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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Secretarul general al partidului
și-a continuat ieri vizita de lucru

in județele Hunedoara și Sibiu
Vizita de lucru începătă joi de secretarul general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în județele Alba 
și Hunedoara, a continuat în cursul zilei de vineri.

Minerii Văii Jiului, metalurgiștii Hunedoarei, oameni 
ai muncii din județul Sibiu au avut cinstea, bucuria de a 
se întîlni din nou cu conducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în vizita 
'de lucru de tovarășii Virgil Trofin, llie Verdeț, Miu Do- 
brescu, Vasile Patilineț, Ion Dincă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit, de aseme
nea, în județele respective de tovarășii loachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., 
și Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R.

Ca și în grima zi a vizitei, au fost abordate, în mod 
concret, într-o confruntare directă, la fața locului, proble
mele complexe ale activității desfășurate în colectivele de

muncă pentru îndeplinirea obiectivelor economice, a an
gajamentelor asumate în întrecerea socialistă. în spiritul 
lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, ale recentei 
Consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R., au fost analizate 
stadiul înfăptuirii sarcinilor, căile prin care fiecare colec
tiv se poate integra cu rezultate tot mai bune în marea 
mișcare națională de realizare a cincinalului înainte de 
termen.

Pretutindeni, pe baza unei largi consultări cu oame
nii muncii, cu specialiștii, conducătorul partidului a dat 
indicații prețioase privind organizarea activității econo
mice și sociale. îndemnurile, indicațiile sale au fost primite 
cu multă satisfacție, cu înaltă încredere de oamenii mun
cii, care s-au angajat să facă totul pentru ca obiectivele 
destinate înfloririi patriei, prosperității generale să fie 
îndeplinite cu succes, pentru ca hotărîrile Congresului al 
X-lea al partidului — cauză a întregului popor — să fie 
traduse exemplar în viață.

• Mii de mineri și lo-1 
cuitori oi Văii Jiului j 

l-ou întîmpinot cu j 
entuziasm pe condu- • 
cotorul iubit al po
porului nostru

• „Să modelăm nu nu
mai oțelul, ci și 
omul 1" - un îndemn 
pe care siderurgiștii 
hunedoreni se anga-| 
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în fapte

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la întîlnirea cu activul de partid din Valea Jiului

• Inilăcăratul angaja
ment al oamenilor 
muncii din județul 
Sibiu: „îndemnul
partidului - deviza 
noastră: cincinalul I 

înainte de termen" 1

Dragi tovarăși.

Doresc în primul rînd să vă 
adresez un călduros salut din 
partea Comitetului Central, a 
Consiliului de Stat, a guvernu
lui — și salutul mineresc „no
roc bun !* (Aplauze, urale. se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.-)

Este pentru mine o deosebită 
plăcere să mă reîntâlnesc cu ac
tivul din Valea Jiului, cu oa
menii muncii, cu minerii, să 
discutăm împreună despre mă
surile ce trebuie luate in vede
rea înfăptuirii în cele mai bune 
condiții a sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională a partidului. 
Știu că minerii sint oameni de 
cuvînt; întotdeauna ei au cons
tituit un detașament puternic 
al clasei noastre muncitoare, un

detașament de încredere al 
partidului. Partidul s-a putut 
bizui în trecut și se bizuie și 
astăzi cu încredere pe minerii 
din Valea Jiului. (Aplauze pu
ternice, urale).

Cunoașteți că în cadrul Con
ferinței Naționale s-a ajuns la 
concluzia că trebuie intensifi
cate eforturile în vederea dez
voltării într-un ritm mai rapid 
a patriei noastre. Așa s-a ajuns 
la însușirea largă a chemării 
lansate de organizația de partid 
și oamenii muncii din munici
piul București, de a realiza 
planul cincinal în 4 ani și ju
mătate. De pe acum multe co
lective de oameni ai muncii,- 
rauite organizații județene de 
partid au ajuns la concluzia că 
pot să răspundă inițiativei celor 
din București — iar unii doresc

chiar să-i întreacă. Sper că și 
organizația de partid și minerii 
din Valea Jiului vor analiza po
sibilitățile de a participa cu re
zultate cit mai bune Ia această 
mare întrecere națională pen
tru a ridica, într-un ritm mai 
rapid, nivelul de dezvoltare a 
patriei, nivelul de civilizație și 
bunăstare al întregului popor. 
(Aplauze puternice).

Nu vreau să vorbesc acum 
despre importanța cărbunelui 
pentru patria noastră. Știți bine 
că trebuie să dezvoltăm rapid 
producția de energie electrică 
— și că avem nevoie de mai 
mult cărbune. Trebuie, de ase
menea, să producem mai mult 
oțel — și de asemenea pentru 
aceasta este necesar să avem 
mai mult cărbune cocsificabil.

In ultimul timp, s-au luat o

serie de măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
ale minerilor din Valea Jiului. 
S-a trecut la introducerea zilei 
de lucru de 6 ore. Acesta este, 
fără îndoiala, un pas foarte im
portant nu numai în viața dum
neavoastră, a minerilor din Va
lea Jiului, ci și în viața țării 
noastre în general. Dar, după 
cum am menționat și la Con
gresul al X-lea al partidului, 
reducerea zilei de lucru nu tre
buie să ducă la micșorarea pro
ducției, și, deci, la diminuarea 
veniturilor oamenilor muncii. 
Dimpotrivă, ea trebuie să ducă 
la creșterea producției, la ridi
carea productivității muncii și 
implicit la sporirea în continu-

(Continuare în pag. a 111-a)

„ȘTIU CĂ MINERII SINT OAMENI DE CUVINT ; ÎNTOTDEAUNA El AU CONSTITUIT UN DE
TAȘAMENT PUTERNIC AL CLASEI NOASTRE MUNCITOARE, UN DETAȘAMENT DE ÎNCREDERE 
AL PARTIDULUI. PARTIDUL S-A PUTUT BIZUI IN TRECUT Șl SE BIZUIE Șl ASTĂZI CU ÎNCRE
DERE PE MINERII DIN VALEA JIULUI".

PE CiMPIILE DOBROGEI

TOATE FORȚELE 
LA CULESUL

PORUMBULUI
Cîmpiile dobrogene s-au um

plut din nou de oameni și de 
zumzetul mașinilor. Se recoltea
ză floarea-soarelui, a început să 
se culeagă porumbul, se ară și 
se pregătesc cu grijă terenurile 
destinate însămînțării unei noi 
holde de grîu. se culeg strugurii 
de masă de pe ultimele supra
fețe. se fac preparative intense 
pe lingă budanele ce vor înghiți 
sucul ciorchinilor aromați. în a- 
cest Iureș al muncii brațele ti
nere se află și vor trebui să se 
afle în număr din ce în ce mai 
mare, în primele rînduri. La în
treprinderea agricolă de stat Mi
hail Kogălniceanu de pildă, cei 
54 de uteciști salariați și-au 
propus ca în această campanie 
nu numai să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile personale 
dar să și antreneze într-o mun
că eficientă și pe ceilalți tineri

sezonieri aflați aici în perioada 
recoltării. PInă acum se țin de . 
cuvînt. De cîteva zile cele 12 
combine existente „atacaseră* 
ultimele 40 de hectare din la
nul de 600 cultivat cu floarea- 
soarelui. Producția medie reali- . 
zatâ — peste 2 300 kilograme la • 
hectar. Am întilnit însă și fer- [ 
me unde munca prestată a fost , 
mai bună și în consecință și re- i 
coltele sint mai mari. Cităm fer- 1 
ma nr. 2 pentru că aici șeful fer
mei, tovarășul inginer llie Anas- i 
tasescu, este utecist, iar majori- I 
tatea lucrătorilor sînt, de ase- | 
menea, tineri. De pe cele 150 de 
hectare de floarea-soarelui a 
fost recoltată o producție medie

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a V-a) j

BINE TE-AM GĂSIT ȘCOALA, AU 
ROSTIT IERI 4 500 000 DE ELEVI

Ieri au pășit pragul școlilor 
patru milioane și jumătate de 
elevi. Reîntâlnirea emoționantă 
cu dascălii și localurile de în- 
vățămînt parcă mai frumoase, 
nu neapărat datorită atmosferei 
festive, ci prin schimbările 
structurale ivite în concepția 
procesului instructiv, a fost 
marcată de angajarea solemnă 
a perfecționării continue a 
complexei vieți școlare. Am fost 
prezenți, la Liceul „Ion Necul- 
ce“ din Capitală, unde prima 
oră de clasă a fost transformată 
în prima oră de laborator, de 
atelier, de cabinet școlar sau 
de producție. Aici, de la 15 
septembrie, zestrea școlii a spo
rit cu un nou atelier de prelu
crări mecanice dotat cu strun
guri, freze și raboteze, trei noi 
ateliere de lăcătușerie și ajus
ta j, un atelier de bobinaj. a- 
dăuglndu-se, astfel, la vechile 
meserii pregătite în școală — 
programatori, depanatori apa
rate electronice, conducători 
auto, alte profesii noi : ajustor, 
bobinator, frezor, strungar.

Subliniind importanța acestui

(Continuare în pag. a V-a)

|
Primele ore de contact cu școala au însemnat 
și dezlegarea primelor taine ale abecedarului

Foto AGERPRES

întîlnirea reprezentanților 
presei de tineret din țările 

socialiste și din unele 
țări europene

Ieri a început la Costinești 
întîlnirea redactorilor șefi și a 
șefilor secțiilor externe ale 
ziarelor de tineret din țările 
socialiste și din unele țări eu
ropene. La întîlnire participă : 
din R. P. Bulgară — Radostlav 
Radev, redactor șef al ziarului 
„Narodna Mladej", și Stepan 
Eramian, membru al colegiului 
de redacție al ziarului ; din 
Cehoslovacia — Ghenad Ben- 
kovski, prim-redactor șef ad
junct al ziarului „Smena" și 
Tomas Glueckauf. șeful secției 
internaționale a ziarului „Mla
da Fronta" ; din Cuba — Jorje 
Lopez, director al ziarului 
„Juventud Rebelde“ și Eduar
do Vergara Diaz, șeful depar
tamentului internațional al 
ziarului ; din Finlanda — Ilkka 
Tervonen, redactor șef al revis
tei „Teră“ ; din Franța— Jean

Claude Lemeur, redactor șef al 
revistei „Avant-garde" și Joelle 
Moreau, redactor șef adjunct 
a! revistei „Nouveau Clarte" ; 
dm R. D. Germană — Klaus 
Radatz, redactor șef al ziarului 
„Junge Welt“ și Klaus Trum- 
mer, șeful secției externe al 
ziarului; din Italia — Paolo 
Soldini, redactor al revistei 
„Nuova Generazione" ; din 
Iugoslavia — Liubka Milova- 
novici, redactor șef al revistei 
„Mladost" ; din R. P. Mongolă 
— Bata Hurjdat, redactor șef 
al ziarului „Zaluuciuudîn 
Unen" ; din R. P. Polonă — 
Jan Lysek, redactor șef al zia
rului „Sztandar Mlodych" și 
Loghin Zaremba, șeful secției 
externe al ziarului; din R. P. 
Ungară — Ferenc Gyulay, re-

(Conttnuare în pag. a V-a)
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Dialog fructuos

cu harnicii mineri

pe scară 
automat! 
considere 
ductivită 
mul rînd

prin iniți

din Valea Jiului
Vineri dimineața, vizita de lu

cru a secretarului general al 
partidului începe la Petroșani 
— centrul Văii Jiului, cel mai 
bogat bazin de huilă ai țării 
noastre, ce se întinde pe o- su
prafață de aproximativ 170 km 
pătrați. Lupeni/Uricani, Vulcan, 
Petrila, Aninoasa, Lonea, Paro- 
șeni, Livezeni etc. sînt nume de 
rezonanță în industria noastră 
carboniferă. Datorită intensifi
cării cercetărilor geologice și a 
prospecțiunilor, în ultimii ani au 
fost descoperite și puse în va
loare noi rezerve de cărbune, 
deschise noi exploatări și redes
chise sau extinse unele mine in
active. S-au inițiat, cu deosebi
re în ultimii ani, unele măsuri 
pentru introducerea tehnicii noi 
și mecanizării lucrărilor grele. 
S-au introdus armăturile meta
lice șl din prefabricate din be
ton simplu sau armat care a- 
duc mari economii de lemn.

Programul elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, 
de dezvoltare a industriei noas
tre carbonifere prevede pentru 
bazinul Văii Jiului o sporire în
semnată a capacităților de pro
ducție pentru a asigura cărbunii 
necesari producerii cocsului me
talurgic, pentru a satisface ce
rințele mereu sporite de cărbu
ne energetic.

Odată cu dezvoltarea bazei 
materiale a producției, o grijă 
permanentă s-a acordat crește
rii nivelului de viață al mine
rilor Văii Jiului. Cartierele noi 
din fiecare centru minier, obiec
tivele social-culturale puse la 
dispoziția minerilor, investițiile 
tot mai însemnate făcute pentru 
ușurarea eforturilor și creșterea 
securității muncii în subteran, 
ridicarea continuă a nivelului 
general de trai malerial și cul
tural, introducerea regimului de 
lucru de 6 ore în subteran pen
tru prima oară în istoria clasei 
muncitoare din țara noastră, 
sînt exemple concludente cîle a- 
cestei griji.

Pentru toate acestea, minerii 
Văii Jiului au ținut să-și expri
me și cu prilejul vizitei de ieri 
a secretarului general al parti
dului, profunda lor recunoștință, 
sentimentele de dragoste și sti
mă pentru tovarășul Ceausescu.

La intrarea in orașul Petro
șani, în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și a celor
lalți conducători de partid și de 
stat au venit un mare număr de 
mineri de la exploatările din a- 
propiere și alți oameni ai mun
cii, care au făcut o entuziastă 
primire secretarului general al 
partidului. în numele minerilor 
Văii Jiului, al tuturor locuito
rilor orașului, tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal Petroșani 
al P.C.R., și ceilalți conducători 
ai organelor locale de partid și 
de stat le-au urat oaspeților un 
călduros bun venit.

După tradiție, trei mineri, re- 
prezentînd trei generații diferite 
au oferit conducătorului iubit al 
partidului și statului, pîine și 
sare. Un grup de pionieri și ti
nere în frumosul port național 
al acestor locuri au oferit oas
peților flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, $e îndreaptă apoi spre 
Petrila, important centru de ex
tracție și înnobilare a cărbune
lui. Pe un mare panou, la intra
rea în oraș sînt înscrise cuvin
tele Locuitorii orașului Petrila 
vă adresează un călduros bine 
ați venit". Mii de oameni au ie
șit pe străzi să-l salute pe con
ducătorul iubit al partidului și 
statului, să-i adreseze direct u- 
rârea de bun .venit, să-i ofere 
fiori, semn al deosebitei stime, 
al deosebitului respect pe care 
le nutresc pentru secretarul ge
neral al partidului întregul nos* 
tru popor.

Răsună puternice urale. acla
mații: „Trăiască Partidul Co

munist Român'-, ^Ceaușescu și 
poporul-, „Bun tenit ia mina 
noastră".

La Exploatarea carboniferă 
Petrila. secretarul general al 
partidului, ceilalți oaspeți sint 
mtimpinați de Bujor Aimfcan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, de membri ai condu
cerii Centralei industriale a căr
bunelui Petroșani, ai Exploată
rii Petrila și ai Consiliului oa- 
meniicr muncii.

Minerii au făcut și aici o pri
mire plină de entuziasm tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

La Exploatarea minieră Petri
la are loc o consfătuire de lu
cru cu cadre de conducere din 
minister și Centrala cărbunelui 
— Petroșani, cu cadre de con
ducere și mineri de la exploa
tările Petrila și Lonea.

Cu acest prilej, directorul Ex
ploatării miniere Petrila, Dumi
tru Opriș, informează asupra si
tuației economice a minei, a sta
diului îndeplinirii sarcinilor de 
plan, a perspectivelor de dezvol
tare a minei în etapa următoare.

Secretarul general al partidu
lui se interesează îndeaproape 
de modul curri este organizată 
activitatea productivă, de măsu
rile practice ce s-au întreprins 
odată cu trecerea la ziua de lu
cru de 6 ore — pentru extinde
rea mecanizării, organizarea ju- 
cidioasă a muncii brigăzilor.

Directorul minei, directorul 
Centralei cărbunelui, Vasile O- 
gîrlaci, și ministrul de resort 
dau explicații, răspund întrebă
rilor numeroase care li se adre
sează.

Cei din Petrila nu se sfiesc 
să arate că și la ei, ca și la alte 
exploatări, lucrurile nu merg 
așa cum ar trebui, că sînt rămî- 
neri în urmă în înfăptuirea sar
cinilor de plan. Productivitatea 
muncii nu este la nivelul celei 
planificate. Au exprimat-o clar 
Mihai Țigăeru, șef de brigadă 
la sectorul 4, Mina Lonea, 
Gheorghe Cenaru. maistru mi
nier, secretarul organizației de 
bază a sectorului 2, mina Petri
la, Andrei Colda. secretarul or
ganizației de partid Lonea. Ioan 
Penu, lăcătuș, șef de echipă la 
mina Petrila. Costache Bigii. sef 
de brigadă Ia mir.a Lonea. Chi- 
riță Enache. șef de brigadă la 
sectorul 3 Petrila — oameni le
gați nemijlocit de producție, 
buni cunoscători ai problemelor 
reale. Ei au arătat că există încă 
multe neajunsuri *în aprovizio
narea ritmică a abatajelor cu 
materialele necesare.

Unii dintre vorbitori au ară
tat că problema mecanizării nu 
și-a găsit o rezolvare corespun
zătoare atît din vina conducerii 
centralei cit și a ministerului. 
Ei s-au referit, totodată, si la 
faptul că în nomenclatorul de 
funcțiuni există încă o serie de 
prevederi prin labirintul căro
ra este greu să te descurci.

în timpul discuției, căci a fost 
cu adevărat o discuție între to
varășul Ceaușescu și participan- 
ții la întîlnire, s-au formulat 
critici la adresa organelor loca
le, care nu privesc întotdeauna 
cu răspunderea cuvenită proble
mele bunei aprovizionări a cetă
țenilor, modul în care funcțio
nează cantinele.

Vorbitorii au ținut să subli
nieze că.toți minerii din Petrila 
sînt conștienți că pentru lichi
darea rămînerii în urmă, reali
zarea sarcinilor de producție, 
trebuie să acționeze cu perseve
rență și înaltă responsabilitate, 
întărind disciplina, preocupîn- 
du-se de buna organizare a 
muncii, creșterea productivității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă, în'continuare, ample indica
ții cu privire la modul cum tre
buie acționat în viitor; aprecia
ză că este necesar să se adopte 
soluții atent gindite, pe baza 
realităților și cerințelor—produc
ției. Se. Subliniază, necesitatea 
introducerii cît mai operative,

, a mecanizării, 
pornind de la 

că sporirea pro- 
realizează în pri- 
itroducerea unor 
tă tehnicitate, 
mui amplu

produc-

a m sxn

nați in 
torii — 
terului o

mineri 
in mu 
gerea că. prin tpz 
vor obține. Valea J 
ocupa locul j 
marca intreci 
tru indeplii 
înainte de terme

Secretarul 
lui, ceilalți 
și de stat 
înapoiază apoi la Pe

in prod 
aunelu

Siderurgișiii hune- 
dcreni își asumă 

noi sarcini de mare 
răspundere

Vineri la amiază. secretarul 
general al partidului a sosit in 
orașul Hunedoara, -vizită care 
are o semnificație deosebită in 
acest an. ea desfășurindu-se în 
ajunul unui eveniment ce se 
sărbătorește pentru prima dată 
in țară. „Ziua metalurgistului".

La aterizarea elicopterului pe 
stadionul ..Corvinul" impodobit 
sărbătorește, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit in acla
mații și ovații de peste 15 000 
de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani din municipi
ile Deva și Hunedoara. în in- 
tîmpinare au venit Gheorghe 

.Vasiu, prim-secretar al Comite
tului - municipal Hunedoara al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular municipal, conducători 
ai organelor locale de partid și 
de stat. Pionieri și tinere în pi
torești costume pădurenești în- 
mînează frumoase buchete de 
flori. Cortegiul mașinilor oficia
le străbate străzile orașului. Mii 
de localnici purtînd stegulețe 
roșii și tricolore, pancarte, ta
blouri, ovaționează îndelung. Un 
prim popas în mărea cetate a si
derurgiei românești.

Pe frontispiciul clădirii Com
binatului siderurgic se află în
scrisă urâreă de bun venit, în
cadrată de drapele roșii și trico
lore.

Sosirea în vestita cetate a oțe
lului prilejuiește o nouă și deo

la Centrala cărbunelui, are loc 
o discuție de lucru, in cadrul 
căreia sînt abordate probleme 
actuale și de perspectivă ale a- 
cestui important bazin carboni
fer al țării. Secretarul general al 
partidului se interesează îndea
proape de capacitatea de pro
ducție a minelor care compun 
centrala, de organizarea activi
tății privind valorificarea supe
rioară a - - bunelul. în mod spe- 

cocsificabil. Potrivit 
sporite ale econo- 

ale. a dezvoltăm pe 
>aște in acest cinci- 
iitor. industria ener- 
derurgicâ. s-a apre- 
necesar să se pur.â 
cărbunele cocsifica- 

*irea conside rabilâ a

sebit de puternică manifestare 
de dragoste, bucurie și recunoș
tință fată de conducătorul iubit 
al partidului. Conducătorii de 
partid și de stat sint salutați de 
Nicolae Agachi. ministrul indus
triei metalurgice, de membrii 
Consiliului oamenilor muncii din 
combinat. La invitația gazdelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, se îndreaptă spre clădi
rea administrativă a combinatu
lui.

Are loc o întîlnire de lucru 
în fața sediului Centralei indus
triale Hunedoara. în fața unei 
machete și a graf, celor, ing. 
Costache Trotuș. directorul ge
neral al combinatului, infor
mează despre preocupările celor 
care plămădesc metalul, pentru 
realizarea înainte de termen a 
sarcinilor de producție pe acest 
an și a planului cincinal. Side- 
rurgiștii hunedoreni, conștienți 
de faptul că fonta, oțelul și la
minatele, „piinea industriei", 
sint produse vitale pentru în
treaga economie, raportează că 
în vibranta întrecere desfășu
rată în cinstea aniversării Repu
blicii și a „Zilei metalurgis
tului" au realizat de la începu
tul anului o producție supli
mentară în valoare de peste 52 
milioane lei. Cea mai mare 
parte a sporului de producție 
s-a obținut pe seama creșterii

productivității muncii. S-au li
vrat economiei naționale, peste 
plan. aproape 2 600 tone cocs, 
IS MO tone fontă, peste 21 000 

oțel. <Ln care 6 800 tone o- 
țăi aUat. 13 MO tone lamma*e 
finala pline și alte produse. E~ 
lorventâ este și cifra de circa 
40 miljoaae lei. beneficii supli
mentare. ce reprezintă îndepli
nirea depășirea angajamentu- 

anual al siderurgistJor. In 
•ctjalul cincinal, siderurgistii 
hi^edoretu propus «â ob-
țfnl -cî și importante realizări. 
Xo. adresate vor întreg pejsa- 

rac*er de lucru. Smt 
pos.s.’itâț_* ex: «tente pentru 
ca. încă in acest ar. să se a- 
t.nga parametrii cifrelor de plan 
din 1973. Si. ur. angajamer.t 
feriri, o asigurare dată secreta
rului general al partidului : ia 
actualul cincinal vor fi livrate 
întreprinderilor industriale cu 
ro&w-xeoo; tone metal 
sarcinile de pian.

Animați de sentimentul pa
triotic al răspunderi, or.oa- 
rei. siderurgișt.i ..ce tău* de foc- 
acționează perseverent pentru 
înfăptuirea hotâririlor Confe
rinței Naționale a partidului și 
a angajamentelor care au mar
cat chemarea la întrecere pe 
anul 1972. adresată tuturor co
lectivelor de munci din indus
tria siderurgică in a aprovi
ziona cu metalul necesar întrea
ga noastră economie națională.

Se vizitează apoi principalele 
secții de producție ale combi
natului. Un prim popas are loc 
la furnalul nr. 8. aflat in plin 
proces de producție, unul din 
marile agregate metalurgice e- 
dificate in anii socialismului. 
Pe platformă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. este intimpinat de 
prim-furnalistul Alexandru Hol- 
tățeanu. care raportează că 
furnaliștii de aici au realizat în 
acest an 3 500 tone fontă cu 
cocs economisit și că nu-și vor 
precupeți eforturile pentru rea
lizarea sarcinilor planului cinci
nal înainte de termen. Secreta
rul general al partidului cere 
explicații cu privire la caracte
risticile tehnico-funcționale ale 

agregatului, se interesează de 
preocupările acestui harnic co
lectiv pentru folosirea la întrea
ga capacitate a instalațiilor și 
măsurile întreprinse in dome
niul reducerii consumului spe
cific de cocs.

Se trece apoi pe platforma 
celui mai tinăr vlăstar al side
rurgiei românești — furnalul nr. 
9. de 1 000 mc. Prin eforturile 
unite ale siderurgiștilor și con
structorilor. acest nou obiectiv 
ai Combinatului a fost ridicat 
intr-un termen mai scurt _ cu

Notzi agre$a:_ al treiRa de aee-st 
d*- ermb-sat. care a crimit 

recent bo'.eri focului. va dto- 
<hice de peste opt ori mai 
multă fontă deci: se realiza la 
Hunedoara in 1M8. Conducăto
rul ș: statului apre-
c.ază nivetal ’eteric ridicat, 
constrwtia modernă a acestui 
imorrîaut otr.eriiv industrial al 
at—ualuhu cincinal. oroiectat si 
executat in mtrecime cu utf.aje 
românrrtL

Torarâfu! Nicolae Ceaușescu 
vizitează punctul de .mnardâ. 
unde i se prezintă, prinde alte
le. instalația electronică pentru 
măsurarea coroziunii ' vetrelor 
•de fimal. executată m intregi- 
.me de Institutul de fizică ato
mică din București.

Se v.zitează apoi oțelăria 
Martin nr. 2. una dintre cele 
mai reprezentative secții ale 
marelui combinat. In rindul 
harnicului colectiv de la acest 
sector, muncesc oameni care 
prin activitatea desfășurată in 
producție și in viața obștească, 
s-au făcut cunoscuți in întrea
ga țară. Printre aceștia se află 
Eroul Muncii Socialiste. Ște
fan Tripșa. deputat in Marea 
Adunare Națională, prim-topito- 
rii Augustin Maier și Teodor 
Fițus. care lucrează aici de mai 
bine de 20 de ani. Aici s-a apli
cat pentru prima dată in țară 
tehnologia de utilizare a oxige
nului ca intensificator in proce
sul de topire și elaborare a me
talului. Prin folosirea acestui o- 
riginal procedeu s-a realizat 
creșterea producției cu 76 000 
tone oțel pe an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă generalizarea rapidă 

a acestui procedeu, introducerea 
de noi tehnologii moderne, de 
mare randament. Totodată se
cretarul general al partidului a- 
preciază preocupările existente 
aici pentru diversificarea pro
ducției de oțeluri.

— Am obținut de la începutul 
anului — spun siderurgiștii — 19 
noi mărci de oțeluri cu carac
teristici superioare. De aseme
nea, producția de oțeluri aliate, 
cu indici inalți de calitate re
prezintă. in prezent, circa 40 la 
sută din întreaga producție de 
metal elaborată Ia Hunedoara. 
E un lucru foarte bun — 
apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dar aveți multe po
sibilități pentru ca ștacheta măr
cilor de oțeluri cu calități su
perioare să fie ridicată și mai 
sus.

în mijlocul colectivelor 
de muncă din între
prinderile industriale 

ale Sibiului
în după-amiaza aceleiași zile, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită de lucru in mu
nicipiul Sibiu, care a prilejuit 
— la rindul ei — un viu și 
rodnic dialog, secretarul gene
rai al partidului dezbătind și 
stabilind împreună cu organele 
locale de partid și. de stat, cu 
oamenii muncii, o serie de mă
suri menite să ducă la perfec
ționarea întregii activități.

...Elicopterul survolează plaiu
rile sibiene. vast amfiteatru 
natural care înmănunchează, 
intr-o deplină armonie, variate 
ierme de relief. Sînt ținuturi 

în semn de stimă și prețuire, 
secretarului general i se oferă o 
statuetă reprezentînd un oțelar.

Se vizitează apoi grupul de 
laminoare al combinatului — 
blumingurile de 1 000 și 1 300 
mm, laminorul de semifabrica
te, liniile de laminate finite, sir- 
mă și benzi — agregate construi
te în întregime în anii socialis
mului și cu care metalurgia ro
mânească se poate mîndri. D/n 
depozitele acestora pornesc zil
nic spre toate colțurile țării sute 
de vagoane încărcate cu lami
nate, materia primă de bază 
pentru uzinele constructoare de 
mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat despre preocupă
rile metalurgiștilor de aici de 
a livra la timp și în bun® con
diții metalul.

Este prezentată, în “continua
rea vizitei, o interesantă expo
ziție care sintetizează în bună 
măsură activitatea harnicilor 
siderurgiști hunedoreni, reali
zările lor cantitative și calita
tive. Un stand prezintă noile 
mărci de oțel asimilate în pro
ducție în acest an. Se remarcă 
îndeosebi noile sortimente de 
oțel pentru industria de auto
turisme, camioane. și tractoare, 
oțeluri inoxidabile pentru in
dustria de utilaj chimic și in
stalații energetice de mare ca
pacitate. O nouă marcă de o- 
țel — C.I.H. — C.O.R. — este 
produsă pentru prima dată — 
aici, la Hunedoara. Este un o- 
țel deosebit de rezistent la co
roziuni. Secretarul general al 
partidului recomandă specialiș
tilor să intensifice munca de 
cercetare în vederea îmbunătă
țirii tehnologiilor de aglomera
re și pe această cale să reali
zeze metal cu caracteristici su
perioare. în final, expoziția 
cuprinde numeroase piese și u- 
ti-laje, concepute și realizate de 
specialiștii combinatului pentru 
autoutilarea secțiilor de pro
ducție. O cifră semnificativă 
atrage atenția i 10 milioane 
lei. Ea reprezintă valoarea tu
turor pieselor și instalațiilor 
realizate cu forțe proprii. în
tre acestea — ansamblele pen
tru uzina coxochimică, macara
ua de șarjare pentru oțelării, 
cilindri, role transportoare pen
tru laminoare și altele.

în încheierea vizitei la Com
binatul siderurgic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a scris în 
Cartea de onoare a combinatu
lui : „Felicit călduros pe side
rurgiștii din puternica cetate a 
oțelului românesc. în ajunul 
primei sărbători a „Zilei meta
lurgistului", expresie a grijii 
deosebite a conducerii de par
tid și de stat, a preocupărilor 
constante pentru bunăstarea 
oamenilor muncii, doresc să 
exprim și pe această cale aces
tui harnic colectiv noi și noi 
succese în creșterea și diversi
ficarea producției de metal. 
Multă sănătate și fericire".

In aplauzele siderurgiștilor 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă către locul de desfă
șurare a mitingului.

frumoase și roditoare, ridicate 
astăzi la o nouă viață, de pro
gres și prosperitate. Județul Si
biu a cunoscut, în anii socialis
mului, schimbări profunde. o 
ascensiune rapidă pe multiple 
planuri, el afirmindu-se tot mai 
viguros ca un important centru 
economic șl de cultură al țării. 
Politica partidului de dezvolta
re continuă a tuturor județelor 
patriei își găsește și aici o con
vingătoare expresie. La Sibiu 
și în alte localități ale județu
lui, s-au ridicat mari unități

(Continuare în pag. a V-a)
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Intilnirea cu activul de partid al Văii Jiului

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

are a veniturilor oamenilor 
muncii. Așa am gîndit noi a- 
lunci cînd am fost de acord să 
se treacă și în Valea Jiului la 
reducerea zilei de lucru la 6 
ore. Cred că am procedat bine, 
și ș-au obținut deja rezultate 
pozitive, așa cum a arătat aici 
directorul de la Uricani ; Ia a- 
ceastă mină cu toate că a fost 
redusă durata zilei de muncă, 
planul se îndeplinește în bune 
condiții. Dar pentru ca sîn- 
tem într-o ședință de activ, și 
în general vreau să discutăm 
deschis lucrurile cu toți mun
citorii din Valea Jiului, trebuie 
să spunem că, din păcate, aș
teptările noastre nu s-au mate
rializat pe deplin. Pe pri
mele 8 luni ale anului c- 
xistă aici o răminere în urmă 
în ce privește producția tota
lă de cărbune. S-a ivit un șir 
de greutăți ; nu aș dori să mă 
opresc acum prea mult asupra 
acestora. .Este.însă, de înțeles 
că nu ne putem împăca in nici 
un fel cu ideea că va trebui să 
se meargă în .continuare lâ re
ducerea producției. Dimpotrivă, 
în următorii ani trebuie să ob
ținem o ^creștere susținută a 
producției. Dacă minerii din 
Valea Jiului consideră ca se 
pot angaja întrecerea cu ce
lelalte colective de oameni ai 
muncii, apoi ei vor trebui să 
dea chiar ceva în plus față de 
ceea ce era prevăzut inițial în 
plan. Numai astfel vor contri
bui la realizarea cincinalului 
înainte de termen. Eu cred că 
pînă la urmă activul nostru din 
Valea Jiului, minerii, toți oa- 
jnenii muncii vor găsi soluțiile 
corespunzătoare pentru a lichi
da greutățile și lipsurile exis
tente, pentru a se înscrie pe 
linia generală a bunelor rezul
tate pe care lc obține întrea
ga noastră clasă muncitoare. 
Desigur, trebuie să asigurăm 
menținerea celor 6 ore de lu
cru, dar, în același timp, să 
ne gîndim la măsurile necesa
re pentru creșterea producției.

In discuțiile pe care le-am 
avut astăzi ca și din cele con
statate de tovarășii care anali
zează de cîteva zile situația de 
aici, a reieșit că în legătură 
cu trecerea la ziua de lucru de 
6 ore s-a produs un șir de gre
șeli. Nu s-au luat toate măsu
rile necesare desfășurării în 
bune condiții a producției. De
sigur, sînt în primul rînd pro
bleme de mecanizare, de intro
ducere a tehnicii moderne în 
producția minieră. Este de în
țeles că pentru a da într-un 
timp mai scurt aceeași produc
ție sau chiar o producție spo
rită este nevoie de tehnică, de 
mijloace superioare, mai pro
ductive. Or, am trecut la re
ducerea zilei de lucru fără a a- 
sigura peste tot introducerea 
unor mijloace mai perfecționa
te de muncă. în al doilea rînd, 
sînt o serie de lipsuri organi
zatorice în aprovizionarea la 
locul de muncă, în buna func
ționare a schimburilor — ceea 
ce îngreuiază activitatea si face 
ca multe brigăzi să nu-și poa
tă îndeplini planul de produc
ție. Sînt și alte probleme pe 
care le-am discutat astăzi, in
clusiv modul cum se aplică 
sistemul de salarizare, care va 
trebui îmbunătățit, probleme 
de aprovizionare și altele.

Este necesar însă să se trea
că cu hotărîre la luarea unor 
măsuri pentru depășirea rapidă 
a greutăților actuale. Ținînd 
seama de cele ce am spus mai 
înainte, de faptul că rezolvarea 
problemei de bază — mecani
zarea și introducerea tehnicii 
moderne în sectorul minier — 
cere oarecare timp, am ajuns 
la concluzia ca pentru urmă
toarele trei luni ale acestui an 
să reducem sarcina de plan cu 
aproape 100 000 de tone de căr
bune net. Desigur, aceasta va 
afecta, fără îndoială, alte sec
toare de activitate, dar este 
necesară această reducere toc
mai pentru a ajuta la învinge
rea greutăților existente actu
almente în Valea Jiului. Toto
dată, ne gîndim ca în cel mai 
scurt timp, ministerul, centra
la și conducerile întreprinderi

lor miniere să stabilească un 
program concret de măsuri, a- 
tit de ordin organizatoric — 
pentru a întări ordinea și dis
ciplina în muncă — cît și în ce 
privește dotarea tehnică cores
punzătoare. Noi dorim ca ne- 
realizarea din lunile de pînă 
acum, să poată fi, după intro
ducerea dotării tehnice cores
punzătoare, recuperată, reali- 
zîndu-se chiar o producție 
peste plan, astfel, ca și Valea 
Jiului să se prezinte Ia sfîrși- 
tul cincinalului cu o depășire 
substanțială a planului. (Apla
uze puternice).

Aș ruga organizația de par
tid — în primul rînd pe cea 
din municipiul Petroșani, din 
Valea Jiului, cît și comitetul 
județean — să acorde toată a- 
tenția realizării acestor măsuri. 
Este de înțeles pentru toți că 
nu trebuia să așteptăm opt 
luni pentru a stabili măsurile 
necesare în vederea soluționă
rii acestor probleme.

Pînă la urmă nu există pro
bleme de nesoluționat. Noi am 
subliniat și la Conferința Na
țională că nu pe calea intensi
ficării efortului fizic trebuie să 
obținem sporirea substanțială a 
producției, ci pe baza introdu
cerii unei tehnici moderne de 
înaltă productivitate. Aceasta 
este, în fond, astăzi problema 
numărul unu in Valea Jiului. In 
acest domeniu am rămas în 
urmă și trebuie să ne propunem 
cu toți să lichidăm rapid aceas
tă situație. Eu cred că vom pu
tea s-o facem. {Aplauze puter
nice).

Nu vreau, de asemenea. să 
trec cu vederea Ministerul Mi
nelor — ca să nu fiu criticat că 
am uitat de existența acestui 
minister (animație în sală). Se 
pare că ministerul nu a Jinut 
seama în măsura corespunzătoa
re de faptul că el este cel care 
trebuie să se preocupe în pri
mul rînd de soluționarea pro
blemelor dezvoltării minelor și 
dotării lor cu tehnică modernă. 
Consider aceasta o lipsă serioa
să, inclusiv a ministrului; vom 
mai discuta această problemă și 
la București. In orice caz, vreau 
să pun această problemă deschis 
și în fața minerilor, să ajutăm 
ministerul să-și îndrepte lipsu
rile, să lucreze mai bine. (Aplau
ze puternice).

Și, pentru ca tovarășul Trofin 
să nu spună că uit să vorbesc 
despre sindicate, mă voi referi 
și la activitatea lor. Sindicatele 
au un rol tot mai important în 
viața societății noastre, deci și 
în viața minerilor ; dar se pare 
că ele nu-și îndeplinesc cum tre
buie acest rol. Spun aceasta pen
tru că și sindicatele aveau — și 
au — o anumită răspundere in 
soluționarea problemelor pro
ducției, ale tehnicii. Pînă la 
urmă, problemele bunului mers 
al producției sînt probleme esen
țiale și ale muncii sindicatelor. 
De asemenea, și unele probleme 
sociale ridicate în discuții pu
teau fi soluționate în bune con
diții de organizația de partid și 
de sindicat. Fără îndoială că și 
Consiliul Uniunii Generale a 
Sindicatelor putea să se ocupe 
mai mult de aceste probleme, să 
nu aștepte opt luni pentru a 
constata ceea ce a constatat as
tăzi.

Este necesar ca din aceste ne
ajunsuri să tragem o concluzie 
mai generală în legătură cu me
todele și stilul de lucru al unor 
organisme ale noastre — jude
țene și centrale — și să luăm 
măsuri de îmbunătățire. Eu vă 
asigur că vom lua măsurile co
respunzătoare pentru a lichida 
lipsurile și neajunsurile în acest 
domeniu. Este necesar să înțe
legem că toate organismele tre
buie să acționeze în mod unitar, 
să soluționeze *la timp proble
mele și să nu acționeze ca pom
pierii, după ce izbucnește focul. 
Noi nu avem organe de condu
cere „pentru a stinge focul" — ca 
să spun așa — ci pentru a rjalu- 
ționa la timp problemele pe care 
le ridică munca, viața, pentru a 
asigura o bună conducere a ac
tivității; numai soluționarea din 
timp a problemelor creează con
diții pentru a nu se ivi greu
tăți. Sper că organismele răs
punzătoare — locale și centrale

— vor trage toate concluziile 
pentru activitatea lor și nu ne 
vom mai întîlni cu asemenea ne
ajunsuri nici aici, nici în altă 
parte. Vreau să-mi exprim con
vingerea că măsurile pe care le 
vom lua ne vor permite ca, în 
cîteva luni, să asistăm la îmbu
nătățirea radicală a situației în 
Valea Jiului. (Aplauze prelun- 
gite).

Ținînd seama de planul de 
perspectivă, ani discutat astăzi 
cu conducerea ministerului și a 
centralei asupra necesității de a 
se elabora un program de mă
suri în vederea producerii unei 
cantități sporite de cărbune 
cocsificabil. Avem în vedere ca 
în următorii ani, pînă în 1980, 
Valea Jiului să dea cel puțin 
3 000 000 tone de cărbune net, 
ceea ce înseamnă să ajungă la 
o extracție de circa șapte mili
oane tone de cărbune cocsifica
bil. Trebuie să dezvoltăm rapid 
producția de oțel și consider 
necesar să facem și în țară un 
efort mai mare în această di
recție. După cum vedeți, aveți 
sarcini destul de mari. Produc
ția actuală este aici de circa 
două milioane și jumătate tone 
și, pentru a ajunge în 1980 la 
șapte milioane tone, este mult 
de făcut. După 1980 va trebui 
probabil să ne gîndim să ajun
gem la zece milioane tone căr
bune brut cocsificabil. Aceasta 
necesită, desigur, stabilirea u- 
nui program de lucru foarte 
serios, măsuri ferme din toate 
punctele de vedere. Va fi ne
cesar ca centrala și ministerul 
să organizeze un colectiv spe
cial care să elaboreze progra
mul de măsuri. Rezerve sînt, 
dar trebuie să ajungem la ele, 
să le valorificăm în condiții 
cît mai bune. Trebuie să ne 
gîndim Ia o mecanizare rapidă 
în toată Valea Jiului. Este ne
cesar să definitivăm rapid sis
tema de mașini și de utilaje, 
corespunzătoare condițiilor din 
Valea Jiului. Chiar dacă am 
dori să importăm asemenea 
mașini și utilaje miniere, ele 
nu vor corespunde condițiilor 
de aici ; știți foarte bine că și 
de la o mină la alta sînt deo
sebiri. De aceea mașinile tre
buie adaptate. Va trebui sa 
punem specialiștii din domeniul 
construcțiilor de mașini să lu
creze împreună cu minerii, 
pentru a găsi soluțiile cores
punzătoare. Specialiștii nu pot 
concepe mașinile fără a trăi și 
lucra aici, în Valea Jiului. Dar, 
sarcina principală revine și în 
acest domeniu Ministerului Mi
nelor și Centralei din Valea 
Jiului. Centrala va trebui să 
fie factorul principal în proiec
tarea și producerea mașinilor 
miniere necesare în Valea Jiu
lui. De la construcția de ma
șini să luăm părțile generale, 
universale — ca să spun așa,
— dar construcția de bază tre
buie făcută aici. Și, ținînd sea
ma că în Valea Jiului există 
forțe suficiente, cred că ar tre
bui să ne gîndim ca aici să 
dezvoltăm puternic producția 
de mașini miniere, deoarece 
Baia Mare are alt specific și 
nu acolo trebuie să facem a- 
ceasta. Să dezvoltăm deci, încă 
din anul viitor, un puternic 
centru de construcții de mașini 
miniere pentru această zonă. 
'(Aplauze puternice, prelungi
te).

Aici trebuie să funcționeze 
și proiectarea, concepția — în 
strînsă legătură cu activitatea 
minerilor, a oamenilor care lu
crează în mine. Dacă vom pro
ceda așa — și așa trebuie să 
procedăm — sînt convins că 
problema de bază a mecanizării 
și introducerii tehnicii moderne 
în Valea Jiului, deci și a cre
ării condițiilor pentru îndepli
nirea programului de perspec
tivă, va fi soluționată. Astfel, 
vom crea și condiții pentru a 
îmbunătăți și ușura munca mi
nerilor care se schimbă și se 
va schimba tot mai mult.

Va trebui, ca o dată cu me
canizarea, cu introducerea teh
nicii moderne, să ne ocupăm și 
de crearea tipului de miner 
nou care să cunoască tehnica 
modernă, să știe să o minu- 

iască ; altfel ne vom uita la 
mașini, vom învinui construc
torul, dar de vină va fi cel 
care nu știe să le mînuiască, 
să le întrețină. Acesta este 
un adevhr pe care trebuie să-1 
avem în vedere. Este necesar, 
deci, ca. odată cu introduce
rea tehnicii moderne, să ne 
gîndim și la instruirea și pre
gătirea corespunzătoare noilor 
condiții a cadrelor de munci
tori din Valea Jiului. Să sta
bilim și în această privință un 
program special.

Iată tovarăși cîteva din pro
blemele tehnice și organizato
rice pe care va trebui să le 
soluționăm în cel mai scurt 
timp pentru a nu ne mai întîl
ni cu greutățile existente as
tăzi, pentru a crea o perspec
tivă bună de dezvoltare Văii 
Jiului. Stă în puterea noastră 
să soluționăm aceste probleme, 
și eu vă pot asigura că vom' 
lua toate măsurile pentru a 
crea condițiile organizatorice 
și materiale necesare rezol
vării lor în acest spirit. 
(Aplauze puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R. !“).

în discuțiile de astăzi unii 
tovarăși au ridicat probleme 
legate de condițiile de mun
că și de viață. Eu nu aș dori 
să mă opresc pe larg asupra a- 
cestor probleme. Unele din ele 
nu ar trebui să existe în Va
lea Jiului. Sper că Comitetul 
județean de partid și conduce
rea minelor au reținut aceste 
probleme și, împreună cu sin
dicatele, vor lua măsuri ca 
problemele legate de buna a- 
provizionare, de funcționarea 
cantinelor, de calitatea unor 
alimente și în special a pîinii, 
să fie soluționate în mod radi
cal. în 2—3 zile aceste proble
me vor trebui să-și găsească 
soluționarea ! Aceasta nu con
stituie nici o greutate — dis
punem de tot ceea ce este ne
cesar pentru acest lucru. Cau
za neajunsurilor este numai 
neglijența, o anumită nepăsare 
din partea acelor chemați să 
rezolve problemele respective. 
Rog să fie luate neîntîrziat 
măsurile ce se impun ! (Apla
uze puternice ; se scandează i 
„Ceaușescu și poporul*4).

In discuții am fost informat 
că se ridică și unele probleme 
legate de locuințe. Desigur, 
ritmul construcției de locuințe 
în general este destul de mare, 
dar se pare că încă' nu satis
face. Vom analiza aceasta — 
și sper că putem, față de uiți 
mii doi ani, să suplimentăm 
planul în următorii trei ani cu 
cîte 300—400 de apartamente 
anual, deci cu circa 1 000 de a- 
partamente în viitorii trei ani. 
In felul acesta cred că vom pu
tea soluționa în condiții mai 
bune și problema locuințelor. 
(Aolauze puternice, urale).

în' ce privește problemele le
gate de sistemul de salarizare 
și de simplificarea lui. precum 
și de alte măsuri în acest do
meniu. am cerut consiliului oa
menilor muncii să le studieze 
și în două săptămini să înain
teze propuneri pentru a putea 
aduce și aici îmbunătățirile ne
cesare. Trebuie să facem astfel 
ca sistemul de salarizare să fie 
bine înțeles, să fie cît mai sim
plu și să corespundă condiții
lor specifice ale minerilor din 
Valea Jiului. (Aplauze prelun
gite. urale ; se scandează : 
„Ceușescu—P.C.R." ’)

Este necesar totodată ca orga
nizațiile de partid, de sindicat 
și tineret, să acorde mai multă 
atenție organizării timpului li
ber care acum a crescut ; din 
24 de ore. oamenii au 18 ore li
bere. Trebuie să ne gindim re
almente și la modul cum își pe
trec oamenii timpul liber. în 
timpul liber oamenii să mai în
vețe ceva, să participe și la ac
tivitatea culturală, sportivă, dis
tractivă. (Aplauze puternice). 
Probabil, mulți vor avea timp 
și pentru activitatea obștească- 
gospodărească, pentru mai buna 
gospodărire a orașelor, comune
lor, aducindu-și astfel contribu
ția la bunul mers al vieții so
ciale, din localitățile respective. 
Aș ruga organizațiile de partid 
și obștești să acorde mai multă 
atenție acestei probleme și să 

stabilească și în această privin
ță un program corespunzător de 
activitate, ținînd seama de con
dițiile noi. Oricum, mai mult 
dc 8-10 ore cred că nimeni nu 
poate dormi. (Animație ; vii 
aplauze).

Iată, tovarăși, cîteva aspecte 
care trebuie să ne preocupe în 
viitor, spre a soluționa proble
mele apărute odată cu reduce
rea timpului de lucru, cu per
fecționarea generală a activită
ții noastre economico-sociale. 
Avem toate condițiile pentru 
rezolvarea lor. Sînt convins că 
Valea Jiului va putea să ofere 
un model de felul cum trebuie 
soluționate problemele și în 
alte sectoare ; pentru că în ur
mătorii ani va trebui să tre
cem și in alte sectoare Ia redu
cerea zilei de muncă. Experien
ța dumneavoastră, greutățile 
dumneavoastră, ne vor ajuta să 
facem să nu se mai repete și în 
alte sectoare lipsuri similare. 
Criticindu-1 de pildă pe minis
trul minelor, cred că ceilalți vor 
trage învățăminte și vor evita 
să fie criticați pentru asemenea 
neajunsuri. (Aplauze).

Soluționînd toate aceste pro
bleme, va trebui să ne gîndim 
la obținerea unei creșteri simți
toare a producției, ținind seama 
de preocuparea' generală a cla
sei muncitoare, a întregului 
nostru popor de a îndeplini în 
bune condiții programul ela
borat de Congresul al X-lea, 
sarcinile suplimentare trasate 
de Conferința Națională din a- 
cest an. Cred că urmăriți presa, 
și cunoașteți că in toată țara 
oamenii muncii fac totul pentru 
a descoperi noi rezerve. Vă pot 
spune că avintul creat în ajunul 
Conferinței Naționale a sporit 
și mai mult, că toate colectivele 
de oameni ai muncii se preo
cupă nu numai de realizarea 
cincinalului mai devreme, dar 
și de ridicarea întregii activități 
la un nivel superior, asigurind 
pe această cale progresul mai 
rapid al patriei noastre, făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate, crearea condi
țiilor pentru trecerea la în
făptuirea societății comuniste in 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Nu aș dori să mă mai refer 
la alte aspecte ale activității 
noastre, nici la probleme inter
naționale. Am vorbit de multe 
ori despre ele, cunoașteți politi
ca externă a României — politi
că de colaborare cu toate țările 
socialiste, de întărire a unității 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și antiimperialiste, de 
colaborare cu toate statele lu
mii, de asigurare a unei păci 
trainice între popoare. (Aplauze 
puternice).

Trebuie să avem permanent 
in vedere că tot ceea ce facem, 
succesele noastre in construcția 
socialistă, in învingerea greută
ților — citeodată inerente, dar 
alteori depinzind de oameni, 
putindu-se evita — reprezintă 
o contribuție la cauza întăririi 
torței și unității țărilor socia
liste, la creșterea prestigiului și 
influenței socialismului in lume. 
Deci, indeplinindu-ne în bune 
condiții sarcinile de plan na
țional, ne îndeplinim și îndato
ririle internaționale, contribuim 
activ la cauza prieteniei și pă
cii in intreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Sînt convins că oamenii mun
cii din Valea Jiului — ca de alt
fel intreaga noastră clasă mun
citoare, întregul popor — își 
vor face și în viitor, ca și pînă 
acum, datoria cu tot mai multă 
fermitate, vor învinge greutățile 
și vor ocupa un loc de cinste 
in întrecerea pentru îndeplini
rea înainte de termen a planu
lui cincinal. (Aplauze puternice, 
urale).

Vă doresc succes deplin în 
întreaga dumneavoastră activi
tate, multă sănătate, multă fe
ricire. „Noroc bun" ! (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul l“. Cei prezenți în 
sală ovaționează îndelung pen
tru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

în sala de festivități a Casei 
de cultură din Petroșani a avut 
loc ieri, la amiază, o rodnică 
întîlnire a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu activul de partid 
al Văii Jiului.

La intrarea în sala de festivi
tăți a secretarului general al 
partidului, a celorlalți oaspeți, 
sutele de participanți la intil- 
nire au făcut o entuziastă pri
mire, au scandat îndelung pen
tru partid, pentru încercatul său 
conducător.

Comuniștii, oamenii muncii 
din Valea Jiului au adăugat ast
fel numeroaselor manifestări de 
adeziune față de politica parti
dului, de înalta stimă și pre
țuire ce o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu încă o mani
festare vibrantă, încărcată de 
semnificații.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Clement Negruț, prim-secretar 
al comitetului municipal de par
tid Petroșani, a salutat cu căl
dură prezența la adunare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului nostru.

Știm cu toții, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cunoaște în
tregul partid, întregul popor, cît 
de drămuit este timpul dum
neavoastră de lucru, cite pro
bleme, cîte sarcini aveți de re
zolvat. Tocmai aceasta ne în
deamnă să apreciem cum se cu
vine practica conducerii parti
dului nostru, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, de a vă sfătui în per
manență cu membrii partidului, 
cu poporul, de a face din fiecare 
vizită un rodnic program de lu
cru, un dialog viu cu oamenii 
care participă cu întreaga lor 
capacitate de creație și abnega
ție la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Fie
care dintre noi vede în această 
legătură de monolit dintre partid 
și popor, un înalt model privind 
felul în care trebuie să acțio
neze organele de partid, fiecare 
activist de partid.

Arătînd că înflăcărată che
mare adresată de conducătorul 
partidului de la tribuna Confe
rinței Naționale clasei munci
toare, țărănimii, intelectualită
ții, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii a dat minerilor 
Văii Jiului un nou și puternic 
imbold in muncă, subliniind im
portanța deosebită a recentei 
consfătuiri de lucru din 7—8 
septembrie de la Comitetul Cen
tral al partidului, a expunerii 
prezentate de secretarul general 
al partidului cu acest prilej, 
vorbitorul s-a referit la unele 
neajunsuri din activitatea eco
nomică a Văii Jiului, spunînd în 
continuare: Desigur, după cum 
cunoașteți, muncitorii, minerii 
dn Valea Jiului sînt confruntați 
pentru moment cu unele proble
me și au rămas datori econo
miei naționale cu o însemnata 
cantitate de cărbune. Vă infor
mez însă că voința unanimă a 
comuniștilor, a muncitorilor mi
neri — care țin la tradițiile de 
înaltă dăruire și abnegație ce 
sînt proprii minerilor din acest 
bazin — este de a face totul 
pentru a depăși acest moment 
dificil. Sîntem hotăriți să depu
nem toate eforturile pentru a ne 
ridica la înălțimea exigențelor și 
să ajungem acolo unde partidul 
ne cere să fim : pe locurile cele 
dinții.

O țară întreagă privește spre 
noi care, printre primii, am dat 
alte dimensiuni timpului de lu
cru. Și tocmai din acest motiv 
sintem deciși să nu precupețim 
nimic pentru a reuși, pentru a 
ne găsi ritmul și cadența nece
sară. în acest scop, organizația 
municipală de partid acționează 
cu toate forțele sale pentru 
creșterea răspunderii cadrelor, 
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii față de sarcinile în
credințate. pentru întărirea dis
ciplinei tehnologice și în muncă. 
Acordăm atenție sporită repar
tizării mai judicioase a forțelor 
organizațiilor noastre de partid, 
astfel incit acestea să-și afirme 
tot mai puternic rolul de condu
cător al întregii activități poli
tice și economice.

Relevînd calitățile deosebite 
ale oamenilor Văii Jiului, hăr
nicia, puterea lor de dăruire, 
măsurile luate pentru perfec
ționarea muncii politico-educati
ve. eforturile depuse pentru 
sporirea eficienței economice 
vorbitorul a spus în continuare: 
Eficiența activității noastre ar 
putea fi și mai mare dacă efor
turile pe care le depunem ar fi 
conjugate întotdeauna cu o 
preocupare susținută din partea 
tuturor cadrelor de conducere, a 
specialiștilor, inclusiv a celor 
din minister, pentru găsirea ce
lor plai bune soluții în vederea 
rezolvării problemelor tehnico- 
economice, îndeosebi pentru asi
gurarea unei dotări corespunză
toare.

Dumneavoastră, tovarășe se
cretar general spuneați : ..Să nu 
mai plece din întreprinderi ins
talații sau produse care nu mai 
corespund cerințelor tehnice, 
care produc pagube economiei 
noastre". Minerii Văii Jiului 
simt din plin adevărul celor a- 
firmate de dumneavoastră. Dacă 
astăzi sîntem datori față de pa
trie cu o însemnată cantitate de 
cărbune, aceasta se datorește în 
bună măsură și calității neco
respunzătoare a unor ’ instalații 
și utilaje.

Fără îndoială că mai avem di
ferite neajunsuri și în activita
tea noastră; în folosirea fondu
lui de timp. în întreținerea și 
exploatarea utilajelor, în dome
niul disciplinei muncii. Atenția 
organizației noastre de partid 
este orientată spre înlăturarea a- 
cestor neajunsuri. în același 
timp, sîntem preocupați de rea
lizarea cu f<?rțe proprii a unor 
utilaje și piese de schimb de 
care avem nevoie. Trebuie să 
spunem însă că simțim nevoia 
unui ajutor mai substanțial și 
din partea uzinelor constructoare 
de utilaj minier din țară, a mi
nisterului, pentru asigurarea uti
lajelor adecvate condițiilor de 
zăcămînt din exploatările noas
tre.

Conștienți de marea răspun
dere ce revine Organizației noas

tre de partid — a spus în înche
iere tovarășul Clement Negruț 
— comuniștii din Valea Jiului — 
puternic stăpîniți de dorința de 
a demonstra că și acum, ca în
totdeauna, cuvîntul de miner 
este cuvînt de onoare — sînt 
hotărîți să pună în mișcare toa
te energiile de care dispun, toa
tă priceperea lor, integrîndu-ne 
organic în acțiunea întregului 
popor pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe culmi tot mai 
înalte ale- progresului și civili
zației.

Eu sînt miner și conduc o bri
gadă de frontaliști la exploata
rea minieră Lupeni, cea mai 
mare mină din bazinul Văii 
Jiului a spus în cuvîntul său, 
tovarășul Petre Constantin, 
Erou al Muncii Socialiste. în ul
timii 10 ani, colectivul nostru 
și-a realizat lună de lună sar
cinile de plan. Munca mi-a a- 
dus adînca satisfacție de a fi 
distins cu înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste și de a fi 
ales, recent, ca membru al Co
mitetului Central al partidului. 
Unei asemenea cinstiri, unei 
asemenea prețuiri din partea 
conducerii de partid și de stat, 
înțeleg, așa cum înțeleg și or
tacii mei, să răspundem ’ prin 
strădanii depuse zi de zi cu te
nacitate, perseverență și abne
gație, pe frontul cărbunelui, la
tă de ce, la miile de tone extra
se peste plan pînă în acest an, 
brigada noastră a mai adăugat 
2 000 tone în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, fiind 
hotărîtă să-și dubleze această 
depășire în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamă
rii scumpei noastre Republici. 
Vom căuta ca și pînă acum să 
ne realizăm ritmic, așa cum se 
cuvine, ciclul la frontul de lu
cru. să ne realizăm și de azi 
înainte sarcinile de plan. Desi
gur, in mine mai sînt și dificul
tăți — a spus in continuare vor
bitorul. Important este să găsim 
întotdeauna resursele de ener
gie și pricepere pentru a le de
păși. Pentru că nu există nea
juns peste care să nu se poată 
trece. Am învățat de la partid, 
din indicațiile prețioase pe care 
dumneavoastră personal ni 
le-ați dat, tovarășe secretar ge
neral, că succesul nu e posioil 
fără unitate de țel și acțiune, 
fără disciplină fermă, fără or
ganizare la cel mai inalt nivel ; 
de la directorul de mină la cel 
din urmă salariat, fiecare tre
buie să-și facă așa cum cere 
datoria.

Brigada pe care o conduc a 
lansat chemarea la întrecere 
către toate colectivele similare 
din bazin pentru extragerea a 
două cicluri' în plus lunar, în 
abatajele frontale. O menținem 
în continuare și o vom susține 
cu noi fapte care, alăturate ce
lor repurtate de celelalte colec
tive minerești, să ducă la rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
de mare răspundere pe care ni 
le-a pus în față partidul, 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Ceaușescu. Nu 
vom cunoaște răgaz în lupta 
pentru a da viață grandiosului 
angajament luat de întreaga 
țară — înfăptuirea planului cin
cinal înainte de termen.

Tovarășul Cherches loan, se
cretar al’ Comitetului de partid 
de la Exploatarea Minieră Pe
triia, exprimînd marea bucurie 
a minerilor, a tuturor oameni
lor Văii Jiului, de a se întîlni 
din nou, pentru a treia oară în 
ultima vreme, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțumind 
pentru grija pe care partidul 
si statui o manifestă pentru 
continua îmbunătățire a condi
țiilor dc muncă și de viață ale 
minerilor, a spus in cuvîntul 
său : Și de data aceasta avem 
prilejul deosebit de a vă asculta 
indicațiile, cuvintele de îmbăr
bătare și de îndemn privind 
modul cum să ne organizăm e- 
ficient munca pentru ca rezul
tatul ei să fie mai spornic, cum 
să rezolvăm problemele cu care 
sîntem confruntați, să înlătu
răm neajunsurile pe care le 
mai avem.

Sîntem conștienți că în acti- 
tivitatea noastră se manifestă 
unele neajunsuri. Există incă o 
seamă de resurse interne ne va
lorificate ; trebuie să depunem 
eforturi susținute pentru stabi
lizarea forței de munca, pentru 
folosirea intensivă a utilajelor, 
pentru perfecționarea activității 
și întărirea disciplinei.

Știm că ridicarea activității 
de extragere a cărbunelui ia 
nivelul sarcinilor de plan, de
pinde, în primul rînd ue noi, de 
comuniști, de colectivul minei, 
de hotarirea și responsabilita
tea cu care vom munci. Vă a- 
sigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că organizația noas
tră de partid, minerii, inginerii 
și tehnicienii de la Petriia vor 
face .tot ce le stă în putința 
pentru a ridica în cel mai scurt 
timp rezultatul muncii noastre 
la nivelul sarcinilor trasate de 
partid. Nu ne vom precupeți 
iorțele, ne vom perfecționa lăra 
încetare activitatea, vom însuși 
și generaliza inițiativele mine
rești pentru creșterea vitezelor 
de avansare și a productivită
ții muncii, vom asigura cel mai 
propice teren pentru generali
zarea experienței bune. Ne vom 
mobiliza astfel încî't să putem 
raporta cu fruntea sus partidu
lui, că și la mina Petriia s-a 
înaeplinit obiectivul născut în 
larga mișcare de masă : cinci
nalul înainte de termen — in
tegral.

Cu exprimarea profundei sa
tisfacții și bucurii de a avea din 
nou ca oaspete al Văii Jiului 
pe secretarul general al parti
dului, a convingerii că această 
nouă vizită va constitui un pu
ternic imbold pentru îmbună
tățirea activității organizațiilor 
de partid, a tuturor colective
lor de muncă din Valea Jiului, 
în vederea transpunerii în viață 
a marilor obiective puse în fața 
întregii națiuni de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națio
nală a partidului din vara a- 
ceasta — și-a început cuvîntul 
la adunare și tovarășul Nicolae 
Nicorici, directorul Exploatării 
miniere Uricani.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că întregul colectiv 

al minei Uricani, sub condu
cerea organizației' de. partid, — 
a spus el — a reușit, printr-o 
muncă susținută, să-și realizeze 
sarcinile lună de lună, să îm
bunătățească productivitatea 
muncii, productivitatea orară, 

. onorîndu-și obligațiile de plan 
în condițiile unei dinamici de 
producție mereu crescînde.

Asemenea întregului popor, 
si detașamentul nostru de lu
crători din industria carbonife
ră, a îmbrățișat chemarea parti
dului de a perfecționa pe toate 
planurile activitatea economică. 
In noile condiții create prin 
grija partidului și statului față 
de mineri, prin reducerea du
ratei zilei de lucru, depunem 
toate eforturile pentru crește
rea vitezelor de avansare, spo
rirea randamentelor, fiind ferm 
hotărîți să realizăm integral 
sarcinile de plan. în contextul 
marii întreceri care a cuprins 
întreaga țară în acest an, în_co
lectivul nostru au apărut 
inițiative valoroase < care au 
dus la obținerea unor re
zultate deosebite. Este, de 
aceea, o importantă, datorie a 
noastră de a depune toate efor
turile pentru generalizarea a- 
cestor inițiative, pentru a ridi
ca toate formațiile de lucru la 
nivelele colectivelor fruntașe.

Și-n acest an, ca de altfel și 
pînă acum, colectivul nostru a 
fost confruntat cu o seamă de 
greutăți și lipsuri. Organizația 
noastră de partid. Comitetul oa
menilor muncii. întregul colec
tiv al minei Uricani vor tre
bui, așa cum dumneavoastră 
ne-ați indicat, să-și îndrepte cu 
mai multa hotărîre atenția spre 
reducerea cheltuielilor mate
riale, mai buna exploatare și 
întreținere a utilajelor, pentru 
a ridica și mai mult eficiența 
activității ’ noastre. Ținînd sea
ma de nevoile siderurgiei, con
siderăm că este o înaltă datorie 
a noastră de a da patriei căr
bune coxificabil în cantități cît 
mai mari și de o calitate su
perioară.

Pentru noi, minerii, a spus 
în încheiere vorbitorul, prezen
ța dumneavoastră, iubite tova
rășe Ceaușescu. reprezintă un 
imbold în activitatea de viitor 
și vă asigurăm că nu vom 
precupeți nimic pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor 
partidului și statului nostru, 
pentru a ne soori contribuția 
la continua înflorire a patriei 
noastre dragi — Republica So
cialistă România.

întîmpinat cu vii și puterni
ce aplauze a luat, apoi, cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român. Tn 'spațioasa 
sală a Casei de Cultură au ră
sunat îndelung ovațiile, s-a 
aclamat pentru partid, pentru 
cel ce în fruntea acestuia mi
litează cu înalt devotament, cu 
clarviziune și pasiune revoluțio
nară ca România să pășească 
hotărît, cu tot mai mari succe
se, către viitorul socialist, să 
obțină noi izbînzi în edificarea 
progresului și civilizației, a bu
năstării poporului.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, riguroasă a- 
naliză a realităților economice, 
social-politice, ale Văii Jiului, 
a stilului de muncă al organe
lor și organizațiilor de partid, 
a fost urmărită cu mult inte
res de participanții la întîlni
re. Prin caracterul său profund 
analitic, prin veritabilul pro
gram de lucru pus în fața or
ganizației de partid județene, 
a tuturor organizațiilor de 
partid din Valea Jiului, prin 
observațiile critice privind o 
seamă de neajunsuri manifesta
te, prin soluțiile și indicațiile 
date pentru perfecționarea acti
vității economice, a muncii po- 
1 itico-organizatorice, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
va constitui, neîndoios, un’aju
tor prețios, un îndrumar sigur 
al activității viitoare. Cu ase
menea sentimente au fost ur
mărite, aprobate prin îndelun
gate, repetate aplauze cuvintele 
secretarului general al partidu
lui. Oamenii muncii din Valea 
Jiului au simțit și de data a- 
ceasta ajutorul prețios al parti
dului, au trăit înalta satisfacție 
de a ști că alături de ei, îmbăr- 
bătîndu-i, arătîndu-le cu price
pere drumul de urmat se află, 
tovarăș, de nădejde,,neprețuit 
conducător — secretarul gene
ral al partidului.

Acesioi sentimente le-a dat 
glas în cuvîntul rostit la înche
ierea adunării, tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal Petro
șani al P.CJt :

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar . general, că membrii de 
partid, toți oamenii muncii din 
valea Jiului, au trăit momente 
de neuitat în această zi a vi
zitei dumneavoastră de lucru.

Sfaturile și îndrumările date 
pe parcursul vizitei, • îndemnu- 
rile pe care le-am desprins cu 
toțu din cuvîntarea' dumnea- 
voastră, constituie pentru co
muniști, pentru .. foți oamenii 
muncii din acest.JrnpofXăht ba
zin carbonifer al patrieț^Uji deo
sebit de Valoros .. program de 
acțiune în lupta .pcmrli';trans
punerea in viața a hotărîrilor 
Congresului . al . X-lea si ale 
dufjfrinte’ N3țiQhaie: .X parti-

Privim cu maximă -răspunde
re. sarcinile ce-.'he stau în față.

. ca ^^nătăftreâZractivi- 
tațîi în cadrul-exploatărilor mi
niere din Valea-Jiului va cere 
eforturi deosebite . de' - gîndire 
creatoare, de organizare, de 
muncă și disciplina fermă. Dar, 
ne simțim în măsură' șa-pvă a- 
sigurăm mult stimate JGtyarășe 
Nicolae Ceaușescu; c^ J^f&rîre i 
noastră fermă, este .să "tie in
tegrăm cît mai puternic în ma
rea acțiune națională pentru în
deplinirea înainte de termen a 
actualului cincinal.

întotdeauna minerii ay fost 
un detașament muncitoresc de 
nădejde. Sîntem siguri ..Că. ei își 
vor onora prin fapte tradițiile, 
revoluționare, ca vor face to
tul pentru ,a asigura siderurgiei 
și energeticii românești cărbu
nele necesar.
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ENTUZIASTUL MITING DE LA HUNEDOARA
-------------------------------- ----------------- --------------------------------------

La sfîrșitul vizitei în puter
nica cetate a metalului româ
nesc, în imensa hală a lamino
rului de 650‘ mm, a avut loc 
un entuziast miting. Erau adu
nați aici mii și mii de furna- 
liști, oțelari, laminatori, con
structori care au făcut o căldu
roasă primire secretarului ge
neral al partidului, exprimîn- 
du-și prin urale și ovații recu
noștința față de partid și con
ducerea sa, pentru noiJe con
diții de muncă și de viață, a- 
deziunea la politica internă și 
externă a partidului și statu
lui nostru, îndreptată spre în
florirea continuă a României 
socialiste. Pe mari pancarte se 
putea citi : ,.Trăiască Partidul 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului, inițiato
rul și organizatorul tuturor vic
toriilor noastre „Oameni 
ai muncii, faceți totul pentru 
a lăsa generațiilor viitoare o 
țară liberă, în’floritoare, comu
nistă !“, „Trăiască harnicii me- 
talurgiști ai României socialis
te, care înfăptuiesc cu hotărire 
sarcinile stabilite de Confe
rința Națională a partidului !“.

Deschizînd mitingul, tovară
șul Ioachim Moga, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., a spus :

Ziua de astăzi — și cea pre
cedentă — constituie pentru lo
cuitorii orașului Hunedoara, 
pentru minerii, siderurgiștii, 
constructorii, țăranii coopera
tori și intelectualii din acest 
colț de țară unul din cele mai 
fericite evenimente.

Hunedoara socialistă — operă 
măreață a poporului stăpîn pe 
destinele sale — vă adresează, 
iubite tovarășe secretar gene
ral, un fierbinte gînd de recu
noștință, izvorît din adîncul i- 
nimilor tuturor locuitorilor a- 
cestor meleaguri, din tăria de 
oțel a brațelor călite ale side- 
rurgiștilor, al minerilor, din 
încrederea nețărmurită cu care 
întregul nostru județ își scru
tează viitorul dominat de înal
te perspective.

Sentimentul tonifiant de a- 
dîncă bucurie și recunoștință 
își are izvorul în faptul că 
fiecare membru de partid, fie
care cetățean al Hunedoarei 
își dă seama pe deplin că tot 
ceea ce s-a realizat în anii so
cialismului pe meleagurile 
noastre străvechi, ridicate as
tăzi la rangul unei înalte dez
voltări economicc^sociale, re
prezintă rodul politicii înțelepte 
și clarvăzătoare a partidului 
nostru, a conducerii sale, in 
frunte cu dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceausescu, condu
cător eminent al națiunii si 
personalitate de prim rang in 
întreaga lume.

Acum, cînd slnteți din nou In 
mijlocul nostru, r.e amintim cu 
o deosebită emoție de vizita pe 
care ați efectuat-o în Hune
doara cu cîțiva ani în urmă, de 
indicațiile prețioase pe care 
le-am primit de la dumnea
voastră și pe care, urmîndu-le, 
am obținut succese însemnate 
în toate domeniile.

Vizita de acum în județul 
nostru, prezența dumneavoastră 
la această adunare constituie 
un nou și înalt exemplu de 
muncă colectivă și consultare 
în masă a celor ce muncesc — 
principii pe care așezați politi
ca noastră internă și externă, 
ce corespunde pe deplin inte
reselor poporului nostru.

în aceste condiții minunate, 
de deplină unitate între condu
cerea partidului și întregul po
por, organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii hu- 
nedoreni sînt angajați cu toată 
ființa lor în realizarea mărețu
lui program de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate elaborat de Congre
sul al X-lea al P.C.R., în în
făptuirea sarcinilor Conferinței 
Naționale a partidului.

înscriindu-se în efortul gene
ral al întregii țâri de a realiza 
exemplar sarcinile de plan, 
fiarticipînd cu entuziasm la 
ntrecerea socialistă ce a înflă

cărat întreaga națiune, județul 
Hunedoara a realizat în prime
le opt luni dm acest an o pro
ducție industrială suplimentară 
in valoare de 165 milioane lei.

Siderurgiștii Hunedoarei, con- 
știenți de faptul că fonta, oțelul 
și laminatele, numite și „pîinea 
industriei", sînt produse vitale 
pentru întreaga economie, ra
portează că au realizat peste 
prevederile planului 16 500 tone 
fontă, 21 300 tone oțel, din care 
6 800 tone oțel aliat., 13 700 tone 
laminate finite, aproape 2 009 
tone cocs.,

Succesele siderurgiștilor și 
constructorilor hunedoreni, ce 
aduc un titlu de cinste acestor 
colective pentru care a devenit 
o tradiție să fie la Joc de frunte 
în întrecere ; acum ei înscriu un 
nou record, punînd cu 10 zile 
mai devreme în funcțiune 
furnalul nr. 9, de 1 000 mc.

Desigur, aceste succese sînt 
numai o parte din ansamblul de 
realizări cu care județul Hune
doara se înfățișează în fața 
partidului, a conducerii sale.

Folosim acest prilej, iubite 
tovarășe secretar general, pen
tru a vă adresa, în numele tu
turor locuitorilor județului nos
tru, cele mai calde mulțumiri 
pentru sprijinul permanent pe 
care ni-1 dați cu înalta dum
neavoastră competență. Tot ceea 
ce realizăm în județul nostru, 
tovarășe Nico.'ae Ceaușescu, 
este indisolubil legat de partid, 
de dumneavoastră personal. Vă 
mulțumim din toată inima !

Recenta consfătuire de lucru 
de la Comitetul Central al 
P.C.R., cuvîntarea dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne înarmează cu un 
nou și mai bogat program de 
lucru, pe care îl vom concretiza 
în noi și substanțiale succese.

Vă asigurăm că nu vom precu
peți nici un efort pentru a ne 
situa la un loc de cinste prin 
întreaga noastră activitate. în 
Industria românească socialistă, 
Hunedoara a avut un rol de 
pionierat și a trebuit să învin

gem multe greutăți. Aceasta 
ne-a învățat sâ luptăm pentru 
a fi în frunte. Cred că sini în 
asentimentul tuturor comuniști
lor, al organizației județene de 
partid să afirm aici cu tărie că 
în lupta noastră pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
Conferința Naționala a partidu
lui, vom pune un accent deose
bit pe valorificarea potențial j- 
lui material crea*, a bGgatei ex
periențe acumulate de minunațu 
noștri oameni, insușutdu-ne de
viza pe care dumneavoastră au 
formulat-o, adt de mobilizator : 
„Mai iute, mai bine, mat efi
cient 1“ — pentru înflorirea pa
triei noastre. Republica Socia
listă România.

Vizita de lucru cu care ne ono
rați pentru a doua oară ia ulti
mii ani, a spus maistrul fuma., st 
Nicolae Mărculescu. Erc_ ai 
Muncii Socialiste. r.e prod ce 
cele mai frumoase f vrtrarte 
sentimente pentru înalta p.-. 3 
și preocuparea pe care o trax- 
festați față de noi, fată de mer
sul mereu ascendent al țăru 
cillmile civilizației r- profresu- 
lui.

Am reținut, iubite tovarășe se
cretar general. «fin cuplarea 
dumneavoastră Ia recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.. că nouă, s.derurpxvloc. 
ne revin sarcini de mare răs
pundere in privința creștem 
producției de metal. retfceer. 
cheltuielilor matertaie F btoete
pe tona de fontă, creștem calră- 
ții. corespunzător ex șen e-oc 
noi ale tine: eeonoea: moderme.

Sîntem conșuenți că in actt-
vitatea noastră mai există une
le neajunsuri. dar ne stă in pu
tere să le înlăturăm R • vom 
face cu toată hotărtrea.

Măsurile luate in lumina do
cumentelor Conferinței Naționa
le a partidului, condițiile crea
te incâ din acest an ne dau ga
ranția obținerii in anul 1973 — 
an hotăritor pentru realizarea 
actualului cincinal înainte de 
termen — a unor rezultate tot 
mai bune, a unor india supe
riori de utilizare a furnalelor.

Vă asigurăm, și ne angajăm, 
totodată, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a da tot 
ce avem mai bun. mai de preț, 
din mintea și brațele noastre, 
convinși că prin aceasta ne adu
cem contribuția la înflorirea 
României Socialiste.

Bucuroși de a vâ revedea ori- 
cînd în mijlocul r.ostru, a spus 
în încheiere vorbitorul, vă urâm 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani 
mulți și sănătate pentru ferici
rea noastră și a poporului.

Sîntem mir.dri să vă rapor
tăm, a spus maistrul oțelar vic
tor Pctroescu, câ oțelarii hune
doreni. cei care realizează a- 
proape jumătate din producția 
de oțel a patriei, sînt angajați 
cu abnegație și îr.altă dăruire 
patriotice la înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul al 
X-lea și de Conferința Naționa
lă a partidului pentru realiza
rea înainte de termen a planu
lui cincinal.

Adeziunea noastră deplină și 
atașamentul fierbinte față de 
politica internă și internațională 
a partidului își găsesc expresia 
concretă in angajamentul ce ni 
l-am asumat în acest an de a 
depăși sarcinile de plan cu 25 000 
tone oțel, de a reduce consu
mul de metal cu peste 3 000 tone, 
de a realiza economii la prețul 
de cost de peste 10 000 000 lei 
prin eforturi proprii.

Astăzi, pe graficele noastre de 
întrecere, așa cum ați avut pri
lejul să vă convingeți tovarășe 
secretar general, am înscris cea 
de-a 21 000 tonă de oțel peste 
plan, elaborat în totalitate pe 
seama creșterii productivității 
muncii, am realizat economii la 
prețul de cost prin reducerea 
cheltuielilor materiale în valoa
re de peste 15 000 000 lei. pre
cum și însemnate economii de 
metal. Aceste rezultate le închi
năm celei de-a XXV-a aniver
sări a proclamării Republicii.

în aceste zile am dezbătut pe 
larg în organizațiile de partid 
sarcinile ce ne revin din isto
ricele documente ale Conferin
ței Naționale și din cuvîntarea 
dumneavoastră la consfătuirea 
din 7—8 septembrie a.c. și am 
stabilit măsuri, a căror realizare 
să ducă la creșterea nivelului 
calitativ al metalului hunedo- 
rean, care, așa cum ne-am an
gajat, poale și trebuie să fie în 
proporție de peste 50 la sută 
oțel aliat, capabil să satisfacă 
întrutotul exigențele spox’ite ale 
industriei constructoare de ma
șini.

Permiteți-mi ca de la tribuna 
acestei emoționante adunări, a 
spus tovarășul Costache Trotuș, 
directorul general al Combina
tului siderurgic, să dau glas, în 
numele miilor de siderurgiști 
hunedoreni recunoștinței fier
binți pe care o purtăm în ini
mile și gîndurile noastre pentru 
grija părintească și încrederea 
ce ne-o acordați.

Folosesc acest prilej pentru 
a vă raporta, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, așa cum 
ne-am angajat în fața Conferin
ței Naționale, prin utilizarea 
mai rațională a capacităților de

prod-cție. prin organizarea mai
judicioasă a fondului de timp
si forței de mancă in perioada
ce a trecut din acest an. au
fost obținute peste plan 16 000
tone fontă. 21 C00 tone oțel și
13 0G8 tone laminate. Valoarea
producției marfă a fost depă-
sită cu «2 niiioane lei. concre-
tmte exclusiv ia produse li-
’.rate beneficiarilor. Realizarea
si detjâsirea sarcinilor de plan
ne-a j oermis să acoperim și sa
de-.a&săui obligații le de livrare
către beneficiarii interni, să a-
fectăn resurse suplimentare
petttru export și s< creștem efi-
cîesța economică a producției
prte economii suț<imentare de
peste 41 milioane lei.

Știm -ă avem 1ncâ multe de
Scut. Aan reținut indicațiile și
recoctandărîle d*. _ care vor
ressfitui «3 îadre■ptar perma-
seat m-“ta 5*•cărti! muzr.-
tor. teteiciaa si i2graer din
coes’txnat. a fiecărni comunist.
Raucrtăm că inșiregul colectiv
•s*e angâ at într-< muncă sus-
țtr -tă peetru red -cerea cheltu-
ieZijor =ater.a_e. pentru eres- |
terei produetrcătă^Si muncii și
rea^rarea oeui grad cit mai
riâarat de asfg-jrare eo piese
â -Ola?e dte peo< c*ți* proerte
□e tete olegti tseeeme și de
rxxeRț» tetgsnal-i

Vă nalt stimate
ts - arise secretar general. — a

fel Lacbeăere vcrhitsral —
că ier-rg±ytsi kusteoeretti. vor 1
face d--* rndirațsfo <h . ua pro- |
gras de ta : â. c:ns_d-erlrd o
danseie oe a se stt^a
in prâsmae rtadur

peotr- en_î-tarea
rî— m •ra. deaxwte
fc RceAsua. .azlrud Ia aceasta
prefigurarea vux<saruhâ Inmi-
r.os spre care sar tâdul și dv. i
persenai ne coad*xeți cu mâ
gistraZă pricepere ți fermitate
COfDUBiStă.

In aplau2eie și uraiele ce- '
lor prezenp. a luat apei cu-
viatul tovarășul NICOLAE
CEALȘKbCU.

In repetate rindurt cu-.in-
tarea secretar jIu general al
partidului, ascultată cu multă
atenție, a fost sub iniată de pu-
terni ce aoia uze.

M:tmg_l ia sflrțtt într-o at
mosferă entuziastă. Minute în 
șir nu contenesc aplauzele și 
uraiele. Se scandează ..P.C.R.— 
Ceaușescu*. „Ceaușescu și 
poporul".

Harnicii siderurgiști hunedo
reni își exprimă și astfel hotâ- 
rîrea de a nu precupeți nimic, 
nici în viitor, pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor' sta
bilite de Congresul al X-lea si 
Conferința Națională a partidu
lui, pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Mulțumind pentru vizita fă
cută în județul Hunedoara de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Ioachim Moga, a 
spus în încheierea mitingului :

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim încă o dată mulțumirea 
noastră profundă conducerii de 
partid și de stat, dumneavoas
tră tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija și atenția deose
bită ce o acordați județului Hu
nedoara. pentru cinstea ce 
ne-ați făcut-o de a fi, timp de 
doua zile, în mijlocul nostru.

Plecăm de Ia această adunare 
cu sentimentul profundei recu
noștințe și deplinei angajări.

Sîntem recunoscători pentru 
sfaturile și indicațiile deosebit 
de valoroase, pentru învățămin
tele prețioase pe care și de a- 
ceastă dată ni le-ați oferit cu 
competență și clarviziune. Tot
odată, exemplul dumneavoastră 
personal constitue pentru noi 
toți, ca și pentru întregul partid 
și popor, un imbold de căutare 
neobosită a noului, de perpe
tuă prospectare a căilor pentru 
a ne realiza sarcinile mai iute, 
mai bine, mai eficient.

Vă asigurăm că organizația 
județeană de partid, toți oame
nii muncii hunedoreni nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin în opera edi
ficării multilaterale a patriei, 
câ se vor dărui cu abnegația și 
inteligența lor creatoare înfăp
tuirii măreței chemări a Confe
rinței Naționale — realizarea 
cincinalului înainte de termen.

După miting, coloana 
sini se îndreaptă către 
nul orașului. întregul 
este străbătut printr-un 
rat coridor viu. Mii de ______
ai muncii, practic întreaga popu
lație a orașului Hunedoara, pur- 
tînd drapele roșii și tri
colore, fac secretarului general 

x.j Q grancjioasă ma-
dragoste, de ata-

de ma- 
stadio- 
traseu 
adevă- 
oameni

al partidului 
nifestare de 
șament.

La punctul 
copterelor, o 
militari și membri ai gărzilor 
patriotice prezintă onorul co
mandantului suprem. Fanfara 
militară intonează Imnul de 
Stat. După ce își ia rămas bun 
de la gazde, salută călduros 
miile de oameni ai muncii care 
umplu pînă Ia refuz tribunele, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
urcă în elicopter, în’dreptîn- 
du-se spre Sibiu, următorul 
punct al vizitei de lucru.

de decolare a eli- 
gardă formată din

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.

Doresc să vă adresez dumnea* 
voastră, siderurgiștilor hunedo
reni. locuitorilor municipiului 
Hunedoara, tuturor locuitorilor 
județului, un salut călduros din 
partea Comitetului Central, a 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România (Ap.aure 
puternice, urale).

Sînt deosebit de bucuros că- 
in cadrul acestei x irite, mi gă
sesc in mijlocul siderurgicilor 
hunedoreni. Cunosc acu matca 
pe care o desfășoară acest mi- 
nunat colectiv rezultatele bane 
obținute in realizarea actualu
lui pian ciccmal. a sarcinilor pc 
acest an. Aș don să adresez cele 
mai caMe feheitâri furuafiMiiar. 
»t*Unbr h Imixr.suW pen
tru reza-taieie bune pe care

tana ale acestei aa- >ApCa-u*
puternice, uraie Se scazlaeză 
„Ceaușescu — P.CJL**k Fără in- 
dovală câ manca famalisXitor. 
oțe larilor R lamina lorilor c-cxxpă 
un loc iiaportast in siderurgia 
romanească . vă aflați încă pe 
primai ioc. deși in perspectiv ă 
Galațiul va trece pe acest loc. 
(Aplauze îndelungate).

Cunoașteți preocupările parti
dului și guvernului pentru asi
gurarea dezvoltării rapide a în
tregii economii a patriei noas
tre. In realizarea obiectivului de 
a ridica România intr-cn timp 
istoricește scurt, in riadul ță
rilor dezvoltate din punct de 
xedere economic, un rol impor
tant are producția de oțel. De 
aceea, in prevederile actualului 
cincinal. a«e cincinalului urmă
tor și in cadrul prognozelor pi
ni in 1990. acordăm o mare a- 
tenție dezvoltării siderurgiei, 
producției de oțel. In arest ca
dru, — deși Combinatul de la 
Galați se va dezvolta la o pro
ducție superioară, deși vom mai 

construi probabil încă un nou 
centru siderurgic. Hunedoara 
va ocupa totuși un loc impor
tant : sperăm ca. din punct de 
xedere al producției propriu- 
zise, ea să nu rămină cu mult 
in urma Galațiului și a celorlal
te centre siderurgice. (Aplauze 
puternice). Tocmai avînd în ve
dere acest lucru am discutat 
astăzi posibilitatea ca și dum
neavoastră să aduceți o contri
buție mai mare la realizarea 
cincinalului înainte de termen, 
sâ ajungeți in 1975 la o produc
ție de oțel de 4 milioane de tone. 
.Aplauze îndelungate). Aceasta 
presupune o producție de 
5 — $00 000 de lone în pluș, 
față de prevederile cincinalului. 
Dar dezvoltarea Hunedoarei nu 
se va opri în 1S75 : x in noi cin
cinale si am dori ca și Hune
doara să meargă înainte. Avem 
ia vedere ca pînă ia 1930. să 
ajungem aici ia o producție de 
5 mllione și jumătate ioae de 
oțet Aveți, deci perspective fru
moase de creștere și trebuie să 
faceți totul pentru a realiza a- 
ceasta chiar mai devreme decit 
in 1988. (Aplauze puternice,’ u-

Ne-am gindit să dăm sarcini 
sporite siderurgiștilor hunedo
reni avind in vedere tradiția și 
experiența Ier ; sin te m convinși 
că veți realiza in bune condiții 
aceste sarcini de creștere a pro
ducției de oțel și laminate. 
(Aplauze puternice, îndelungate. 
Se star.deazâ : ..Ceaușescu — 
P.CJL :*). Consider aplauzele 
dumneavoastră drept un anga
jament că veți face total pen
tru a realiza 4 milioane de tone 
de oțel pică in 1975 — bineînțe
les d? bună calitate și in sorti
mente noi — și că vâ veți înde
plini sarcinile pini in 1980. 
(Aplauze puternice, urale).

Peste două zile veți sărbători 
pentru prima oară „Ziua meta- 
lurgistilor". Aș dori să vă adre
sez felicitări și cele mai bune 

urări cu acest prilej. (Aplauze 
puternice, urale). Doresc, de a- 
semenea, ca de aici, de la Hu
nedoara, să adresez felicitări și 
urări tuturor siderurgiștilor din 
România. (Aplauze puternice, u- 
rale, se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.-).

Am vorbit de producția de o- 
țel, dar am constatat cu multă 
satisfacție că la Hunedoara se 
produc și o serie de utilaje ne
cesare siderurgiei. Ținînd sea
ma de programul mare pe care 
îl avem în următoarele cincinale 
pentru dezvoltarea siderurgiei — 
nu doresc să mai dau cifre — 
aș dori să exprim speranța că 
Hunedoara, pe lîngă oțel și la
minate, se va angaja mai mult 
și în producerea utilajelor ne
cesare uzinelor siderurgice, in
clusiv uzinelor noi pe care le 
vom construi în România. (A- 
plauze prelungite).

După cum vedeți, tovarăși, in 
cadrul programului de dezvolta
re a României, de realizare a 
cincinalului înainte de termen 
și de apropiere de țările dezvol
tate, siderurgiștilor hunedoreni 
le revin îndatoriri de mare cffi- 
ste, de mare răspundere. Știu 
că întotdeauna v-ați achitat bi
ne de sarcini. Intr-adevăr, ce
rințele cresc ; necesitățile de o- 
țeluri de bună calitate sînt tot 
mai mari. Dezvoltarea chimiei, 
a construcțiilor de mașini, a al
tor sectoare economice cere din 
ce în ce mai mult oțel de cali
tate superioară. Noi, astăzi, sin- 
tera încă tributari importului. 
Dezvoltînd producția de oțel, tre
buie să acordăm mai mare a- 
tenție oțelurilor de calitate ; în 
această privință trebuie să re
cunoaștem cinstit că, cu toate 
rezultatele bune, mai avem încă 
multe de făcut. Sper că Hune
doara. care dispune de cadre 
de înaltă tehnicitate cu o bo- 
cată experiență, va aduce o con
tribuție însemnată, atît în pro
ducerea oțelurilor de calitate 

superioară, cît și in formarea 
de cadre și în acordarea de a- 
sistență tehnică pentru alte o- 
țelării din România. Este nece
sar să acționați astfel, ca în ur
mătorii ani producția de oțeluri 
speciale în România să cunoas
că o diversificare și un progres 
mult mai rapid. (Aplauze puter
nice).

După cum vedeți, pretențiile 
față de Hunedoara sînt foarte 
mari și vă pot asigura că vor 
crește în următorii ani. Dar a- 
ceasta este expresia încrederii 
pe care noi o avem în organi
zația de partid, în muncitorii din 
Hunedoara, care au dovedit că 
știu să facă totul pentru a-și în
deplini obligațiile față de partid, 
față de popor. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși,

După cum știți. Conferința 
Națională a trasat sarcini mari 
pentru acest cincinal indicind, 
totodată, direcțiile principale ale 
perspectivei de dezvoltare a Ro
mâniei pînă în 1990. Avena un 
program minunat. Trebuie să 
facem totul pentru a în
vinge timpul, pentru a li
chida cît mai repede starea de 
înapoiere de la care am plecat, 
pentru a asigura României un 
loc demn in rindul țărilor dez
voltate și, o dată cu aceasta, 
pentru a asigura poporului, na
țiunii noastre socialiste, un ni
vel de viață civilizat, corespun
zător cerințelor unei societăți 
socialiste avansate. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Preocupindu-ne de dezvol
tarea economico-socială a țării, 
punem un mare accent pe ridi
carea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. 
Cu măsurile luate în septem
brie am început realizarea pre
vederilor cincinalului privind 
creșterea salariului real. După 
cum știți, la Conferința Națio
nală am stabilit ca, în condițiile 
depășirii planului cincinal, să 
sporim salariile mai mult decît 
am avut în vedere la Congresul 
al X-lea. Așa cum se desfă
șoară activitatea pînă acum, — 
și după cum demonstrează an
gajamentele luate de multe or
ganizații de partid județene, 
entuziasmul cu care colectivele 
de oameni ai muncii acționează 
pentru descoperirea și punerea 
în valoare a uriașelor rezerve 
care se găsesc în toate unitățile 
noastre de producție, — avem 
convingerea că sarcina Confe
rinței Naționale de a termina 
cincinalul înainte de termen, va 
fi realizară. Pe această bază, 
vom asigura și o creștere mai 
mare a veniturilor oamenilor 
muncii din România. (Aplauze 
puternice : urale).

Totodată este necesar să acor
dăm o atenție sporită formării 
de noi cadre de muncitori și 
specialiști pentru acest sector 
de activitate ce se dezvoltă în 
ritm rapid. Aș dori să apelez 
la hunedoreni. cerindu-le să se 
preocupe și să acorde și in vi
itor — ca de altfel și pînă a- 
cum — un sprijin important în 
pregătirea noilor cadre de mun
citori și specialiști pentru cen
trele siderurgice pe care le dez
voltăm sau pe care le vom crea 
in xiitor in România. Trebuie 
să asigurăm un detașament pu
ternic de cadre bine calificate 
in stare să soluționeze in bune 
condiții toate problemele pe 
care le pune dezvoltarea pro
ducției de oțel, de laminate. 
(Aplauze prelungite).

Aș dori să adresez organiza
ției de partid din Hunedoara, 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii apelul de a acorda mai 
multă atenție activității în in- 
vățămînt, muncii educative, ri
dicării nivelului de cultură, de 
cunoștințe al cetățenilor, și în 
primul rind al tineretului, de a 
se preocupa mai mult de apli
carea în viață a principiilor e- 
ticii și echității socialiste. Să 
facem din Hunedoara — și din 
acest punct de vedere — o pu
ternică cetate de muncitori îna
intați, conștienți de forța pe 
care o au în societatea socia
listă, de faptul că ei sînt stă- 
pmii mijloacelor de producție, 
și că de ei, de clasa muncitoare 
depinde în mare măsură felul 
cum va arăta societatea noastră 
socialistă de mîine. (Aplauze 
îndelungate, urale).

Să modelăm nu numai oțelul 
ci și omul ! Să dăm și oțel de 
calitate, dar să făurim și omul 
înaintat al societății socia
liste multilateral dezvoltate, 

omul societății comuniste ! (A- 
plauze, urale ; se scandează ! 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cred că primul secretar al 
comitetului județean n-o să-mi 
reproșeze că nu m-am referit 
acum și la mineri ; am vorbit 
de dimineață în fața lor. Eu mă 
așteptam ca el să vorbească 
despre necesitatea ca și minerii 
să țină pasul cu muncitorii din 
Hunedoara, cu siderurgiștii, 
pentru că în sectorul minier a- 
vem o anumită rămînere în 
urmă. Cred că e bine ca între 
aceste două mari colective, în
tre aceste două mari organizații 
de partid, să se stabilească o 
mai strînsă colaborare și întra
jutorare, pentru a merge îm
preună înainte pe a<celași front. 
Dacă undeva se ivesc lipsuri și 
greutăți căutați să le învingeți 
și să mergeți înainte împreună ! 
Atunci vom lucra cum trebuie ! 
(Aplauze puternice, urale).

Vedeți. în fața clasei noastre 
muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității, a întregului popor 
stau sarcini mărețe ! Avem 
toate condițiile să le reali
zăm. Sîntem convinși că vom 
obține rezultatele pe care ni 
le-am propus în toate domenii
le de activitate, pentru câ avem 
o ejasă muncitoare minunată, o 
țărănime minunată, o intelec
tualitate strîns legată de munci
tori și țărani. In strînsă unita
te, oamenii muncii, fără deose
bire de naționalita>te, urmează 
neabătut Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducă
toare a societății noastre socia
liste. (Aplauze puternice, urale 
îndelungate).

îndeplinind aceste mari obiec
tive ale dezvoltării patriei răs
pundem, fără îndoială, în pri
mul rînd îndatoririlor față de 
națiunea noastră socialistă, dar 
totodată ne îndeplinim și înda
torirea față de cauza generală 
a_ socialismului. Este știut doar 
că cu cît fiecare țară, fiecare 
popor constructor al socialismu
lui, obține rezultate mai bune- 
cu atît crește forța tuturor țări
lor socialiste, sporește prestigiul 
și autoritatea socialismului în 
întreaga lume. întărind for- 
fa . capacitatea economică 
socială a patriei noastre, 
aducem o contribuție deo
sebit de importantă la cauza 
păcii, a luptei împotriva impe
rialismului și a politicii sale de 
forță, contribuim Ia promovarea 
unei politici de colaborare, de 
respect al independenței și su
veranității naționale, de depli
na egalitate între toate națiunile 
lumii. (Aplauze puternice, în
delungate).

Cunoașteți politica internațio
nală a României. Nu doresc 
acum să mă refer la activitatea 
externă. Ceea ce doresc să 
subliniez încă o dată, este fap
tul că noi facem totul pentru 
a. c.?ntr>bui la întărirea colabo
rării și unității tuturor țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste, 
a forțelor antiimperialiste. Fa
cem totul pentru a contribui Ia 
realizarea in lume a unei poli
tici noi, pe baza principiilor de 
care am vorbit, pentru pace și 
colaborare intre toate popoare
le. Aceasta este politica noas
tră. aceasta este politica pe 
care o vom promova șî în con
tinuare .' (Aplauze puternice, 
urale).

Aș dori să vă mulțumesc pen
tru căldura cu care am fost în- 
timpinati în Hunedoara. Și, 

sînt la încheierea 
vizitei în acest județ, doresc să 
mulțumesc și minerilor, și oa
menilor muncii din Deva și din 
orașele și satele prin care am 
trecut, pentru manifestarea căl
duroasă pe care ne-au făcut-o. 
Noi vedem în toate acestea o 
expresie a încrederii în politica 
partidului nostru comunist, a 
hotărîrii oamenilor muncii din 
Hunedoara, din județ, — ca de 
altfel a întregului popor — de 
a înfăptui neabătut, în strînsă 
unitate, politica Partidului Co
munist Român, politică ce co
respunde intereselor și năzuin
țelor întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează: „Ceaușescu-P.C.R.!“).

Avînd deplina convingere că 
oamenii muncii din Hunedoara 
își vor îndeplini cu cinste ma
rile îndatoriri pe care le au. 
vă doresc tuturor noi și noi 
succese în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice, pre
lungite, urale și ovații- Cei 
prezenți la miting ovaționează 
îndelung pentru partid, pentru 
Comitetul Central în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SÎMBĂTĂ 16 SEPTEMBRIE 7972

I

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. a Il-a)

industriale, care valorifică atit 
potențialul de materii prime, cit 
și energia nesecată a oamenilor 
de pe aceste meleaguri. Un fapt 
revelator — 56 la sută din popu
lația activă lucrează acum în in
dustria județului, aflată in plin 
avânt.

Cu satisfacția acestor reali
zări și cu hotărîrea de a le 
spori mereu, in folosul lor și 
al patriei, i-au primit locuitorii 
județului pe conducătorii parti
dului și statului.

Pe aeroportul din Sibiu, oas
peții sînt salutați de tovarășii 
Richard Winter, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., Aurel Cristea, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Sibiu al P.C.R.. de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

O gardă de onoare formată 
din ostasi ai forțelor armate, 
membri ăi gărzilor patriotice și 
tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea pa
triei prezintă onorul comandan
tului suprem al forțelor noastre 
armate. Este intonat Imnul de 

Republicii 
Tovarășul 
trece

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C. C. al 
P.C.R., a primit vineri 15 sep
tembrie, delegația de /activiști ăi 
P. C. din Cuba, alcătuită din to
varășii Hector Garcia Echemen- 
dia și Armando Garoia Luis. ac
tiviști ai Comitetului Central al 
P. C. din Cuba, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 
pentru schimb de experiență în 
țara noastră.

La primire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a participat Alexandru Szabo, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Cuba la București, Ni
colas Rodriguez Astiazarain.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Indiei, V, V. GIRT, următoarea telegramă ;

Poporul Indiei mi se alătură în a mulțumi Excelenței Voastre 
pentru amabilul dv. mesai de felicitări transmis cu ocazia ce
lei de-a 25-a aniversări a independenței noastre. Legăturile 
prietenești deja existente între cele două țâri ale noastre vor 
continua, fără îndoială, să se întărească în anii ce vor veni.

Acceptați, vă rog. Excelență, urările mele cele 
pentru sănătatea și fericirea dv. personală, pentru 
și bunăstarea Continuă a poporului României.

7
mai bune 
progresul

. Socialiste 
din partea 

KALE VI SORSA.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
România. ION GHEORGHE MAURER, a primit * 
primului ministru al Republicii Finlanda, 
următoarea telegramă :

Doresc să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere mul
țumiri pentru amabilul Dumneavoastră mesaj de felicitare.

Toate forțele
la culesul
porumbului

(Urmare din pag. I)

Decorări la Consiliul de Stat

SFlNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 10; 12,30; 
l»,30; 18; 20,30); Excelsior (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30).

CORNUL DE capra : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21); Grădina Doina 
(ora 19,15); Grădina Festival (d?a
19.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA ; rulează la Lumina (orele 9; 
12,30; 16; 19,30); Cotroceni (orele 
14; 16,45; 19,30); Cringasi 
15,30; 19).

TORA I TORA ! T.ORA ! s 
ză la Scala (orele 8,45; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30); București (orele 8,15; 
11,15; 14,15; 17.15; 20,15); Favorit (o- 
rele 9,30; 12,30; 16,30; 19,30); Gră
dina Select (ora 19,30).

PESCĂRUȘUL : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18); Grădina Bu- 
zești (ora 20).

MESAGERUL : rulează la Ca
pitol (orele 9; 11,15; 13,45; 16: 18,30; 
21); Grădina Capitol (ora 21).

FUGA ; rulează la Lira. f>ra 16); 
Grădina Lira (ora 19,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Central (orele 10; 12,30? 
15: 17,30: 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL 7 
rulează la Timpuri Noi (orele 9,45- 
20,15 în continuare).

SATUL MEU, PATRIA MEA • 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Feroviar 
(«rele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18.15; 20.30): Grădina Mo
dern (ora 19); Modern (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; «8,15; 20,30).

GENTLEMENII NOROCULUI î 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30); Moșilor (orele 15,30; 
17.45).

PROVINCIALII : rulează la Gri- 
vița (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18,30: 20,45).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Dacia (orele 9: 11,15: 13,30; 
16: 18.15; 20.30).

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Munca (orele 16: 19).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Bucegi (orele 15,45; 18): Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15); Grădina Bucegi (ora 20); 
Grădina Aurora (ora 19,15).

SATUL CARE MOARE : rulează 
la Rahova (orele 15.30: 18: 20.30).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15.30: 17.45: 20).

NAUFRAGIAȚ1 ÎN SPAȚIU • ru
lează la Unirea (ora 16); Grădina 
Unirea (ora 19.301.

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Giulești (orele 15,30; 19,30); Mio
rița (orele 9; 12.30; 16: 19.30).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Popular (orele 15.30; 18; 20.15).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18: 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15: 
13.30: 16; 18,15: 20.30): Arta (orele 
15: 17,30; 20,15); Grădina Arta (ora
19.30) .

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20,30).

LUPUL NEGRU : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15). •

La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc, vineri dimineața, solemni
tatea decernării 
..Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I 
„Elore", pentru contribuția a- 
dusâ la înfăptuirea politicii Par
tidului Comunist Român de 
construirea societății socialiste, 
la întărirea unității și frăției tu
turor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România, fără 
deosebire de naționalitate, cu 
prilejul aniversării a 25 de ani 
de la apariția primului număr 
al ziarului.

înalta distincție a fost înmî- 
natâ de tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mem 
bru al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, 
Ion Cumpănașu, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. reprezentanți ai condu
cerii Uniunii Ziariștilor și unor 
publicații centrale.

în cadrul aceleiași solemni
tăți au fost înmînate, unui nu
măr de 20 de lucrători ai zia
rului „Elore" — membri ai con
ducerii, redactori, corespondenți 
locali, lucrători din aparatul 
tehnic — ordine și medalii.

în numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Gheorghe Stoica a fe
licitat călduros colectivul ziaru
lui .,Elore“. pe cei decorați, sub
liniind înalta prețuire pe care

ordinului

ziarului

conducerea de partid și de stat 
o acordă activității desfășurate 
de membrii acestui țole.ctiv ga
zetăresc în decursul celor 25 de 
ani. După ce a relevat mărețele 
sarcini- ce stau în fața presei 
noastre în etapa actuală, vorbi
torul a urat celor decorați noi 
succese în munca lor de propa
gandiști neobosiți ai cuvântului 
partidului în rindul maselor, de 
mobilizare a tuturor oamenilor 
muncii. — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

în’ numele redacției ziarului 
„Elore", a luat cuvîntul tovară
șul Szilagyi Dezideriu, care a 
exprimat recunoștința fierbinte 
și devotamentul față de condu
cerea partidului și statului nos
tru, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija și pre
țuirea ce le acordă presei, pre
cum și angajamentul întregului 
colectiv al redacției de a contri
bui activ la mobilizarea oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară din țara noastră in în
făptuirea mărețelor obiective ale 
edificării pe pămîntul României 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la întărirea pe 
mai departe a frăției și unității 
tuturor oamenilor muncii din 
scumpa noastră patrie. Publi
cistul comentator Beke Gyorgy 
a exprimat, în numele celor 
decorați, mulțumiri pentru înal
tele distincții acordate și a ex
primat hotărîrea întregului co
lectiv de a munci neobosit pen
tru traducerea în viață a sar
cinilor trasate presei de partid.

(orele

rulea-

cu peste 300 kilograme mai 
mult decit se prevăzuse prin 
plan. Dumitru Șolea. secretarul 
organizației U.T.C. avea. în con
secință. suficiente temeiuri pen
tru a declara fără rețineri că 
mecanizatorii și-au făcut din 
plin datoria. Garanții ferme 
sînt date și în ceea ce privește 
recolta de porumb.

— Am beneficiat în acest an 
agricol de condiții bune de pro
ducție — ne mărturisește tină- 
rul șef de fermă. Atît semăna
tul cit și lucrările de întreți
nere s-au putut efectua ca la 
carte. Este adevărat, poate că 
nu întotdeauna regimul udărilor 
a fost cel mai bun. dar în marea 
majoritate motopompiștii și mî- 
nuitorii aripilor de ploaie și-au 
făcut datoria. Avem o recoltă 
bună, superioară angajamentu
lui, pe care vrem să o stringem 
și să o depozităm cît mai re
pede. evitind orice pierderi.

Peste o treime din mecaniza
torii întreprinderii, oameni cu 
un rol deosebit și în actuala 
campanie agricolă sînt tineri, 
așa că organizației U.T.C. îi re
vine misiunea de a finaliza pînă 
la ultimul punct judiciosul plan 
de acțiune întocmit. Angajamen
tele personale ale celor cu care 
am stat de vorbă : Gheorghe 
Stoian, de la ferma nr. 3. Ma
rin Jianu, ferma nr. 6. Ion Ma- 
zilu-motopompist, economistul 
Victor Rotaru, ne-au convins.

în aceeași zi, la cooperativa 
agricolă din comuna Mihail Ko- 
gălniceanu se trecuse la recol
tatul porumbului, cultură lucrată 
în întregime în acord global. 
Pentru că s-a beneficiat de apa 
venită prin canalele magistrale 
ale marelui sistem Valea Ca- 
rasu, producția planificată este 
superioară, ajungind la aproape 
6_ tone pe unitatea de suprafa
ță. Pe multe parcele însă și a- 
ceastă cifră a fost depășită, 
munca membrilor cooperativei 
fiind din plin răsplătită.

Și la cooperativa din Sibioara, 
membrii cooperatori și mecani
zatorii desfășoară o activitate fe
brilă. Toate forțele erau concen
trate la terminarea recoltării ce
lor 50 hectare restante de floa- 
rea-soarelui. Graba este justifi
cată mai ales câ de pe suprafa
ța recoltată pînă acum produc
ția medie este depășită cu peste 
200 kilograme Ia hectar. Pe 
combinele conduse de tinerii 
mecanizatori Petre Dan și Ion 
Florea lucrează tinerele coope
ratoare Aurica Munteanu. Geta 
Apostol. Ioana Tudorov. energia 
caracteristică lor tradueîndu-se 
în depășirea zilnică a normei 
planificate. Alți mecanizatori 
dau bătaie la încheierea arătu
rilor in vederea pregătirii însă- 
mînțării griului. După ce tere
nul este eliberat, se discuiește 
de 2—3 ori și concomitent cu a- 
ceasta se administrează și doza 
de îngrășăminte chimice. Pe 
suprafețele ce vor fi în curînd 
însămințate se fac irigări de a- 
provizionare.

— Vrem să repetăm și anul 
viitor succesele obținute în 1972 
la producția de grîu — ne spu
nea inginerul Constantin Ma
rina. președintele cooperativei, 
în _ consecință, se efectuează 
toată gama de lucrări necesară 
unei bune pregătiri a patului 
germinativ.

Prilejuri asemănătoare « 
consemna nume și fapte 
muncă ni s-au oferit și in 
localități dobrogene. Și la 
badin, Oltina, Dorobanțu, 
neasa. Dobromiru, Topalu, 
întîlnit aceeași angrenare a 
menilor ogoarelor la efectuarea 
cit mai operativă a tuturor lu
crărilor campaniei agricole de 
toamnă. Efervescența din aceste 
zile se înscrie de altfel în clima
tul fierbinte generat de marile 
evenimente pe care le-a trăit 
țara în acest an, de sărbătorirea 
Republicii, care se apropie.

Socialiste 
Nicolae 
revistă

Stat al 
România. 
Ceaușescu 
garda de onoare.

Mulțimea aflată 
aclama îndelung.

CeLaana oficială 
îndreaptă, apoi, spre centrul de 
reședință al județului, care a 
îmbrăcat, în această zi, straie 
alese. Steagurile roșii și trico
lore, arborate pe frontispiciile 
clădirilor publice, conferă ora
șului o înfățișare sărbătorească.

Se străbat adevărate culoare 
vii. Zeci de mii de localnici — 

. români, germani, maghiari — 
r se află masați pe întregul tra

seu. Ei salută cu însuflețire pe 
oaspeți, exprimîndu-și bucuria 
de a-1 avea din nou în mijlocul 
lor pe conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru.

Aceeași primire entuziastă o 
regăsim și la Uzina de piese 
auto, primul obiectiv înscris în 
programul vizitei de lucru în 
municipiul Sibiu.

Sînt de fată loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, membri ai conduce
rii Centralei industriale de auto
camioane și tractoare.

Directorul uzinei, Pavel Lalla, 
face, la început, un scurt expo
zeu privind evoluția producției, 
schimbările înnoitoare petrecute 
în viața întreprinderii ^i a oa
menilor ei. In fața unor suges
tive grafice și panouri, el pre
zintă etapele de dezvoltare a 
acestei tinere unități — rod al 
industrializării socialiste — 
subliniind că ea este, în pre
zent, cea mai mare întreprincTe- 
re cu un asemenea profil din 
țară. Se arată că fondurile de 
investiții alocate în acest cinci
nal — în valoare de peste 400 
milioane lei — vor asigura ex
tinderea și modernizarea uzinei 
în continuare. în construcție se 
și află deja o hală monobloc, 
cu o capacitate de 13 000 m. p.

- Tot în această ordine de idei, 
• este relevat faptul că, în perioa
da 1970—1973, producția va înre
gistra un ritm mediu anual de 
creștere de 30,5 Ia sută. Gazdele 
Informează că planul a fost în
deplinit, pe primele 8 luni ale 
anului, atît la producția globală 
cît și la producția marfă, livrîn- 
du-se, peste prevederi, piese de 
schimb pentru tractoare, auto
camioane și turisme, cifrate la 
peste 39 milioane lei. Producti
vitatea muncii 
ea considerabil, 
tășită, de 
parea existentă pentru 
milarea de noi produse, 
levîndu-se faptul că progra
mul de piese de schimb pe acest 
an pentru autoturismul „Dacia- 
1 300“ și pentru autocamionul 

\ „Roman", a fost realizat în pro
porție de 95 la sută. într-un sta
diu avansat de pregătire se afiă 
și lucrările de asimilare a pie
selor și reperelor necesare auto
buzelor, camioanelor de mare 
tonaj, remorcilor și semiremor
cilor grele, care vor fi construi
te în acest cincinal.

Cu vie satisfacție se raportea
ză că indicațiile deosebit de im
portante pe care le-a dat secre
tarul general al partidului cu 
prilejul vizitei precedente în în
treprindere au însuflețit și 
mobilizat pe toți muncitorii, teh
nicienii și inginerii, în activita
tea pe care o desfășoară pentru 
îmbunătățirea și perfecționarea 
întregii producții. Astfel, se a- 
rată că recomandarea făcută a- 
tunci de a se majora, pînă la fi
nele acestui cincinal, valoarea 
producției cu 240 milioane lei a 
fost nu numai însușită, ci și ma
jorată la 570 milioane lei.

Gazdele arată că lozinca „în
demnul partidului — deviza 
noastră: Cincinalul înainte de 
termen" a devenit o cauză a în
tregului colectiv.

Conducătorii de partid și de 
Stat vizitează, în continuare, o 
nouă hală, dată în exploatare cu 
aproape 9 luni înainte de ter
men. Aici se urmărește procesul 
complex, în mare parte meca
nizat și automatizat, de fabrica
re a cardanelor, mecanismelor 
de direcție, a unor repere pen
tru autocamionul ..Roman".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește cu interes în fața u- 
nor utilaje, stă de vorbă cu tî- 
năra muncitoare Elena Oprean, 
în vârstă de numai 19 ani. care 
lucrează la o mașină cu coman
dă program, Interesîndu-se în
deaproape de condițiile ei de 
muncă și de viață.

Oaspeților le sînt prezentate o 
serie de produse de bază ale u- 
zinei, care atestă priceperea, 
înalta calificare a realizatorilor 
lor.

Felicitîndu-i pentru rezultate
le obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor să manifeste o atenție și 
mai mare asimilării de noi pro
duse, rid’cârii parametrilor ca
litativi ai produc Foi, iar condu
cerii ministerului, centralei in
dustriale de autocamioane și 
tractoare și uzinei sâ întreprin
dă măsuri eficiente pentru 
scurtarea termenului de con
strucție a noilor investiții.

în

p« aeroport

<5« mașini se

a sporit și 
Este împăr- 

asemenea. preocu- 
asi- 
re-

Cea de-a doua unitate indus
trială vizitată este întreprinde
rea „Libertatea", cunoscută în 
țară și peste hotare prin calita
tea țesăturilor pe care le pro
duce. Antrenat în marea între
cere socialistă închinată aniver
sării Republicii, înfăptuirii ho- 
Tăririlor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale a partidu
lui, colectivul fabricii a obținut 
succese de seamă în producție, 
cu care se mândresc cu prilejul 
acestei importante vizite. Preve
derile planului pe primele opt 
luni ale anului au fost depășite 
la producția globală cu 21 mili
oane lei și cu 37 000 lei valută 
la export. în acest timp, au fost 
livrate în plus 17 000 mp țesă
turi de lînă, 36 500 mp textile 
nețesute și alte articole. Spo
rul de producție înregistrat s-a 
obținut aproape în întregime 
pe seama creșterii productivită
ții muncii, indicator care față 
de plan a sporit cu 2 328 lei pe 
salariat. Pînă în prezent s-a 
îndeplinit 96 la sută din anga
jamentul anual luat de munci
torii întreprinderii.

La sosirea în fabrică, condu
cătorii de partid și de stat sînt 
întîmpinați de ministrul indus
triei ușoare, loan Crăciun, de 
membri ai conducerii întreprin
derii, ai organizațiilor de par
tid, de masă și obștești. Un 
grup de tinere muncitoare îm
brăcate in pitorești costume 
naționale, adresează secretarului 
general al partidului cuvinte 
de bun venit.

Directorul fabricii, ing. Ște
fan Adam, invită oaspeții să 
viziteze sectoarele de bază ale 
unității. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că, în 
vederea traducerii în fapte a 
sarcinilor trasate de partid 
privind asigurarea unei calități 
superioare a produselor care să 
satisfacă cerințele și pretenții
le beneficiarilor interni și ex
terni, să asigure o creștere a 
competitivității mărfurilor pe 
piața mondială. 85 la sută din 
producția actuală a întreprin
derii o reprezintă sortimentele 
noi și reproiectate. Printre cele 
15 produse intrate recent în 
fabricație se numără țesăturile 
fine tip flanel din lină impri
mată, cele din fibre chimice 
neșifonabile, țesăturile din lînă 
pură cu un grad mare de den
sitate.

Gazdele aduc la cunoștință 
conducătorului partidului și 
statului că muncitorii între
prinderii au hotărît ca. cu ac
tualele capacități de producție, 
prin eliminarea locurilor îngus
te și ridicarea la 2,75 a coefi
cientului de schimburi, să rea
lizeze cincinalul în patru ani și 
jumătate. Este apreciată expe
riența colectivului de aici în 
domeniul folosirii spațiilor de 
producție. Astăzi de pe aceeași 
suprafață construită, 
de 2.7 ori mai 
decit în 1966.

în secțiile de 
torie, tovarășul 
de vorbă cu tinerele țesătoare 
Ioana Vlaicu și Maria Tuluc, 
se interesează de rezultatele 
muncii lor, de ciștlgul pe ca- 
re-1 obțin.

în încheierea vizitei, secreta
rului general al partidului, ce
lorlalți oaspeți, le sînt prezen
tate cele mai reprezentative 
țesături realizate aici ce for
mează obiectul unei expoziții. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază calitatea și modelele 
a numeroase produse, care, în 
afară de piața internă, sînt li
vrate în 14 țări. Mai mult de 
60 la sută din producția între
prinderii se exportă. Secretarul 
general al partidului recoman
dă conducerii ministerului de 
resort ca, paralele cu exportul 
de stofe, să sporească și cel de 
confecții.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în municipiul Sibiu 
se încheie la uzina „Indepen
dența". întreprindere producă
toare de utilaje tehnologice 
complexe pentru industriile 
chimică, metalurgică, materia-

se obțin 
multe țesături

filatură și țesă- 
Ceaușescu stă

lelor de construcții și alte sec
toare.

în curtea uzinei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este pre
zentat în funcțiune un nou tio 
de perforator pentru industria 
extractivă, cu caracteristici teh
nice superioare vechilor unelte 
de acest gen. Se vizitează noua 
hală de unelte hidropneumatice 
dată în producție cu trei luni 
înainte de termen, înzestrată 
cu mașini de mare productivita
te. Aici sînt înfățișate câteva 
din produsele realizate : cio
cane de abataje și perforatoare 
de mină, mașini pneumatice de 
găurit, înșurubat și 
destinate în special 
derilor constructoare
$ini.

Directorul general
prinderii, Miron Negrilă, infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că au fost luate mă
suri pentru, realizarea recoman
dării pe care le-a făcut-o cu 
prilejul vizitei anterioare pri
vind devansarea lucrărilor de 
investiții șj creșterea valorii 
producției pînă ia finele cinci
nalului cu 300 milioane lei. Tot
odată, înfățișează rezultatele 
obținute de colectivul uzinei in 
îndeplinirea unei alte sarcini 
puse în fața constructorilor de 
mașini de către conducerea 
partidului, aceea privind reali
zarea de mașini și utilaje care, 
din puncte de vedere tehnic, sâ 
fie similare cu produsele ce se 
fabrică în țâri cu experiență in 
acest domeniu. Sînt prezentate 
machetele unor cuptoare de 
tratamente termice care au fost 
asimilate si vor constitui baza 
de producție a noilor investiții 
ce vor intra în funcțiune înce- 
pînd cu acest an. De asemenea, 
se arată că a fost încheiată faza 
de asimilare a electrofiltrelor 
de desprâfuire. destinate fabri
cilor de ciment, unor agregate 
siderurgice și centralelor ter
mice, care vor contribui atît la 
diminuarea poluării atmosferi
ce, cît și la recuperarea unor 
materii prime. Specialiștii uzi
nei fac în prezent pregătiri pen- 

z tru asimilarea fabricației linii
lor continue de tratament ter
mic și a generatoarelor de at
mosferă protectoare împotriva 
oxidării pieselor în timpul pro
cesului tehnologic, utilaje de o 
deosebită importanță. Diversifi
carea gamei de sortimente rea
lizate de către uzinele „Inde
pendența" din Sibiu este înso
țită de dezvoltarea într-un ritm 
rapid a producției. Pînă în 1975 
ea urmează să-și dubleze va
loarea producției față de cea 
actuală. în acest scop, pe lîngă 
măsurile ce se întreprind în ve
derea folosirii eficiente a spa
țiului existent, a capacității ma
șinilor și utilajelor moderne cu 
care întreprinderea este dota
tă. se desfășoară însemnate lu
crări de investiții. Colectivul 
uzinei s-a angajat să depună 
toată strădania pentru a scurta 
cu circa trei luni termenul de 
dare în funcțiune a halei de 
utilaje complexe.

Ca pretutindeni, și în această 
unitate se desfășoară o entu
ziastă întrecere pentru înfăptui
rea cincinalului înainte de ter
men, pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului. Bilanțul în
cheiat pe primele 8 luni ale a- 
nului confirmă hărnicia cu care 
se lucrează aici. La producția 
marfă prevederile de plan au 
fost depășite cu 23 milioane lei, 
iar la producția marfă vîndută 
și încasată cu 30,6 milioane lei, 
realizîndu-se la acest indicator 
angajamentul asumat pe între
gul an.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază e- 
ficiența noii hale a uzinelor 
„Independența", prevăzută cu 
cinci nivele, care asigură o fo
losire judicioasă a spațiului, și 
recomandă ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
prezent la vizită, să fie între
prinse măsuri in vederea ex-

polizoare 
întreprin
de ma-

al între-

tinderii acestui gen de construc
ții și în alte întreprinderi din 
ramura construcțiilor de ma
șini.

In numele muncitorilor, al în
tregului colectiv, directorul u- 
zinei adresează, la plecare, se
cretarului general al partidului 
calde mulțumiri pentru noua 
vizită ce le-a făcut-o, pentru 
indicațiile prețioase date și cu 
acest prilej și exprimă angaja
mentul de a munci cu toții, fără 
preget, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a pianului de produc
ție a sarcinilor trasate de partid.

...S-a lăsat înserarea. Cu toate 
acestea, marile artere ale ora
șului cunosc o vie animație. 
Mii și mii de sibieni țin să-și 
ia un călduros rămas bun de la 
oaspeți. Asistăm din nou la o 
caldă și entuziastă manifestare 
de dragoste făcută secretarului 
general al partidului, la o vi
brantă expresie a unității de 
monolit dintre partid și popor, 
a încrederii și adeziunii depli
ne la politica marxist-leninistă 
a partidului, a hotăririi ferme 
de a milita necontenit pentru 
transpunerea ei în viață. 
Oamenii muncii din municipiul 
Sibiu se angajează să-și consa
cre toate forțele înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și de Conferin
ța Națională a partidului, reali
zării cincinalului inainte de ter
men. înfloririi continue a Româ
niei socialiste.

★

In seara aceleiași zile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu ceilalți conducători 
de partid și de stat, s-a înapo
iat în Capitală.

In întîmpinare. pe aeroportul 
Bâneasa. se aflau tovarășii 
Florian Dănălache. Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Stoica. Ste
fan Voitec. Petre Blajovici, Cor
nel Burtică, Mihai Dalea, 
Stănescu și Ștefan Andrei.

Ion

ION MARGINEANU 
NICOLAE DRAGOȘ 
MIRCEA IONESCU 
GHEORGHE IEVA 
CONSTANTIN ZLAVOG 
NICOLAE VAMVU 
PETRE UILACAN

Foto : ANGHEL PASAT 
ION DUMITRU 
MIHAI ANTONESCU• • • •

Intîlnirea reprezentanților
presei de tineret

(Urmare din pag. 1)

dactor șef adjunct al ziarului 
„Magyar Ifjusag”, și Tibor 
Sebeș, șeful secției internațio
nale ; din U.R.S.S. — Boris 
Pankin, redactor șef al ziarului 
„Komsomolskaia Pravda" și 
Vitali Ganiușkin, corespondent 
special al ziarului.

După cuvîntul introductiv 
rostit de tovarășul Eugen Flo
rescu, redactor șef al ziarului 
„Scînteia tineretului", tovară
șul Aurel 
C.C. al 
oaspeților un călduros 
din partea Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist.

S-a dat apoi citire mesajului 
transmis întîlnirii de către 
Nguyen Thanh Duong, redac
tor șef al ziarului „Tien- 
Fhong" din R.D. Vietnam care 
a adresat urări de succes reu
niunii, exprimând speranța că 
legăturile dintre ziarele de ti
neret se vor întări în lupta co-

Stoica, secretar al
U.T.C., a transmis 

salut

mună pentru pace, indepen
dență națională și socialism.

Dezbaterile întîlnirii au în
ceput prin prezentarea de că
tre tovarășul Eugen Florescu, 
redactor șef al „Scînteii tine
retului", a referatului privind 
„Statutul social-politic al ge
nerației tinere și participarea 
acesteia la viața socială, la or
ganizarea și conducerea socie
tății, reflectate în presa de ti
neret". în continuare, repre
zentanți ai ziarelor frățești au 
luat cuvîntul în legătură cu 
tema pusă în discuție.

In cursul după-amiezii s-a 
desfășurat masa rotundă pri
vind „Rolul presei de tineret 
în promovarea și înfăptuirea 
ideilor de pace, cooperare și 
securitate în Europa". Refera
tul introductiv a fost prezentat 
de tovarășul Eugeniu Obrea, 
șeful secției internaționale a 
ziarului ...Scînteia tineretului". 
La dezbateri au participat nu
meroși oaspeți.

Lucrările întîlnirii continuă

SIMBATA, 16 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la Sala Palatului) : SUPER ESTI
VAL ’72 — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema): TRĂS- 
NITUL MEU DRAG — ora 20; 
(Sata Savoy): REVISTA ARE cu
vîntul — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FETELE DTDINEI — 
ora 19,30.
DUMINICA, 17 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la Sala Palatului): SUPER ESTI
VAL ’72 — orele 17 și 20 ; Teatrul 
„C. Tănase" (la grădina Boema) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
20: (Sala Savoy): REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19,30; Teatrul 
,.Țăndărică" (Sala Academiei): 
PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 
11: Teatrul „Ion Vasilescu" 
TELE DIDINEI — ora 19,30.

ILIE NĂSTASE 
continuă 

seria succeselor

SPOSîa

Concursul
pronosport nr. 38

de a 
! de 

alte
Co- 
Bă- 
am 
oa-

• Tenismanul român Ilie Năș- 
tase continuă seria succeselor. 
In turul doi al probei de sim
plu din cadrul concursului in
ternațional de la Seattle (Was
hington), învingătorul competi
ției de la Forest Hills l-a eli
minat cu 7—6, 6—4 pe ameri
canul Paul Gerken. Alte rezul
tate înregistrate : Tom Gorman 
(S.U.A.) — Bill Higgins (S.U.A.) 
7—6, 6—2 ; Onny Parun (Noua 
Zeelandă) — John Paish (An
glia) 4—6, 7—5, 6—1 ; Jaime 
Fillol (Chile) — Jean Chan- 
freau (Franța) 4—6, 7—5, 6—1.

din 17 septembrie 1972
C.S. Tlrgoviște-Poli. Galați 
Dunărea Giurgiu-Delta Tulcea 
F.C. Galați-Metalul Buc. 
Ceahlăul P.N.-Poli. Iași

C.F.R. Pașcani-S.N. Oltenița 
Chimia Rm. V.—Gloria Buzău 
Gloria Bistrița-C.F.R. Arad 
Metalurg. Cugir-Minerul B.M.

Politehnica Tim.-Olimpfa Ord.
Electroputere-Chimia Făgăraș 
F.C. Bjhor-Corvitiul Hd. 
Metrom Bv.-C.F.R. Timișoara

î 
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Metalul Drobeta-C.S.M. Sibiu lx

SARBATOAREA SCOLII
(Urmare din pag. I) 

an în viața liceului ce își va 
sărbători semicentenarul peste 
o lună, tovarășul director, pro
fesorul emerit, Ion Dragu, a 
adresat elevilor îndemnul „de 
a depăși prin muncă susținută 
toate rezultatele frumoase ob
ținute pînă în prezent".

Doina Filimon, secretara co
mitetului U.T.C. pe școală, a 
menționat faptul că toți elevii 
au răspuns entuziast, cu multă 
dăruire chemării uteciștilor din 
Iași transformînd vacanța în
tr-un mobilizator trimestru al 
muncii patriotice. Dar, noul an 
școlar, al semicentenarului șco
lii și al tricentenarului nașterii 
marelui cărturar Ion Neculce, 
va constjtui o nouă ocazie de 
îndemn pentru ca toți elevii să 
muncească, să învețe, să fie dis
ciplinați, în așa fel, îneît roa
dele celor trei trimestre să fie 
cele mai bune din cei 50 de e- 
xistență a liceului.

mai la școala vecină. Construc
torii auzindu-1 au promis să în
cheie finisajele în următoarele 
două zile. Duminică vor veni 
aici elevii și părinții pentru ul
timele retușuri gospodărești în 
cele 16 săli de clasă, în atelie
rele de electrotehnică, de gos
podărie și confecții. Cu o mică 
întîrziere Școala generală de 
fete nr. 203 se va inaugura luni. 
Marcînd cu anticipație acest e- 
veniment, le urăm și noi suc
ces la învățătură în noua școală 
celor 870 de eleve, așa cum au 
făcut-o ieri, la deschidere, to
varășa directoare Maria Rusu, 
învățătorii și profesorii 
Timp de două zile gazda 
este Școala generală nr.
Firesc, deci, ieri dimineață ca
reul a unit pe elevii celor 
școli, peste 1 700 de elevi 
proape tot atîția părinți, 
frați preșcolari, laolaltă.

lor. 
lor 

164.

două 
și a- 
rude,

• ANTICIPAȚII LA O SĂRBĂ
TOARE INAUGURALA

în Drumul Taberei a răsărit 
dintre schele o nouă școală. 
Clopoțelul insă a sunat azi nu-

• UTECISTII DIN GALAȚI 
VOR ONORA DATORIA

Adunați în careu, îmbrăcați 
sărbătorește, elevii Liceului 
„Vasrle Ălecsandri" din Galați, 
școală de vechi și frumoase tra
diții, aveau în privire, la înce-

put de nou an școlar, sclipiri 
ce exprimau neliniște și medi
tație, hotărîre și discernămînt. 
Mi-au plăcut că trăiau eveni
mentul cu candoare și maturi
tate, că se arătau recunoscă
tori dar și conștienți de înda
toririle lor, de răspunderea 
continuării unei bogate tradiții. 
Și mi-au plăcut că în acele 
clipe gîndurile lor se îndreptau 
spre cei ce prima oară se a- 
flau printre ei, elevii din anul 
I, că prin reprezentantul lor, 
secretarul comitetului U.T.C., 
se obligau a le purta de grijă, 
a le înlesni urcarea treptelor. 
„Ne vom îndeplini datoria" — 
cuvinte care au avut rezonanțe 
solemne. Angajamentul lor este 
chezășuit de un bilanț bogat al 
succeselor din anul anterior : 
procent ridicat de promovați, 
elevi bine pregătiți, cîștigători 
ai numeroase concursuri și o- 
limpiade, organizatori de im
portante acțiuni cultural-artis- 
tice și de muncă voluntar-pa- 
triotică. în noul an școala va 
dispune de încă 5 ateliere, de 
un amfiteatru, de condiții mult 
îmbunătățițe pentru ca ei să 
învețe temeinic, să-și cultive 
aptitudinile.

• AN NOU, ȘCOALA NOUA

La Brașov, încă din primele 
ore ale dimineții spre noul lo
cal al Școlii generale nr. 11 si
tuată în cartierul Zizin-Steagul 
Roșu au început să sosească 
pentru a sărbători momentul i- 
naugural fiii harnicilor construc
tori de autocamioane. Școala 
construită într-o arhitectonică 
modernă, avînd 22 de săli de 
clasă, 2 laboratoare și 2 atelie- 
re-școlare, o bibliotecă și toate 
cele necesare și-a primit oas
peții sărbătorește. Momentul 
festiv al începutului de an șco
lar a coincis și cu crearea unei 
noi unități de învățămînt : li
ceul pentru prelucrarea auto
mată a datelor, eveniment deo
sebit pentru învățămîntul și in
formatica brașoveană. Profilul 
noului liceu este complex. Pe 
lîngă obiectivele programei o- 
bișnuite liceului de cultură ge
nerală, elevii vor învăța aici 
limbaje de programare (FOR
TRAN, COBOL și ASSIRIS) 
structura calculatoarelor elec
tronice, logica matematică, ana
lize și testarea sistemelor in
formatice, sisteme de operare 
la mașinile de calcul etc.

SlMBĂTA, 16 SEPTEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Biblioteca pentru toți : Octa
vian Goga. 9,50 De vorbă cu gos
podinele. 10,05 Revista literară TV. 
10,35 Reportaj TV. Sîmbătă, dumi
nică, luni. 10,55 Emisiune de di
vertisment. Visul unei nopți de 
vară. 11,45 In slujba sănătății : 
Brancardajul. 12,00 Telejurnal. 
16,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amlază. Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
13,50 Arta plastică. 19,05 Avram 
lancu — Antologie lirică. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri — Silue
te in alb și negru. ,,Hănsel și 
Gretel". 19,30 Telejurnal. Marea în
trecere socialistă la zi. 20.00 Avan
premieră. 20,05 Tele-enciclopedia. 
Giacometti ; Cosa Nostra (II) ; 
Zoorama. 20,45 Film serial : 
„Mannix"; ,,în capcană" — partea 
a Il-a. 21,35 De dragoste. Emisiune 
muzical-distractivă realizată de 
Titi Acs. 22,35 Telejurnal. 22,50 
Săptămîna sportivă. 23,00 Am strîns 
toamnă după toamnă. Program de 
romanțe și cîntece de petrecere. 
Emisiune de Maria BanU și Aurel 
Cerbu.

PROGRAMUL II
16.30 Agenda. 16,40 Jocuri popu

lare. 17,10 Reportaj bucureștean.
17.20 Pagini muzicale de mare , 
popularitate din literatura precla
sică. 17,50 Film artistic : „Fuga 
buestrașului" — producție a stu
diourilor cinematografice sovietice.
DUMINICA, 17 SEPTEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

8.15 Gimnastica pentru toți. 10,03 
Viața satului. 11,10 Mari muzicieni 
la București. 12,00 De strajă pa
triei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,00 ,.360 de grade". 
17.15 încercări. 17,40 Film serial 
pentru tineret : Civilul. Episodul 
IV . „Urmărirea". 19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,10 Recital poetic : Ștefan Augus
tin Doinaș. 20,20 Film documentar : 
Olimpiada focului. 20,30 Film ar
tistic : Hai Franța. 21,55 Recital 
Pompilia Stoian și Joe Curtis. 22,30 
Telejurnal.

PROGRAMUL II
12.30 Promenada duminicală. 15,00

închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Mi
cul ,Muck. 20.30 Film documentar : 
Pădurile ' ' -----
liric TV.
Mantaua. 21,30 Săptămîna culturală 
bucureșteană. 21,45 Seară de ro
manțe. 22,10 Film serial ; Mannix. 
Reluarea episodului ,,în capcană" 
— partea a Il-a.

viitorului. 20,40 Teatrul 
Premieră TV., Opera



O PROPUNERE A 
SECRETARULUI 

GENERAL AL P.S. 
DIN JAPONIA

Declarația guvernului R.D. Vietnam

PREȘEDINTELE IUGOSLAVIEI,

PE PHESEDINTELE CONSILIULUI
3

BELGRAD 15 — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit : Pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito. împreună cu soția, 
Iovanka Broz, a primit la Bel
grad, vineri după-amiază. pe to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, împreună cu soția, 
Elena Maurer.

La primire au participat Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, și Vasilo 
Șandru. ambasadorul României 
la Belgrad.

Din partea iugoslavă au fost 
■prezenți Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv

Federal, împreună
Ramzia Biedici. Dușan Gligorie- 
vici. membru al Consiliului E- 
xecutiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă iugoslavo-română de co
laborare. economică. Iakșa Pe- 
trici. locțiitor al secretarului fe
deral pentru afaceri externe, și 
Iso Njegovap, ambasadorul Iu
goslaviei la București»

Președintele Tito a avut, apoi, 
o convorbire cu tovarășul 
Gheorghe Maurer, la care 
asistat persoanele oficiale 
mâne și iugoslave. Convorbirea, 
in care au fost abordate stadiul 
și perspectivele favorabile ale 
dezvoltării multilaterale a rela
țiilor româno-iugoslave, precum 
și unele probleme internaționale 
de interes comun, s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Masashi Ishibashî, se
cretar general al Partidului 
Socialist din Japonia, a pro
pus — după cum relatează 
agenția A.C.T.C. — crearea 
unui „Consiliu național de 
legătură pentru promovarea 
prieteniei și stabilirea de 
relații diplomatice normale 
între Japonia și Coreea".

Propunerea a fost făcută j 
la o adunare ce a avut loc , 
la Tokio, consacrată celei 
de-a 24-a aniversări a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene. La adunare au 
participat reprezentanți din 
partea mai multor partide 
politice și organizații din 
Japonia. Vorbitorii au subli
niat însemnătatea Declarați
ei comune a Nordului și Su
dului șl a începerii convor
birilor propriu-zise dintre 
organizațiile de Cruce Roșie 
din Nord și Sud, au chemat 
la lansarea unei mișcări pe 
scară națională pentru sta
bilirea de relații diploma
tice normale între Japonia 
și Coreea.

Delegația

Continuă vizita delegației române
in S. U.A

La 14 septembrie, delegația 
președinților consiliilor popu
lare, condusă de Gheorghe 
Cioară, președintele Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, primarul general al Ca
pitalei, care întreprinde o vizită 
în Statele Unite, s-a întîlnit cu 
Joseph Alioto, primarul orașului 
San Francisco și cu membrii 
Consiliului

Cu acest 
schimb de

și cu membrii 
Municipal local, 
prilej a avut loc un 
vederi cu privire la

FRAGA 15. — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite j între 12 și 15 septembrie, 
pe teritoriul Republicii Socia
liste -Cehoslovace s-a desfășurat 
aplicația militară comună „Scut 
72“ a trupelor unor țări parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia. Aplicația a fost condusă 
de ministrul apărării naționale 
a R. S. Cehoslovace, general de 

larmată Martin Dzur. Au parti
cipat unități ale armatelor R.D. 
Germane, R. P. Polone, R. P. 
Ungare, Uniunii Sovietice și 
R. S. Cehoslovace.

Ca urmare a invitației pri
mite, la aplicație a asistat -'și 
generalul de armată Ion Ioniță. 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă
cută în Parlament, primul mi
nistru al Iordaniei, Ahmed Law- 
zi, a subliniat că țara sa a 
acceptat rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967 privind soluționarea cri
zei din Orientul Apropiat, și „nu 
are în vedere vreo reglemen
tare în afara acestui context" 
— transmite agenția United 
Press International. El a preci
zat că guvernul de la Amman 
se pronunță pentru o reglemen
tare globală a crizei din regiu
ne.

Premierul Lawzi a cerut, de 
asemenea, unor guverne arabe 
să-și reconsidere actualele lor 
relații cu Iordania.

• DUPĂ CUM relatează agen
ția TASS, la 15 septembrie, în 
Uniunea Sovietică, a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului, 
„Cosmos-518", ' în vederea ex
plorării în continuare a spațiu
lui cosmic potrivit programului 
anunțat. Z -.... » ... . ’

Datele transmise de; satelit se- 
prelucrează -în cadrul -Centrului 
de coordonare și calcul.

• GUVERNELE R. P. Mongo
le și Australiei au hotărît să 
stabilească-relații diplomatice la 
nivel de ambasadă. Astfel,

Ion 
au 
ro-

problemele actuale și de pers
pectivă care preocupa organele 
de conducere administrative ale 
centrelor urbane.

Joi seara, în cinstea delegației 
române, 
recepție, 
zentanți 
personalități ale vieții cultural- 
artistice, reprezentanți ai unor 
companii industriale, comerciale 
Și

a fost organizată o 
Au participat repre- 
ai unităților locale,

bancar?.

păcii in Vietnam

Intîlnirea dintre președintele
Consiliului Economic al României,

Manea Mănescu, și prințul
moștenitor Albert al Belgiei

J

.Aflat în vizită în Belgia. în 
fruntea unei delegații economice, 
tovarășul Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic al 
Republicii Socialiste România, a 
fost primit vineri la Palatul 
Belvedere de către prințul moște
nitor Albert al Belgiei, președin
tele de onoare al Oficiului bel
gian de comerț exterior.

Convorbirile care au avut Ioc 
s-au referit Ia posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor economice, 
comerciale. a cooperării indus
triale și tehnico-ștrințifice dintre 
România și Belgia.

La
Alexandru Lâzăreanu, ambasado
rul României la Bruxelles, si J. 
Adrianssens, ambasadorul Belgiei 
la București.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

convorbiri au fost de față

La Belfast s-au produs ieri 
seara șase explozii violente, 
soldate cu un mort, aproxi
mativ 30 răniți și importante 
pagube materiale. Totodată, 
intre forțele britanice și ele
mentele extremiste au avut 
loc schimburi de focuri spo
radice. După cum relatează 
agenția Associated Press, tru
pele engleze au reușit să a- 

pe unul din liderii 
a Arma- 
Iriandeze

resteze
aripii provizorii 
tei Republicane 
(I.PCA.), Jim Bryson, conside
rat vinovat de numeroase 
explozii cu bombe.

SENATUL S.U.A. A APROBAT ACORDUL
PROVIZORIU DINTRE U.R.S.S. și S.U.A. CU 
PRIVIRE LA UNELE MĂSURI IN DOMENIUL 

LIMITĂRII ARMAMENTULUI STRATEGIC
Senatul S.U.A. a aprobat A- 

cordul provizoriu dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la unele 
măsuri in domeniul limitării ar
mamentului strategic ofensiv.

Luind cuvîntul in cadrul dez
baterilor. președintele Comisiei 
senatoriale pentru problemele 
externe. William Fulbright, a 
caracterizat acordul drept pri
mul pas important în direcția 
controlării armamentului strate
gic ofensiv și și-a exprimat

speranța că acesta va fi urmat 
de alți pași.

Acordul provizoriu prevede că 
în timpul valabilității sale nu va 
spori numărul rachetelor cu 
baze terestre. Acordul limitează, 
de asemenea, numărul submari
nelor moderne cu rachete balis
tice. pe care le poate avea fie
care din părți pe durata acțiunii 
acordului și prevede limite pen
tru numărul total de instalații 
de lansare pentru rachete ba
listice de pe submarine atomice.

Australia devine al 62-lea stat 
cu care R. P. Mongolă întreține 
relații diplomatice.

wF

• IN BAZA unui decret pu
blicat în ziarul oficial „El Pe- 
ruano", guvernul Republicii 
Peru va prelua controlul asu
pra întregii industrii electrice 
naționale. în acest scop, s-a 
hotărît înființarea unei agenții 
de stat „Electroperu", cu un ca
pital de aproximativ 500 mili
oane de dolari, care va fi în
sărcinată cu producția și distri
buirea energiei electrice. Decre
tul stipulează, de asemenea, ca 
toate acțiunile deținute de fir
mele străine în domeniul in
dustriei electrice peruane să fie 
cumpărate de guvern.

a 16 septembrie 
1919. un grup de 
ofițeri, sub condu- 
cerea lui Miguel 
Hidalgo. au dat 
semnalul luptei po

porului mexican împotriva 
dominației spaniole. i»ee- 
pind in orașul Dolores, 
războiul de independenta. 
„Ei gri to de Dolores* (stri
gătul din Dolores) marchea
ză începutul istoriei modeme 
a Mexicului.

Situat la sud de Rio 
Grande, intre S.U.A.. Guate
mala. Hondurasul britanic. 
Golful Mexic. Marea Carai
bilor și Oceanul Pacific. 
Mexicul are o suprafață de 
1 969 367 kmp și peste 49 de 
milioane de locuitori. Spa
țiul actualului stat mexican 
a fost leagănul unor stră
vechi și strălucite ciriliiatii.

De-a lungul timpului, aici 
au viețuit triburile indiene 
mays, toltece și aztece.

Dispunind de plantații de 
culturi caracteristice tropice
lor — cafea, trestie de zahăr, 
ananas, banane — agricultu
ra mexicană, in care sint o- 
cupați aproape 60 la sută din 
locuitorii țării, promovează 
totodată, culturile de porumb, 
griu. orz si bumbac.

O deosebită atenție se a- 
cordă valorificării bogatelor 
zăcăminte de argint* plumb, 
cupru, sulf, ceea ce face ca 
Mexicul să se numere prin
tre cele mai industrializate 
țări de pe continentul sud- 
american. In ultimii ani a 
fost înregistrată o dezvolta
re remarcabilă a industriei 
siderurgic*, a metalurgiei 
neferoase, a industriei con-

Repere
mexicane

Tampico. Atxcapatxaleo. Sala
manca. Un aspect caracteris
tic il coBstitaie creșterea ex
portatei de produse mane- 
f act ura te. ceea ce reflectă 
progresele obținute in efor
turile de creare a unei struc
turi industriale, pașii con- 
creti tăcuți de Mexic in di
recția independentei econo
mice. In strinsă corelație cu 
acest proces de dezvoltare 
economică este de remarcat 
că in ultima perioadă au 
fost intreprinse măsuri pen
tru întărirea controlului sta
tului asupra economiei na
ționale. Printre aceste mă
suri se înscriu naționaliza
rea întregii industrii a cu
prului și a industriei loca
le a pescuitului, precum și

în legătură cu cauzele accidentului 
avionului companiei „Interflug"

Agenția A.D.N. a difuzat un co
municat al comisiei guvernamenta

le însărcinate cu cercetarea cauze
lor care au provocat accidentul 
avionului „IL-62“, al companiei 
..Interflug", ce s-a prăbușit la 14 
august in apropiere de Konigs- 

. Wusterhausen. In comunicat se 
relevă că pregătirea și' executarea 
decolării avioriuîui au decurs con-

Semnale de la „locuitori"
ai Cosmosului ?

Ultimul număr al revistei americane SCIENCE de la Phila
delphia publică relatările cunoscutului fizician Alan H. Barret 
care lucrează de mulți ani în unele din cele mai importanțe 
centre de cercetări astro-fizice din Statele Unite. Barret scrie 
că semnale provenind din spații și produse de o acțiune inte
ligentă aii fost^aptate în repetate rinduri. Aceste semnale au 
fost primite pe o frecvență de 1666 megaherzi. Ele provin, 
probabil, din Calea lactee.

Barret pr.esupu.ne că norul uriaș care servește la emiterea 
semnalelor e manipulat după metoda Maser, adică primește 
energie dinafară pe care o reemite pe o frecvență precisă cu 
o prodigioasă amplificare a sunetului original. Dată fiind 
masa enormă și uriașele dimensiuni ale norului (care este, 
probabil, tot atît de mare ca întregul nostru sistem solar) 
există, "BinpințeFes o inerție care nu permite decît producerea 
unor sunete foarte simple. Dar aceste semnale sint detecta
bile și ele n-ar putea reprezenta, potrivit specialistului ame
rican, decît. opera unor ființe inteligente.

In ce mq.șurâ supozițiile profesorului Barret sint reale, râ- 
mîne de văzut. Ipoteza n-are însă în ea nimic absurd.

P. N.

form dispozițiunilor obișnuite fără 
perturbări. Deasupra Cottbusului. 
la o înălțime de 8 900 m, coman
dantul avionului a raportat exis
tența unor greutăți legate de 
schimbarea altitudinii și a luat de
cizia de a se întoarce la aeropor
tul central Berlin-Schonefeld, nese- 
sizînd o primejdie imediată.

La întrebarea stației pentru con
trolul zborurilor, comandantul a 
fost de părere că zborul de întoar
cere va decufge normal. Conform 
dispozițiunilor în vigoare, coman
dantul a aruncat, lâ întoarcere, o 
parte din combustibil pentru a 
evita o aterizare cu supraîncarcă- 
tură.

imediat după întreruperea legă
turii dintre stația de control și e- 
chipajul avionului, a urmat prăbu
șirea aparatului de zbor. Toți pa
sagerii și membrii echipajului și-au 
pierdut viața. Avionul a fost dis
trus și a ars parțial.

Cauza prăbușirii avionului, rele
vă comunicatul comisiei, provine 
de la un incendiu din interiorul 
compartimentului neetanș din spa
tele avionului, incendiu care s-a 
extins în ultima fază a zborului. Ca 
urmare. legătura de siguranță 
dintre fuselaj și partea din spatele 
avionului a slăbit atît de mult, in
cit a dus la desprinderea unei 
părți din aceasta, inclusiv a me
canismului de direcție.

Cercetările au dovedit că echipa
jul avionului și personalul pentru 
asigurarea zborurilor au acționat 
corect Și că măsurile luate de ei 
au fost îndeplinite conform dîspo- 
zitiunilor în vigoare. De asemenea, 
pregătirea tehnică a avionului a 
avut loc după normele de stat.

Din cauza gradului înaintat de 
distrugere a avionului, cercetarea 
cauzelor izbucnirii incendiului nu 
a fost încă încheiată. Ea continuă, 
sub conducerea comisiei guver
namentale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București. Piața „Scinte-r. 
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA"

u numai șapte săptâmini îna
intea alegerilor naționale pen
tru președinție, șansele candi- 
daților Ia funcția supremă — 

George McGovern și Richard 
Nixon — au urmat traiectorii

deosebite, în sensul că cele ale lui McGo
vern au suferit un recul, pe cînd cele ale 
președintelui în funcțiune s-au consolidau 
Ultimul sondaj Gallup indică o diferență 
considerabilă între cei doi candidați : 64 la 
30 in favoarea lui Richard Nixon. McGo
vern însuși, mai optimist, consideră situa
ția „volatilă", apreciază că există întotdeau
na după alegerile preliminare cite un „gard 
care trebuie reparat" și speră în rezultate 
mai bune la sondaje, în jur dc 1 octombrie. 
Există insă cîteva indicii ca scăderea sa de 
popularitate se datorește mai multor cauze. 
Pe de o parte, ele sint greșeli comise de 
McGovern in campania electorală, iar pe 
de altă parte, acțiunile politice pe plan in
tern și extern intreprinse în ultimul timp 
de administrație operează ca o cauză a scă
derii popularității democratului nr. 1.

Dintre cele care-1 privesc pe McGovern, 
prezentarea unui al doilea program econo
mic, mai moderat, i-a dezamăgit pe mulți 
suporteri și a creat impresia că el este ori 
un om nehotărit, ori prost sfătuit de niște 
consilieri visători sau idealiști. In conse
cință, ideea sa favorită cu care a făcut sen
zație în preliminarii — asigurarea unui mi
nimum de o mie de dolari anual pe cap de 
locuitor — a fost abandonată ca nerealistă: 
prin reforma taxelor, simțitor modificată, 
pe care o propune acum, McGovern vrea 
să dea satisfacție oamenilor de afaceri, dar 
reducerea impozitelor de la 70 Ia 48 la sută 
(ca o tendință spre uniformizare) nu a im
presionat, deoarece cei cu venituri mari 
găsesc suficiente subterfugii legale^ de a 
plăti un impozit în jur de 32 la sută. Ase- 
fel, pe acest plan, McGovern nu a reușit 
decit să tempereze ostilitatea deschisă a 
oamenilor de pe Wall Street, nu să-i facă 
să-și deschidă cecurile. „Inima mea e cu 
McGovern — spunea un președinte de 
bancă american — dar nu și buzunarul 
meu". Cei trei sute de mii de dolari strînși 
de ia 65 000 de contribuabili modești nu re
prezintă un start promițător într-o cursă 
electorală costisitoare.

.Agenția V.N.A. a difuzat textul 
Declarației guvernului Republi

cii Democrate Vietnam privind 
încheierea războiului de agre
siune al S.U.A. și restabilirea 
păcii în Vietnam. Guvernul 
R.D.V., se arată în declara
ție, este întru totul de a- 
cord cu Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud în ce privește 
evaluarea situației și cu poziția 
justă privind soluționarea pașni
că a problemei vietnameze, așa 
după cum a fost expusă în de
clarația G.R.P. din 11 septem
brie 1972.

In document se subliniază po
ziția G.R.P., logică, rezonabilă șl 
echitabilă de a se pune capăt 
războiului purtat de S.U.A. și de 
soluționare a problemelor inter
ne ale Vietnamului de sud pe 
baza egalității părților și neeli- 
minării lor reciproce. Aceasta 
este calea prin care se poate

P. C. R.

condusă de tovarășul

Paul Niculescu

in Japonia
Vineri dimir.eața a sosit la 

Tokio delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Româr., condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Centra! al Partidului 
Comunist din Japonia, va face 
o vizită în această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Băbălău, membru su-

trecerea unei suprafețe de 
750 0W hectare de păduri 
in patrimoniul statului. Unul 
din țelurile fundamentale 
urmărite actualmente în a- 
cest context, este ..mexica- 
nizarea* economiei, în urma 
căreia statul mexican va 
deține cel puțin 50 la 
sută din capitalurile între
prinderilor cu participare 
szrăină.

Paralel eu dentiurt» eco
nomică se acordă atenție si 
celorlalte aspecte ale vieții 
sociale. Fonduri importante 
sint alocate pentru invătă- 
miM și evitară, pentru extin
derea și modernizarea orașe-

Pe plzn extern. Mexicul 
promovează o politică de dez
voltare a relațiilor intre su
te. bazate pe normele si 
prioetpiile legalității later- 
Batienale. în cadrul organi
zațiilor regionale si interna
ționale. stalul mexican mili
tează pentru stabilirea unui 
climat de para și securitate 
pe continentul sud-american 
și in întreaga lume.

Intre Republica Socialistă 
România și Mexic s-au sta
tornicit și se dezvoltă rela
ții bazate pe respect re
ciproc. in spiritul colaboră
rii și întăririi prieteniei în- 
tge popoare. Recent, au fost 
semnate la București noi 
protocoale româno-mexicane 
care prevăd dezvoltarea 
schimburilor comerciale și 
cooperării economice si teh
nice dintre cele două țări pe 
baze reciproc avantajoase.

P. NTCOARA

Schimbarea angajamentelor sale în ce 
privește cheltuielile militare a produs con
fuzie și consternare în rîndul mișcării anti
războinice a tineretului american care l-a 
susținut cw însuflețire și i-a asigurat suc
cesul in preliminarii. Inițial, McGovern 
propusese reducerea cu 35 de miliarde de 
dolari a cheltuielilor militare, reducerea 
unilaterală cu 50 la sută a numărului tru
pelor S.U.A. staționate în Europa occiden
tală ca și a numărului bazelor militare ame-

McCOVERN
ÎN DERIVĂ

ricane în străinătate, suspendarea construi
rii unui tip de rachete, a bombardierului 
strategic B—1, a două tipuri de submarine 
și avioane de luptă, și nu in ultimul rind. 
retragerea tuturor forțelor militare ame
ricane din Vietnam. La presiunile aripei 
conservatoare a partidului democrat care 
reprezintă 50—60 la sută, impresionat 
poate și de puternicele atacuri ale republi
canilor care l-au acuzat că vrea să sub
mineze apărarea S.U.A., McGovern și-a 
modificat poziția în această problemă fă
cînd afirmații contrare : reducerea eșalo
nată pe trei ani, de data aceasta, a bugetu
lui militar, și numai cu 30 miliarde de do
lari, reducerea numărului trupelor S.U.A. 
din Europa occidentală numai după realiza
rea unor consultări cu aliații, păstrarea în 
Tailanda a unui număr însemnat de forțe 
americane. Evident, McGovern nu vrea să 
le mai apară unora „prea liberal"; în 
schimb, paradoxal, a adoptat o atitudine li
berală in probleme ca amnistierea dezer-

plean* al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., și Ion Zahiu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, delegația a fost în- 
fîmpinată pe aeroport de tova
rășii Tetsuzo Fuwa, membru al 
Biroului Permanent al Prezi
diului. președinte al Secretaria
tului C.C. al P.C.J., Tomio Nis- 
hizawa, membru al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C., 
Koichiro Veda, membru al Pre
zidiului C.C., redactor-șef al 
ziarului „Akahata", Ichiro Su- 
nama, membru al Prezidiului 
C.C., șef al Secției Internațio
nale a C.C., Eizo Kobayashi, 
membru supleant al C.C., Hi
roshi Tachiki, adjunct al șefu
lui secției internaționale a C.C.j 
activiști ai C.C., ziariști.

Un grup de reprezentanți al 
Asociației de prietenie Japonia- 
România, în frunte cu vicepre
ședintele Asociației, S. Yama
moto, și cu secretarul general 
Shiroo Suzuki, a întîmpinat, de 
asemenea, delegația pe aero
port.

A fost prezent Ion Dumitru, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 

României in Japonia, precum 
alți membri ai Ambasadei 
Agenției economice române.

*

Președintele Prezidiului C.C. 
P.C. din Japonia, Kenjf

realiza înțelegerea naționala, se 
pot asigura drepturile democra
tice ale populației sud-vietname- 
ze și i se poate oferi prilejul de 
a-și exercita dreptul de a alege 
un regim politic prin alegeri 
generale, cu adevărat libere și 
democratice — se subliniază în. 
declarația guvernului R. D. 
Vietnam.

Reafirmînd sprijinul deplin 
față de poziția G.R.P., guvernul 
R. D. Vietnam consideră că, 
dacă guvernul S.U.A. dorește 
într-adevăr să pună capăt răz
boiului, astfel îneît toți soldații 
americani și toți prizonierii a- 
mericani să poată pleca în pa
trie, el trebuie să vină cu se
riozitate în întîmpinarea cerin
țelor formulate de G.R.P., pri
vind respectarea dreptului po
porului vietnamez la adevărata 
independență și drepturile popu
lației sud-vietnameze la auto
determinare efectivă, încetarea 
războiului de agresiune, a 
bombardării, minării și blocadei 
R.D.V., politicii de „vietnamiza- 
re“, implicării americane în 

./Vietnam și soluționarea proble
mei interne a Vietnamului de 
sud, pornindu-se de la situația 
actuală, cu prezența a două ad
ministrații, două armate si 
diverse forțe politice.
^Poporul vietnamez și guvernul 

1R?JD. Vietnam, se arată în în
cheierea declarației, adresează 
iun apel guvernelor și popoare
lor țărilor socialiste, guvernelor 
Iși^aopoarelor altor țări iubitoare 
■de pace și dreptate, poporului 
i american și popoarelor din în
treaga lume, să lupte și mai 

.’.viguros penfru încetarea războ
iului de agresiune al S.U.A. în> 
potriva Vietnamului. S.U.A. tre
buie să negocieze cu seriozitate 
și'•să vină în mod pozitiv în, 
întîmpinarea cerințelor formu-1 
late în declarația din 11 septem
brie a G.R.P,, în scopul înche
ierii războiului și restabilirii 
unei păci trainice în Vietnam* 
contribuind astfel la salvgar
darea păcii mondiale.

(IVIMII.
DISPĂRUT

al 
și

al ___ ___t__
Miyamoto, a oferit, vineri seara, 
ia hotelul New Olani, un dineu 
ir- onoarea delegației Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.

In timpul dineului, desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, Kenji Miyamoto și Paul 
Niculescu-Mizil au toastat pen
tru dezvoltarea continuă a prie
teniei dintre P.C.R. și P.C.J., 
dintre cele două popoare.

Agenția de presă „Elibera- 
rea“ anunță că unități ale 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud și-au 
intensificat acțiunile ae luptă 
în zona Nam Bo. Potrivit unor 
date incomplete, precizează a- 
genția, patrioții au eliberat, în 
urma unor acțiuni de luptă, 
aproximativ 1 500 de tineri de
ținuți de autoritățile de la Sai
gon în închisori.

nepedepsirea celor care consumătorilor și . . ______ _____ _________
marijuana, fără să ia în considerare aver
siunea pe care o manifestă majoritatea opi
niei publice americane.

Alte elemente care i-au dăunat candida
tului democrat, cel puțin pînă la ora actua
lă, au fost: criza Eagleton (candidat la vi- 
cepreședinție pe care l-a abandonat cu u- 
șurință cînd presa a făcut vîlvă în jurul 
trecutului sanitar al acestuia), i-a impre
sionat neplăcut pe partizanii săi care l-au 
descoperit deodată în postura de politician 
fără scrupule ; surpriza neinspirată a nu
mirii fără precedent a unora dintre mem
brii presupusei sale viitoare administrații 
înainte de alegeri; neconcordanța dintre 
părerile exprimate în public de McGovern, 
pe de o parte, și de candidatul la vicepre- 
ședinție, Sargent Shriver, pe de altă parte, 
a creat, de asemenea, impresia că statul său 
major, departe de a fi sudat, nu prezintă 
garanții pentru o organizare temeinică a 
campaniei electorale și de aici, și modestia 
fondurilor trimise de contribuabili ; McGo
vern promisese liderilor negri posturi im
portante pentru a atrage voturile alegăto
rilor din comunitatea neagră americană, 
dar în ultimele luni n-a promovat pe nici- 
unul in cercul consilierilor săi, spulberîn- 
du-le speranțele și micșorîndu-le entuzias
mul de a-1 mai susține. Ceea ce-i mai ră- 
mîne de făcut acum e să oprească, pe cit 
posibil, alunecarea terenului pe care se 
află.

In ce-1 privește, președintele Nixon șl-a 
sporit substanțial popularitatea cu unele 
inițiative pe plan intern și extern care pri
veau interesele naționale, dar și cele ale 
unor anumite categorii de alegători. Și 
toate acestea au fost derulate fără ca el să 
lase impresia că se ambalează de timpu
riu in campania electorală, ci dimpotrivă, 
incercind să apară în mod hotărît preocu
pat de problemele curente ale națiunii, deci 
prezent la datorie. Și în plus. Richard Ni
xon mai dispune de experiența unui stat 
major verificat odată, in urmă cu patru 
ani, la alegerile precedente. In cele șapte 
săptâmini care au rămas, noi elemente se 
mai pot strînge în talerele balanței făcînd 
previzibil, poate mai ușor ca niciodată, cîș- 
tigătorul.

A
dresindu-se zia
riștilor la o Con
ferința de presă 
la Washington, 
ministrul de ex
terne portughez 

declara spre stupefacția uno
ra și amuzamentul altora: 
„In ce ne pricește colonia
lismul este mort... Pot să că 
spun că in vocabularul nostru 
politic nu este loc pentru cu- 
viniul colonialism. Noi pur și 
simplu ignorăm sensul acestui 
cucint,\

Cîteva zile mai tîrziu, a- 
ceastă declarație-anecdotă era 
difuzată la O.N.U., la cererea 
reprezentantului permanent al 
Lisabonei, ca document ofi
cial, ca o mostră de înțelep
ciune politică.

Intîmplarea a făcut ca exact 
în perioada respectivă, adică 
la începutul lunii august a.c. 
Comitetul celor 24 (comitetul 
special al O.N.U. pentru de
colonizare) sa aibă pe agendă 
un memoriu detailat al unui 
grup de țări africane despre 
situația din Mozambic și An
gola, adică acolo unde poli
tica portugheză se traduce 
prin termenul atît de opor
tun uitat de șeful diploma
ției Lisabonei. Memoriul este 
bazat ne depozițiile unui nu
măr de aproape 50 de re
prezentanți ai populației din 
teritoriile respective. Vom cita 
doar un singur pasaj din a- 
cest document: „Angola este 
unul din ultimele locuri — 
dacă nu singurul — din lu
mea întreagă unde se practi
că în mod oficial și legalizat 
munca forțată. Regulamentul 
administrativ al regiunilor 
rurale prevede obligativitatea 
pentru căpeteniile locale de 
a asigura recrutarea unui nu
măr fix anual de brațe de 
muncă pentru ferme cu con
tract special. Recrutarea o- 
ceasta forțată nu poate fi con
siderată în nici un caz altfel 
decît sclavie camuflată. In 80 
de cazuri dintr-o sută mun
citorul angajat cu contractul 
special nu poate obține sa
lariul minim prevăzut de le
gislația generală, ci lucrează 
pentru o remunerație la arbi- 
trariul proprietarului finan
ciar. în Angola se poate spu
ne că muncitorul e pur și sim
plu arendat... Asistăm la o 
veritabilă decimare a unor 
întregi populații rurale din 
cauza atît a muncii epuizante 
cît și a mortalității care e una 
din cele mai ridicate de pe 
întreg continentul african ca 
urmare a subnutriției cro
nice".

Toate acestea amintesc 
foarte bine de acel cuvîni 
care „nu-și găsește locul" în 
vocabularul politic al diplo
mației portugheze. 11 putem 
înțelege pe ministrul de ex
terne portughez: în zilele 
noastre colonialismul trebuie 
să se ascundă ca o plagă. Dar 
onorabilul ministru nu păcă
tuiește oare prin candoare 
excesivă atunci cînd susține 
că nu cunoaște exact sensul 
cuvîntului colonialism ?
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