualului cincinal, pe ansam
blul municipiului, este de peste 13 la 
sută, ritm superior mediei pe țară. 
Nu întîmplător. cetățenii participant! 
la dezbateri, indiferent de naționali
tate, relevă cu justificată mindrie o 
asemenea realitate, subliniind că 
aceasta este o dovadă elocventă a 
măsurilor practice luate de partid 
pentru dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor si zonelor tării.

— Sigur, ne face o deosebită plă
cere nouă, locuitorilor din cartierul 
..33 August." — spunea in cadrul în- 
tilnirii alegătorilor cu candidate lor 
tovarășul Lazâr Ștefan, secretarul 
organizației de partid din acest car
tier — să aflăm că numai in acest 
cincinal in municipiul Satu Mare se 
vor construi peste 9 000 apartamente, 
că se vor Înălța un mare număr de 
obiective social-culturale. Iată că 
nici nu s-au încheiat dod ani din 
acest cincinal si vedem cu ochii noș
tri că asemenea prevederi se înfăp
tuiesc cu succes. în ultimii doi ani 
s-au dat in folosință modernul cine
matograf „Luceafărul", un liceu me
canic. o scoală generală, noul pod 
rutier de peste Someș, patru creșe 
de copii. De asemenea, sub ochii noș
tri prinde contur noul si modernul 
centru civic al orașului nostru, care 
— sintem convinși — va fi o min
drie pentru fiecare sătmărean.

Lazâr Ștefan, ca și alți cetățeni care 
au luat si iau cuvintul in adunările 
cetățenești au subliniat si subliniază 
un lucru esențial : asemenea reali
zări nu sint niște daruri care pică 
din cer. „Depinde de noi. cetățenii 
acestui municipiu, de spiritul nostru 
gospodăresc să facem ca tot ceea ce

AGENDĂ ELECTORALĂ
Timiș. Prin grija Consiliului ju

dețean Timiș de educație politică 
și cultură socialistă a fost întoc
mit si editat un documentar care 
a fost pus la dispoziția candidatilor- 
Frontului Unității Socialiste in ale
gerile de denutati de la 20 noiem
brie. Prin cifre, diagrame, grafice, 
sint redate martie înfăptuiri do- 
bindite in dezvoltarea industriei, 
agriculturii, a celorlalte sectoare 
economice ale județului. în dome
niile social-cultural si al creșterii 
nivelului de trai in perioada care 
a trecut de la precedentele alegeri. 
Un loc aparte este rezervat 
participării cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, la organi
zarea si conducerea întregii vieți 
economice si social-nolitice. expre
sie a profundului democratism al 
orinduirii noastre socialiste, pre
cum si la înfăptuirea prin muncă 
patriotică a unor ample lucrări 
gospodărești, edilitare si de înfru
musețare a localităților județului. 
(Cezar Ioana).

Tn comandamente, unitătî. insti
tuții militare de invătămint se des
fășoară o vie activitate DOlitico- 
educativă în cinstea alegerilor de Ia 
20 noiembrie. Militarii părticică cu 
interes la expuneri, informări po
litice, simpozioane, convorbiri și 
alte acțiuni consacrate populariză
rii marilor realizări obținute de po
porul nostru in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, in 
dezvoltarea și adincirea democra
ției socialiste. în ridicarea nivelului 
de trai al cetățenilor patriei. în 
toate unitățile si instituțiile milita
re s-au amenajat puncte de docu
mentare ale alegătorului, unde se 
poartă vii dezbateri pe marginea 
conținutului Apelului Frontului U- 
nității Socialiste, a materialelor do
cumentare privitoare la sistemul 
electoral din țara noastră. Forma
țiile artistice ostășești de amatori 
au prezentat în fața militarilor in 
termen, a cadrelor și familiilor a- 
cestora peste 500 de programe cu 

s-a prevăzut să fie realizat întoc
mai". Iar o dovadă a faptului că har
nicii locuitori ai Sătmarului înțeleg 
imperativul unui asemenea comanda
ment major o constituie insăși parti
ciparea lor directă, in frunte cu de
putății. la acțiunile de muncă patrio
tică. Acum, in preajma alegerilor, 
raportul cetățenesc este optimist : 
s-au realizat, prin muncă patriotică, 
in acest an. lucrări in valoare de 112 
milioane lei. depășindu-se de pe 
acum angajamentele asumate pentru 
întregul an. Viitoarea legislatură ofe
ră sătmărenilor același cîmp vast și 
fertil pentru desfășurarea capacități
lor creatoare. Harta municipiului 
Satu Mare se va imbogăți cu noi 
obiective industriale, printre care 
combinatul de îngrășăminte chimice, 
fabrica de semiconserve, fabrica de 
scule așchietoare, un nou pod peste 
Someș, o nouă și modernă casă de 
cultură, a cărei construcție a și în
ceput, și multe altele. Se va dezvolta 
rețeaua comercială, se va lărgi și 
dezvolta baza de servicii pentru 
populație. Sint obiective îndrăznețe, 
a căror înfăptuire are nevoie de 
miini de gospodari iscusiți, de oa
meni harnici, plini de inițiativă și 
pasiune pentru conducerea și rezol
varea treburilor obștii.

Cine sint candidați! sătmărenilor 
pentru înalta Învestitură de gospodari 
si. orașului ? Iată : din cei 89 de can
didați. 61 sint muncitori, maiștri si 
tehnicieni, oameni care s-au afirmai, 
la locurile de muncă orintr-un inalt 
spirit gospodăresc si pricepere or
ganizatorică : 28 de intelectuali —
profesori. ingineri. medici — Cu 
autoritate, care se bucură de stimă 
si prețuire in mijlocul colectivelor in 
care lucrează : 5 pensionari — oa
meni care s-au afirmat de-a lungul 
anilor printr-o serie de acțiuni mobi
lizatoare- la înfrumusețarea cartiere
lor in care locuiesc. Pentru între
girea acestui tablou sintetic mai 
amintim că din totalul candidați lor. 
38 sint femei. 33 sint tineri. 75 la sută 
sint membri de partid.

Desigur, aceste cifre pot cel mult 
să ne sugereze un portret colectiv al 
candidatilor. Dar fiecare candidat in 
parte este o personalitate Ia locul lui 
de muncă sau in cartierul unde isi 
are domiciliul si cu întreaga sa ex
periență profesională și de viață, de 
activist ne tărim obștesc, se prezintă 
în fata alegătorilor, in aceste zile, 
cu initiative menite să contribuie la 
dezvoltarea si infrumusetarea ora
șului.

Iată-1. de pildă, pe candidatul 
Victor Cimpianu. din circumscripția 
electorală nr.>-50, în-viata de toate 
zilele este constructor, unul dintre 
cei mai vechi de pe șantierele de 
locuințe sătmărene. Sute de blocuri, 
mii de apartamente ridicate în ulti
mii 20 de ani poartă ..semnătura" 
harnicului colectiv al șantierului nr. 1 
din cadrul I.J.C. Satu Mare, condus 
de Victor Cimpianu. La lei de ener
gic ca ne șantier, si-a adus o vie 

tematică patriotică, ostășească și 
adecvată campaniei electorale.

Pe șantiere ale economiei națio
nale, militarii care contribuie la e- 
dificarea unor Obiective industriale 
si sociale au organizat, in cinstea 
alegerilor de la 20 noiembrie, de
cade. săntămini si zile record, care 
s-au soldat cu succese de seamă 
in îndeplinirea si depășirea sarcinilor de producție.

Argeș. Cele 247 cămine culturale 
sătesti. devenite tot atitea case ale 
alegătorilor, cunosc in aceste zile 
o afluență deosebită. Cetățenii vin 
să consulte listele de alegători, 
participă in număr mare la intil- 
nirile cu candidații Frontului Uni
tății Socialiste. Au fost organizate, 
de asemenea, fotoexoozitii privind 
dezvoltarea economico-socială a 
județului Argeș oină în anul 1980. 
în sprijinul muncii politice in cam
pania electorală, secția de propa
gandă a Comitetului județean Ar
geș al P.C.R. a editat un bogat ma
terial documentar pentru dotarea 
caselor alegătorilor si punctelor de 
informare din întreprinderi si in
stituții. între acestea' se află un 
documentar privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a tării si a jude
țului Argeș in actuala legislatură, 
broșuri și afișe. (Gh. Cirstea).

Tulcea. Sub egida consiliilor lo
cale ale Frontului Unității Socialis
te. in orașele si comunele județului 
Tulcea se desfășoară o intensă ac
tivitate politică si cultural-educati- 
vă. La Tulcea. Măcin si Babadag. 
precum si in comunele Crisan. Iz
voarele, Luncavița, Greci. Baia. 
Steiaru si altele au fost prezentate, 
expuneri privind rezultatele obți
nute in dezvoltarea economico-so- 
cială a tării si a județului in pe
rioada actualei legislaturi. In licee 
si unități economico-sociale au fost 
organizate manifestări politico-edu
cative cu tinerii care votează pen
tru prima dată. (E. Mihăilescu). 

contribuție si ca deputat in actuala 
legislatură la elaborarea, in sesiunile 
consiliului popular, a hotăririlor pri
vind sistematizarea, modernizarea si 
mai buna gospodărire a orașului. 
Prin aceleași calități se distinge si 
cel cu care candidează Împreună — 
Gheorghe Tulbure, vicepreședinte al 
cooperativei meșteșugărești „Con
structorul".

Inginerul Ludovic Vainâi. pre
ședintele cooperativei agricole „Săt- 
măreana" din municipiu, candidat in 
circumscripția nr. 36. este unul din
tre deputății cu cel mai mare stagiu: 
are la activul său. fără întrerupere. 
6 legislaturi, perioadă in care, in du
bla sa calitate' de conducător al unei 
unități agricole și de ales al obștii, 
a avut o contribuție substanțială la 
sporirea si diversificarea producțiilor 
agricole, la buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimen- 
tare. la înfrumusețarea cartierului in 
care a reprezentat interesele celor 
ce l-au ales. Alături de el. candi
dează ing. Adalbert Ruprecht, direc
torul C.L.F. Satu Mare, cunoscut, de 
asemenea, pentru destoinicia si ca
litățile sale de bun gospodar.

în circumscripția electorală nr. 15 
candidează două profesoare. Este 
vorba de Maria Bumbulet. direc
toarea casei pionierilor, care' s-a re
marcat. de-a lungul anilor, prin ini
țiative deosebit de valoroase in an
trenarea elevilor și pionierilor la o 
serie de acțiuni gospodărești atit 
pentru infrumusetarea școlilor, cit și 
pentru dezvoltarea aptitudinilor teh- 
nico-aplicative si artistice ale co
piilor. La rindul său. profesoara 
Floare Soim de la școala generală 
nr. 1 s-a remarcat prin spiritul său 
de exigentă si principialitate în 
munca de educatoare, prin inițierea 
unor acțiuni de bună gospodărire a 
scolii si zonei din imediata apropiere. 
Si asemenea lor. oameni inimoși si 
dăruiți trup și suflet cauzei obștii, 
ferm hotăriti să facă totul pentru 
dezvoltarea si infrumusetarea orașu
lui. sint toti cei 89 de candidați din 
rindul cărora vor fi aleși Viitorii de- 
nutati ai municipiului de pe Somes.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii”

A apărut revista

„MUNCA DE PARTID”
Nr. 11/noiembrie 1977

Sportul de masă la Alexandria
O discuție despre activitatea spor

tivă a tineretului din Alexandria, 
reședința județului Teleorman, este 
primită si susținută cu plăcere de or
ganizatorii sportului local. Prezen
tarea lucrurilor denotă o deplină cu
noaștere a .situației si cum aveam să 
ne convingem apoi direct, in cursul 
unui raid-anchetă — exemplificările 
la fata locului, la bazele sportive, 
susțin relatările interlocutorilor noș
tri : tovarășii Iulian Stancu. secretar 
al consiliului județean pentru educa
ție fizică si sport, si Ștefan Rosma- 
net. inspector școlar de specialitate.

Despre sportul școlar, despre des
fășurarea orelor de educație fizică ? 
Un prim popas, la școala generală 
nr. 3 (director : Marin Gament). Uni
tatea ne fusese prezentată drept mo
del (deși nu singurul 1) in ceea ce 
privește organizarea pe toate planu
rile a activității sportive școlare. 
Cele două profesoare de educație 
fizică si. în bună măsură, invătătoa- 
rele de la clasele I—IV asigură cu 
competentă desfășurarea orelor de 
sport, la dispoziție avînd. între alte
le, un complex de terenuri, precum 
si o frumoasă si bine dotată sală de 
sport. în curte, echipați corespunză
tor. elevii clasei a IV-a A sint în 
plină activitate.. Profesoara Liliana 
Cioacă exersează cu micii sportivi 
startul în probele de sprint. începe 
apoi un joc de baschet : cum arun
carea cu precizie la cos rămine incă 
o problemă (panourile sint cam înal
te. pe măsura echipelor de seniori), 
se insistă pe dribling, pe pase, pe cit 
mai multă mișcare pe teren. Direc
torul scolii ne vorbește cu justificată 
satisfacție si despre pasiunea pentru 
gimnastică a celeilalte profesoare de 
sport (Cornelia Dumitru), care a or
ganizat si coordonează direct un cen
tru de pregătire pentru copii (inciți- 
siv preșcolari). „Avem aproape tot 
ce ne trebuie pentru ca gimnastica 
șă fie îndrăgită si practicată de co
pii : sint insă cam puține orele cind 
ni se permite accesul în sală... Spe
răm ca odată cu darea in folosință a 
modernei săli de sport de lingă sta
dion, aflată in construcție, să ne ex
tindem activitatea" — remarcă pro
fesoara.

Nu departe, școala generală nr. 6 
oferă noi dovezi ale preocupării ca
drelor didactice si conducerii școlii 
(director : Tănase Mitrică) pentru a

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, joi, 
succesiv, in vizită protocolară de 
prezentare, pe ambasadorii la Bucu
rești ai: Republicii Populare Mon

Adunări festive cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Brăila și Constanța au 
avut loc adunări festive, la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, nume
roși oameni ai muncii.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Dumitru Bălan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, și V.I. 
Drozdenko. ambasadorul Uniunii 
Sovietice in tara noastră — la adu
narea organizată in municipiul Brăi
la. și Gheorghe Brînză. secretar al 
Comitetului județean Constanta al 
P.C.R., și Gheorghi Cebotarev. consu
lul general al U.R.S.S. la Constanța 
— Ia adunarea din această localitate.

în cuvintările rostite cu acest pri

Cronica zilei
Joi a părăsit Capitala, indreptin- 

du-se spre patrie, delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-romănă con
dusă de Oleg Iakovlevici Kasianen- 
ko. ministrul industriei ușoare al 
R.S.Ș. Ucrainene, vicepreședinte al 
conducerii centrale a A.P.S.R.. pre
ședintele filialei ucrainene a A.P.S.R, 
care, la invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S. a participat la manifes
tările organizate in țara noastră cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La aeroport, delegația a fost salu
tată de Enea Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului industriei ușoare, 
membru al Biroului Consiliului ge
neral A.R.L.U.S. Au fost prezenți 
reprezentanți ai Ambasadei sovietice 
la București.

*
Joi a sosit în Capitală o delegație 

a Uniunii Femeilor Vietnameze con
dusă de Nguyen Tlii Dinh. membru 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Vietnam, prim-vicepreședintă a Uni
unii Femeilor Vietnameze, viceminis- 
tru la Ministerul Invalizilor de 
Război și Afacerilor Sociale, care, la 
invitația Consiliului Național al Fe
meilor, face o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in țara noas- 
tră.

La aeroport, delegația a fost in- 
timpinată de membre ale Biroului 
C.N.F.

A fost de față Tran Thuan, am
basadorul Republicii Socialiste Viet
nam in România.

★
La București a fost semnată înțe

legerea de colaborare in domeniul ra
diodifuziunii și televiziunii intre Ra- 
dioteleviziunea română și Comitetul 
de radio și televiziune din R.S. Viet
nam. Documentul prevede intensifica
rea relațiilor de colaborare intre cele 
două organisme de. radio și televiziu
ne. a schimburilon.idn..programe ra
diofonice și de televiziune.

se asigura un climat favorabil dez
voltării sportului. Aici (ca peste tot 
in unitățile de invătămint din județ 
— ne asigură inspectorul școlar) cele 
cinci minute afectate gimnasticii de 
înviorare au devenit o obișnuință ; 
zilnic elevii se adună si se pregătesc 
singuri pentru executarea exerciții- 
lor. Programul îl dirijează și-l exem
plifică unul dintre ei. Profesorul de 
serviciu are doar rolul de suprave
ghetor. întîmplarea face să fim pre- 
zenti in școală tocmai cind. sub con
ducerea elevei Herlo Steliana din- 
tr-a V-a. elevii si elevele se aflau 
la programul de gimnastică. Momen-

• Un raid-anchetă pe tere
nurile și în sălile de sport
• Preocupări, inițiative și... 
speranțe • Din agenda

„Daciadei"

te de bună dispoziție pentru toti cei 
aproximativ 150 de copii aflati pe 
platoul din incinta scolii !

La această școală, unde întreaga 
activitate sportivă se desfășoară nu
mai in aer liber, există obiceiul ca, 
in timpul recreațiilor, mingile să stea 
la dispoziția oricui. Locul lor — 
știut de toti — sus. pe plasa porților 
de handbal, de unde amatorii, pe 
bază de... autoservire, le iau. se joa
că si. cînd sună de intrare, le pun 
]a loc. Directorul scolii — el insuși 
un animator al sportului — are nu
mai cuvinte de laudă la adresa pro
fesorilor Gh. Arghirescu si Al. Ola- 
ru. ca si a învățătorilor care, la cla
sele mici, predau educația fizică. în
tre alte acțiuni de promovare a spor
tului in rindurile elevilor se înscrie 
si organizarea — in cadrul „Dacia- 
dei“ si a Festivalului național „Cîn- 
tarea României" — a unei duminici 
cultural-sportive de amploare. Cu un 
program variat si cu o participare 
largă. Alături de numeroase intreceri 
si demonstrații sportive (alergări de 
viteză, sărituri in lungime si in înăl
țime. tenis de masă, șah. box, 
judo, handbal, minifotbal. gimnastică, 
ciclism etc), vor fi prezentate cintece 
sportive si patriotice, recitări, dan

gole, Țagaanlamin Dugbersuren, și 
Republicii Populare Congo, Emile 
Aurelien Bonguuande.

Cu acest prilej, primul ministru 
s-a intretinut cordial cu cei doi 
ambasadori.

lej. vorbitorii au subliniat semnifi
cația majoră a victoriei Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, succe
sele obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice, realizările poporului român 
in edificarea cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
cursul ascendent al relațiilor de prie
tenie. solidaritate si colaborare mul
tilaterală dintre partidele si popoa
rele noastre, tn acest context, vorbi
torii au menționat contribuția de cea 
mai mare însemnătate Ia acest curs 
a intilnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Iii ci 
Brejnev. ințelegerile stabilite cu 
aceste prilejuri conferind o bază 
trainică relațiilor româno-sovietice.

în încheierea adunărilor festive au 
fost prezentate spectacole susținute 
de formații artistice de amatori.

(Agerpres)

înțelegerea a fost semnată de luliu 
Fejes, director general adjunct al Ra- 
dioteleviziunii. române, și de Ly Van 
Sau. vicepreședinte al Comitetului de 
radio și televiziune din R. S. Viet
nam.

★
Joi a fost semnat in Capitală 

Protocolul privind cea de-a 7-a se
siune a Comisiei mixte româno-tur- 
ce de cooperare în domeniul turis
mului. care și-a desfășurat lucrările 
la București. Protocolul prevede 
schimburi reciproce de informații, de 
delegații de specialiști, de cadre din 
industria hotelieră, pentru mai buna 
cunoaștere a patrimoniului turistic, 
a valorilor de cultură și civilizație 
din cele două țări. Documentul men
ționează. totodată, lărgire 'T»orte- 
'nr. dinișg. sj. b
profil, realizarea de programe tu
ristice comune, de circuite si ex
cursii combinate pentru turiștii din 
România și Turcia, cit și din alte 
țări, de acțiuni pregătitoare ale ..Ă- 
nului turistic balcanic 1979“.

La semnare au participat Ion Cos- 
ma, ministrul turismului, și membri 
ai celor două delegații participante 
la lucrările comisiei. A fost de față 
Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei 
' a București.

★

Cu prilejul celei de-a doua ani- 
•ersări a cuceririi independentei de 
.tat. si proclamării Republicii Popu- 
are Angola. Institutul român pentru 
•elatiile culturale cu străinătatea a 
>rganizat joi. in Capitală, o mani
festare culturală.

Despre Însemnătatea acestui eve
niment a vorbit ziarista Eugenia 
Marinescu. Au participat membri ai 
conducerii I.R.R.C.S., Ligii de prie
tenie cu popoarele din Asia si A- 
frica. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic. .■ •

(Agerpres)

suri populare. Iar în rindul invitați- 
lor. majoritatea „interpreți" si spec
tatori — elevii scolii, părinții aces
tora. toate cadrele didactice.

Competiția națională „Daciada" a 
^stimulat si pe meleagurile teleormă- 
Snene noi inițiative si acțiuni de 
popularizare a sportului, organizarea 
unor intreceri cu largă audientă in 
jindul tineretului. între cele mai 
atractive intreceri. care au atras, in 
faza de masă, mii si mii de tineri și 
tinere atit de la orașe, cit si de la 
sate, se numără „Festivalul sportului 
școlar", „Festivalul sportului munci
toresc de masă". dotat cu „Cupa 
Teleormanul" (ale căror finale au 
avut loc la Alexandria) s
Iul sportului sătesc" (a o__ ,__...
s-a desfășurat in comuna Brînceni).

Organizatorii sportului teleormă- 
nean sint recunoscuti pentru preocu
parea lor constantă de a dezvolta 
activitatea sportivă de masă. Dar, 
concomitent, ei au in vedere — in 
ultima vreme cu din ce in ce mai 
multă grijă — si crearea unei baze 
solide pentru sportul de performantă. 
Si totul, sau aproape totul, șe stră
duiesc să facă prin forțe proprii. O 
largă 'selecție in rindul elevilor din 
școlile din întreg județul a eviden
țiat. existenta unor tineri talentați. 
capabili să atingă performanța spor
tivă. în asociațiile sportive, specia
liștilor (al căror număr era pină 
acum destul de mic) li s-au adăugat, 
din această toamnă. 34 de noi tineri 
profesori de educație fizică, precum 
si citiva antrenori priceputi. Toate 
acestea au făcut posibilă înființarea; 
deocamdată, a două unităti de per
formantă : clubul sportiv școlar din 
Alexandria (cu secții de atletism, 
judo, volei, fotbal) si centrul de tir.

Activitatea acestor secții este la în
ceput. deci performantele incă nu 
puteau apărea. Totuși, ne de o parte, 
cadrul organizatoric, dotările mate
riale. pregătirea si pasiunea vechi
lor si noilor antrenori si profesori de 
specialitate, iar. pe de altă parte, 
realele aptitudini, ambiția si con
știinciozitatea dovedite ia antrena
mente de tinerii (unii chiar foarte 
tineri 1) componenti ai secțiilor de 
performantă — generează de pe a- 
cum optimism, prefigurează apariția 
unor veritabili performeri si pe me
leagurile teleormănene.

Jon DUMITR1U

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE ANGOLA
Tovarășului dr. AGOSTINHO NETO

Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, 
Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA
Cu -prilejul celei de-a doua aniversări a cuceririi independenței de stat 

si a proclamării Republicii Populare Angola, îmi este deosebit, de plăcut, ca, 
in numele Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român, precum și al meu personal, să adresez Miș
cării Populare pentru Eliberarea Angolei. guvernului și poporului angolez, 
precum și dumneavoastră, stimate tovarășe Neto. felicitări cordiale și cele 
mai bune urări de succes in lupta pentru apărarea si consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, in opera de reconstrucție a patriei, de 
edificare a unei societăți libere și prospere, in concordantă cu aspirațiile 
șl interesele legitime ale poporului angolez prieten.

Partidul nostru acordă o importanță deosebită relațiilor tradiționale de 
slrinsă prietenie și solidaritate statornicite intre Partidul Comunist Român 
și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei. intre poporul român si 
poporul angolez, inchegate din perioada luptei dumneavoastră pentru abo
lirea dominației coloniale, pentru libertate si independentă națională.

Salutind pașii înregistrați pe calea dezvoltării relațiilor româno-angoleze, 
in condițiile noi create odată cu cucerirea independenți de către poporul 
angolez. Îmi exprim ferma convingere că. in spiritul voinței comune ex
primate in cursul intilnirilor pe care le-am avut la București, sau pe pă- 
mintul Africii, raporturile de prietenie și cooperare militantă dintre Parti
dul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Angola se vor adinei 
și diversifica in toate domeniile, in interesul celor două popoare, al trium
fului idealurilor păcii, libertății și progresului social, al instaurării unei 
noi ordini economice internaționale.

Folosesc si această ocazie pentru a vă transmite dumneavoastră personal 
multă sănătate și fericire, iar poporului angolez prieten progres si bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului LOPO DO NASCIMENTO
Prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Angola

LUANDA
Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării independentei de 

stat și a Republicii Populare Angola, am deosebita plăcere ca. in numele 
guvernului român și al meu personal, să vă transmit dumneavoastră si 
guvernului angolez cele mai sincere felicitări.

Folosesc această, ocazie pentru a-mi exprima încrederea că relațiile 
româno-angoleze se vor dezvolta in continuare, in interesul celor două po
poare. al cauzei păcii, independenței naționale șl progresului social.

MANEA MÂNESC
Prim-ministru al Guvei

Socialiste Ro-

Poporul angolez sărbătorește azi 
împlinirea a doi ani de la procla
marea independenței naționale — 
act istoric, in care și-a găsit Încu
nunarea lupta îndelungată dusă 
sub conducerea Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, imno- 
triva dominației coloniale, pentru 
cucerirea libertății naționale. Cu
cerirea independentei de stat a 
Republicii Populare Angola a con
stituit o nouă și elocventă confir
mare a invincibilității cauzei po
poarelor care luptă pentru afirma
rea dreptului sacru de a fi pe de
plin stăpme pe propriile destine.

Aflindu-se mereu alături de po
porul Angolei pe parcursul celor 15 
ani de luptă neînfricată pentru ne- 
atîmare. România socialistă i-a 
acordat, așa cum se știe. întregul 
său sprijin politic, moral și mate
rial. Poporul român, animat de senti
mente de trainică solidaritate in
ternaționaliști față de mișcările de 
eliberare națională, a salutat cu 
căldură si deosebită satisfacție a- 
ceastă strălucită izbindă, recunos- 
cind imediat guvernul creat de 
M.P.L.A.. reprezentantul legitim al 
poporului angolez, și stabilind re
lații diplomatice cu noul stat in
dependent.

Victoria luptei de eliberare și 
instituirea Republicii Populare An
gola au exercitat profunde influ
ente pozitive asupra ansamblului 
vieții politice, a raportului de forte 
de pe continentul african. Țară 
cu circa 6 milioane de lo
cuitori și cu un vast teritoriu, in- 
‘■umind 1 246 700 kmp. Angola dis
pune de însemnate resurse natu
rale, a căror punere in valoare 
in interesul național constituie un 
obiectiv esențial in eforturile pen
tru depășirea grelei moșteniri a 
trecutului colonial și . făurirea unei 
vieți noi pe pămintul Angolei. în
deosebi după zdrobirea intervenției 

bertatea ciștigată cu prețul atitor

vremea 

ȘTIRI SPORTIVE

jertfe, incălcindu-i suveranități.. «i 
integritatea, poporul angolez a 
trecut cu hotărire la profunde re
structurări. consacrîndu-și toate 
forțele propășirii economice și so
ciale. consolidării independenței 
patriei sale. Naționalizarea bănci
lor. a întreprinderilor industriale, 
reforma monetară, preluarea de 
către stat a majorității acțiunilor 
unor firme din sectorul extracției 
minerale, eforturile de a crea noi 
ramuri economice, mișcarea de 
cooperativizare de la sate — toate 
acestea pun baze solide indepen
denței economice a tinerei repu
blici. în același sens se înscriu 
și măsurile privind gratuita
tea asistentei sanitare pentru 
populație, construirea de școli și 
locuințe, organizarea comerțului si 
finanțelor statului, întărirea con
tinuă a puterii populare. Lozinca 
„Pifoductie. unitate, vigilentă" sintee 
tizează ansamblul preocupărilor ac
tuale ale poporului angolez, angajat 
într-o vastă operă de făurire a 
unei vieți noi, libere și prospere.

Opinia publică din țara noastră 
urmărește cu satisfacție și sinceră 
bucurie succesele obținute de po
porul angolez in consolidarea inde
pendenței și edificarea unei noi so
cietăți. între România și Angola, 
intre P.C.R. și M.P.L.A. se dez
voltă relații de colaborare fructuoa
să. in spiritul sentimentelor de 
simpatie reciprocă pe care le nu
tresc popoarele noastre, al solida
rității militante cu cauza dreaptă a 
popoarelor africane.

Reinnoindu-și. cu prilejul acestei 
sărbători, sentimentele de caldă . -■ 
prietenie și solidaritate cu po
porul angolez, tara noastră îm- > 
părtăsește convingerea că dezvolta
rea relațiilor de colaborare româno- 
angoleze slujește intereselor ambe
lor popoare, inscriindu-se. totodată, 
ca o contribuție însemnată la 
«firmarea tetn-Uor generale ale

V. o.

în nordul și estul țării și în zona de 
munte pină la 60—80 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 2 și plus 8 grade, iar ma
ximele între 6 și 16 grade, local mal 
ridicate. La munte, lapoviță și ninsoa
re. în București : Vremea se va răci 
ușor, mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi slabe. Vint moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

In acest ioc. reprezentativa Iu
goslaviei a aliniat următoarea for
mație: Borota (Katalinici) — Jelikici, 
Boljak. Stojkovici (Rajkovici), Hatu- 
nici (Bogdan). Mujinici (Tukrov). 
Zavișici. Trifunovici. SușicL Nikolici 
(Zajet). Zungul (Filipovici).

• în primul tur al turneului in
ternational de tenis de la Bogota, 
concurs contind pentru „Marele Pre
miu — F.LL.T." Ion Tiriac l-a în
vins cu 6—4, 3—6. 7—6 pe chilianul 
Jaime Filloil.

• în orașul japonez Fukuoka au 
continuat Întrecerile competiției fe
minine de volei pentru „Cupa Mon
dială". Iată rezultatele Înregistrate in 
ziua a doua : Grupa A : Japonia — 
S.U.A. 3—0. R.P. Chineză — Unga
ria 3—0 : grupa B : Cuba — U.R.S.S. 
3—0. Coreea de sud — Peru 3—2.

• CANALUL SUEZ 
SE RAMIFICA. In «■»> 
ce în diferitele puncte ale 
canalului continuă cu succes o- 
perațiunile de adincire și lăr
gire. care il vor face accesibil 
in 1982 unor nave de pînă la 
250 000 tone, la Cairo a fost 
semnat miercuri un acord cu 
compania japoneză „Mitsui" 
pentru săparea unei derivații. 
Este vorba de o ramură laterală, 
în lungime de 17 km, care va fi 
realizată la sud de Port Said, 
pentru a permite petrolierelor 
de mare tonaj ce vin dinspre 
Suez să se îndrepte direct spre 
Mediterana. Prima fază a lucră
rilor începe In aedste zile și va 
dura 32 de luni. Costul proiec
tului se ridică la 25 milioane 
dolari.

• GALERIILE DE 
ARTĂ DIN METROUL 
PARIZIAN. Este pentru prima 
dată că metroul din Paris găz
duiește o retrospectivă plastică 
de amploare. Timp de o lună 
și jumătate, una din gările me
troului va găzdui o expoziție 
consacrată lui Rubens, în cadrul 
manifestărilor de comemorare a 
400 de ani de la nașterea ma
estrului flamand. în afară de 
cele 38 de reproduceri ale pînze- 
lor celor mai reprezentative, un 
adevărat spectacol audio-vizual 
va evoca pasagerilor aspecte din 
opera și viața pictorului.

• MACARA PLUTI
TOARE. Pe Marea Neagră au 
început probele cu macaraua 

plutitoare sovietică „Viteaz", de 
1 600 tone. Numeroase opera
țiuni, printre care și manipula
rea mașinilor de forță, cu pu
terea de 4 000 kW, sint automa
tizate. Macaraua este construită 
in așa fel Incit poate funcționa 
și pe o furtună de gradul opt. 
După terminarea probelor, ma
caraua va efectua o cursă în 
jurul Europei pentru a ajunge 
la Leningrad, unde urmează să 
fie folosită pentru lucrările de 
întreținere a șenalului navigabil 
din Golful Finic, pentru ridica
rea' navelor scufundate și pen
tru lucrări de consolidare a ma
lurilor.

• RECORD AERO- 
NAUTIC. Jack Rodd și Ha
rold Benham, doi piloți din sta
tul american Colorado, au efec

tuat un zbor în jurul lumii • la 
bordul unui avion cu elice, sta
bilind un nou record pentru a- 
ceastă categorie de aparate : 
10 zile, 23 ore și 33 minute. 
Micul avion, pe care cei doi pi
lot!, in vîrstă de 56 și, respec
tiv, 58 de ani, l-au botezat 
„Bonanza", a întrecut vechiul 
record cu o zi, 3 ore, 56 minute. 
Zborul s-a desfășurat fără pe
ripeții pină în ultima etapă 
Honolulu—California, in care cei 
doi temerari au trebuit să fie 
ghidați de serviciile de coastă 
californiene,

• POLUAREA Șl 
ZOOLOGIA. Aproximativ 
60 la sută din speciile de ani

male cunoscute pe teritoriul 
R.F.G. sint pe cale de dispariție 
sau au și dispărut, ca urmare 
a daunelor provocate de om 
mediului ambiant. Această con
cluzie s-a desprins dintr-un 
studiu efectuat timp de cinci 
ani de oameni de știință vest- 
germani, în vederea intocmirii 
așa-numitei „cărți roșii" a spe
ciilor de animale și vegetale 
care viețuiesc pe teritoriul Ger
maniei occidentale.

• LOCUINJĂ SO
LARĂ. în cadrul expoziției 
energetice deschise în localitatea 
Anaheim (California) a fost 
prezentat proiectul unei locuințe 

ce ar urma să fie încălzită cu 
ajutorul Soarelui. Construcția a- 
cestei case va costa cu 15—20 
la sută mai puțin decit cea a 
caselor obișnuite, iar încălzirea 
ei va fi cu 30—50 la sută mai 
ieftină. Expoziția are ca gene
ric : „Să lăsăm Soarele să ne 
încălzească/* * și reliefează diver
sele posibilități de folosire a Soa
relui pentru producerea de 
energie.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 noiembrie. In țară : Vremea se 
va răci ușor, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi cu caracter local. Vin- 
tul va sufla moderat, cu intensificări

• Campionatul național de hochei 
pe gheață (turul 4) a continuat a- 
seară pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August", cu des
fășurarea jocului dintre echipele Di
namo și S.C. Miercurea Ciuc. Ho- 
cheiștii bucureșteni au terminat în
vingători cu scorul de 14—5 (5—0, 
6—5. 3—0). Astăzi de la ora 18 are 
loc intilnirea : Steaua — S.C. Miercu
rea Ciuc.
• Continuindu-si pregătirile în ve

derea meciului pe care-1 va disputa 
duminică la București cu echipa 
României in cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, selecționata 
de fotbal a Iugoslaviei a susținut un 
joc de verificare în orașul Zemun 
în compania formației locale Gale- 
nika. Selectionabili.i au terminat În
vingători cu scorul de 2—1 (1—1). 
prin golurile înscrise de Zungul 
(rain. 25) si Filipovici (min. 87).

• BAGAJ... SUSPECT, 
în cursul unor descinderi efectua
te la Istanbul, agenți ai brigăzii 
antidrog locale au descoperit și 
confiscat 300 kilograme de hașiș, 
în cadrul acestei acțiuni poli
țienești au fost arestate patru 
persoane suspectate de aparte
nență la o bandă internațională 
de traficanți de stupefiante ce 
transportă droguri din zona O

rientului Mijlociu în Europa 
occidentală. Pe de altă parte, la 
aeroportul orașului vameșii au 
descoperit in valiza unui p'a- 
sager peste 11 kilograme de 
hașiș ce urma să fie transportat 
în Belgia. Și acest traficant a 
fost reținut de poliție.

• RECUPERAREA E- 
NERGIEI MOTOARELOR 
DIESEL. 0 {irmâ f'nlandeză 
experimentează in prezent un 
sistem de recuperare a energiei 
termice a motoarelor diesel de 
mare capacitate. Lichidul care 
răcește un astfel de motor si 
gazele de eșapament sint folo
site la încălzirea unui cazan de 
mare randament, care furnizea
ză apă caldă pentru o clădire a 
fabricii din Linnavauri.

• REBUS GIGANTIC.
Belgianul Henri Blaise, in virstă 
de 38 de ani. a declarat că a 
realizat, după o muncă de opt 
ani. „cel mai mare jo<; de cuvin
te încrucișate din lume", omo
logat ca atare de celebra „Gui
neas Book of Records". Jocul 
conține 25 000 de careuri cu 
7 748 de definiții, fiind destinat 
rebusiștilor de limbă franceză 
din lumea întreagă. Cei intere
sați să-1 dezlege vor avea ne
voie de un spațiu considerabil 
pentru a arunca fie și o privire 
de ansamblu asupra lui. dimen
siunile acestuia fiind de 1X1,7 
metri. Definițiile sint prezentate 
într-o broșură de 170 de pagini. 
„Cred că un rebusist Începător 
ar avea nevoie de aproximativ 
doi ani pentru a dezlega jocul, 
iar unul cu oarecare experien
ță — de trei sau patru luni", 
a declarat Henri Blaise.
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„Instaurarea noii ordini economice 
si politice mondiale- 

nu mare obiectiv al lumii contemporane"
Dezbaterile din Comitetul pentru probleme economice 

și financiare al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10. — Trimi

sul nostru special transmite : în 
comitetul pentru probleme economi
ce si financiare al Adunării Gene
rale a O.N.U. se desfășoară în pre
zent dezbaterea asupra rapoartelor 
de activitate ale P.N.U.D. (Progra
mul Națiunilor Unite pentru Dez
voltare). U.N.I.C.E.F. (Fondul Națiu
nilor Unite pentru copii) si UNFPA 
(Fondul Națiunilor Unite pentru 
problemele populației). Pe margi
nea rapoartelor au loc discuții legate 
de natura, dimensiunile si priorită
țile activităților respective. în con
textul larg al necesității edificării 
noii ordini economice internaționale.

Expunînd poziția tării noastre în 
legătură cu aceste activități, delega
tul român s-a ocupat, în mod deo
sebit. de P.N.U.D. El a subliniat că 
sarcina primordială a P.N.U.D. este 
de a spori contribuția sa la marele 
obiectiv al lumii contemporane si 
implicit al O.N.U. — INSTAURAREA 
NOII ORDINI ECONOMICE ȘI PO
LITICE MONDIALE.

în acest cadru, delegația română 
apreciază eforturile întreprinse în 
vederea unei mai mari eficacități a 
activității P.N.U.D. prin descentra
lizarea, pe plan local, în zonele unde 
sînt puse în aplicare anumite pro
grame. a unor competente deciziona
le. prin preocuparea de a se adapta 
noilor exigente si probleme. prin 
respectarea ca o regulă de conduită

intangibilă a programelor si priori
tăților naționale, a politicii economi
ce a țărilor care primesc asistentă. 
O asemenea conduită trebuie să con
stituie si în viitor piatra unghiulară 
a raporturilor dintre P.N.U.D. si ță
rile beneficiare.

România consideră că P.N.U.D. 
trebuie să acorde o atenție tot mai 
mare sectorului industrial, nrecum si 
facilitării accesului țărilor în curs 
de dezvoltare la cuceririle științei și 
tehnicii, transferului de tehnologie, 
ca mijloc important pentru accele
rarea dezvoltării economice si redu
cerii treptate a decalajelor econo
mice.

Ca tară membră a „Grupului ce
lor 77“ România înțelege să lărgească 
Si să consolideze cooperarea fruc
tuoasă, reciproc avantajoasă, stabilită 
eu P.N.U.D.

De asemenea, România apreciază 
eforturile îndreptate spre integrarea 
activității U.N.I.C.E.F. în procesul de 
dezvoltare economică si socială — 
un moment important în această di
recție urmîrid să-l constituie Anul in
ternational al copilului. Vorbitorul 
s-a referit, totodată, la buna colabo
rare existentă între România și Fon
dul Națiunilor Unite pentru proble
mele populației, o ilustrare concretă 
in acest sens constituind-o activita
tea Centrului Demografic de la Bucu
rești.

Adunarea Generală a O N U. a adoptat o rezoluție

In sprijinul reglementării pașnice
-___ LI____ ! _!__
u pruoiemei upnvie

„a capătul a două zile de dezbă
tui. în cadrul cărora au luat cuvin
te un mare' număr de vorbitori, 
Aiunarea Generală a O.N.U. a adop
ți, miercuri după-amiază. cu 116 vo- 
t>ri pentru. între care și votul 
î*>mâniei,  6 contra și 20 abțineri, o 
Ț'zoluție care cheamă la reluarea 
firă întirzicre a convorbirilor inter- 
rimunitare cu privire la Cipru 
si cerc tuturor părților interesate să 
si abțină de la orice acțiune unila- 
țjrală care ar putea dăuna perspec- 
iVelor unei reglementări pașnice.
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Rezoluția recomandă, de asemenea, 
ci problema cipriotă să rămînă per
manent în atenția Consiliului de 
Securitate, care să adopte „toate mă
surile practice îndreptate spre apli
carea efectivă a rezoluțiilor în legă
tură cu această chestiune, sub toate 
Aspectele lor“.

Totodată. rezoluția reînnoiește 
apelul adresat tuturor statelor de a 
respecta suveranitatea, independenta, 
integritatea teritorială si nealinierea 
Republicii Cipru si de a se abține 
de Ia orice formă r’e amestec în tre
burile sale interne. în același timp, 
se hotărăște ca punctul privind pro
blema cipriotă să fie inclus pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale.

★
Președintele Ciprului, Spyros Ky- 

prianou, și-a exprimat „profunda sa
tisfacție" față de rezoluția adoptată 
de Adunarea Generală a O.N.U. în 
problema cipriotă. Totodată, pre
ședintele a apreciat că rezoluția con
ține toate elementele necesare unei 
soluționări satisfăcătoare a problemei 
Ciprului.

Se dezvăluie adevărul asupra unei odioase crime 

a rasiștilor sud-africani

Steve Biko a fost ucis în închisoare

„România dezvoltă o largă colaborare 
cu numeroase țări in domeniul educației"

Lucrările reuniunii general-europene de la Belgrad
BELGRAD 10. — Trimisul special 

Agerpres transmite : în ultimele zile, 
dezbaterile din cadrul organului de 
lucru care se ocupă de problemele 
cooperării in domeniul culturii și 
contactelor intre persoane s-au con
centrat asupra cooperării și schimbu
rilor in sfera educației.

Luind cuvintul, reprezentantul ro
mân a subliniat importanța deose
bită a îrivățămintului, care necesită 
o permanentă promovare de idei și 
măsuri noi. datorită perioadei lungi 
necesare pentru calificarea cadrelor, 
vitezei cu care sint acumulate noi 
date și valori, contribuției fiecărui 
popor la tezaurul științei, culturii și 
tehnologiei. El a subliniat măsurile 
adoptate in acest domeniu în Româ
nia in deplină concordanță cu dez
voltarea social-economică a țării și 
cu cerințele revoluției științifice și 
tehnice. Referindu-se la relațiile de 
cooperare cu alte țări, vorbitorul a 
arătat că acordurile culturale și ști
ințifice încheiate de România cu 25 
de țări participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa prevăd largi schimburi și in 
domeniul educației. Pe baza acestor 
acorduri, diferite universități și insti
tute de invățămint superior din 
România au încheiat aranjamente de 
colaborare directă cu instituții simi
lare din 15 țări participante.

Vorbitorul a scos apoi în evidență 
eforturile deosebite ce se fac în 
România pentru studierea limbilor și 
civilizațiilor străine. El a relevat, de 
asemenea, atenția deosebită care ge

acordă învățămintului in limba ma
ternă a naționalităților conlocuitoa
re din România. în România studiul 
limbilor străine se efectuează atit în 
școală, cit și la cursuri organizate de 
universitățile populare, casele de cul
tură, cărora, li se adaugă cursurile 
speciale de limbi străine la radio și 
televiziune. După ce a enumerat o 
serie de exemple de cooperare cu țări 
străine în domeniul științei pedago
gice, al schimburilor de materiale di
dactice, de lectori și în alte domenii, 
vorbitorul a prezentat preocuparea 
României pentru o mai bună cunoaș
tere a istoriei, geografiei și culturii 
fiecărui popor. El a vorbit în acest 
sens despre activitatea unor co
misii mixte de îmbunătățire a pre
zentării istoriei și geografiei în,ma
nualele școlare, comisii care funcțio
nează cu un număr de țări, printre 
care Austria, Bulgaria, R.F. Germa
nia și Ungaria.

Reprezentantul român a amintit, de 
asemenea, schimbul util de vederi și 
experiență ce a avut loc recent la 
București în cadrul colocviului inter
național „Preocupări privind reflec
tarea corectă a istoriei, civilizației și 
culturii popoarelor europene în ma
nualele școlare și universitare". El a 
menționat, totodată, activitatea fruc
tuoasă a Editurii didactice și peda
gogice care efectuează schimburi de 
manuale sau capitole de manuale 
școlare cu edituri similare din țări 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE
ÎN ȚĂRI ÎN CURS

STIMULAREA INDUSTRIEI 
MINIERE

MEXIC. — Valoarea producției 
miniere a Mexicului va depăși, in 
1982. 41 miliarde pesos — a afirmat 
ministrul mexican al patrimoniului 
national si dezvoltării industriale^ 
Andres de Oteyza. El a precizat că 
guvernul a elaborat o serie de pro
iecte vizind dezvoltarea industriei 
miniere, prin a căror realizare aceas
tă ramură industrială va deveni unul 
din sectoarele-cheie ale economiei 
naționale.

CAMPANIE NAȚIONALA
PENTRU LICHIDAREA
ANALFABETISMULUI

DE DEZVOLTARE
rilor urmînd să fie studiat cu ajutorul 
izotopilor.

Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare si Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică vor acorda 
asistentă Republicii Șri Lanka, în 
vederea realizării proiectului.

EXTINDEREA REȚELEI
DE ELECTRIFICARE

ORIENTUL MIJLOCIU
• Peste 110 persoane — victime ale atacului israelian din sudul 
Libanului • Primarul Gâzei : „O.E.P. — reprezentant legitim 

al poporului palestinian"
BEIRUT 10 (Agerpres). — Guver

nul libanez a condamnat raidurile 
aeriene israeliene în sudul tării, ex- 
primîndu-si speranța că toate părțile 
vor aplica acordurile de pace in 
această regiune. în urma unei reu
niuni a cabinetului, care a examinat 
situația din sudul tării, unde a avut 
loc, miercuri, un atac israelian, un 
purtător de cuvînt oficial a subliniat 
că „situația generează îngrijorare 
din cauza evenimentelor sîngeroase 
care s-au produs în această zonă". 
Guvernul libanez — a subliniat pur
tătorul de cuvint — a întreprins con
tacte pe plan international pentru a 
împiedica degradarea situației.

Pe de altă parte, potrivit unei de
clarații difuzate de agenția națională 
libaneză de știri, reluată de agenția 
U.P.I., numărul celor care și-au pier
dut viata în urma atacului israelian 
de miercuri a depășit 110 persoane.

★
Guvernul libanez a decretat apli

carea parțială a dispozitiunilor legii 
asupra stării de urgentă, in urma 
deteriorării situației din tară — in
formează agenția France Presse.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și-a exprimat „profunda 
neliniște" în fața noii escaladări a 
ostilităților din sudul Libanului. El a 
făcut apel la toate părțile să mani
feste cea mai mare reținere si să 
coopereze la eforturile în curs de 
desfășurare pentru restabilirea înce
tării focului.

★
GAZA 10 (Agerpres). — Rashad El 

Shawa, primarul orașului Gaza, din 
teritoriile ocupate de Israel, care a 
avut recent la Beirut o intîlnire cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P.. a declarat 
că numai O.E.P. poate reprezenta pe 
palestinieni la Geneva. „Sint sigur, a 
spus el, că dacă O.E.P. participă la 
Geneva, delegația sa va cuprinde și 
reprezentanți din teritoriile ocupate, 
dar nu a fost făcută încă nici o op
țiune. Dacă voi fi desemnat de 
O.E.P. voi accepta să merg la Ge
neva. Dar nu voi merge la Geneva 
decit în perfectă coordonare cu 
O.E.P.".

R. P, CHINEZĂ

Măsuri de creștere 
a nivelului de trai
PEKIN 10 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că, începind da 
la 1 octombrie, au fost majorate sa
lariile pentru aproximativ 46 la sută 
din totalul muncitorilor șl angajați- 
lor din China. De această majorare 
beneficiază muncitori din industrie, 
lucrători din comerț și serviciile co
merciale, cadre didactice, personal 
științific și tehnic, cadre medicale, 
din domeniul literaturii șl artei, al 
administrației de stat. Accentul este 
pus pe mărirea salariilor mici și ale 
oamenilor muncii cu experiență în
delungată în producție. Agenția 
China Nouă menționează că a- 
ceastă sporire a salariilor intervine 
ca urmare a îmbunătățirii treptate a 
econortiiei naționale și a creșterii 
veniturilor statului.

SUEDIA

Dificultăți în industria siderurgică
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — în 

vederea rezolvării dificultăților cu 
care este confruntată industria si
derurgică, guvernul Suediei preconi
zează acordarea de credite și împru
muturi întreprinderilor din acest 
sector, care, timp îndelungat, a fost 
baza și, în același timp, barometrul 
întregii economii suedeze. Astfel, 
pentru întreprinderile producătoare 
de oțeluri speciale se are în vedere 
alocarea de fonduri în valoare de 
1,3 miliarde coroane (271 milioane 
dolari), iar pentru celelalte, suma de 
4,5 miliarde coroane (955 milioane 
dolari).

Studii recente arată că industria 
siderurgică suedeză a cunoscut de 
mai mult timp dificultăți, numai in 
1976 pierderile din sectorul oțelurilor 
speciale fiind de aproximativ 500 mi
lioane coroane. De asemenea, per
spectivele se anunță defavorabile, 
menționează agenția A.P., peste 5 000 
de salariați fiind amenințați cu pier
derea locurilor de muncă. Ministrul 
industriei, Nils Asling, a refuzat să 
infirme sau să confirme această ci
fră, dar în unele cercuri de afaceri 
se apreciază că ea va putea crește 
pină la 8 000, relevă agenția citată.

Încheierea convorbirilor 
dintre reprezentanții 

U.C.I. și P.C. din Spania
BELGRAD 10 (Agerpres). — în 

comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei în Iugoslavia a lui 
Santiago Carrillo, secretar general al 
P.C. din Spania, se arată că U.C.I. 
și P.C. din Spania sprijină pe de
plin politica de colaborare cu toa
te . partidele și mișcările progresiste 
și democratice și alte forțe politice 
organizate în lupta pentru transfor
mările democratice din propriile țări, 
pentru pace, pentru colaborare in
ternațională pe baza egalității in 
drepturi. Cele două partide vor con
tinua să sprijine și să-și exprime so
lidaritatea cu partidele și mișcările 
din țările nealiniate, cu mișcările de 
eliberare în lupta lor pentru liber
tate, pentru menținerea independen
ței naționale, pentru dezvoltarea 
accelerată a țărilor in curs de dez
voltare, pentru edificarea noii or
dini economice, pentru progresul și 
transformarea socială democratică.

ITALIA

Pămînturi părăsite — cultivate de șomeri

Steve Biko a fost ucis in în
chisoare — a recunoscut minis
trul sud-african al justiției, po
rției și închisorilor, Jimmy Kruger, 
Rrecizînd că liderul populației de cu- 
‘bare a încetat din viață ca urmare 
H rănilor primite in regiunea cra
niană în timpul detenției sale. Kru- 
Șer a respins însă responsabilitatea 
poliției în comiterea acestei crime, 
neclarînd cu cinism că „rănile la 
Cap pot fi provocate în mai multe 
țeluri" și că „nu există probe care să

dovedească responsabilitatea poli
ției".

în același timp, șeful regimului ra
sist din R.S.A.. Vorster, a declarat^ cu 
emfază că embargoul asupra livrări
lor de armament către R.S.A. sanc
ționat de Consiliul de Securitate nu 
va avea efecte prea mari. întrucît gu
vernul său a prevăzut o asemenea 
măsură si a întreprins acțiunile nece
sare pentru a „crea posibilitatea tării 
sale de a fi «independentă» în mate
rie de înarmare".

INDIA. — La Delhi a avut loc șe
dința Comitetului national pentru 
lichidarea analfabetismului în India, 
în cadrul ședinței a fost aprobată re
comandarea primului ministru Mo
rarii Desai de a se cuprinde in ur
mătorii clhci ani in rețeaua învățâ- 
mintului pentru lichidarea analfabe
tismului întreaga populație a tării 
între 15 și 35 de ani. A fost adop
tată, de asemenea, hotărirea de a se 
atrage în lupta pentru alfabetizarea 
populației si tineretul studios, sindi
catele. organele de presă.

COMBATEREA EROZIUNII

ALGERIA. — Pînă în 1987 se va 
încheia electrificarea totală a Alge
riei. se arată intr-un studiu publicat 
de presa algeriană. Numai in 1981 
programul de electrificare a locali
tăților va beneficia de o investiție 
de 500 milioane dinari. Cel de-al doi
lea plan economic (1973—1977) pre
vede racordarea la rețeaua electrică 
a încă 939 localități si construirea a 
6 000 km de linii electrice.

O PRODUCȚIE ANUALA
DE DIAMANTE DE 50 000

DE CARATE

Ultimul număr al 
revistei franceze „Le 
Nouvel Observateur" 
relatează despre un 
fenomen neobișnuit 
ce-și face loc in Ita
lia : sub presiunea 
crizei economice, a 
creșterii numărului 
șomerilor — evaluat 
astăzi la 1 700 000 (din 
care 1 040 000 persoa
ne intre 14 și 29 de 
ani) — mii de tineri 
iși părăsesc localități
le de origine. ocupind 
terenurile părăsite. FA 
Se organizează in co

operative. „Decima — 
scrie revista — este 
una dintre cele 146 de 
astfel de cooperative 
agricole care au apă
rut anul acesta aproa
pe veste tot in Italia. 
Situată nu departe de 
Roma, ea cultivă deja 
32 000 de hectare și u- 
tilizează peste 2 200 de 
tineri șomeri. Feno
menul este de masă și 
reprezintă o încercare 
de răspuns la proble
ma șomajului în rin- 
dul tineretului ti la

criza societății. Este 
un fapt că astăzi, în 
Italia, un număr im
portant de tineri — 
studenți, șomeri, per
soane cu ocupație 
temporară — par de
ciși să se dedice mun
cii cimpului. Tinerii 
care ocupă pămintu- 
rile comunale neculti
vate sau prost culti
vate o fac de acum 
înainte cu consimță- 
mîntul mai mult sau 
mai puțin explicit al 
municipalităților".

Legalizarea
P. C. Dominican

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres). 
— Președintele Republicii Dominica
ne, Joaquin Balaguer, a ratificat re
zoluția celor două camere legislative 
(parlamentul) cu privire la legali
zarea Partidului Comunist Dominican 
(P.C.D.) — anunță agenția Prensa 
Latina. Prin aceasta. P.C.D. este au
torizat să-si desfășoare în mod legal 
activitățile politice, după o perioadă 
de 14 ani în care a fost scos in afara 
legii.

Secretarul general al P.C. Domini
can, Narciso Isa Conde, a anunțat că 
partidul său va participa la alege
rile generale programate să aibă loc 
în mai 1978. El a relevat că decizia 
autorităților de a recunoaște P.C.D. 
reprezintă un progres considerabil 
în situația politică dominicană.

SOLULUI

SRI LANKA. — Un vast program 
vizînd recuperarea. în zonele de coas
tă. a unor întinse terenuri, supuse 
eroziunii, urmează să fie lansat in 
Republica Sri Lanka, în baza une| 
hotărîri a guvernului acestei țării 
Pentru realizarea proiectului va fi 
utilizată tehnologia nucleară, feno
menul de sedimentare în zona țărmu

LESOTHO. — Primul ministru al 
statului Lesotho. Leabua Jonathan, a 
inaugurat oficial prima mină din 
tară. Situată la o altitudine de 3 050 
metri, in apropiere de Leribe, in 
nord-estul tării, exploatarea va avea 
o producție de diamante estimată la 
50 000 carate anual in viitorii opt ani. 
Statul are o participare de 25 la sută 
la acțiunile noii mine.

Studiile efectuate de geologi încă 
din deceniul trecut au condus la con
cluzia că rezervele de diamante din 
zonă nu sînt prea mari, dar că prin
tre acestea există exemplare de pro
porții considerabile, cum ar fi dia
mantul de 527 carate descoperit in 
1965 si cel de 601 carate găsit in 
1976. După cum se știe, Lesotho este 
unul din cele mai sărace state din 
Africa.

agențiile de presă transmit:

S. U. A.

„Problemele energetice frînează creșterea economiei, 
afectează fiecare familie americană" »

Președintele Jimmy Carter despre necesitatea adoptării unui sever program 
de economisire a energiei

Presa din S.U.A. consacră ample 
spatii unei „probleme cruciale pen
tru națiunea americană", asa cum 
a caracterizat-o președintele Jimmy 
Carter, atit în recenta sa confe
rință de presă, cît si in cuvîntarea 
sa televizată adresată poporului a- 
merican si consacrată în întregime 
problemelor energiei. însăsi această 
succesiune de acțiuni la nivel pre
zidențial, într-un foarte scurt inter
val de timp, demonstrează dimen
siunile acestei probleme, chiar pen
tru o țară cu importante resurse 
energetice cum sînt S.U.A., în
semnătatea deosebită care i se a- 
cordă de către actuala administra
ție. Marile ziare americane „New 
York Times", „Washington Post", 
„Christian Science Monitor" scot.de 
altfel in evidență, ca o dovadă a a- 
tentiei primordiale pe care o acor
dă Casa Albă acestei probleme, fap
tul că președintele Carter a hotărît 
să-și amine turneul său proiectat, 
incă de multă vreme, intr-un nu
măr de 9 state tocmai pentru a fi m 
tară într-un moment cînd în cele 
două camere ale Congresului ame
rican se hotărăște soarta programu
lui global cu privire la energie.

Adresînd un insistent apel po
porului și Congresului american, 
președintele a argumentat „de ce 
este atit de important un aseme
nea program energetic și care sint 
riscurile dacă se va da dovadă de 
timiditate sau lipsă de dorință in a 
înfrunta această problemă". „Cu 
fiecare lună care a trecut — a ară
tat președintele Carter — situația 
noastră in domeniul energiei s-a 
înrăutățit. în vara acestui an am 
folosit mai mult petrol și benzină 
decit oricînd in istoria țării noas
tre. O cantitate din ce in ce mai 
mare din acest petrol provine din 
străinătate. Din aprilie, importurile 
de petrol ne-au costat 23 miliarde 
dolari — circa 350 de dolari pe o 
familie americană tipică".

Relevînd dimensiunile acestei 
probleme in contextul dificultăților

economico-sociale ce confruntă 
Statele Unite,' președintele a ară
tat : „în urmă cu cîteva săptămîni, 
la Detroit, un siderurgist șomer 
mi-a spus ceva care ar putea re
flecta ceea ce simt mulți ameri
cani. «Domnule președinte, a spus 
el, nu prea am chef să vorbesc 
despre politica energetică și exter
nă. Sint preocupat cum voi putea 
trăi... Nu pot fi preocupat prea 
mult de alte lucruri atunci cind am 
de crescut o fiică în vîrstă de 10 
ani și cind nu am slujbă la vîrsta

merțul cu alte țări. Anul acesta, în 
primul rînd datorită petrolului, im
porturile noastre vor depăși cu cel 
puțin 25 miliarde de dolari va
loarea tuturor bunurilor ameri
cane vindute în străinătate".

în același timp, șeful executivu
lui american a arătat că importul 
masiv de petrol de către Statele 
Unite majorează prețul resurselor 
energetice pe plan internațional, 
deoarece înlesnește producătorilor 
străini ridicarea prețurilor. „Dacă 
această tendință va continua — a
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de 56 de ani». înțeleg starea lui, 
dar trebuie să vă spun adevărul. 
Iar adevărul este că nu se poate 
vorbi despre problemele noastre 
economice, acum sau în viitor, fără 
a vorbi despre energie".

Președintele a insistat apoi asu
pra amplorii și consecințelor im
porturilor de petrol. „Fermierii 
americani sint in prezent cei mai 
mari exportatori agricoli din lume. 
Pentru a plăti cantitatea de petrol 
importată într-un singur an, este 
necesară întreaga cantitate de ali
mente și vegetale pe care o expor
tăm in doi ani — circa 45 miliarde 
dolari. Acest import excesiv de 
petrol străin face o breșă extraor
dinară și in creșterea rapidă a eco
nomiei noastre naționale. El afec
tează fiecare familie americană. El 
provoacă șomaj. Fiecare creștere 
in valoare de 5 miliarde dolari a 
importurilor de petrol ne costă 
circa 200 000 de locuri de muncă. 
Ne costă investiții. Mari resurse 
din bogăția Americii nu mai rămin 
aici pentru a se construi fabrici și 
pentru a contribui la îmbunătățirea 
vieții noastre. Importul îngreu
nează echilibrarea bugetului fede
ral și finanțarea programelor nece
sare poporului, dezechilibrează co

subliniat el — dependenta excesivă 
de petrolul străin ar putea deter
mina dependența crescîndă a însăși 
securității națiunii noastre de re
surse energetice incerte".

Se știe că prețul petrolului este 
în prezent de cinci ori mai mare 
decit în 1973. Cu toate acestea — 
arăta președintele — marea pro
blemă este pur și simplu aceea că 
folosim prea multă — și risipim 
prea multă — energie. Importurile 
noastre au crescut de peste trei ori 
in ultimii 10 ani. Dacă nu vom ac
ționa rapid, importurile vor conti
nua să crească și toate consecințele 
decurgînd din aceasta se vor 
agrava.

în baza acestei realități, pre
ședintele Carter a prezentat un 
plan de măsuri energice, care pre
vede : în primul rind. reducerea 
consumului ; în al doilea rînd, tre
cerea de la petrol și gaze la alte 
surse de energie, și. in al treilea 
rind, încurajarea producției proprii 
de energie. Legislația propusă Con
gresului are in vedere stimularea 
proiectelor de cercetare și dezvol
tare, penalizări în domeniul impo
zitelor, precum și adoptarea de 
măsuri pentru a grăbi trecerea de 
Ia petrol și gaze la cărbune, ener

gie eoliană și solară, la surse ener
getice geotermale etc.

Referindu-se la presiunile poli
tice ale cercurilor petroliere, șeful 
Casei Albe a arătat că „trebuie 
recompensate persoanele și com
paniile care descoperă și produc 
petrol și gaz nou, dar nu trebuie 
să le dăm profituri căzute din cer 
pentru exploatările existente, în 
detrimentul poporului american". 
El a atras atenția că nu este vorba 
de o încercare a puterii intre pre
ședinte și Congres. Ceea ce se mă
soară acum sint puterea și voința 
națiunii de a recunoaște existența 
unei amenințări și de a face față 
unei încercări serioase. „Dacă nu 
vom acționa cu curaj astăzi — a 
subliniat în încheierea cuvîntării 
sale președintele — este sigur că 
vom avea de făcut față unor serii 
de crize și mai mari miine — 
lipsa energiei, deteriorarea mediu
lui înconjurător, o birocrație și re
glementări guvernamentale mai 
masive și programe nechibzuite și 
falimentare".

în cazul cînd legislația votată de 
Congres nu va răspunde „criteriilor 
fundamentale ale echității și efi
cienței", președintele Carter a lăsat 
să se înțeleagă că va recurge la 
dreptul său de veto și a adresat 
un apel poporului american de a-1 
sprijini în rezolvarea „acestei pro
bleme vitale".

Apelul a stîrnit ecou în rîndu- 
rile opiniei publice. „Planeta noas
tră nu posedă rezerve nelimitate 
de petrol — se arată într-o scri
soare de sprijinire a programului 
prezidențial, publicată in «New 
York Times». Dacă vom adopta 
măsurile necesare pentru a con
serva resursele noastre existente, 
vom dobîndi răgazul necesar să 
dezvoltăm resurse de înlocuire și 
astfel vom salva pe copiii noștri 
de povara unei crize de nerezol
vat".

Romulus CAPLESCU

Apel la solidaritatea for
țelor democratice din Por
tugalia» Comisia politică a Parti
dului Comunist Portughez a adresat 
tuturor forțelor democratice și an
tifasciste din Portugalia apelul de a 
se solidariza „în actualul moment 
critic din existența națiunii". într-o 
declarație dată publicității Ia Lisa
bona se subliniază „necesitatea dia
logului, înțelegerii și acțiunilor co
mune în vederea depășirii crizei, 
pentru apărarea libertăților și a ce
lorlalte cuceriri revoluționare".

Intîlnire a forțelor stîn- 
gii din Franța. Reprezentanți ai 
Partidului Comunist Francez, ai 
Partidului Socialist și ai Mișcării Ra
dicalilor de Stingă s-au întîlnit, 
miercuri seara, la sediul M.R.S., din 
Paris, pentru prima dată de la între
ruperea, la 23 septembrie, a nego
cierilor asupra actualizării progra
mului comun de guvernare al stîn- 
gii, încheiat între cele trei partide 
în 1972. La încheierea reuniunii, re
prezentanții celor trei partide au de
clarat că discuțiile nu au progresat, 
între Partidul Socialist Francez și 
Mișcarea Radicalilor de Stînga a fost 
semnat un acord privind colaborarea 
dintre cele două partide in primul 
tur al alegerilor legislative din mar
tie 1978 — transmite A.F.P.

Dezbateri în parlamentul 
britanic» Jo* au încePut dezbate
rile în Camera Comunelor pe margi
nea proiectului de lege guvernamen
tal privind desemnarea prin vot uni
versal a membrilor parlamentului 
vest-european, organ consultativ al 
C.E.E. Din punct de vedere politic, 
guvernul se află în fața unor difi
cultăți deosebite. Stînga laburistă 
respinge, în principiu, însăși alegerea 
parlamentului vest-european, apre
ciind că nici un organism suprana

tional nu-și poate asuma prerogati
ve ce revin de drept autorităților și 
instituțiilor naționale.

Creșterea deficitului ba
lanței comerciale a Italiei 
este relevată de Institutul național 
de statistică din Roma. Balanța co
mercială a Italiei a înregistrat în 
luna septembrie un deficit de 212 
miliarde lire (aproximativ 214 mi
lioane dolari). Pasivul cumulat în 
primele trei trimestre ale anului se 
ridică la 1 949 trilioane lire (2,219 
miliarde dolari).

Contestație respinsă. 
Curtea Supremă a Pakistanului a res
pins, joi, contestația față de arestarea, 
în baza legii marțiale, a fostului prim- 
ministru al tării, președintele Parti
dului poporului. Zulfikar Aii Bhutto, 
și a altor conducători ai acestei for
mațiuni politice, transmit agențiile 
France Presse si Reuter. Acțiunea a 
fost prezentată în septembrie de soția 
fostului premier, Nusrat Bhutto, după 
arestarea acestuia si a celorlalți con
ducători ai Partidului poporului. 
Conducerea partidului va avea dumi
nică o reuniune, prezidată de Nusrat 
Bhutto — desemnată președinte inte
rimar al partidului — pentru a sta
bili acțiunile pe care acest partid ur
mează să le întreprindă după decizia 
Curții Supreme.

S.U.A. au efectuat o nouă 
experiență nucleară subte
rană poligonul din deșertul Ne
vada — a zecea experiență de acest 
gen pe anul în curs — a anunțat 
la Washington un purtător de cu
vint al Departamentului Energiei. 
După cum s-a precizat, explozia a 
avut o magnitudine de 20—150 kilo- 
tone trinitrotoluen.

In Capitala Franței a avut loc 
un simpozion de specialitate in 
cadrul căruia medicul Grigore 
Osipov-Sinești a făcut o pre
zentare a concepției sale asu
pra paradontologiei și tratamen
tului ei, urmată de un film 
care aduce precizări asupra me
todei operatorii și a rezultatelor 
aplicării acesteia. Specialiștii 
francezi s-au interesat de dife
rite aspecte teoretice și practice 
ale acestei concepții de trata
ment, subliniind noutatea me
todei.

După o grevă de 67 de 
zile. Președintele Columbiei, Al
fonso Lopez Michelsen, s-a întîlnit 
cu reprezentanții muncitorilor din 
industria petrolieră de stat, în cursul 
întrevederii fiind discutate probleme 
legate de greva declanșată în acest 
sector, care a durat 67 de zile. Pre
ședintele a declarat că va interveni 
pentru punerea în libertate a mun
citorilor arestați si pentru ridicarea 
sancțiunilor impuse Uniunii Sindicale 
Muncitorești (U.S.O.). în același 
timp, el a afirmat că va studia po
sibilitatea reangajării celor aproxi
mativ trei sute de lucrători care au 
încetat lucrul în urmă cu două săp
tămîni la instalațiile petroliere din 
Barrancabermeja, aflate sub contro
lul armatei.

Un birou de plasare a brațelor de muncâ în R.F.G. Publicînd această 
fotografie, ziarul britanic „Times" ii dă următorul text explicativ: „Acești 
muncitori imigranți au sosit la Dortmund în căutare de lucru, deși în 

Germania occidentală sînt mai mult de un milion de șomeri"

Convorbiri între miniștrii 
de externe ai R.F.G. și Fran
ței. Un purtător de cuvint al M.A.E. 
vest-german a declarat că in cursul 
convorbirilor dintre ministrul de ex
terne al R.F.G., Hans Dietrich 
Genscher, și omologul său francez, 
Louis de Guiringaud. .au fost abor
date o serie de probleme europene, 
printre care desfășurarea reuniunii 
de la Belgrad. Totodată, cei doi mi
niștri au examinat și alte probleme 
internaționale, exprimîndu-și „în
grijorarea" față de situația actuală 
din sudul Africii.

Reuniune O.U.A. vorbind
In cadrul reuniunii miniștrilor in
formațiilor din țările membre ale Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
ce se desfășoară la Kampala, Peter 
Onu, secretar general adjunct al 
O.U.A., a declarat că ideea înființă
rii unei agenții panafricane de presă 
a fost determinată de denaturarea 
știrilor de către organizațiile de pre
să occidentale.

Un incendiu de mari pro
porții a iz*,ucnR ’h orașul filiplnez 
Bislig, situat în insula Mindanao, la 
800 km sud de Manila. Incendiul, care 
a durat cinci ore, nu a provocat vic
timei dar a lăsat 18 000 de persoane 
fără adăpost. Sinlstrații au fost ca
zați provizoriu în spitale si școli. 
Pagubele materiale sînt evaluate Ia 
aproape 4 milioane dolari.

scot.de

