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Acordul global a fost extins, 
anul acesta, la mai mult de 70 
la sută din numărul construc
țiilor de pe șantierele obiecti
velor industriale și civile din 
țară, atingîndu-se de pe acum 
indicele prevăzut pentru luna 
decembrie. Această formă su
perioară dezorganizare a muncii 
a contribuit la ridicarea produc
tivității și imbunătățirea remu-

global în construcții
nerării muncitorilor tn cele 18 
trusturi și întreprinderi specia
lizate ale Ministerului Construc
țiilor Industriale. Realizările 
obținute — circa 74 la sută din 
planul anual de construcții- 
montaj. punerea în funcțiune a 
peste 320 de noi capacități de 
producție și efectuarea unor 
lucrări suplimentare, în valoare 
de circa 100 milioane lei, sînt 
și ele o contribuție a extinderii 
acordului global.

în avans fafă
de sarcinile

la zi
ale cincinalului
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
Modernizare

continuă

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚELE HUNEDOARA, ALBA Șl SIBIU

Agenda de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a înscris, în cursul zilei 
de 19 septembrie, întîlniri cu oamenii muncii prilejuite de vizitele făcute în mari uni
tăți ale industriei din trei județe ale țării — Hunedoara, Alba și Sibiu.

în aceste zile, cînd în întreaga țară comuniștii, toți oamenii muncii dezbat cu 
sentimente de mîndrie patriotică, cu înalt spirit de răspundere minunatele perspective 
deschise prin prevederile Programului partidului, Directivelor și Tezelor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., secretarul general al partidului s-a aflat din nou în mijlocul oa
menilor muncii, pentru a analiza, împreună, la fața locului, în lumina acestor docu
mente de însemnătate istorică, modul cum se înfăptuiesc sarcinile actualului cincinal, 
măsurile care trebuie luate pentru mersul neabătut înainte, spre făurirea societății

socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Pretutindeni, oamenii muncii și-au 
manifestat entuziast marea bucurie de a se reîntîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-i profunda recunoștință pentru contribuția sa hotărîtoare la elaborarea po
liticii interne și externe a partidului și statului, pentru modul înțelept în care 
abordează și soluționează problemele fundamentale ce stau în fața societății noastre 
socialiste și i-au adresat calde urări de ani îndelungați, spre binele patriei și poporului 
român. în orașele, în toate unitățile vizitate, oamenii muncii, români, maghiari, germani, 
toți cetățenii și-au exprimat hotărîrea fermă, nestrămutată de a face totul pentru a 
înfăptui Programul luminos al partidului, în care sînt exprimate aspirațiile tuturor, ale 
întregii noastre națiuni.

Industria textilă din județul 
Bacău traversează o etapă de 
intensă dezvoltare și moderni
zare, care se va încheia la sfîr- 
șitul acestui an prin sporirea 
potențialului productiv cu peste 
4,6 milioane mp țesături și 4 100 
tone fire lină pieptănată. Nu 
de mult, in cadrul întreprinderi
lor de postav din Buhuși și Ba
cău au fost date în exploatare 
două noi secții cu o capacitate 
de 2,9 milioane mp țesături din 
lină. In prezent se află în sta
diul final de execuție lucrările 
de modernizare și dezvoltare a. 
secțiilor de filatură, care își vor 
spori substanțial capacitățile. 
Importante lucrări de dezvolta
re, dotare și reutilare se desfă
șoară și în cadrul întreprinde- 

de confecții din Bacău, care 
va spori potențialul cu 62 
sută.

Uzinele de țevi din Roman, 
Combinatul de lianți ți az
bociment din Bicaz, fabricile 
de celuloză și cartoane „Co
muna din Paris" și „Recons
trucția" din Piatra Neamț, 
Întreprinderea de postav din 
Buhuși, întreprinderea de în
călțăminte „Partizanul" yi 
Combinatul de celuloză și 
hîrtie „Cetea" din Bacău, În
treprinderea „Exportvin" și 
Fabrica de confecții din Foc
șani sînt numai cîteva din 
unitățile economice din ju
dețele Bacău, Neamț și Vran- 
cea care au obținut pină 
acum avansuri de 30
la 180 de zile față de sarci
nile la zi ale cincinalului. 
Producția suplimentară rea
lizată pină în prezent se ri
dică la 1 miliard lei, iar la 
export au fost livrate mărfuri 
în valoare de 68 milioane lei 
valută peste prevederile de 
pină acum ale cincinalului.
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în prezența conducătorului iubit 
al partidului și statului, hunedorenii 
au aniversat 220 de ani de atestare
documentară a prelucrării moderne
a fierului și 90 de ani de la punerea 

in funcțiune a primului furnal

Traducind in viață recomandările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
lectivul întreprinderii mecanice 

Cugir se angajează la noi 
și noi înfăptuiri

Dialoguri rodnice in perimetrul 
noilor capacități de producție 

ale industriei sibiene

• Plecarea primului 
ministru al Republicii 
Sri Lanka, Sirimavo
Rafwate Dias
Bandaranaike

• Comunicat comun

O întrebare de actualitate

ORGANIZAȚIA U.T.C.
A ÎNCEPUT ACTIVITATEA 

DIN PRIMA ZI
DE ȘCOALĂ?

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

la sărbătoreasca adunare din Hunedoara

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară din Cugir
Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor oamenilor mun
cii și locuitorilor din Hunedoa
ra, precum și celor din județul 
Hunedoara, un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat, a guvernului, precum și a 
mea personal. (Aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Marea adunare de astăzi este 
consacrată unui eveniment im
portant în viața uzinei dumnea
voastră — împlinirea a 220 de 
ani de cind pe aceste meleaguri 
a început activitatea siderurgi
că și a 90 de ani de la crearea, 
de fapt, a uzinei Hunedoara. 
Cu acest prilej, cit și pentru 
activitatea deosebit de bună 
desfășurată în anii construcției 
socialiste, -în actualul cincinal, 
Combinatul, siderurgic Hune
doara a fost distins cu cea mai 
înaltă decorație a Republicii So
cialist® România, Ordinul 
..Steaua- Republicii- Socialiste 
România‘r . clasa I. Aș dori 
să vă felicit-cu acest pri
lej și să-mi exprim convin
gerea că această înaltă aprecie
re dată de conducerea de partid 
și de stat va constitui un im
bold pentru noi și noi succese 
în activitatea viitoare. (Aplauze 
puternice, ovații ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. !")»

în cursul vizitei făcute astăzi 
prin cîteva secții ale combina
tului am constatat că de la ul
tima mea vizită de acum doi 
ani s-au realizat succese re
marcabile, s-au obținut rezul
tate bune în îndeplinirea pla
nului. în modernizarea unor 
secții. în realizarea unor noi 
mărci de oțel de calitate supe
rioară : s-a făcut și un început 
bun în ce privește producerea 
unor utilaje siderurgice. Toate 
acestea demonstrează că Ia Hu
nedoara lucrează un colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
de înaltă calificare, capabil să 
soluționeze cu succes orice pro
bleme ce se vor pune in fața 

siderurgiei românești în anii 
următori, precum și în domeniul 
producerii de utilaj siderurgic 
necesar dezvoltării în continua
re a acestei ramuri în concor
danță cu Programul partidului.

Pentru rezultatele pe care 
le-ați obținut pină acum, care 
se concretizează în aproape 
350 000 tone de oțel peste plan 
în 3 ani și 8 luni — cu 80 000 
tone mal mult decît Întreaga 
producție de oțel a României 
din 1938 — pentru toate succe
sele obținute, doresc să vă a- 
dresez tuturor calde felicitări 
și urarea de noi și mari reali
zări în viitor ! (Aplauze puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu 
P.C.R. !“).

Aș dori, de asemenea, să a- 
dresez felicitări minerilor hu- 
nedoreni pentru rezultatele ob
ținute în această perioadă in 
creșterea producției de minereu 
și să le urez noi succese în ac
tivitatea viitoare ! (Aplauze, 
urale prelungite).

Am ascultat cu multă satisfac
ție cele relatate aici de primul 
secretar al județului cu privire 
la dezvoltarea industriei din 
județ, la rezultatele obținute d< 
celelalte întreprinderi județene, 
la producțiile realizate peste 
plan, la unele rezultate și preo
cupări în domeniul agriculturii, 
al construcțiilor social-culturale. 
de locuințe. în general în dez
voltarea județului.

Cunoașteți succesele obținute 
în întreaga țară de oamenii 
muncii, de întregul nostru po
nor în întîmpinarea celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă și în întîmpinarea celui 
de-al Xl-lea Congres al parti 
dului. După cum ați putut ve
dea din relatările presei, multe 
județe și multe colective de oa
meni ai muncii au îndeplinit de 
pe acum — cu 5 sau cu 4 luni 
înainte — planul pe 4 ani, asi- 
gurînd un avans substanțial 
pentru a putea să-și respecte 
angajamentul de a realiza cin
cinalul înainte de termen. Aș 

dori ca, de la această adunare 
a siderurgiei din Hunedoara, 
care deține încă primul loc în 
siderurgia românească, dînd mal 
mult de o treime din producția 
de oțel — spun „încă" pentru că 
în viitor se vor dezvolta com
binate noi. mai puternice — să 
adresez tuturor oamenilor mun
cii felicitări pentru succesele 
obținute în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen. (A- 
plauze puternice; urale; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R."!).

Cred că veți fi de acord cu 
mine ca, în mod deosebit, să 
adresăm salutări și felicitări 
tuturor oamenilor muncii din 
industria și agricultura județu
lui Hunedoara pentru rezulta-

(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor din Cugir și din ju
dețul Alba, un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a guvernului, pre
cum și a mea personal. (Aplau
ze puternice ; urale. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R." !).

Această adunare este consa
crată unui eveniment important 
în viața uzinei, de fapt, în via
ța dumneavoastră a tuturor, ți- 
nind seama de faptul că cea 
mai mare parte a populației o- 
rașului lucrează în această în
treprindere. Se împlinesc 175 
de ani de existență a uzinei ; 
totodată uzina sărbătorește 30 
de ani de dezvoltare rapidă, ea 
cunoscînd în anii construcției 
socialismului o reînnoire com- 

nletă. Aceasta a prilejuit acor
darea înaltului Ordin ..Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I uzinei dumneavoastră, 
colectivului de 12 000 de munci
tori, ingineri și tehnicieni, care 
îndeplinesc cu cinste programul 
trasat de Congresul al X-lea al 
partidului. (Aplauze puternice, 
urale).

Mă . bucură faptul că uzina 
dumneavoastră se prezintă la 
această aniversare, am putea 
spune dublă, cu rezultate deo
sebite in toate domeniile de ac
tivitate, în realizarea planului 
cincinal. Aveți un . avans de 2 
luni față de prevederile cinci
nalului. Aceasta înseamnă că 
s-a desfășurat o activitate bună, 
că există reale posibilități ca și 
colectivul acestei uzine de con
strucții de mașini să realizeze 
cincinalul înainte de termen.

Pentru toate rezultatele bune 
obținute in acest cincinal, do
resc să vă adresez cele mai 
calde felicitări și urări de noi 
succese ! (Aplauze, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R." !).

în cadrul cincinalului, uzina 
din Cugir a făcut progrese în
semnate în însușirea de noi 
produse de înaltă tehnicitate. 
Am vizitat în cursul acestei 
după-amiezi unele secții. Am 
constatat cu. multă satisfacție că 
există preocuparea de a produ
ce mașini-unelte de productivi
tate și tehnicitate mai înaltă. 
Toate realizările sînt rodul 
activității muncitorilor, ingine-

(Continuure în pag. a IlI-a)

Miercuri, a treia zi de an 
școlar. în prima zi, ziua deschi
derii cursurilor, am auzit cu
vinte entuziaste rostite de secre
tarii U.T.C. din școli, în numele 
uteciștilor, despre ceea ce are 
de gind să realizeze organizația 
școlii lor. Ne-au plăcut acești 
tineri înflăcărați, dornici de 
muncă, care au preluat rapid 
„cota parte" din sarcinile noului 
an de școală, că le-au înțeles 
sensul revoluționar. Și e nor
mal ca, după un asemenea en
tuziasm de primă zi de școală, 
să întrebi și să vezi ce s-a în- 
timplat cu vorbele frumoase. 
S-ar putea spune : trei zile nu 
sînt semnificative — e doar în
ceputul, perioada de acomoda
re ! De ce să fie nesemnificati
ve ? Orice început de activitate 
își pune — cine nu o știe ? — 
amprenta pe întreaga desfășu
rare a unei etape de muncă. 
Deci și începutul muncii U.T.C. 
în școală. Ce s-ar mai putea 
aștepta ? întreaga vară, secreta
rii U.T.C. din școli s-au pregă
tit în tabere de instruire pentru 
acest început, pentru întreg a- 
nul școlar și an de activitate 
U.T.C. : cum să muncească ca 
activiști, ei și organizația 
U.T.C. Există toate temeiurile 
să se ceară acțiune de sub
stanță.

— „Ce-ai întreprins, Marius 
Săftoiu, ca secretar U.T.C., de 
luni, de cind au început cursu
rile ?“ — îl întreb pe secreta
rul comitetului U.T.C. al Liceu
lui de informatică din Capitală. 
,.— M-au preocupat anii întii. 
Uteciștii acestor clase constituie 
pentru mine o problemă priori

tară. Și abia se constituie în 
organizații . U.T.C. și trebuie să 
învețe de la A aproape totul. 
Am avut o surpriză plăcută : în 
anii întîi sînt mulți foști secre
tari U.T.C. din școli generale, 
uteciști buni, pe care ne putem 
bizui. Cred că el vor forma 
activul U.T.C. din aceste clase, 
în aceste trei zile am discutat 
cu vreo 40 de uteciști care ne 
vor deveni colaboratori în mun
ca U.T.C. nouă, celor mai ,.bă- 
trîni“... „— Cu comitetul U.T.C. 
te-ai intilnit în plen ?“ Nu 
într-o ședință. Astăzi după- 
amiază am un instructaj la sec
torul U.T.C. și după ce voi mai 
afla acolo niște aspecte care 
trebuie să ne preocupe, ne în
trunim cu tot comitetul să ne 
organizăm treburile. Trebuie 
pregătite adunările de alegeri la 
anii întii, plenara comitetului 
U.T.C., din octombrie, pentru 
completări de membri. Avem 
multe de rezolvat...".

Ne interesăm de plan de ac
tivitate, dacă îl au deja ori dacă 
el, personal, și-a făcut un plan 
de „bătaie" pentru primele zile. 
Nu, încă nu s-a făcut planul, se 
va face, nici el nu și-a stabilit 
un plan scris pe hîrtie, dar știe 
ce are de făcut, l-a îndrumat și 
tovarășa directoare cu probleme 
de tineret, are și el experiență 
proprie de anul trecut... Da, 
adevărat știe, și sîntem de acord 
că a intrat efectiv în muncă, 
el, ca secretar U.T.C.,

Secretarul U.T.C. al Liceului 
„Nicolae Bălcescu" nu se afla 
in școală la acea oră. Nu-i ni
mic, ne spunem, să discutăm și 
cu un secretar U.T.C. de clasă, 
să vedem acolo, jos. la organi
zația clasei, ce s-a întimplat în 
trei zile de activitate U.T.C.

Ce s-a întimplat, Adriana 
Duma, in organizația anului 
IV B, al cărei secretar U.T.C. 
ești ?“ .,— Nimic legat de U.T.C. 
Abia am apucat să ne vedem, 
să constatăm că nu ne-am 
schimbat, să ne întrebăm ce am 
făcut în vacanță, dacă am învă
țat pentru bacalaureat și admi
tere — un schimb de experiență 
și de impresiii neoficial" 
..— Dar cu secretarul U.T.C. pe 
liceu te-ai intilnit, ați discu
tat ceva despre activitatea care 
trebuie organizată „— Da, 
l-am întîlnit pe Băjenaru, dar 
nu în calitate de secretar U.T.C., 
ci de colegi aflați la început de 
an școlar". „— Și acum, după 
ce v-ați văzut și v-ați epuizat 
toate impresiile de vacanță, ce 
crezi c-ar trebui să întreprindă 
un secretar U.T.C. de clasă 
.,— Eu mă ocup în continuare să 
le mențin treaz interesul elevi
lor pentru citirea ziarului, să 
știe ce se întîmplă în țară, în 
lume. Adunările noastre genera-

LUCRETIA LUSTIG

(Continuare în pag. a V-a)
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Sărbătoreasca adunare din municipiul Hunedoara
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Vrmare din pag,. 1)

tele obținute pină acum în ac
tivitatea lor. (Aplauze puternice, 
urale prelungite).

Deoarece nu voi putea sa vi
zitez cu acest prilej Valea Jiu
lui ținind seama că in acest an 
minerii din Valea Jiului au ob
ținut rezultate bune in reali
zarea planului, aș dori să le 
adresez in mod deosebit felici
tări și urări de noi succese in 
activitatea lor viitoare. (Aplau
ze, urale prelungite. Se scan
dează : „Ceaușescu-Hunedoara, 
înflorește toată țara").

Sint complet de acord cu 
dumneavoastră că Hunedoara 
aduce o contribuție foarte im
portantă la înflorirea întregii 
țări ; dar să nu uităm că m in
dustria țării noastre lucrează 
incă 3 milioane de muncitori, 
iar în celelalte ramuri de acti
vitate incă 6 milioane de oa
meni. Deci, împreuna cu toți 
oamenii muncii, cu țărănimea, 
cu intelectualitatea, hunedorenn 
aduc o contribuție de preț la 
înflorirea țării. (Aplauze pre
lungite). . .

In acest cincinal România a 
parcurs un drum important pe 
calea industrializării, a dezvol
tării generale, incepind — ca 
să spun așa — cu dreptul acti
vitatea de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Rezultatele pe care le-am 
obținut pină acum demonstrea
ză cu claritate justețea politicii 
Partidului Comunist Roman ca
re se călăuzește neabătut m 
activitatea sa de prmcipn e 
marxist-leniniste. de legitățile 
generale universal valabile, ți
nind permanent seama de reali
tățile țării noastre, de tradiții. 
Partidul nostru acționează « 
concordanță cu aceste realitat 
și cu voința poporului nostru 
de a-și făuri viata în mod li
ber. de a edifica societatea so
cialistă care sâ-i asigure bună
starea. fericirea și dezvoltarea 
independentă. (Aplauze și urale 
prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R."),

Tocmai ca rezultat al succe
selor obținute in realizarea pla
nului cincinal. a perspectivei 
realizării înainte de termen a 
acestui plan. Comitetul Central 
a hotărit. după cum cunoașteți, 
trecerea. începînd de la 1 au
gust. la majorarea retribuției, 
asigurînd o sporire mai mare 
a retribuției deeit era prevăzut 
în planul cincinal. După cum 
am văzut din calculele pe care 
le-au făcut aici organizația de 
partid și conducerea întreprin
derii. in conformitate cu majo
rarea stabilită retribuția medie 
va crește de la l 800 lei la a- 
proape 2 300 de lei. Este o creș
tere destul de serioasă și. fara 
nici o îndoială, aceasta se va 
simți în viața fiecărei familii. 
De altfel întreaga politica a 
partidului nostru este_ îndrepta
tă spre ridicarea bunăstării po
porului. însăși esența societății 
socialiste pe care o edificam 
are drept tel omul. fericirea 
bunăstarea sa ! Vom face totul 
pentru a asigura creșterea con
tinuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
nostru popor. (Aplauze puter
nice ; urale ; se scandeaza . 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Tot ceea ce am realizat de
monstrează că stă în puterea 
noastră ca. prin o mai buna or
ganizare a întregii activități, 
prin folosirea intr-un spirit mai 
gospodăresc, cu economie, a 
mijloacelor pe care le avem la 
dispoziție, a uzinelor, a mașini
lor. a întregii bogății naționale, 
să obținem o creștere mai sub
stanțială a producției. Sa reali
zăm producția cu un consum 
mai mic de materiale — si ca 
să mă refer la combinatul dum
neavoastră — cu un consum 
mai mic de cocs, de minereu Si 
să facem să creasca randamen 
tul pe tona în laminate. Sa ob
ținem o creștere mai substan
țială a otelurilor de calitate, o 
prelucrare superioara a în
tregii producții. Aceasta va a- 
sigura și creșterea mai rapida 
a bogăției naționale, a venitului 
național, deci posibilitatea dez
voltării tării., a ridicăm m con
tinuare a nivelului de trai ai 
poporului. înfăptuirea sarcini
lor dezvoltării viitoare cere e- 
forturi serioase pentru li™1" 
darea unor neajunsuri și lip
suri, înlăturarea unor greșeli 
din diferite sectoare de activi
tate Nu pot să nu menționez că 
și în județul Hunedoara sint mul
te de făcut în aceasta direcție.. 
Deși sîntem la o sărbătoare tre
buie să spun că și în combina
tul dumneavoastră mai sint lu
cruri de îmbunătățit, mai sint 
rezerve insuficient folosite. Pri
vind cu mindrie tot ceea ce am 
realizat pînă acum, este necesar 
să nu uităm nici un moment 
că trebuie să fim intransigenți 
fată de lipsuri, să nu le mai to
lerăm. să acționăm cu fermitate 
împotriva lor. Să depunem efor 
turi susținute pentru a obține 
succese și mai importante m 
toate domeniile de activitate .

Avem în vedere ca Hunedoa
ra să se dezvolte în viitor. De
sigur, nu atît în ce privește can
titatea de oțel, pentru că aces
te posibilități sînt oarecum li
mitate. iar producția se va dez
volta în combinatele din altă 
parte, precum și noul combinat, 
care va începe să fie construit 
în cincinalul viitor — așa cum 
se prevede in Directive. Sigur, 
dumneavoastră, ca vechi side- 
rurgiști. sînt convins ca veți 
merge să lucrați și la punerea 
în funcțiune — cel puțin in pri
mii ani — a noului combinat pe 
care îl vom construi la Călărași. 
Dar veți avea și aici, la Hune
doara, multe de făcut. Va tre

bui să ridicăm valoarea produc
ției prin sporirea oțelurilor spe
cial aliate, de inaltâ calitate, 
printr-o prelucrare superioară a 
lor. Va trebui să trecem aici și 
la producerea de utilaje side
rurgice. Avem in vedere ca Hu
nedoara să devină și un centru 
de construcții de mașini, mai 
bine zis, de construcții de uti
laje siderurgice, folosind expe
riența muncitorilor de înaltă 
tehnicitate, a tehnicienilor și in
ginerilor hunedoreni. în felul 
acesta veți contribui la dezvol
tarea siderurgiei românești și 
chiar la realizarea exportului de 
utilaj siderurgic. (Aplauze pu
ternice, urale).

Deci, și in cincinalul următor 
veți avea multe de făcut. Hu
nedoara va avea un rol impor
tant în realizarea prevederilor 
Programului partidului și ale Di
rectivelor. Sint convins că veți 
acționa în așa fel încit toate 
sarcinile ce vă revin din Pro
gram și din Directive să fie 
realizate în cele mai bune con- 
dițiuni. (Aplauze puternice).

La rîndul lor, minerii vor 
trebui să realizeze un program 
de dezvoltare destul de serios 
— mai cu seamă cei din Valea 
Jiului. Ei vor trebui să asigure 
aproape 50 la sută din cărbu
nele cocsificabil, atit pentru 
Hunedoara, cit și pentru întrea
ga siderurgie românească. Va 
trebui să intensificăm activita
tea minieră, și, totodată, de cer
cetare geologică pentru desco
perirea de noi rezerve de 
minereu de fier, de alte mi
nereuri. de neferoase, pentru 
a crește contribuția județului 
Hunedoara la asigurarea mate
riilor prime necesare țării, 
în această privință Hunedoara 
poate și trebuie să facă mai 
mult deeit pină acum. In Deva 
funcționează una din marile 

‘centrale miniere — in afară de 
cea din Valea Jiului — care are 
tocmai aceste sarcini.

Va fi, de asemenea, necesar 
să ne gindim la utilizarea mai 
bună a fondului funciar, a pă
șunilor din munți, folosite a- 
cum mai ales de căprioare și 
cerbi. Am dori ca aceste pă
șuni să fie folosite intr-o mă
sură mai mare pentru creșterea 
animalelor in vederea sporirii 
producției de lapte, de came și 
lină. Deci este necesară și o 
preocupare mai serioasă pentru 
dezvoltarea agriculturii. Pină 

. la urmă, oricît otel am produ
ce. avem nevoie de piine. de 
carne, de produse alimentare. 
Nici chiar otel nu putem pro
duce fără produse alimentare. 
Județul Hunedoara nu trebuie 
să uite că poate și trebuie să 
realizeze mai multe produse 
agroalimentare. Nici unul din
tre dumneavoastră — mulți 
sînteți din satele din împreju
rimi — nu trebuie să uite acest 
iucru. Progresul economiei na
ționale presupune dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramuri
lor : agricultura in România — 
și din județul Hunedoara — re
prezintă o ramură importantă, 
de bază, a economiei naționale 
și de aceea trebuie să-i acor
dăm atenția corespunzătoare. 
(Aplauze puternice). Nu vreau 
să fie luate cele spuse acum in 
Drivinta agriculturii ca o criti
că. ci ca un indemn pentru co
mitetul județean de partid, 
pentru consiliul popular, pen
tru Întreprinderile de stat și 
cooperativele agricole, pentru 
întreaga țărănime din județ 
de a se așeza și elabora un pro
gram temeinic de dezvoltare 
într-un ritm mai înalt în urmă
torii ant a agriculturii, conco
mitent cu dezvoltarea indus
triei, mineritului și a celorlalte 
ramuri economice. Sper ca la 
următoarea intilnire să avem 
rezultate mai bune și în acest 
important sector de activitate 
și aceasta să se resimtă și în- 
tr-o mai bună aprovizionare a 
oamenilor muncii din resursele 
județului, cu produse agroali
mentare. (Aplauze puternice. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Desigur, ceea ce am realizat 
pînă acum ne-a dat posibilita
tea să trecem la elaborarea 
Programului partidului și a 
Directivelor pentru cincinalul 
următor și pentru perspectiva 
pînă în 1990, la stabilirea linii
lor directoare care prefigurează 
dezvoltarea României in urmă
torii 15 ani. Fără îndoia
lă, prevederile Programului 
și Directivelor sînt minu
nate ! Ce am realizat pînă 
acum constituie garanția că dis
punem de tot ce este necesar, 
și mai cu seamă dispunem de 
o clasă muncitoare, o țărănime 
și intelectualitate în stare să 
rezolve orice problemă privind 
dezvoltarea economică-socială a 
țării. Avem deplina incredere că 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, va înfăptui neabătut 
Programul și prevederile Direc
tivelor, asigurînd făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei pe calea comunismului. (A- 
plauze puternice, urale).

Tot ceea ce realizăm, tot ce 
ne propunem să înfăptuim în 
viitor în România pornește, fără 
îndoială, de la interesele po
porului nostru ; dar, totodată, 
acestea sint o contribuție de 
preț la dezvoltarea generală a 
socialismului. Realizările fiecă
rei țări socialiste. înaintarea fie
căreia pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale, a făuririi noii o- 
rinduiri sînt o contribuție la în
tărirea generală a socialismului, 
la creșterea prestigiului socialis
mului pe plan mondial, la rea
lizarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, la promovarea po
liticii de pace și colaborare in
ternațională. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Pornind de la aceste conside
rente vom intensifica eforturile 
noastre pentru a înfăptui în ce
le mai bune condițiuni preve
derile Programului și Directi
velor pentru cincinalul următor 
și în perspectivă și. totodată, 
vom acționa cu toată fermitatea 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu țările socialiste, pentru Întă
rirea unității tuturor țărilor so
cialiste — aceasta reprezentind 
o cerință importantă a dezvol
tării contemporane, a victoriei 
cauzei socialismului, păcii și 
progresului in întreaga lume. 
(Aplauze puternice, urale). Vom 
acționa ca și pină acum in di
recția extinderii relațiilor cu 
țările in curs de dezvoltare, cu 
toate statele care acționează 
pentru dezvoltarea lor econo
mică-socială independentă. iA- 
ceasta corespunde intereselor 
progresului rapid, economico- 
social, al fiecărei țări, se inscrie 
în politica generală a luptei 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, in lupta popoarelor pentru 
a-și făuri viața așa cum doresc 
ele, pentru a fi stăpîne pe bo
gățiile naționale, pentru dezvol
tarea lor liberă și independentă. 
(Aplauze puternice, urale). Ți- 
nind seama de realitățile lumii 
contemporane vom acționa în 
continuare pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele, in
clusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice. 
Vom participa activ la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori ma
teriale și spirituale, la întreaga 
activitate de așezare a relații
lor dintre state pe principiile 
noi, de egalitate, respect al in
dependenței și suveranității, ne
amestec in treburile interne, re
nunțare la forță și la amenin
țarea cu forța. (Aplauze puter
nice).

Sintem hotăriți să ne aducem 
în continuare contribuția la în
tărirea și accentuarea cursului 
nou de destindere care a în
ceput să se afirme in viața in
ternațională. Sintem conștienți 
că acest curs este abia la În
ceput. că trebuie depuse efor
turi susținute și întărită unita
tea tuturor torțelor antiimpe- 
rialiste, a tuturor popoarelor 
care doresc pacea și libertatea, 
pentru a asigura dezvoltarea 
unor relații de colaborare în în
treaga lume, înfăptuirea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, care să garante
ze posibilitatea fiecărui popor 
de a-și concentra eforturile in 
direcția dezvoltării economice și 
sociale. (Aplauze puternice, 
urale).

Viața a demonstrat rolul 
uriaș, crescind, pe care-1 are 
clasa muncitoare, organizațiile 
ei revoluționare, partidele co
muniste și muncitorești și alte 
partide revoluționare, sindica
tele, alte organizații, care exer
cită o influență tot mai puter
nică in desfășurarea vieții in
ternaționale. De aceea vom ac
ționa cu și mai multă hotărîre 
pentru întărirea solidarității 
muncitorești internaționale, a 
colaborării și unității partide
lor comuniste și muncitorești. 
Vom dezvolta colaborarea cu 
partidele socialiste, cu mișcări
le de eliberare, cu partidele de
mocratice și progresiste de pre
tutindeni in lupta pentru trium
ful politicii de pace și colabo
rare. (Aplauze și urale puter
nice).

Principiile politicii internațio
nale înscrise in proiectul de 
Program, in Tezele pentru cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului vor călăuzi neabătut in 
viitor partidul și poporul nos
tru in relațiile sale internațio
nale. Acționăm ferm în această 
direcție, convinși că servim pe 
deplin interesele poporului nos
tru, interesele socialismului, ale 
păcii tuturor popoarelor lumii, 
(Aplauze puternice; se scan
dează: „Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși.
Mai sint două luni pînă la 

Congresul al XI-lea al partidu
lui. Au inceput adunările gene
rale de partid. Documentele 
Congresului se dezbat de către 
toți oamenii muncii, de intregul 
nostru popor. Faptul că in 
aceste două luni, in cadrul 
adunărilor de partid, se vor 
dezbate documentele, se vor 
alege noile organe de partid, 
delegații pentru Congresul 
al XI-lea și candidații pentru 
organele de conducere superioa
ră ale partidului, constituie un 
eveniment important. Toate a- 
cestea cer eforturi susținute în 
următoarele două luni din par
tea tuturor organizațiilor de 
partid. Eu consider insă că a- 
ceasta îi privește pe toți oame
nii muncii, inclusiv pe cei care 
nu sînt membri ai partidului, 
pentru că, de fapt, partidul co
munist este partidul națiunii 
noastre socialiste, politica sa 
este politica națiunii noas
tre socialiste. Tot ceea ce 
face partidul trebuie să intere
seze pe fiecare cetățean, orien
tarea și activitatea sa trebuie 
să corespundă năzuințelor în
tregului nostru popor ! (Urale 
puternice, aplauze).

De aceea, la această adunare 
doresc să mă refer la necesita
tea ca organizațiile de partid 
din Hunedoara să dezbată toate 
problemele, documentele parti
dului, într-un spirit combativ, 
de critică și autocritică ; este 
necesar să fie trași la răspun
dere în mod ferm cei care nu-și 
fac datoria, să se acționeze 
pentru creșterea spiritului de 
răspundere și a combativității 
fiecărui comunist, a fiecărui om 
al muncii la locul său de mun
că. Să facem in așa fel îneît a

dunările de partid să fie o școa
lă de ridicare a nivelului po
litic și ideologic, dar și o școa
lă de creștere a combativității 
și exigenței revoluționare, de 
ridicare a nivelului de califica
re generală, de îmbunătățire a 
întregii noastre activități, atit 
in producție cit și în viața po
litică, în pregătirea cadrelor. 
Numai așa adunările de partid 
vor putea să-și îndeplinească 
intr-adevăr rolul pe care-1 au 
in viața partidului, a poporului 
nostru. (Aplauze puternice).

Așa cum se subliniază în 
Teze și în criteriile pentru alege
rea organelor conducătoare și 
a delegațiîor pentru Congres, 
este necesar să alegem in con
ducerile organizațiilor de par
tid, in conducerile comitetelor 
de partid, în comitetele orășe
nești și in comitetele județene 
pe cei mai buni și mai activi 
membri de partid, pe aceia care, 
prin activitatea lor de zi cu zi, 
in producție, în munca obșteas
că și politico-ideologică, prin 
felul in care se preocupă de 
soluționarea problemelor mase
lor largi populare, au dovedit 
că merită încrederea de a primi 
munci de conducere in diferite 
organizații și in comitetul ju
dețean de partid. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Aceasta 
privește nu numai partidul ; 
privește, de asemenea, pe toți 
oamenii muncii. Mă adre
sez muncitorilor din Hune
doara, dar și muncitorilor 
și oamenilor muncii din întrea
ga țară, de a veghea și de a 
ajuta organizațiile de partid 
să aleagă in conducerile organi
zațiilor, pînă la comitetul jude
țean, pe cei mai buni comu
niști. Numai așa vom avea ga
ranția că organizațiile de partid 
își vor îndeplini în mod exem
plar sarcinile mari ce le vor 
reveni in viitor. (Aplauze pu
ternice).

Să ne gindim, de asemenea, 
bine, la delegații pe care îi vom 
trimite la Congresul al XI-lea 
al partidului. Să trimitem pe 
cei mai buni dintre cei buni, pe 
acei comuniști care pot ehibzui 
asupra problemelor viitoare ale 
patriei noastre, care pot exerci
ta mandatul comuniștilor, al oa
menilor muncii din uzine, din 
laboratoare, din instituții, de la 
sate de a hotărî asupra perspec
tivelor dezvoltării țării ; să fie 
tovarăși care să poată hotărî în 
deplină cunoștință de cauză asu
pra tuturor problemelor progra
mului dezvoltării patriei noas
tre socialiste. Iată de ce trebuie 
să trimitem pe cei mai buni 
dintre cei buni la Congresul al 
XI-lea al partidului. (Aplauze 
puternice).

în fine, tovarăși, avînd în ve
dere că la Conferințele județe
ne se vor propune și candidații 
pentru Comitetul Central al 
partidului, ținind seama de ho- 
tărirea adoptată la ultima ple
nară ca fiecare județ să aibă cel 
puțin 4 membri in Comi
tetul Central, aș adresa chema
rea organizațiilor de partid, co
muniștilor și oamenilor muncii de 
a ehibzui bine și de a recoman
da pentru Comitetul Central pe 
cei mai buni dintre cei mai buni 
tovarăși. Vor fi 4 tovarăși din ju
deț, vor fi șj tovarăși de la cen
tru asupra cărora județul va 
trebui să-și spună părerea. Tre
buie recomandați pentru a fi 
aleși de Congres în Comitetul 
Central acei comuniști care re
prezintă din toate punctele de ve
dere garanția competenței, a 
pregătirii politico-ideologice, a 
comportării in viața de zi cu zi, 
garanția că vor asigura înfăp
tuirea neabătută a programului 
partidului, că vor fi permanent 
strîns uniți cu membrii de 
partid, cu toți oamenii muncii, 
că vor face totul puntru trium
ful socialismului și comunismu
lui in România. (Aplauze puter
nice, urale).

Atunci cînd spunem că parti
dul este forța politică conducă
toare a societății noastre socia
liste, a întregului popor, aceasta 
nu reprezintă o simplă figură 
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de stil, ci o realitate : dar tre
buie să dăm tot mai mult aces
tei realități un conținut concret, 
în sensul legăturii strinse între 
partid și oamenii muncii, al 
unității depline în jurul parti
dului a întregului nostru popor, 
al participării întregii noastre 
națiuni socialiste la elaborarea 
Programului partidului, a Direc
tivelor, a politicii sale interne și 
externe. Numai in aceste con
diții politica partidului va 
răspunde întotdeauna năzuin
țelor și intereselor vitale 
ale întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice, urale). Tot
odată, aceasta face parte in
tegrantă din dezvoltarea conti
nuă a democrației socialiste in 
țara noastră, a participării tot 
mai active a maselor populare, 
a întregului popor la conducerea 
activității economice-sociale, a 
întregii societăți. Trebuie să ne 
fie clar că de felul cum va ac
ționa consiliul de conducere al 
combinatului — de exemplu — 
de felul in care adunarea gene
rală va dezbate problemele ac
tivității de pînă acum, precum 
și ale celei viitoare, depinde 
functionarea in cele mai bune 
condițiuni a combinatului. Ace
lași lucru este Valabil pentru 
toate întreprinderile, pentru fie
care instituție. De felul în care 
consiliile județene, orășenești și 
comunale își vor desfășura ac
tivitatea, de măsura participării 
la activitatea lor a maselor 
populare depind succesele în 
soluționarea problemelor. De 
felul în care întregul popor 
va participa la elaborarea poli
ticii generale și va exercita con
trolul asupra felului cum se în
deplinește această politică de
pinde triumful politicii noastre 
interne și externe. înaintarea tot 
mai rapidă a României pe ca
lea societății socialiste multila
teral dezvoltate, pe calea fău
ririi comunismului, a bunăstării 
și fericirii întregului popor. 
(Aplauze puternice, urale).

Iată, dragi tovarăși, în ce spi
rit înțelegem să fie pregătit și 
întimpinat cel de-al XI-lea Con
gres al partidului. E foarte bine 
că vom da 68 de mii de tone de 
oțel peste plan. 60 de mii tone 
de laminate, și tot ceea ce prevăd 
angajamentele dumneavoastră. 
Dar trebuie să dăm mai mult!

Trebuie să ridicăm nivelul ge
neral de combativitate, de mun
că, de pregătire tehnică, profe
sională și politică a întregului 
colectiv hunedorean! Sa dam, 
deci. în cinstea Congresului al 
XI-lea, pe lingă oțel, și oameni 
oțeliți. cu o pregătire mai înal
tă deeit pînă acum! Să dăm un 
oțel de înaltă calitate și un om 
superior oricărui oțel de cali
tate! Aceasta este sarcina parti
dului. a muncitorimii în gene
ral! Toți trebuie să-și uneasca 
eforturile, să-și ridice califica
rea, să-și oțelească voința' Irț 
aceasta constă cheia succesului 
în tot ceea ce ne propunem sa 
realizăm! (Aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu 
P.C.R.l").

Cu aceste ’ginduri doresc să 
închei, exprimîndu-mi convin
gerea că oamenii muncii din 
Hunedoara, atit cei din Combi
natul siderurgic, cit și cei din 
municipiu și din județ — mun
citori, țărani, intelectuali, fără 
deosebire de naționalitate, bă- 
trîni și tineri, bărbați și femei 
— vor face totul pentru a-și 
realiza în condiții cit mai bune 
sarcinile, fiecare în domeniul 
său de activitate, că Hunedoara 
va aduce o contribuție tot mal 
importantă la înflorirea genera
lă a României socialiste. (Aplau
ze puternice, urale).

Vă urez dumneavoastră, tutu
ror hunedorenilor, noi și noi 
succese în activitatea de viitor, 
multă sănătate și fericire! 
(Aplauze puternice; urale; cei 
prezenți la adunare ovaționează 
minute în șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

La Încheierea vizitei la Com
binatul siderurgic, în marea 
hală a atelierului mecanic are 
loc o entuziastă adunare, con
sacrată aniversării a 90 de ani 
de la intrarea in funcțiune a 
primului furnal al Hunedoarei, 
adunare la care au participat 
peste 10 000 de siderurgiști, mi
neri, constructori și alți oameni 
ai muncii hunedoreni.

Ovații puternice, urale nesfîr- 
șite îl intimpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care parti
cipă la marea adunare sărbăto
rească a hunedorenilor.

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

Vă mulțumim, din adincul ini
milor, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru marea cinste 
ce ne-o faceți de a fi prezent 
astăzi, în mijlocul nostru, con- 
sacrindu-vă această zi din ne
prețuitul dumneavoastră timp de 
muncă reintilnirii, aici, pe plat
forma Hunedoarei, cu un pu
ternic detașament de muncitori 
care plămădește metalul româ
nesc.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc 
și muncesc in județul Hunedoa
ra — români, maghiari. ger
mani și de alte naționalități — 
asemenea Întregului popor, au 
primit cu sentimente de profun
dă mindrie patriotică, de ne
țărmurită dragoste față de par
tid, față de dumneavoastră, 
proiectul Programului partidu
lui, proiectul Directivelor și Te
zele Congresului al XI-lea al 
P.C.R., în care sint înscrise cu 
litere de aur cele mai înalte 
idealuri ale clasei muncitoare.

In aceste documente de co- 
virșitoare însemnătate istorică 
pentru destinele poporului ro
mân, în care este înfățișat cu 
limpezime viitorul strălucit al 
patriei, hunedorenii văd ilustra 
dumneavoastră personalitate, 
clarviziunea științifică și realis
mul politic, umanismul profund, 
patriotismul fierbinte și inter
naționalismul militant care ca
racterizează întreaga dumnea
voastră activitate.

Cu nețărmurită dragoste vă 
adresăm astăzi, iubite tovarășe 
Ceaușescu, cele mai alese senti
mente de stimă și recunoștință 
pentru contribuția hotărîtoare ce 
ați adus-o la elaborarea Pro
gramului partidului, pentru mo
dul magistral, marxist-leninist 
cu care abordați și soluționați 
problemele fundamentale care 
stau in fața societății noastre 
socialiste.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la modul în care se în
făptuiesc sarcinile Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, indicațiile de 
neprețuit și inflăcăratele che
mări adresate de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
vizitei făcute pe aceste melea
guri în urmă cu doi ani.

In centrul preocupărilor noas
tre — a spus primul secretar al 
Comitetului județean de partid 
— au stat perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă, creș
terea operativității și eficacității 
intervenției in rezolvarea pro
blemelor ce le ridică folosirea 
deplină a capacităților de pro
ducție, creșterea productivității 
muncii și eficienței economice, 
întărirea ordinii și disciplinei, de 
care depind sporirea producției 
de metal, cărbune, minereuri și 
la alte produse.

Avem satisfacția de a raporta, 
de asemenea, că în primele 8 
luni ale acestui an, planul pro
ducției industriale pe județ, a 
fost depășit cu 225 milioane Iei.

Prevederile la export au fost 
îndeplinite in proporție de 115 
la sută, iar la prețul de cast 
s-au realizat economii în va
loare de 43 milioane lei.

Rezultatele obținute, pe care 
oamenii muncii hunedoreni le 
închină apropiatului Congres al 
XI-lea al P.C.R., sint rodul e- 
fortului creator al tuturor co
lectivelor noastre. Subliniem ac
tivitatea plină de răspundere pe 
care o desfășoară în prezent or
ganizațiile de partid, muncitorii 
mineri din Valea Jiului. Vă 
aducem, și cu acest prilej, sti
mate tovarășe secretar general, 
cele mai vii și călduroase mul
țumiri pentru măsurile de îm
bunătățire a activității politice, 
economice și sociale luate in 
acest bazin carbonifer, care 
și-au dovedit din plin eficiența, 
asigurind realizarea in bune 
condiții a sarcinilor de plan la 
cărbune, obținerea celor mai 
bune rezultate economice din în
treaga istorie a Văii Jiului.

Succesele dobindite de orga
nizațiile noastre de partid se 
datoresc îndrumării și ajutoru
lui de care ne-am bucurat. în 
modul cel mai plenar, perma
nent și nemijlocit, din partea 
conducerii partidului, a dum
neavoastră personal. Afirmăm 
și aici, cu cea mai deplină și 
sinceră convingere, că atenția 
deosebită acordată județului, 
sprijinul dat in momente hotă- 
ritoare, îndemnurile și chemă
rile înflăcărate ce ni le-ați a- 
dresat constituie pentru noi pro
gramul zilnic de activitate pe 
care-1 înfăptuim cu toată răs
punderea.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
sarcinile înscrise în Programul 
partidului și în Directivele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. vor 
fi duse la îndeplinire neabătut, 
cu toată răspunderea. Comuniș
tii, oamenii vetrelor de foc ale 
Hunedoarei, toți locuitorii jude
țului vor munci cu abnegație și 
devotament pentru infâptuirea 
politicii marxist-leniniste a par
tidului nostru, spre binele și fe
ricirea neamului românesc, pen
tru propășirea României so- 
cialiste, pentru făurirea viito
rului ei comunist.

Tovarășul Constantin Stăte'scu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
a dat apoi citire Decretului pre
zidențial prin care, pentru ac
tivitatea deosebit de bună des
fășurată de siderurgiști. pentru 
contribuția lor la progresul eco
nomic al țării, Combinatului si
derurgic Hunedoara i-a fost con
ferită cea mai înaltă distincție: 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I. înal
ta distincție a fost înminată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Nesfirșite urale exprimă bucu

ria siderurgișților, trăirea înal
tului sentiment al onoarei pe 
care le-o face .conducerea parti
dului și statului nostru. Din 
adincul inimii, fiecare își ex
primă recunoștința fierbinte, 
hotărirea fermă de a obține noi 
șl remarcabile succese.

La adunare a vorbit apoi to
varășul Costache Trotuș, pre
ședintele Comitetului oamenilor 
muncii, directorul Combinatului 
siderurgic Hunedoara.

Ilustra dumneavoastră pre
zență, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la jubileul 
siderurgiei hunedorene, în aces
te momente de intensă și la
borioasă activitate pentru pregă
tirea celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, constituie pentru 
noi siderurgiștii. un nou și pu
ternic imboid în înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin din mărețul 
program de înflorire multila
terală a României socialiste. 
Dorim să exprimăm astăzi din 
nou adinca noastră recunoștin
ță, mulțumirile cele mai profun
de conducerii partidului și sta
tului, dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
vertiginoasă a Hunedoarei, pen
tru grija permanentă manifesta
tă in asigurarea minunatelor 
condiții de muncă și de viață.

Programul partidului, Direc
tivele și Tezele Congresului al 
XI-lea ale partidului, docu
mente istorice elaborate din i- 
nițiativa și cu contribuția dum
neavoastră hotărîtoare, trasează 
pentru economia națională, 
pentru siderurgia românească 
direcții de dezvoltare fără pre
cedent. Vă încredințăm, stima
te tovarășe secretar general, că 
vom face totul ca Hunedoara să 
răspundă exemplar marilor exi-ț 

’ gențe ale progresului economi
ei naționale, să Se mențină in 
rindul detașamentelor munci
torești de frunte ale țării în 
înfăptuirea celui mai grandios 
program constructiv din istoria 
patriei, programul înaintării ne
stăvilite a României spre comu
nism.

Colectivul combinatului nostru 
— a spus apoi vorbitorul — tră
iește intens sentimentul înălțător 
de a fi distins cu Ordinul „Stea
ua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I. Pentru' siderurgiștii 
hunedoreni, aceasta constituie o 
înaltă onoare pe care partidul, 
dumneavoastră personal, ne-o 
acordați, dovadă a prețuirii și 
încrederii ce o manifestați față 
de detașamentul muncitoresc 

, al Hunedoarei.
Dorim să vă exprimăm din 

adincul inimilor, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința noastră 
cea mai fierbinte și nețărmuri
te noastră dragoste și să vă a- 
sigurăm că aici, pe platforme
le de foc ale Hunedoarei, parti
dul nostru comunist are oameni 
de nădejde, tari ca însuși oțe
lul pe care îl plămădesc, co
muniști și muncitori care vă 
înconjoară cu toată dragostea și 
luptă cu întreaga lor ființă pen
tru cauza Partidului Comunist 
Român, pentru făurirea viitoru
lui comunist al României.

Luind cuvîntul, Carol Alic, 
secretar al Comitetului de par
tid de la Exploatarea minieră 
Ghelar, a spus : îmi exprim 
marea satisfacție pentru prile
jul de a mă adresa direct, aici, 
în vatra de foc a Hunedoarei, 
omului care ne-a pus in mină 
Carta de aur a națiunii române, 
Programul care ne conduce pa
șii spre făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre 
comunism.

Acum, cînd poporul aostru 
pășește viguros din victone în 
victorie, spre cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, colectivul 
întreprinderii miniere Hunedoa
ra vă raportează, stimate tova
rășe secretar general, că de la 
începutul anului s-au extras 
peste plan mai mult de 26 000 
tone minereu de fier.

Informîndu-vă cu mindrie 
despre acest succes vă asigu
răm că sîntem pe deplin con- 
știenți că dispunem de nume
roase resurse pentru a . dobindi 
realizări și mai mari. Pentru 
aceasta ne preocupăm intens de 
dezvoltarea capacității minelor, 
de punerea în valoare a noi 
zăcăminte, de îmbunătățirea ca
lității minereurilor, de creșterea 
gradului de mecanizare a proce
selor de extracție.

Minerii din Teliuc și Ghelar 
vă asigură, iubite conducător al 
partidului nostru, că sînt hotă- 
rîți să îndeplinească cu cinste 
sarcinile ce le revin din Pro
gramul partidului și Directivele 
celui de-al XI-lea Congres, să 
trimită siderurgișților hunedo
reni minereu mai mult și mai 
bun, să facă din plin dovada a- 
tașamentului lor fierbinte față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Noi, minerii hunedoreni, ne 
angajăm să strîngem mai pu
ternic rîndurile in jurul parti
dului să acționăm cu și mai 
multă hotărire și abnegație pen
tru Înfăptuirea neclintită a 
sarcinilor trasate de partid.

Vă doresc, iubite tovarășe se
cretar general, viață îndelungată 
și putere de muncă, pentru bi
nele și fericirea bravului nostru 
popor.

Să trăiți, la mulți ani !
A vorbit apoi maistrul con

structor Diaconescu Constan
tin, de la I.C.S. Hunedoara. Erou 
al Muncii Socialiste.

Constructorii Hunedoarei vă 
întîmpină, a spus vorbitorul, cu 
brațele deschise și cu inimile 
lor fierbinți, pline de dragoste 
și recunoștință profundă. față 
de partid, față de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general.

Asemenea întregului popor, 
colectivul nostru este Duternic 
animat de istoricele documente 
ale Congresului al XI-lea, ela
borate sub directa dumneavoas
tră conducere. De pe această 
platformă industrială, construe; 
torii hunedoreni vă raportează 
că in primele 8 luni ale anului 
1974 și-au depășit sarcinile de 
plan la toți indicatorii, fiind 
date în funcțiune la termen 
toate obiectivele planificate. 
Pină la Congres, colectivul nos
tru iși va realiza sarcinile de 
plan cu un avans de cel puțin 
45 zile. De asemenea, nivelul 
productivității muncii prevăzut 

pentru anul 1975 va ff realiza* 
și depășit încă din acest an.

Documentele Congresiiluț. al 
XI-lea stabilesc un vast pro
gram de investiții pentru mu
nicipiul Huneddgra. Practic, în 
cincinalul viitor, întreprinderea 
noastră va avea de exefutat un 
volum de lucrări industriala. . și 
social-culturale echivalente^ cu 
două cincinale actuale.

Avînd temeiul rezultatelor de 
pină acum, experiența noastră 
îndelungată, vă asigurăm, to
varășe secretar general, că și în 
viitor constructorii hunedoreni 
își vor îndeplini exemplar sar
cinile ce le revin.

Vă urăm din toată inima mul
tă sănătate, pentru ca în înal
tele funcții ce le dețineți să 
conduceți destinele poporului 
nostru spre noi și mari victorii 
pe linia progresului și dezvoltă
rii materiale și spirituale, pen
tru ca scumpa noastră țara să 
se afirme tot mai puternic în 
comunitatea mondială a națiu
nilor.

In cuvîntul său, Florian 
Giurcă, maistru principal la 
Oțelăria electrică a Combinatu
lui siderurgic Hunedoara, a 
spus : Trăim clipe de bucurie și 
emoție, de intensă căldură mun
citorească, avindu-vă astăzi din 
nou în mijlocul nostru, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Noi vedem în aceas
tă vizită expresia grijii pe care 
dumneavoastră personal o pur- 
tați muncii siderurgișților. Per- 
miteți-mi, mult stimate tovarășe 
secretar general, să folosesc a- 
cest prilej pentru a reînnoi asi
gurarea noastră de adeziune 
totală și. atașament fierbinte 
față de Bglitica internă și in
ternaționala a partidului nostru, 
față de dumneavoastră, re
marcabil om politic și cel mai 
înflăcărat patriot.

Am desprins din Programul 
partidului, din Directive și din 
Tezele Comitetului Central — a 
spus în continuare vorbitorul — 
sarcinile de mare răspundere ce 
revin industriei metalurgice. Vă 
asigurăm că siderurgiștii hune
doreni vor fi în primele rinduri 
ale metalurgiștilor în marea 
bătălie pentru înfăptuirea sarci
nilor încredințate de partid.

In numele siderurgișților 
hunedoreni doresc să exprim și 
cu acest prilej recunoștința 
noastră fierbinte pentru grija 
permanentă pe care partidul, 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, ne-o purtați, pentru locuin
țele moderne și confortabile în 
care trăim, pentru creșele, gră
dinițele, școlile și căminele în 
care trăiesc copiii noștri, pen
tru grija deosebită pe care 
partidul nostru o poartă ridică
rii nivelului de cultură și civi
lizație al celor ce muncesc.

Vă asigurăm că îndrumările și 
recomandările prețioase pe care 
ni le-ați dat astăzi, în cadrul 
vizitei în această mare citadelă 
a metalului românesc, ne vor 
sta mereu în atenție, vor con
stitui programul nostru de 
muncă și de viață.

Să ne trăiți intru mulți ani, 
mult stimate tovarășe secretar 
general !

întimpinat cu urale puternice 
și aclamații, la adunare a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

CUvîntarea secretarului gene
ral al partidului, profundele ei 
semnificații, felicitările și în- 4 
demnurile spre noi succese a- 
dresate siderurgișților au fost 
primite de miile de participanți 
cu nestăvilit entuziasm. Ei și-au 
exprimat din nou, cu putere, 
dragostea și atașamentul lor 
profund față de partid, de se
cretarul său general, hotărirea 
de neclintit de a înfăptui pro
gramul luminos, spre comunism, 
pe care ne conduce partidul.

Exprimînd gindurile și senti
mentele tuturor, în încheierea 
adunării a luat cuvin tul tova
rășul Ioachim Moga, care a 
spus : Vă rugăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți expresia simțămintelor 
noastre de . fierbinte și aleasă 
recunoștință pentru grija și a- 
tenția deosebită, părintească, pe 
care o acordați județului nostru, 
intregii țări.

Indicațiile si orientările de 
neprețuit pe care ni le-ați trans
mis astăzi iși găsesc un puter
nic ecou în inima fiecăruia din
tre noi. Ele reprezintă pentru 
noi toți un tezaur de valoroase 
învățăminte, un puternic îndemn 
la totală dăruire și angajare, un 
program atotcuprinzător pentru 
activitatea noastră viitoare.

Organizația județeană de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri 
de bogată istorie a neamului 
nostru sint copștienți că jude
țul Hunedoara va trebui — in 
perspectiva luminoasă a înain
tării țării spre comunism — să-și 
sporească neîncetat aportul la 
înfăptuirea istoricelor prevederi 
înscrise în Programul și Direc
tivele pe care le va adopta Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. Suprema 
noastră voință și hotărire este 
de ă întunpina acest măreț e- 
venimentf istoric uniți și mai 
mult înjurul partidului, al dum
neavoastră, iubit și înțelept 
conducător, cu rezultate care 
să dovedească că pe acest plai 
românesc partidul are un deta
șament de nădejde, care se va 
dărui cu toate forțele îndepli
nirii mărețului program de fău
rire a viitorului comunist.

Intr-un asemenea cadru, do
rim să dăm sincer glas simță
mintelor ce ne stăpinesc în a- 
ceste momehte. Să ne trăiți în
tru mulți ani, pentru fericirea 
și gloria poporului nostru, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternică însufle
țire. Din mii de piepturi se 
scandează „Ceaușescu să tră
iască, România să-nflorească“.

Secretarul general al partidu
lui și-a luat un călduros rămas 
bun de la hunedoreni, urîndu-le 
tutuixw sănătate și fericire, 
succese tot mai mari în întreaga 
lor activitate.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Marea adunare populară de la Cugir

..........

.. .. - to

PREȘEDINTELE»

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET PREZIDENȚIAL 

privind conferirea Ordinului

„Steaua Republicii Socialiste România0 

clasa I întreprinderii mecanice „Cugir"
Pentru contribuția deosebită adusă la industrializarea țării și 

participarea activă a colectivului întreprinderii mecanice „Cu
gir", județul Alba, la opera de construire a socialismului în 
patria noastră, cu prilejul aniversării a 175 de ani de la înfiin
țarea întreprinderii,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socia

liste România" clasa I întreprinderii mecanice „Cugir", jude
țul Alba.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 

rilor, a tuturor specialiștilor,. a 
conducerii uzinei, a intregului 
colectiv, care se străduiește să 
dea viață hotăririlor Comitetu
lui Central al partidului, să-și 
sporească contribuția la dezvol
tarea construcției de mașini- 
unelte și de mecanică fină, la 
dotarea economiei naționale cu 
mașini de mare tehnicitate, la 
creșterea competitivității indus
triei noastre constructoare de 
mașini pe piața internațională.

Sint rezultate bune, sint preo
cupări meritorii. Uzina continuă 
să se dezvolte; în fața ei stau 
sarcini și perspective deosebit 
de mari.: Bazîndu-mă pe rezul
tatele pe care le-ați obținut pină 
acum, aș dori .să exprim convin
gerea că și în anii viitori . veți 
depune o activitate susținută 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune, condițiuni a sarcinilor. In 
primul rînd pentru realizarea 
acestui cincinal in condiții cit 
mai bune, înainte de termen. 
In al doilea rînd. pentru pregă
tirea temeinică a viitorului cin
cinal.

Ați luat cunoștință de proiectul 
de Program și de proiectul 
de Directive. Ele stabilesc obiec
tive mari in toate domeniile de 
activitate și prevăd sarcini deo
sebite în domeniul construcției 
de mașini-unelte. Dorim ca ur
mătorul cincinal să fie un cin
cinal al tehnicității și calității 
în toate domeniile și, în spe
cial, în domeniul construcțiilor 
de mașini, al mașinilor-unelte, 
unde producția trebuie să creas
că de circa trei ori și jumătate. 
Desigur, pină la Congres Pro
gramul și Directivele sînt în 
stare de proiecte și orice pro
iect poate suferi imbunătățiri, 
inclusiv în sensul găsirii solu
țiilor și căilor de realizare a 
prevederilor in condițiuni cit 
mai bune și in timp cit mai 
scurt.

Consider că uzina dumnea
voastră dispune de. toate cele 
necesare și, in primul rînd. de 
un bun colectiv de muncitori, 

^tehnicieni și ingineri, de o con
ducere bună, de o bună organi
zație de partid. Ca atare, ea se 
poate angaja cu toată hotărîrea 
și încrederea in realizarea pre
vederilor următorului cincinal, 
pentru a aduce o contribuție 
mai mare la dezvoltarea pro
ducției de mașini-unelte și de 
mecanică fină. (Aplauze puter
nice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul").

Din datele pe care le am și 
din cele spuse de primul secre
tar reiese că. pe ansamblu, in
dustria județului Alba are re
zultate bune și va realiza pla
nul cincinal cu un anumit ă- 
vans. în agricultură se depun, 
de asemenea, eforturi susținute 
pentru a se asigura creșterea 
continuă a producției agricole, 
sporirea contribuției acesteia la 
dezvoltarea generală a econo
miei județului.

Aș dori, de aceea, să folosesc 
acest prilej, pentru a adresa 
tuturor oamenilor muncii din 
industrie șl agricultură felici
tări pentru rezultatele obținute 
pină acum și a le ura noi suc
cese în activitatea lpr viitoare ! 
(Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.").

Trebuie să menționez că oa
menii muncii din industria 
noastră socialistă s-au prezen
tat la a XXX-a aniversare a 
Eliberării patriei cu rezultate 
bune și acționează pentru a în- 
timpina Congresul al Xl-lea cu 
rezultate și mai bune. Multe or
ganizații județene de partid, 
multe colective de oameni ai 
muncii au realizat cu cinci sau 
patru luni înainte planul pe 
patru ani; ele au luat, deci, un 
avans de cinci și patru luni 

-față de cincinal, avind reale 
posibilități de a realiza cinci
nalul înainte de termen, iar 
unele dintre ele, chiar așa cum 
s-au angajat, în patru ani și 
jumătate. (Aplauze puternice, 
urale).

Pe baza rezultatelor obținute 
în dezvoltarea economiei națio
nale, s-au putut realiza și pre
vederile cu privire la creșterea 
nivelului de trai material și 
spiritual; aceasta a permis ca, 
începînd de la 1 august, să .Se 
treacă la majorarea retribuției 

tuturor oamenilor muncii. Și 
uzina dumneavoastră a benefi
ciat de această majorare ince- 
pînd de la 1 august. Aceste , mă
suri vor asigura o depășire și 
în domeniul ridicării nivelului 
de trai a prevederilor cincinalu
lui. S-au creat aceste posibili
tăți datorită faptului ca oamenii 
muncii din țara noastră au ob
ținut rezultate bune in dezvolta
rea economiei naționale, in pri
mul rînd a industriei. Aceasta 
demonstrează. încă o dată, că 
singura cale a ridicării bunăstă
rii întregului popor este calea 
dezvoltării in ritm intens a eco
nomiei naționale, a obținerii, cu 
cheltuieli cit mai mici, a unei 
producții cit mai mari, de cali
tate cit mai bună. Măsurile a- 
doptate demonstrează că parti
dul și guvernul patriei noastre 
socialiste aplică in mod consec
vent principiile socialiste de 
creștere a bunăstării poporului, 
fac totul, pun în centrul între
gii lor activități satisfacerea 
nevoilor de viață ale maselor, 
fericirea tuturor oamenilor 
muncii — aceasta fiind însăși 
esența politicii partidului, a o- 
perei de edificare a societă
ții socialiste. (Aplauze puter
nice, urale).

Din proiectul Programului 
partidului și din proiectul Di
rectivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială in cincinalul ur
mător și în perspectivă pină in 
1990 se poate constata preocu
parea partidului de a asigura 
dezvoltarea in continuare in 
ritm intens a întregii economii 
naționale, continuarea eforturilor 
pentru infăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră. înfăptuirea 
incununată de succes a acestui 
cincinal marchează trecerea la 
o nouă etapă de dezvoltare a 
societății noastre. Succesele ob
ținute pină acum, ca și preve
derile din proiectul de Program 
și din proiectul de Directive 
sînt expresia politicii consec
vente, marxist-deniniste, a parti
dului nostru, care aplică în 
mod creator legitățile generale, 
principiile, socialiste, concepția 
marxist-leninistă la realitățile 
României socialiste, pornind idei 
la dorința și voința, poporului' 
nostru de a-și făuri o viață li
beră. independentă, de a asigu
ra mersul tot mai consecvent 
înainte al patriei pe calea so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze, urale; se scandează: 
„Ceaușescu și poporu 1“, 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Intre multiplele prevederi ale 
Programului și Directivelor este 
și aceea de amplasare rațională 
a forțelor de producție pe teri
toriul țării și de ridicare a ni
velului de dezvoltare a tuturor 
județelor patriei noastre. De a- 
ceasta prevedere urmează să 
beneficieze în continuare și ju
dețul dumneavoastră, care și 
în acest cincinal a cunoscut o 
dezvoltare in ritm intens, reșli- 
zînd o producție cu peste 3 mi
liarde și jumătate mai mare de- 
cit în 1970. Județul va ajunge 
în 1975 la o producție de 7 mi
liarde 700 milioane lei. In con
formitate cu prevederile din 
Program și din Directive, in 
1980 toate județele tării vor 
trebui să aibă o producție in
dustrială de cel puțin 10 mi
liarde lei. Județul Alba urmea
ză să ajungă in următorul cin
cinal la o producție de aproa
pe 13 miliarde lei — deci, a- 
proape la o dublare a produc
ției industriale. In mod cores
punzător urmează să se dezvol
te agricultura —- ținînd seama 
că în județul Alba există con
diții bune pentru producția a- 
gricolă — precum și celelalte 
sectoare de activitate. în acest 
județ, ca in întreaga țară, agri
cultura constituie o ramură de 
bază a economiei noastre națio
nale Și trebuie să se bucure de 
atenția pe care o merită. Sînt 
convins că oamenii muncii din 
.industrie și din agricultură, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, vor face totul pentru 
a realiza cu succes sarcinile de 
dezvoltare a economiei națio
nale. a industriei și agriculturii, 
a celorlalte ramuri, că se vor 
prezenta in 1980 cu o producție 
industrială de peste 13 miliarde 
lei! Vă doresc succes în reali
zarea acestor sarcini mărețe !
(Aplauze puternice, urale).

Nu doresc să mă refer .la 
alte prevederi din Program și 
Directive ; doresc doar să men
ționez că prevederile din aces
te documente de importanță is
torică deschid perspective minu
nate pentru ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civi
lizație, pentru făurirea bunăsta-. 
rii și fericirii poporului nostru. 
Realizarea acestor prevederi va, 
întări și mai mult contribuția 
României la cauza generală a 
socialismului, la creșterea pres
tigiului socialismului in întrea
ga lume, la cauza păcii și co
laborării internaționale. (A- 
plauze prelungite. Se scan
dează : „Ceaușescu-România",
„Ceaușescu—PC.R.“).

Intensificînd eforturile pentru 
dezvoltarea țării noastre, asigu- 
rînd făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea spre comunism, noi adu
cem, totodată, o mare contribu
ție la cauza promovării unei po
litici noi, de colaborare in în
treaga lume. Vom acționa cu 
fermitate, ca și pină acum, pe 
plan internațional, pentru a în
tări solidaritatea și colaborarea 
cu toate țările socialiste, cu 
toate țările în curs de dezvolta
re care se pronunță pentru o 
dezvoltare independentă, cu toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Dorim să 
facem totul pentru înfăptuirea 
securității pe continentul nostru 
și in întreaga lume, pentru a 
contribui la lupta împotriva im
perialismului. colonialismului, 
neocolonialismului. pentru a se 
pune capăt politicii de forță și 
dictat, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a se dez
volta liber, corespunzător voin
ței ș; dorințelor sale. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Considerăm că pentru consoli
darea și dezvoltarea ' cursului 
nou de destindere care a în
ceput să se afirme in viața in
ternațională se impune întărirea 
solidarității tuturor forțelor ahti- 
imperialiste, a tuturor popoare
lor care doresc o politică nouă, 
bazată pe principiile egalității, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Este nece
sar să acționăm cu tot mai mul
tă fermitate pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale, pentru de
mocratizarea relațiilor interna
ționale, care să asigure partici
parea tuturor statelor, indife
rent de mărimea lor, la soluțio
narea tuturor problemelor, in 
interesul progresului și al păcii. 
(Aplauze puternice ; urale pre
lungite).

In spiritul prevederilor din 
Program și din Tezele Comite
tului Central in ce privește po
litica internațională; a prevede
rilor din Program, din Direc
tive și din Teze in ce privește 
politica internă, vom acționa cu 

toată fermitatea, îmbinînd în 
mod consecvent activitatea in
ternă și externă. Aceste două 
laturi se condiționează reci
proc, asigurind atit dezvoltarea 
socialistă a țării noastre, cit și 
sporirea contribuției la instau
rarea unei păci trainice, la dez
voltarea continuă liberă și in
dependentă a tuturoi- statelor 
lumii. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Mai sint numai două luni 

pină la Congresul al Xl-lea al 
partidului. Acest Congres va a- 
vea o importanță istorică prin 
documentele pe care le va a- 
dopta ■ și care deschid o pers
pectivă măreață României so
cialiste. Aceste două luni tre
buie să fie luni de muncă in
tensă pe toate tărimurile — in 
primul rind in domeniul reali
zării1 planului de către toate în
treprinderile, cit și in domeniul 
activității politico-educative, al 
desfășurării în cit mai bune 
condițiuni a alegerilor de partid.

Sîntem la o adunare publică, 
dar, după cum știți, partidul re
prezintă forța politică conducă
toare a societății noastre socia
liste. Hotăririle sale sint hotă
rârile întregului nostru popor. 
Activitatea sa trebuie să cores
pundă întotdeauna năzuințelor 
și intereselor întregului popor. 
De aceea, muncitorii, țăranii, 
intelectualii, întregul popor sînt 
interesați deopotrivă in felul 
cum acționează partidul, orga
nizațiile sale ; sint deci intere
sați și de felul îh care se vor 
desfășura adunările de partid 
in care se vor alege noile orga
ne de partid, incepind de la birou
rile organizațiilor de' bază, comi
tetele de partid, orășenești și ju
dețene și pină la Comitetul Cen
trai. Aceste noi organe de partid 
vOr avea menirea să conducă 
activitatea noastră de construc
ție socialistă în toate domeniile 
în cincinalul următor. De aceea, 
trebuie să asigurăm desfășu
rarea adunărilor de partid in 
cit mai bune condițiuni - și ale
gerea in conducerile organiza
țiilor de bază, orășenești, în 
comitetele de partid din între
prinderi, în comitetul județean, 
a celor mai buni dintre cei mai 
buni comuniști. Nu numai comu
niștii, ci toți oamenii muncii 
silit interesați — și trebuie să 
vegheze — ca cei ce vor fi aleși 
șă fie dintre cei mai destoinici, 
mai fermi și mai hotăriți luptă
tori pentru infăptuirea progra
mului partidului. (Aplauze pu
ternice ; urale)

Se vor alege delegații pentru 
Congres, se vor desemna și can- 
didații pentru Comitetul Cen
tral. Și din județul Alba vor 
fi, in viitor, in Comitetul Cen
tral. patru membri. Sinteți inte
resați ca Conferința județeană 
să trimită în calitate de dele
gați lă Congres pel cei mai buni 
comuniști, pe cei mai hotăriți. 

pe cei mai fermi, cu pregătirea 
politică și profesională cea mai 
bună, în stare să asigure o bu
nă chibzuință în Congres, în 
luarea unor hotărîri care să țină 
seama în cel mai înalt grad de 
năzuințele și interesele întregu
lui popor. Totodată, vor trebui 
să fie aleși în Comitetul Cen
tral acei comuniști din județ 
capabili și hotăriți să facă to
tul pentru realizarea programu
lui partidului. Ei trebuie să fie 
permanent in rindul muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, să 
unească toate forțele, pe toți 
oamenii muncii, intr-o direcție 
unică, să se preocupe perma
nent de soluționarea tuturor 
problemelor din județ. Sînt 
mulți comuniști în județ care 
fac acest' lucru, dar dintre toți 
trebuie să alegeți patru care să 
fie cei mai buni. Dumneavoas
tră, oamenii muncii, trebuie să 
contribuiți ca Conferința jude
țeană să facă o alegere cît mai 
bună. (Aplauze puternice, urale; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R."). Aceasta este una din la
turile . importante ale activității 
noastre, ale dezvoltării democra
ției socialiste, ale realizării in cît 
mai bune condițiuni de către 
partid a rolului său de' forță 
politică conducătoare a întregii, 
societăți.

Sint convins că oamenii mun
cii din județul Alba, organiza
ția de partid județeană, toate 
organizațiile de partid vor face 
totul pentru a-și îndeplini în 
cele mai bune condițiuni sarci
nile mari de viitor, în toate do
meniile de activitate. Va trebui 
ca și activitatea politico-educa- 
tivă șă se bucure de mai multă 
atenție pentru că fără ridica
rea continua a nivelului profe
sional, științific. și politic al oa
menilor muncii nu se poate 
concepe realizarea vastului pro
gram de transformare revoluțio
nară a Româniâi. De aceea, o- 
dâtă cu ridicarea nivelului teh
nic al mașinilor, trebuie să ne 
ocupăm de ridicarea conștiinței 
fiecăruia. Trebuie să ne trans
formăm' pe noi,, să devenim noi 
inșine oameni noi. Trebuie să 
făurim un om înaintat, in sta
re să creeze orice mașină, dar 
mai cu seamă să făurească o 
lume nouă — orinduirea co
munistă ' (Aplauze puternice ; 
urale).

Cu aceste gînduri, urez succe
se tot mai mari în activitatea 
viitoare tuturor locuitorilor din 
județul Alba, organizației de 
partid. Vă doresc multă sănă
tate și multă fericire !

(Aplauze puternice, prelungi
te. se scandează „Ceaușescu 
P.C.R." ; cei prezenți la aduna
re ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

O mare adunare populară a 
marcat, într-un cadru festiv, îm
plinirea a 175 de ani de la cre
area acestei vechi și mereu noi 
unități economice. Peste 17 000 
de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani — din Cugir 
și localitățile învecinate, s-au 
adunat pentru a se reîntîlni cu. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a-i asculta cuvintele în- 
suflețitoare, îndemnurile de a 
depune toate eforturile pentru 
ca activitatea fiecăruia să se ri
dice la cote tot mai înalte de -- 
ficiență — una din condițiile e- 
sențiale ale înaintării țării noas
tre pe drumul luminos trasat 
cu atîta vigoare de Directivele 
celui de-al Xl-lea Congres și 
de Programul partidului.

Deschizind marea adunare 
populară, tovarășul George Ho- 
moștean, primul secretar al Co
mitetului județean Alba al 
P.C.R., a spus :

în numele Organizației jude
țene de partid, al tuturor oame
nilor muncii de pe strămoșeștile 
meleaguri ale Albei, al construc
torilor de mașini cugireni, care 
aniversează astăzi 175 de ani de 
existență a întreprinderii lor, 
adresez, din adincul inimilor 
noastre, mult iubitului nostru 
conducător, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, un călduros salut, 
vibranta urare de bun venit, 
exprim nemărginita bucurie și 
fericire de a-1 avea din nou în 
mijlocul nostru.

Noi, cu toții, la fel ca întregul 
partid și popor, prețuim nespus 
de mult bogata și rodnica acti
vitate, neobosita și pilduitoarea 
muncă, clarviziunea și cutezanța 
cu care, la cîrma destinelor 
României socialiste, 7 militați 
pentru propășirea patriei, pen
tru ridicarea ei pe culmi tot 
mai inalte de progres și civili
zație, pentru a-i asigura un vi
itor fericit, minunat prefigurat 
în grandiosul program de înfăp
tuire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
scumpei noastre patrii și a îna
intării ei spre comunism, pro
gram la a cărui inițiere și alcă
tuire aveți un rol determinant.

Comuniștii, oamenii muncii 
din județul Alba — români, ma
ghiari, germani — tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, au 
primit cu deosebită căldură și 
deplină adeziune proiectul de 
Program, proiectul de Directive, 
Tezele și celelalte documente 
cc vor fi supuse dezbaterii și 
aprobării celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului. Vă asigu
răm, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul 
pentru a ne îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne revin din aceste 
istorice documente, în care sînt 
întruchipate interesele vitale, 
gindurile, aspirațiile și năzuin
țele noastre, ale tuturor.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la succesele pe care oa
menii muncii din județul Alba, 
stimulați de prețioasele indicații 
date de secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitelor 
anterioare, le-au obținut în în
trecerea socialistă.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, a spus 
vorbitorul, că pe cele 8 luni ce 
au trecut din acest an, planul 
producției globale industriale a 
fost îndeplinit în proporție de 
101,5 la sută, obținindu-se un 
spor de 535 milioane lei față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Douăsprezece întreprinderi in
dustriale au realizat deja sar
cinile de plan pe cei patru ani 
ai actualului cincinal, iar opt u- 
nități planul la export pe între
gul cincinal. Pe un loc fruntaș 
in întrecere se situează an de 
an și harnicul colectiv al între
prinderii mecanice Cugir, uni
tate cu mare pondere in econo
mia județului și in ramura con
strucției de mașini a țării.

Cu elan și pasiune, cu dăruire 
și eforturi susținute se munceș
te și in agricultură, precum și 
in celelalte domenii de activita
te din județul nostru.

Sîntem pe deplin conștienți 
că in munca noastră, a subliniat 
vorbitorul, pe lingă rezultatele 
bune obținute, mai continuă să 
dăinuie încă o seamă de nea
junsuri privind mai buna gos- 

1 podărire a fondurilor materiale 
și bănești, utilizarea mai rațio
nală a forței de muncă și a ca
pacităților de producție, respec
tarea termenelor de punere în 
funcțiune a unor obiective și a- 
tingerea parametrilor proiectați, 
rezerve pe care le vom analiza 
cu atenție, cu întreaga răspun
dere ce ne •revine pentru a le 
pune mai deplin în valoare.

Cei aproape 60 de mii de co
muniști din cuprinsul județului 

Alba, toți oamenii muncii, ro
mâni, maghiari, germani, — a- 
nimați de aceeași înflăcărată 
voință de a-și face mai înflori
toare, mai bogată și prosperă 
patria comună — Republica So
cialistă România — vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu-și vor 
precupeți eforturile, energia și 
priceperea, că vor munci cu 
forțe înzecite pentru a înfăptui 
actualul cincinal înainte de ter
men, pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor ce le revin 
din documentele de partid, din 
grandiosul Program, în care 
este magistral înfățișat * chipul 
scump al patriei, viitorul ei 
strălucit.

In continuare, secretarul Con
siliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, dă citire Decretului pre
zidențial prin care se conferă 
întreprinderii mecanice Cugir 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I cu pri
lejul împlinirii a 175 de ani de 
existență.

Mulțumind din inimă condu
cerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a luat cu- 
vintul Nicodim Roșea, directorul 
întreprinderii mecanice Cugir, 
care a spus : Noi, cei care lu
crăm in această unitate cu ve
chi tradiții muncitorești, trăim 
momente emoționante, de afir
mare a sentimentelor de dragos
te fierbinte și recunoștință pe 
care le nutrim față de dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral.

Vizita dumneavoastră de lu
cru la întreprinderea mecanică 
Cugir coincide în mod fericit cu 
aniversarea a 175 de ani de 
existență a unității noastre.

După ce s-a referit la începu
turile activității industriale la 
Cugir, vorbitorul a arătat că, 
prin aplicarea politicii partidu
lui de industrializare socialistă 
a țării, a început un dinamic 
proces de profilare și speciali
zare in construcția de ' mașini- 
unelte și mecanică fină. Aici, 
s-a format o prestigioasă tradi
ție in fabricarea de mașini-u
nelte cu un înalt grad de teh
nicitate, majoritatea reprezen- 
tind rezultatul aplicării în prac
tică a gîndirii tehnice a specia
liștilor din cadrul unității.

Vorbind apoi de succesele ob
ținute de colectivul întreprin
derii, : el. a arătat că, pină în 
prezent, s-a realizat un avans 
de 60 de zile in înfăptuirea sar
cinilor prevăzute in actualul 
cincinal.

Stimate tovarășe secretar ge
neral, sinteți astăzi pentru a 
treia oară oaspetele distins al 
întreprinderii noastre. De fie
care dată, noi toți cei care 
muncim și trăim în vechiul și 
mereu tînărul oraș Cugir, ne 
simțim deosebit de onorați de 
faptul că în bogatul dumnea
voastră program de activitate, 
consacrat cu dăruire comunistă 
făuririi României socialiste 
multilateral dezvoltate, ați în
scris și această vizită de lucru. 
Vă raportăm și cu acest prilej 
că întreaga dezvoltare a între
prinderii noastre în ultimii ani 
a avut la bază prețioasele o- 
rientări pe care ni le-ați dat. 
în comparație cu anul 1966, 
data primei dumneavoastră vi
zite la întreprinderea mecani
că Cugir. realizăm o producție 
de aproape 4 ori mai mare. Am 
depus și depunem eforturi pen
tru a transpune în viață indi
cațiile date și cu prilejul vizitei 
din septembrie 1972, cu privire 
la permanenta înnoire și mo
dernizare a producției. Astfel, 
din producția pe care o reali
zăm în acest ăn, 29 la sută re
prezintă produse noi.

Mulțumindu-vă din tot sufle
tul. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru inalta dis
tincție acordată întreprinderii, 
exprimăm hotărîrea întregului 
nostru colectiv de a face totul 
pentru a se situa constant în 
rindul unităților constructoare 
de mașini fruntașe, convinși 
fiind că in acest fel ne aducem 
contribuția la înflorirea scum
pei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Stăpiniți de o profundă și 
justificată mîndrie de a fi mar
torul acestui eveniment semni
ficativ, mă fac mesagerul voin
ței unanime a miilor de mun
citori din întreprinderea meca
nică Cugir de a vă transmite 
dumneavoastră, cel mai stimat 
și prețuit fiu al țării, secretar 
general al partidului și pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, un cald salut munci
toresc. aleasa noastră recunoș
tință pentru devotamentul, abne
gația, fermitatea și consec
vența cu care acționați pentru 
continua prosperitate a patriei 
noastre socialiste, pentru bu
năstarea și fericirea întregului 

popor, a spus în cuvîntul său 
Nicolae Sterca, maistru la în
treprinderea mecanică Cugir.

Pentru mine și tovarășii mei 
de muncă, care ne-am petrecut 
mai bine de 20 de ani din viață 
în această întreprindere, cres- 
cînd odată cu ea, pentru între
gul colectiv constituie un motiv 
de profundă satisfacție faptul 
că, in anii construcției socialis
te, întreprinderea noastră a 
fost extinsă, reutilată și moder
nizată, devenind o unitate de 
frunte a industriei constructoare 
de mașini.

Preluînd și dezvoltînd fru
moasa tradiție muncitorească 
de dragoste, stimă și respect 
față de muncă, de creștere con
tinuă a nivelului de pregătire 
profesională, a gradului de 
conștiință socialistă, colectivul 
nostru, in frunte cu organizația 
de piartid, a pus și pune mare 
preț pe formarea cadrelor. La 
noi s-a statornicit un bun obi
cei ca virstnicii să se ocupe cu 
grijă părintească de tînăra ge
nerație de muncitori, să le 
transmită cu dăruire cunoștin
țele tehnice și experiența în 
muncă.

Noi, cei care am pătruns mai 
adine în tainele meseriei, ne 
angajăm în fața dumneavoastră 
să facem totul pentru a instrui 
și forma muncitori de nădejde, 
care să fie în stare să facă față 
cu succes cerințelor tehnicii de 
astăzi, să valorificăm mai din 
plin rezervele materiale și uma
ne încă insuficient folosite, să e- 
liminăm peste tot neajunsurile 
existente in organizarea produc
ției și a muncii.

Sîntem hotăriți să muncim cu 
forțe înzecite, cu toată price
perea pentru a transpune în via
tă programul partidului, ce va 
fi adoptat de către Congresul 
al Xl-lea, document ce întru
chipează năzuințele, idealurile 
și voința noastră, ale tuturora, 
spre binele și fericirea națiunii 
noastre socialiste.

Luind cuvîntul, muncitoarea 
Cornelia Ștefănescu a spus.; In 
numele celor peste 4 000 de fe
mei care lucrează la întreprin
derea mecanică Cugir exprim 
gindurile de aleasă prețuire și 
nemărginit respect pe care le 
purtăm conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, întîiul preșe
dinte al Republicii Socialiste 
România.

întreprinderea noastră se pre
zintă la aniversarea a 175 de 
ani de atestare documentară 
cu un bogat și frumos buchet 
de realizări, la obținerea căro
ra și-au adus o importantă 
contribuție și femeile care sînt 
prezente în uzină în toate- pro
fesiile — de la muncitor pină 
la inginer. Astăzi, ele lucrează 
cu deosebită hărnicie și înde- 
mînare la strunguri și freze, 
știu să mînuiască cu pricepere 
instalații de înaltă tehnicitate 
și mare randament.

în vederea asigurării partici
pării noastre nestingherite la 
muncă, prin grija deosebită a 
conducerii partidului și statului, 
a dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în orașul nostru au fost con
struite blocuri de locuințe con
fortabile, creșe și grădinițe, că
mine pentru nefamiliști, un 
număr însemnat de magazine 
comerciale. Astfel, fosta comu
nă Cugir a devenit în acești 
ani un oraș prosper, înfloritor.

Manifestîndu-ne deplina ade
ziune față de proiectul de Pro
gram al partidului care prefigu
rează un viitor luminos, fericit, 
nouă Și copiilor noștri, vă asi
gurăm, scumpe tovarășe secre
tar general, că și noi, femeile 
cugirene, alături de toate fe
meile patriei, la fel ca întregul 
popor, sîntem hotărîte să ne a- 
ducem o contribuție mereu spo
rită la aplicarea Iui în viață, să 
urmăm neabătut înțeleaptă po
litică internă și externă a parti
dului și statului nostru.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE QEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost urmărită cu viu interes, 
cu deplină satisfacție și aproba
re de cei prezenți care, prin 
aplauzele lor, și-au exprimat 
profunda recunoștință pentru 
grija permanentă pe care 
secretarul general al partidului 
o poartă tuturor oamenilor 
muncii, pentru preocuparea sa 
consecventă pentru creșterea 
permanentă a bunăstării și în
floririi României socialiste.

încheind marea adunare popu
lară de la Cugir, tovarășul 
George Homoștean a spus: Cu 
nespusă bucurie și mîndrie pa
triotică am ascultat înflăcărată 
cuvintare pe care ați rostit-o 
și care ne mobilizează și mai 
mult pentru a munci cu forțe 
sporite și pasiune revoluționară 
în vederea transpunerii în via
ță a\ sarcinilor ce ne revin din 
minunatul Program al partidu
lui nostru.

In numele Organizației jude
țene de partid, al tuturor oa
menilor muncii din județ, al 
constructorilor de mașini cugi
reni, vă adresăm din adincul 
inimii calde mulțumiri pentru 
indicațiile deosebit de prețioa
se pe care ni le-ați dat astăzi 
și care pentru noi vor deveni 
program concret de muncă și 
acțiune.

înalta distincție acordată în
treprinderii constituie pentru 
întregul ei colectiv, pentru toți 
oamenii muncii din județ un 
nou și puternic imbold, de a 
răsplăti prin fapte, de a se a- 
chita cu cinste, așa cum le stă 
în fire, de sarcinile deloc ușoa
re, dar mărețe pe care le au 
de îndeplinit, hotărîrea fermă 
de a urma cu încredere nețăr
murită politica internă și ex
ternă a partidului nostru drag, 
politică la elaborarea și pro
movarea căreia un rol hotărî- 
tor îl aveți dumneavoastră, to
varășe secretar general,, care 
cu cutezanța, clarviziunea și a- 
dîncul patriotism ce vă caracte
rizează. cîrmuiți cu mină sigură 
destinele națiunii noastre pe 
drumul luminos al socialismu
lui și comunismului.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOL AE
In mijlocul hunedorenilor la 

marea sărbătoare 
a siderurgiștilor

In cursul dimineții, salutat cu 
ovații de mii și mii de cetățeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
părăsit Deva, împreună cu to
varășii Emil Bobu și Gheorghe 
Oprea, indreptindu-se spre Hu
nedoara. pentru a se întîlni cu 
harnicii siderurgiști și a parti
cipa la sărbătoarea lor — ani
versarea a 220 de ani de ates
tare documentară a extragerii 
și prelucrării pe baze moderne 
a fierului pe aceste meleaguri 
și 90 de ani de la punerea în 
îuncțiune a primului furnal de 
la Hunedoara.

Pe stadionul Corvinul, unde a 
aterizat elicopterul prezidențial, 
domnea o atmosferă de mare 
sărbătoare populară. Mii de si
derurgiști ai cetății de toc a 
Hunedoarei, mineri din Poiana 
Ruscăi, constructori ai marilor 
și impunătoarelor obiective in
dustriale și ai noului oraș, ță
rani din satele din împrejurimi 
au aclamat cu nețărmurită 
bucurie, dragoste și profund 
respect pe conducătorul iubit al 
partidului și statului.

In numele tuturor, tovarășul 
Gheorghe Vasiu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Hunedoara, îi urează un 
cald bun venit.

Același entuziasm sărbătoresc 
domnește pe întregul parcurs 
străbătut spre Combinatul side
rurgic. Secretarul general al 
partidului răspunde prietenește 
ovațiilor mulțimii.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Combinatul side
rurgic este anunțată prin 
bucium de cunoscuta formație 
de tulnicărese din localitatea 
Bulzești, din inima Apusenilor, 
care au ținut să ia parte și ele 
la sărbătoarea hunedorenilor. 
Mii de laminoriști, oțelari, fur- 
naliști care nu sint in schimb 
la această oră, fac conducăto
rului partidului și statului o 
entuziastă primire. Pe furnale, 
pe construcțiile marilor hale flu
tură steagufi, sint înscrise lo
zincile „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Cel de-al XI-lea Congres ne 
conduce spre progres", urări de 
bun venit, datele jubiliare 
1884—1974. La intrarea in com
binat. un grup de tinere mun
citoare oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți, 
buchete de flori și insigna ju
biliară. în intîmpinare au venit 
Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Constantin 
Trotuș, directorul Combinatului, 
membri ai Comitetului oameni
lor muncii. organizației de 
partid, U.T.C. și sindicat.

Gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze 
expoziția jubiliară consacrată 
celor două aniversări — sinteză 
elocventă a marilor prefaceri 
care-au avut loc îndeosebi in 
cele trei decenii de la elibe
rare. in dezvoltarea și moder
nizarea metalurgiei, în viața 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri. Combinatul hunedo- 
rean este continuatorul unor bo
gate tradiții de extragere și 
prelucrare a fierului, care au 
existat șt înflorit in aceste ți
nuturi din cele mai vechi tim
puri. în cel de-al 90-lea an de 
existență. combinatul sinteti
zează o imagine elocventă a 
grandioaselor succese obținute 
de poporul nostru sub conduce
rea partidului in opera de ridi
care a țării pe noi trepte ale 
civilizației și progresului. în 
grafice și panouri se arată că 
numai în perioada 1950—1974 la 
Hunedoara s-au făcut investiții 
de peste 12 miliarde lei, că 
acum aici se produce de 15 ori 
mai multă fontă, de 22 ori mai 
mult oțel și de 33 ori mai mul
te laminate decît în 1950. Ac
tuala producție de oțel a Hune
doarei este superioară celei pla
nificate pentru ultimul an al 
cincinalului. Din noianul de ci
fre și date mai desprindem că 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și protecția muncii 
în acest an se cheltuiesc aici 
pentru fiecare lucrător în me
die mai mult de 3 000 lei. în- 
tr-un stand special sint înfă
țișate dezvoltarea și progresul 
tehnic înregistrate în domeniul 
extragerii și prelucrării mine
reului din zona Munții Poiana 
Ruscăi, meșteșug care, potrivit 

istoriografilor, datează aici încă 
din antichitate. în ultimii ani, in 
acest bazin au fost deschise 
mine noi la Teliuc și Ghe
țar. pusă in funcțiune o în
treprindere de preparare a mi
nereului și alte investi
ții care, împreună cu noile teh
nologii, permit ca. in prezent, 
producția anului 1938 să fie 
realizată în aproape o lună de 
zile.

Tot aici, în fața machetei 
Combinatului siderurgic, condu
cerea ministerului de resort, a 
Centralei industriale și a uni
tății prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu variantele optime de 
dezvoltare pînă în 1980 a cetății 
metalului de pe Cerna. Potri
vit indicației secretarului ge
neral al partidului, proiectele 
de viitor ale combinatului vi
zează dezvoltarea și moderniza
rea sectoarelor de furnale, oțe- 
lării, laminoare, in scopul creș
terii producției de oțeluri supe
rioare, utilaj siderurgic și piese 
de schimb și a gradului de va
lorificare superioară a metalu
lui. Printre noile capacități fi
gurează o oțelărie electrică cu 
o capacitate anuală de 400—450 
mii tone, un laminor de sir- 
mă și altui de semifabrica
te. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere specialiștilor să studie
ze cu deosebită atenție dez
voltarea viitoare a combina
tului, să fie aplicate cele mai 
eficiente variante, să se asigure 
o creștere substanțială a pro
ducției de oțeluri cu caracteris
tici superioare, ținind seama de 
experiența bogată a acestui co
lectiv, astfel incit Hunedoara 
să devină și un centru produ
cător de utilaje pentru siderur
gia românească și pentru ex
port.

— Ne angajăm, tovarășe se
cretar general, ca în viitorul 
cincinal să sporim producția de 
utilaje siderurgice și piese de 
schimb de 2,2 ori. spune direc
torul unității.

în continuare, sînt prezentate 
gama largă de produse ale 
combinatului, precum și ale al
tor unități care au la bază me
talul elaborat aici, intre care 
sape, burlane și prăjini de fo
raj, produse care, prin însuși
rile lor calitative, se situează 
pe locuri de frunte în indus
tria mondială de acest gen, pie
se pentru autovehicule și multe 
altele.

Tot aici, edilii înfățișează ma
cheta de sistematizare și dez
voltare a Hunedoarei, oraș în 
care in ultimii ani s-au con
struit 20 000 de apartamente, un 
mare număr de școli și alte edi
ficii social-culturale. corespun
zător dezvoltării sale economice. 
Discutindu-se despre unele a- 
menajări din zonele învecinate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dă 
indicația ca aici să se acorde o 
mare atenție dezvoltării zooteh
niei și în acest sens Comitetul 
județean de partid, împreună 
cu consiliile populare, să elabo
reze un program de dezvoltare 
a agriculturii, concomitent cu 
industria, care să contribuie la 
o mai bună aprovizionare a oa
menilor muncii.

La încheierea vizitei în expozi
ție. siderurgiștii oferă secretaru
lui general al partidului o ma
chetă in funcțiune a unui la
minor bluming de 1 500. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază capacitatea specialiștilor 
de aici in realizarea unor agre
gate de acest gen și le reco
mandă să treacă la proiectarea 
și executarea unui laminor si
milar cu modelul și a altor u- 
tilaje complexe.

începe apoi vizita la principa
lele agregate cu foc continuu 
ale Hunedoarei. Directorul com
binatului raportează că furna- 
liștii, oțelarii, laminoriștii de pe 
platformele hunedorene au în
deplinit toate angajamentele 
luate in chemarea la întrecere 
pe acest an. adresată colective
lor din industria metalurgiei 
feroase.

— Vom încheia bilanțul pe 
trei trimestre cu o depășire de 
66 000 tone oțel, 44 000 tone la
minate finite și cu un beneficiu 
suplimentar în valoare de circa 
118 milioane lei. Primul popas 
se face pe platforma furnalului 

nr. 9, obiectiv intrat în exploa
tare cu doi ani în urmă, ce și-a 
atins cu 6 luni de zile mai de
vreme parametrii proiectați. Ca 
rezultat al folosirii unor tehno
logii avansate de lucru, consu
mul de cocs pe tona de fontă 
elaborată a fost redus pină acum 
față de prevederi cu mai mult 
de 20 kg. Furnaliștii raportează 
conducătorului partidului și sta
tului nostru că sînt conștienți 
de faptul că mai au posibilități 
de a obține economii de cocs 
prin diminuarea consumului.

Ieșind in intîmpinare, prim 
furnalistul Lucian Ionescu în- 
minează secretarului general al 
partidului un buchet de flori, 
adresîndu-i-se cu cuvintele :

,.în numele furnaliștilor, vă 
mulțumim pentru grija ce o 
purtați oamenilor muncii de la 
Hunedoara, din întreaga țară, 
pentru măsurile de îmbunătăți
re a remunerării muncii — care 
vor duce la o creștere însemna
tă a nivelului nostru de trai al 
tuturor. Ne angajăm șă răspun
dem prin faptele noastre de 
muncă, prin noi realizări în 
producție acestei griji. Să ne 
trăiți ani multi în fruntea parti
dului și statului, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu".

Un alt obiectiv al vizitei de 
pe marea platformă — Oțelăria 
Martin nr. 2. Conducerea com
binatului informează despre 
preocupările specialiștilor de 
aici în domeniul reducerii po
luării. Un exemplu concret îl 
constituie dotarea cu electrofil- 
tre a cîtorva din cuptoarele de 
mare capacitate, acțiune ce se 
va încheia în 1975 și care, con
comitent cu purificarea atmos
ferei. din zonă, va contribui Ia 
recuperarea și introducerea în 
circuitul productiv pe parcursul 
unui an a circa 40 000 tone oxid 
de fier, obținindu-se astfel o 
importantă cantitate de metal.

La cuptorul nr. 5, oțelarul On- 
ciu Ion oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o plachetă jubiliară.

Noi am luat cunoștință cu a- 
dîncă bucurie de documentele 
ce vor fi dezbătute la cel de-al 
XI-lea Congres al partidului.

Doresc să vă exprim cu acest 
prilej mulțumirile noastre fier
binți pentru deosebita dumnea
voastră contribuție la elabora

Cugir- vechi centru muncitoresc- 
pe coordonatele dezvoltării 

socialiste
După Hunedoara, pe itinera- 

riul de lucru al secretarului ge
neral al partidului a fost înscris 
un nou obiectiv — orașul Cugir 
din județul Alba, județ aflat, ca 
și cele vizitate anterior. în plin 
proces de dezvoltare economi- 
co-socială și căruia istoricele 
documente ale Partidului Co
munist Român — proiectul de 
Directive și proiectul de Pro
gram — îi prefigurează, aseme
nea întregii țări, noi și minu
nate perspective de înaintare pe 
drumul luminos al socialismu
lui și comunismului.

Rod al politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a tutu
ror regiunilor patriei, și in ju
dețul Alba s-au produs, in ul
timii ani. schimbări structurale, 
Grăitor este, în acest sens, fap
tul că de la crearea acestui ju
deț aici au fost date în folo
sință 25 unități industriale noi, 
Alba realizînd astăzi în numai 
12 zile întreaga producție a 
anului 1948 — ceea ce consti
tuie atît premisele, cit și ga
ranția unei evoluții viitoare și 
mai spectaculoase. '

Reintîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oamenii 
muncii din Cugir. din celelalte 
localități ale județului — ro
mâni, maghiari, germani — a 
prilejuit un nou și fructuos dia
log cu făuritorii bunurilor ma
teriale de pe aceste meleaguri.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Cugir a avut, însă, 
și o altă semnificație: ea a 
coincis cu momentul sărbăto
resc al împlinirii a 175 de ani 
de la înființarea cunoscutei în
treprinderi mecanice din acest 
oraș — prilej cu care, îr.tr-o 
atmosferă festivă, conducerea 
partidului și statului a răsplă
tit această unitate economică de 
frunte a industriei noastre con
structoare de mașini-unelte, cu 
cea mai înaltă distincție: 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

Pe stadionul orașului, un 

rea acestor documente, pentru 
grija ce o purtați ridicării con
tinue a României, întăririi par
tidului nostru. Vă asigurăm, 
tovarășe Ceaușescu, că noi, oțe- 
larii de la Hunedoara, susținem 
cu inimile și faptele noastre în
treaga politică a partidului.

La laminorul de 800 milimetri, 
cel mai vechi agregat de acest 
fel al Hunedoarei, modernizat 
și utilat în ultimii ani la nive
lul tehnicii moderne de prelu
crare a oțelurilor aliate și 
înalt aliate, secretarul general 
al partidului este informat că 
angajamentul acestui colectiv 
luat în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. a fost 
de pe acum depășit.

Conducătorul partidului și sta
tului este invitat să urmărească 
la o instalație specială efectua
rea controlului nedistructiv al 
laminatelor de oțeluri speciale 
— procedeu de lucru care asi
gură o înaltă calitate produse
lor.

în timpul vizitei în hala ma
șinilor de ajustaj a laminorului 
macaragista Ana Iudt se adre
sează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu:

Noi, muncitoarele, știm și pre
țuim grija permanentă pe care 
o purtați ușurării condițiilor 
noastre de viață, afirmării în 
societate a femeilor. Personal 
doresc să vă mulțumesc pentru 
hotărirea adoptată în acest sens 
de Plenara Comitetului Central. 
Astăzi, muncim în combinat 
peste 2 400 de femei, iar contri
buția noastră este tot mai de
plină, ca urmare a posibilități
lor de calificare, a dezvoltării 
creșelor, grădinițelor, școlilor, a 
cantinelor și bufetelor. Aceeași 
stimă și prețuire o purtăm și 
tovarășei Elena Ceaușescu, care 
desfășoară o activitate neobo
sită și căreia vă rugăm să-i 
transmiteți recunoștința noastră.

în tot timpul vizitei în Com
binatul siderurgic hunedorean, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit adeseori, a stat de vorbă 
cu numeroși metalurgiști. inte- 
resîndu-se de preocupările lor, 
de rezultatele muncii, le-a strîns 
cu căldură mîinile multora din
tre ei, urîndu-le noi succese în 
activitatea lor, multă sănătate 
și fericire.

mare număr de cetățeni au ve
nit pentru a-1 saluta pe secre
tarul general al partidului, pen
tru a-i ura un fierbinte bun 
sosit.

La coborirea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este intimpinat cu căldură de 
George Homoștean, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Alba al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean 
Alba, de alte oficialități locale.

După ceremonialul primirii, 
secretarul general al partidului 
se îndreaptă spre întreprinde
rea mecanică, una dintre cele 
mai vechi unități metalurgice 
din județ, care atestă o ocu
pație tradițională a locuitorilor 
de pe aceste meleaguri, exis
tența unui puternic nucleu 
muncitoresc în această zonă a 
patriei.

De-a lungul porțiunii par
curse. cetățenii Cugirului salută 
cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îi exprimă 
mulțumirea pentru condițiile 
minunate de viață care le-au 
fost create de către partid. 
Mărturie vie a politicii partidu
lui închinată bunăstării genera
le a tuturor cetățenilor patriei 
noastre, Cugirul impresionează 
prin modernele blocuri, edificii 
culturale și sociale. Noi ele
mente de civilizație urbană se 
vor adăuga orașului în viitorul 
cincinal, care vor marca o in
tensificare a construcției de 
locuințe, a dotărilor sociale și 
culturale.

La sosirea în uzină, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este in
timpinat de Virgil Actarian, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii, Nicodim Roșea, di
rectorul întreprinderii, de sute 
de muncitori care îi urează bun 
venit.

Secretarului general al partidu
lui îi este prezentată evoluția 
întreprinderii, perspectivele sale 
de extindere, preconizate în 

planurile de dezvoltare economi
că ale județului. în acest cadru, 
gazdele subliniază cu satisfacție 
faptul că datorită vizitelor an
terioare făcute aici de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, planurile de 
dezvoltare a uzinei s-au mate
rializat în sporirea de 3 ori a 
suprafețelor productive prin 
construirea unor noi capacități 
care au crescut considerabil pro
ducția întreprinderii, posibilită
țile sale de a dota cu mașini- 
unelte numeroase ramuri indus
triale, cu bunuri de folosință 
îndelungată piața internă, de a 
concura cu succes pe piața mon
dială. In acest sens sînt amin
tite noua hală de mașini-unelte 
montaj, a mașinilor de cusut, 
moderna sculărie — printre cele 
mai mari din țară —. precum și 
hala pentru cuplaje electromag
netice. care, potrivit indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului, au fost înzestrate cu 
utilaje din cele mai moderne de 
mare productivitate.

Ca urmare. în 1974 volumul 
producției întreprinderii va fi de 
peste 77 de ori mai mare decit 
cel realizat în 1949, iar benefi
ciul obținut pe această perioadă 
— de aproximativ 2 miliarde lei.

în același răstimp s-a trecut 
la reprofilarea și asimilarea de 
noi produse, ca mașini de cusut 
casnice și industriale, mașini- 
unelte, lanțuri articulate, fuse 
pentru industria ușoară, mașini 
de spălat rufe, produse de me
canică fină. Traducînd în 
viață recomandările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a realiza 
produse de inaltă calitate și efi
ciență, colectivul de aici a reușit 
să fabrice astăzi sortimente care 
se pot confrunta cu cele ale 
unor întreprinderi cu vechi tra
diții în acest domeniu din stră
inătate, exoortind in prezent in 
peste 50 de țări ale lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face, apoi, un scurt popas la 
secția Institutului de subingi- 
neri de la Cluj care funcțio
nează in cadrul uzinei. în noul 
amfiteatru construit aici stu
denții fac secretarului general 
o caldă manifestare. Unul din 
cei care învață pe băncile in
stitutului ține să exprime mul
țumirea tuturor studenților pen
tru înființarea acestei secții, 
pentru dotările de care benefi
ciază, asigurîndu-1 că vor de
veni cadre de nădejde ale pa
triei noastre.

„Vă urez succes la învățătură, 
să vă însușiți cit mai bine cu
noștințele, atît teoretice cit și 
practice, spune secretarul gene
ral al partidului. De altfel, aici 
sint create toate condițiile pen
tru a putea deveni buni specia
liști, cu atît mai mult cu cit 
dorim ca la Cugir să se obțină 
producții de calitate tot mai 
înaltă și dumneavoastră vă re
vine sarcina să le realizați. încă 
o dată, a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mult succes, sănăta
te și fericire tuturor".

Sint vizitate, în continuare, di
ferite secții de fabricație. La 
sculărie. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește îndelung 
in fața pieselor de mare preci
zie realizate aici, a S.D.V.-uri- 
lor, a aparatelor de măsurat, in- 
teresîndu-se de calitatea lor, de 
procedeele de fabricație. Aceeași 
analiză atentă se desfășoară și 
în alte sectoare unde sint apre
ciate preocupările colectivului 
de a realiza dezvoltarea moder
nă a unității, perfecționarea și 
îmbunătățirea Calității produc
ției.

Aceste preocupări sînt puse 
în evidență în mod sugestiv de 
expoziția realizărilor întreprin
derii, organizată în noua hală 
de mașini-unelte. Panouri și 
grafice înfățișează creșterea con
tinuă a uzinei, diversificarea 
producției, succesele obținute in 
întrecerea socialistă pentru rea
lizarea cincinalului înainte de 
vreme.

O serie de mașini-unelte rea
lizate in premieră pe țară, dis- 
punind de soluții și procedee 
noi și ingenioase — toate con
cepute de specialiștii uzinei in 
colaborare cu o serie de insti
tute de cercetare — își dovedesc 
de pe acum posibilitățile de a 
concura cu alte produse simila
re fabricate de firme cu tradi
ție, fiind solicitate în numeroa
se țări.

Sînt evidențiate, de aseme
nea, preocupările lăudabile pen
tru autodotări care, în acest ari, 
se ridică la o valoare de 19 mi
lioane lei, precum și pentru 
folosirea rațională a metalului 
prin aplicarea de procedee teh
nologice noi și extinderea folo
sirii înlocuitorilor plastici.

O noutate absolută, care reți
ne atenția, o reprezintă și ma

șina de cusut electrică „Veroni
ca", care va fi pusă în curînd 
în comerț.

încheindu-și vizita, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază 
realizările obținute de acest co
lectiv, care acum, la cea de-a 
175-a aniversare a . întreprinde
rii, se dovedește a fi un colec
tiv cu o bună calificare, cu 
o mare experiență, cu largi po
sibilități de a obține succese și 
mai mari în activitatea sa. Se 
impune in viitor, a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. să so 
intensifice eforturile pentru per
fecționarea și modernizarea pro
ducției de mașini-unelte și me
canică fină, pentru asimilarea de 
noi sortimente cu caracteristici 
tehnico-constructive și funcțio
nale superioare.

într-o atmosferă sărbătoreas
că. de înalt patriotism a avut

Nici o furtună, nimeni nu poate să ne-abată 
Din drumul nostru pentru veci ales.
Sînt piscuri mari, de slavă țării noastre. 
Al X-lea și-al XI-lea Congres !

Avem un țel, un țel strălucitor, 
De-al nostru drag partid inițiat ; 
Programul Iui, programul tuturor 
Ne luminează drumul ne-ncetat !

Un cîntec de slavă este închi
nat apoi partidului, conducăto

Din inimile noastre, un cintec sfint de fapte 
Spre largul țării își ia zborul 
Slăvind in graiul bucuriei
Partidul, Ceaușescu șl poporul !

Prin dans și muzică este pre
zentat. de asemenea. bogatul 
folclor de pe aceste meleaguri, 
a cărui frumusețe este neîntre
cută.

în încheiere, grupuri de pio
nieri oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu flori. Se aplaudă și 
se scandează minute în șir nu

Călduroasă primire în municipiul
Sibiu

Sibiul este cel de a-1 4-lea 
județ intrat în circuitul actualei 
vizite de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Secretarul 
general al partidului nostru a 
sosit în municipiul Sibiu — re
ședința județului, joi după-a- 
miază, la scurt timp după în
cheierea festivităților din Orașul 
Cugir.

Pe aeroportul din Sibiu, unde 
a aterizat elicopterul preziden
țial, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întimpinat de tovarășul 
Richard Winter, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, de alți repre
zentanți ai organelor județene 
și municipale de partid și de 
stat.

Un mare număr de oameni ai 
muncii și-au manifestat entu
ziast bucuria de a se reîntîini 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și prin puternice o- 
vații și urale, încrederea deplină 
în politica partidului, stima șt 
dragostea față de secretarul 
său general. Ecoul acestei vi
brante manifestări este ampli
ficat apoi pe străzile orașului, 
unde zeci de mii de oamei al 
muncii — români, germani, ma
ghiari — au ieșit în întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dînd glas, într-o impresionantă 
unitate, aceleiași hotăriri de a 
face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor Con
gresului al X-lea, de a asigura 
condițiile cele mai bune pentru 
îndeplinirea mărețului program 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
preconizat de proiectele Progra
mului partidului și Directivelor 
apropiatului mare forum al co
muniștilor.

Principalul obiectiv al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în orașul de pe malurile Cibi- 
nului îl constituie examinarea 
la fața locului a problemelor 
concrete ale dezvoltării indus
triei constructoare de mașini, 
ramură cu tradiții în județul 
Sibiu, care a cunoscut în ulti
mii ani o puternică dezvoltare, 
deținînd în prezent o pondere 
de cca 50 la sută din valoarea 
producției globale. Mai bine de 
jumătate din volumul total al 
producției acestei ramuri se 
realizează în actualul cincinal 
în noile capacități și pe baza 
exploatării mai bune a celor 
existente.

Coloana de mașini se îndreap
tă spre noua platformă indus
trială, creată Ia indicația secre
tarului general al partidului, 

loc apoi marea adunare popu
lară care s-a transformat intr-o 
Impresionantă manifestare a 
unității de monolit dintre par
tid și popor, a hotăririi oame
nilor muncii din Cugir. a în
tregului nostru popor, de a în 
făptui neabătut politica inter
nă și externă, a partidului.

După încheierea adunării a a- 
vut loc un spectacol omagial 
oferit de formațiile Clubului 
muncitoresc Cugir. la care și-au 
dat concursul artiști amatori ai 
uzinei, tineri români, maghiari 
și germani. Ei au exprimat în 
versuri și cîntece dragostea pen
tru partid, forța politică condu
cătoare a societății noastre so
cialiste, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sînt evoca
te, de asemenea, pagini din is
toria uzinei, precum și bucuria 
marilor împliniri de astăzi.

rului său încercat — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : 

mele conducătorului partidului 
și statului nostru.

în această atmosferă vibrantă, 
de adevărată sărbătoare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă spre stadionul orașului, 
de unde, la bordul elicopterului 
prezidențial, se îndreaptă spre 
orașul Sibiu.

care grupează modernele capa
cități de producție ale binecu
noscutelor întreprinderi sibiene 
„Balanța" și „Independența".

Problema folosirii intensive 
a capacităților de producție, a 
constituit tema centrală a dia
logului de lucru pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu l-a 
purtat cu factorii de conducere 
ai organului județean de partid, 
din centrala și din ministerul 
de resort, la noua unitate a 
întreprinderii „Balanța", spe
cializată pe producția elemente
lor de automatizare a mașinilor- 
unelte. Noul obiectiv, cu ter
men de punere în funcțiune, la 
mijlocul anului viitor, lucrează 
de pe acum la o treime din ca
pacitatea finală, iar la turnăto
ria de precizie, care urmează 
să-și înceapă activitatea în lu
na decembrie, majoritatea utila
jelor realizate de, unitalea veci
nă — întreprinderea „Indepen
dența" sau prin autodotare se 
află acum în probe de rodaj. 
Apreciind acest început promi
țător, secretarul general al par
tidului remarcă faptul că s-ar 
putea face mai mult dacă s-ar 
grăbi livrarea și montarea ma
șinilor. Gazdele arată că au ini
țiat măsuri in acest sens și 
că-și propun să realizeze in 
noua hală o producție de două 
ori mai mare decît cea proiec
tată. în acest scop, este necesa
ră reanalizarea întregului pro
iect, renunțîndu-se la magazia 
centrală, care va putea funcțio
na în vechile spații ale între
prinderii și la depozitul de pro
duse finite, care vor fi expedi
ate direct la baza teritorială, 
specializată, a Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale 
și Gospodăririi Fondurilor Fixe. 
Amplasarea unor noi utilaje pe 
spațiile astfel eliberate și o mai 
bună așezare a mașinilor în 
hala centrală vor permite creș
terea la 81 la sută a indicelui 
de utilizare și renunțarea la 
investițiile de construcții pre
văzute pentru următoarea etapă 
de dezvoltare a întreprinderii. 
Apreciind caracterul judicios al 
măsurilor adoptate sau preconi
zate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere șă se facă mai 
mult în direcția folosirii mai 
bune a capacităților construite 
și să se accelereze ritmul livră
rii utilajelor și montării lor pe 
liniile fluxului tehnologic.

în cadrul unor microexpoziții, 
secretarului general îi sînt pre
zentate citeva din elementele 
de automatizare și de comandă 
hidro-pneumatică, introduse în 
fabricație, precum și noile ti

puri de aparate de măsură, ca
re au fost realizate pe baza in

dicațiilor' date cu prilejul vizi
tei precedente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază calitatea noilor pro
duse și recomandă să se gră
bească asimilare^ lor în fabri
cație. Secretarul general al par
tidului cere să' se intensifice 
procesul de organizare a fabri
cației în •'noua hală industrială 
pentru _ elemente de automati
zare ,să se pună cît mai rapid 
la punct prodttcția la parametrii 
pe care și-a propus să-i a- 
tingă colectivul întreprinderii.

îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a găsit un larg ecou 
în rindul muncitorilor oare îl 
asigură că indicațiile sale vor 
fi Înfăptuite întocmai.

în imediata apropiere a în
treprinderii „Balanța" se află 
impresionanta hală monobloc 
de la „Independența", construc
ție începută și terminată în ac
tualul cincinal, a cărei destina
ție o constituie producția de 
utilaje tehnologice complexe 
pentru metalurgie, chimie, ra
finării, industria materialelor 
de construcție și cărămizi re
fractare. Materializarea acestui 
nou obiectiv s-a bucurat de a- 
tenția personală a secretarului 
general al partidului, ale cărui 
recomandări, date cu prilejul 
vizitelor pe care le-a mai făcut 
pe platforma industrială si- 
biană, au constituit îndreptare 
de bază pentru colectivele de 
constructori și montori, ca și 
pentru cel al întreprinderii be
neficiare.

Acest fapt ține să-1 sublinie
ze, de altfel, cu satisfacție con
ducerea unității la sosirea în 
întreprindere a tovarășului 
Nicolae Ceaușesou. Sînt arăta
te, de asemenea, că noile su
prafețe industriale au intrat 
treptat în funcțiune prin efor
tul conjugat al tuturor factori
lor interesați, acțiune care a 
dus în final la creșterea de 2,5 
ori a capacității întregii unități 
și plasarea acesteia în rindul 
celor mai mari de ace,st gen 
din tară.

Perimetrul unității păstrează 
încă, pe alocuri, aspectul de 
șantier, conferit de construcțiile 
in plină desfășurare ale unor 
noi hale, precum și de lucră
rile de montaje de noi agrega
te necesare proceselor de pro
ducție.

în hala de utilaj complex, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sint prezentate dteva dintre 
zecile de tipuri de scule, ma
șini și agrggate realizate în ca
drul. acțiunii de diversificare a 
producției, inițiată la sugestia 
secretarului general al partidu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă intensificarea aces
tui proces, introducerea în fa
bricație, in mod operativ, a 
unor,'utilaje tipizată pentru a 
se asigura o productivitate ri
dicată. o îmbunătățire a calită
ții producției.

Sint examinate, apoi, posibi
litățile pentru crearea, aici in 
unitate, a unui centru de cer
cetări și proiectări, organizarea 
unor laboratoare uzinale, ate
liere de prototipuri pentru uti
laj metalurgic și cuptoare de 
tratamente termice, care ar 
contribui și mai mult la efor
tul- de diversificare și tipizare 
a producției. In același context 
sint'discutate variante de orga
nizare a Unei producții proprii 
de oxigen 'necesare unității, 
precum și a unei turnătorii 
moderne, menită a constitui 
un „stand de probă" pentru 
toate Unitățile similare din 
tară, în vederea îmbunătățirii 
performantelor tehnice ale uti
lajelor și tehnologiilor acestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază contribuția noilor ca
pacități de producție la înzes
trarea unor numeroase între
prinderi - constructoare de ma
șini din țară cu utilaje tehno
logice de mare randament, preo
cupările multiple ale colectivu
lui de la „Independența" de a 
realiza cu succes sarcinile care 
îi revin, faptul că încă de pe 
acum au fost îndeplinite atît an
gajamentele anuale, cît și pre
vederile planului pe 4 ani ai 
actualului cincinal,

— Vă felicit și vă doresc suc
ces în continuare, spune in în
cheierea vizitei secretarul ge
neral al partidului. Dar nu tre
buie uitat că sînteți un colectiv 
cu îndelungată experiență și cu 
mari resurse. De aceea trebuie 
să faceți mai mult.

în numele muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, condu
cerea întreprinderii s-a angajat 
solemn să îndeplinească înainte 
de . termen toate obiectivele pro
puse, spre a putea contribui 
mai din plin la înzestrarea cu 
utilaje tehnologice a industriei 
naționale.

în aplauzele sutelor de mun
citori prezenți, secretarul gene
ral al partidului iși ia rămas 
bun de la colectivul ipireprin- 
derii.

La această oră a serii orașul 
strălucește de miile de torțe a- 
prinse in, semn de bucupie a si- 
bienilor pentru că au in mij
locul 10r pe secretarul general 
al; partidului.' De-p"lungul ar
terelor municipiului zeci de mii 
de -cetățeni aclamă, adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

, însuflețite urări, exprimînd încă 
o dată sentimentele de stimă și 
recunoștință față de Partidul 
Comunist Român, față de se
cretarul său general.

în laeetfstă atmosferă, de însu
flețire și entuziasm popular a 
luat șfîrșit..Vizita de lucru din 
această după-amiază în orașul 
Sibiu a secretarului general al 
partidului.

Reportajul a fost realizat de : 
ADRIAN IONESCU, MIRCEA 
IONESCU, PETRE UILĂCAN, 
IOSIF SOCACIU. ■

Fotografii : RADU CRISTES- 
CU,' MIHAI AEEXE.
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PLECAREA PRIMULUI MINISTRU
Al REPUBLICII SRI LANKA, 

SIRIMAVO RATWATE DIAS
BANDARANAIKE

Joi dimineața, a părăsit Ca
pitala primul ministru al Re
publicii Sri Lanka, <’ 
Sirimavo Ratwate Dias 
daranaike, inîpreună cu 
soanele oficiale care au ___
țit-o m vizita oficială făcută în 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, unde 
a avut loc ceremonia plecării, 
oaspetele a fost salutat cu cor
dialitate de primul ministru al 
guvernului. Manea Mănescu, cu 
soția, de Ion Pățan, 
ministru al guvernului,

DE LA

Re- 
doamna 

Ban- 
i per- 

înso-

viceprim- 
ministrul

comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Ion 
Ioniță, ministrul apărării na
ționale, de alți membri ai gu
vernului, precum și de Petre 
Tănăsie, ambasadorul României 
în Sri Lanka.

La plecare au fost prezenți 
C. E. S. Weeratunge, ambasado
rul Republicii Sri Lanka la 
București, alți membri ai am
basadei.

A fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în țara noastră.

BORDUL AVIONULUI
Primul ministru al

RANAIKE, a trimis_______ _________ ____ _ ______
România. MANEA MĂNESCU, următoarea telegramă ;

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, doresc să vă spun cit 
de mult am apreciat căldura și ospitalitatea poporului român.

Sint bucuroasă că am putut accepta invitația de a petrece 
citeva zile in România. Vizita mea s-a dovedit instructivă, după 
cum m-am așteptat. Programul organizat pentru mine și pentru 
însoțitorii mei a fost excelent.

Cele două popoare ale noastre se vor cunoaște și mai mult și 
vor găsi noi puncte de contact în principalele probleme ale vieții 
internaționale, și pe drumul pe care ele s-au angajat, spre so
cialism și democrație.

Transmit aceste ginduri Excelenței Sale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu. domnului prim-ministru 
Manea Mănescu și doamnei Mănescu și pe această cale guvernu
lui și poporului român.

Republicii Sri Lanka. SIRIMAVO BANDA- 
primului ministru al Republicii Socialiste

Vizita președintelui 
Republicii Liberia

în cadrul vizitei oficiale de 
prietenie pe care o întreprinde 
în țara noastră, președintele Li
beriei, William R. Tolbert jr. 
împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au fost joi 
după-amiază oaspeții munici
piului Constanța.

împreună cu solii poporului 
Liberian s-au aflat Vasile Vîlcu, 
președintele Consiliului popular 
al județului Constanța, Petrache 
Trofin, ambasadorul României 
în Liberia, Petre Nicolae, prima
rul municipiului Constanta.

Portul Constanța a fost pri
mul obiectiv al vizitei. Directo
rul portului, Seicu Nicolae, in
formează despre intensa activi
tate portuară, dezvoltarea pe 
care a cunoscut-o in ultimii ani 
această importantă poartă mari
timă a României, despre per
spectivele de extindere și meca
nizare. Călătoria pe care pre
ședintele Liberiei a intreprins-o 
la bordul unei nave oferă o 
imagine edificatoare asupra ac
tivității interne din port.

Au fost vizitate apoi Șantiere
le navale, unde Dumitru Fuio- 
rea, directorul general al șantie
rului, prezintă date în legătură 
cu industria constructoare de 
nave, perspectivele sale de dez
voltare în următorii ani. Se vi
zitează hala de construcții corp, 
care in final va permite con
struirea ansamblelor și suban- 
samblelor pentru nave de 150 000 
tdw. Un viu interes a fost ma
nifestat de oaspeți la docuri 
uscate, unde se lucrează la 
montajul navei de 55 000 tdw.

Șeful statului liberian a avut 
cuvinte de apreciere la adresa 
constructorilor români de nave, 

în continuare, nu fost vizitate 
obiective social-culturale din 
Constanța. în încheierea vizitei 
la Muzeul de arheologie, pre
ședintele Tolbert a semnat in 
cartea de onoare : „Civilizația, 
istoria, cultura și tradițiile mă
rețului popor român sînt in
tr-adevăr fascinante, impresio
nante și semnificative. Aveți de 
ce vă mindri. Sincere felicitări".

COMUNICAT

au
la

în 
al

La invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo 
R. D. Bandaranaike, a făcut o 
vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România 
între 16 și 19 septembrie 1974.

în cursul vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo 
R. D. Bandaranaike. Cu acest 
prilej s-a analizat stadiul actual 
al relațiilor bilaterale și pers
pectivele lor de dezvoltare și 
diversificare. A fost apreciată cu 
satisfacție evoluția raporturilor 
dintre România și Sri Lanka și 
s-a exprimat dorința comună de 
a se acționa în continuare în 
direcția intensificării relațiilor 
politice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale, corespunză
tor aspirațiilor celor două po
poare, cauzei păcii și destinderii 
in lume.

Au fost abordate, totodată, 
probleme de interes comun ale 
vieții politice internaționale.

Primirea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă și prietenească, de înțele
gere și stimă reciprocă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
reținut pe distinsul oaspete 
dejun.

In cursul șederii sale 
România, primul ministru
Republicii Sri Lanka și persoa
nele care l-au însoțit au vizi
tat obiective economice și așe
zăminte social-culturale din ora
șele București și Constanța. 
Distinșii oaspeți au fost intîmpi- 
nați pretutindeni cu căldură și 
ospitalitate, expresie grăitoare 
a sentimentelor de stimă și prie
tenie pe care popoarele Româ
niei și Sri Lanka le au unul față 
de celălalt.

între primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și 
primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, Sirimavo R. D. Ban
daranaike. au avut loc convor
biri oficiale, la care au parti
cipat :

— din partea Republicii So
cialiste România : Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor ; Ion 
Cosma, ministrul turismului ; 
Ion St. Ion, secretar general al 
guvernului ; Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe ; Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale ; Ion M. 
Nicolae, adjunct al ministrului 
industriei chimice ; Petre Tă- 
năsie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Sri Lanka ; Marcel Dinu, direc
tor a.i. in Ministerul Afacerilor 
Externe.

— din partea
Lanka : Tissa Nijeyeratne, se
cretar
Apărării și Afacerilor Externe ; 
Dr. C. E. S. Weeratunge, amba
sadorul Republicii Sri Lanka in 
România ; N. Balasubramaniam. 
director în Ministerul Apărării 
și Afacerilor Externe ; Dr. 
Mahawelatenne Ratwatte, secre
tar particular al primului mi
nistru al Republicii Sri Lanka.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială și prie
tenească. Cei doi prim-miniștri 
s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor pe plan intern ale 
celor două țări. Ei au procedat 
la un schimb larg de vederi 
privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, precum și unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka a felicitat călduros 
pe primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia pentru realizările remarcabi
le obținute de poporul român 
sub conducerea Partidului Co
munist Român și a președinte
lui Nicolae Ceaușescu in activi
tatea economică, socială, științi
fică și culturală, în edificarea 
societății socialiste în România, 
în cei 30 de ani de la eliberare. 
Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka a exprimat deosebi
ta sa admirație față de politica 
externă principială și dinamică 
promovată de Republica Socia
listă România, personal de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate bine cunoscută și 
stimată pe plan mondial, pro
motor neobosit și consecvent 
pentru cauza destinderii și 
cooperării internaționale și sta
tornicirii relațiilor între state 
pe baza principiilor dreptului 
internațional.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a exprimat felicitări pentru

Republicii Sri

general in Ministerul

succesele remarcabile obținute 
de Republica Sri Lanka sub în
drumarea Partidului Libertă
ții din Sri Lanka și a Gu
vernului Frontului Unit, con
dus de doamna Sirimavo R. D. 
Bandaranaike. în lupta pentru 
consolidarea independenței na
ționale, pentru punerea in va
loare a resurselor naționale, pen
tru progres și prosperitate. Pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a 
dat o înaltă apreciere activității 
curajoase de conducere desfășu
rate de doamna Sirimavo R. D. 
Bandaranaike, activitate admi
rată pe plan mondial, in special 
prin contribuția la așezarea re
lațiilor dintre state pe princi
piile dreptului internațional și 
coexistenței pașnice.

Cei doi prim-miniștri au con
statat cu satisfacție că relațiile 
dintre România și Sri Lanka se 
dezvoltă continuu, ascendent, pe 
diferite planuri. Ei au fost de 
acord că aceasta este în concor
danță cu raporturile de priete
nie dintre cele două țări și au 
relevat faptul că există încă 
mari posibilități pentru intensi
ficarea in continuare a cooperă
rii lor reciproc-avantajoase.

în domeniul relațiilor eco
nomice, cei doi prim-miniștri au 
remarcat cu satisfacție creșterea 
schimburilor comerciale și ex
tinderea cooperării economice 
și tehnice. Evidențiind dorința 
de a acționa în continuare pen
tru amplificarea schimburilor 
comerciale, ei au convenit să 
fie încheiat cit mai curind po
sibil un nou acord comercial de 
lungă durată.

Relevînd experiența pozitivă 
a cooperării economice și tehni
ce, cei doi prim-miniștri au 
fost de acord că trebuie intensi
ficate eforturile comune pentru 
realizarea de noi acțiuni de 
cooperare în domeniile indus
triei chimice și petrochimice, 
cauciucului, hidroenergeticii, a- 
griculturii, explorării petroliere, 
transporturilor, construcțiilor, 
pescuitului oceanic și turismu
lui.

Cei doi prim-miniștri au 
hotărit înființarea unui Comitet 
mixt care să exploreze posibili
tățile de intensificare a cooperă
rii economice între cele două 
țări in domeniile enumerate mai 
sus.

Cei doi prim-miniștri au con
siderat că realizarea unor 
schimburi de vizite între orga
nizațiile sindicale, de tineret, 
studenți și femei, precum și alte 
organizații progresiste de masă 
din ambele țări ar avea o im
portantă contribuție la consoli
darea prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

Apreciind că există largi po
sibilități de dezvoltare a rapor
turilor de cooperare culturală, 
științifică și tehnică, cei doi 
prim-miniștri au semnat Acor
dul de cooperare culturală în
tre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Sri Lanka.

Examinind pe larg principa
lele probleme care confruntă co
munitatea internațională, cei doi 
prim-miniștri au evidențiat cu 
satisfacție schimbările și muta
țiile pozitive care au loc in în
treaga lume, ca urmare a afir
mării tot mai puternice a voin
ței popoarelor de a-și asigura 
dezvoltarea economico-socială 
independentă, fără amestec din 
afară.

Apreciind pozitiv cursul nou 
care se afirmă în relațiile in
ternaționale. îndreptat spre 
destindere și cooperare, cei doi 
prim-miniștri au subliniat nece
sitatea ca toate țările iubitoare 
de pace, forțele progresiste de 
pretutindeni să-și intensifice 
eforturile împotriva tuturor for
țelor reacționare, promotoare a 
unei politici de dominație și 
dictat, pentru egalitate și coope
rare trainică între state.

Cei doi prim-miniștri au de
clarat că toate statele, indife
rent de mărime, potențial, nivel 
de dezvoltare și sistem social- 
politic, trebuie să participe di
rect și activ la examinarea și 
soluționarea problemelor care 
privesc pacea, securitatea și 
cooperarea internațională. Ei au 
scos în evidență rolul tot mai 
activ al țărilor mici și mijlocii 
in asigurarea unor soluții traini
ce marilor probleme care con
fruntă astăzi omenirea.

Cei doi prim-miniștri au fost 
de acord că relațiile internațio
nale trebuie bazate pe respec
tarea și aplicarea strictă a prin
cipiilor egalității depline în 
drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, respec
tului reciproc, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța,

soluționarea conflictelor pe ca
lea tratativelor, respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege de-sine- 
stătător calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale și politice.

Cei doi premieri și-au expri
mat convingerea că țările so
cialiste, țările in curs de dezvol
tare, toate statele iubitoare de 
pace și forțele progresiste din 
lume pot asigura intensificarea 
cursului spre destindere și pot 
determina statornicirea unei noi 
ordini internaționale, democrati
ce. Aceasta creează, de aseme
nea. condiții favorabile victoriei 
luptei mișcărilor de eliberare 
națională.

Cei doi prim-miniștri au con
siderat că lichidarea completă a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului reprezintă unul din obiec
tivele fundamentale ale contem
poraneității și au evidențiat im
perativul aplicării neintirziate 
a Declarației O.N.U. cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale și a 
celorlalte rezoluții adoptate de 
O.N.U. referitoare la decoloni
zare și eliminarea apartheidului 
și a altor forme de discrimina
re rasială.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat că lichidarea subdezvol
tării și apropierea mai grabnică 
a nivelurilor de dezvoltare eco
nomică a statelor reprezintă fac
tori de extremă importanță in 
lupta pentru pace, progres, jus
tiție și colaborare internațională. 
Ei au exprimat părerea că pro
blemele energiei, ale materiilor 
prime și ale dezvoltării trebuie 
să-și găsească soluții juste și 
eficiente, bazate pe Îndeplinirea 
recomandărilor adoptate la cea 
de-a șasea sesiune specială 
a Adunării Generale O.N.U., 
care cheamă pentru stabilirea 
unei noi ordini economice in 
lume. în acest cadru, ei au sub
liniat principiile dreptului 
inalienabil al țărilor și popoare
lor de a utiliza liber resursele 
lor naturale, dreptul legitim al 
țârilor in curs de dezvoltare de 
a beneficia de cuceririle științei 
și tehnologiei moderne.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat necesitatea eliminării 
practicilor discriminatorii și 
barierelor artificiale în relațiile 
economice dintre state, stabilirii 
unor raporturi echitabile între 
prețurile materiilor prime și ale 
produselor manufacturate.

Cei doi prim-miniștri au ex
primat speranța că se vor crea 
condițiile necesare pentru o 
pace trainică în Indochina, ast
fel incit popoarele din această 
regiune să-și hotărască liber ca
lea dezvoltării lor politice, eco
nomice și sociale, conform aspi
rațiilor lor legitime și fără nici 
un amestec din afară.

Primiri la primul ministru 
al Guvernului Republicii

Socialiste România

SPOHVSPOttT

Primul ministru al guvernu
lui, Manea Mănescu, a primit 
joi, pe ministrul turismului și 
spectacolelor din Italia, Camilo 
Ripamonti, care face o vizită în 
țara noastră.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind re
lațiile culturale și turistice din
tre România și Italia, exprimin- 
du-se acordul pentru inițierea

de noi acțiuni in vederea extin
derii colaborării bilaterale.

La primire au luat parte 
Cosma, ministrul turismului, 
St. Ion, secretar general al gu
vernului, alte persoane oficiale.

A fost prezent Paolo Pucci Di 
Benisichi, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Italiei la . Bucu
rești.

Ion 
Ion

A APĂRUT:

„ERA SOCIALISTĂ
nr. 18 septembrie 1974

• SINTEZA BOGATELOR 
ÎNFĂPTUIRI ȘI A PERS
PECTIVELOR MOBILIZA
TOARE ; • UNITATEA OR
GANICA A ÎNVĂȚAMÎN- 
TULUI SUPERIOR CU CER
CETAREA ȘI PRODUCȚIA ;
• Sergiu Tamaș : PREFIGU
RAREA ȘTIINȚIFICA A 
VIITORULUI ; • Ioachim 
Moga : INIȚIATIVĂ ȘI 
RESPOSABILITATE ÎN AC
TIVITATEA DE CONDUCE
RE ; • Cornel Iuga, Ștefan 
Cristescu : PENTRU OM ;
• Hie Rădulescu : CREȘ
TEREA ECONOMICA ȘI 
PROGRESUL NAȚIONAL ;
• Mihail Florescu : ROLUL

Din sumar :
SOCIAL AL INDUSTRIEI 
CHIMICE ÎN SOCIETATEA 
CONTEMPORANĂ; • Gheor- 
ghe I. Manea : PISCICUL
TURA : CERINȚE STRIN
GENTE ALE UNEI IMPOR
TANTE RAMURI ECONOMI
CE ; • Miron Nicolescu : 
ȘCOALA MATEMATICĂ 
ROMANA : REALIZĂRI ȘI 
PERSPECTIVE ; • “ ’
Ernest Mașek : 
LIBERTATE.
BILITATE ÎN ARTĂ : • Ion 
Voiculescu :
DREPTULUI INTERNAȚIO
NAL — BAZA ORGANIZĂ
RII DEMOCRATICE A RE
LAȚIILOR DINTRE STATE.

★
Primul ministru al guvernului, 

Manea Mănescu, a primit, în 
cursul zilei de joi, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Islandei la București, 
dr. Oddur Gudjonsson, în le
gătură cu încheierea misiunii 
acestuia in țara noastră.

în aceeași zi, primul ministru 
al guvernului a primit pe Tor- 
ben Busck-Nielsen, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Danemarcei in țara noastră, în 
legătură cu apropiata sa pleca
re definitivă din România.

SOSIRE

• ECHIPA ROMÂNIEI a 
obținut a doua victorie in 
cadrul celei de-a 6-a ediții 
a Olimpiadei feminine de 
șah, care se desfășoară în 
aceste zile în orașul colum
bian Medellin.

în runda a doua, șahistele 
românce au întrecut cu sco
rul de 2—0 selecționata Pa
nama. Elisabeta Polihronia- 
de a învins-o în 39 de 
țări, pe Ana Rios, 
gareta Teodorescu 
in 40 de mutări, 
Ferrer.

în celălalt meci 
a doua preliminară, ____
tat între formațiile S.U.A. și 

alb : 
fiind

mu- 
iar Mar- 
a cîștigat, 
la Lidia

al grupei 
dispu-

Victor
CREAȚIE, 

RESPONSA-

PRINCIPIILE

COMUN
în legătură cu situația din 

Orientul Apropiat, cei doi prim- 
miniștri au apreciat acordurile 
de dezangajare militară ; ei 
s-au pronunțat pentru reluarea 
convorbirilor de la Geneva, cu 
participarea părților interesate, 
a altor state iubitoare de pace, 
în scopul continuării procesului 
realizării unei reglementări 
pașnice, juste și durabile a a- 
cestui conflict. în concepția ce
lor două guverne, realizarea 
unei păci drepte și trainice în 
Orientul Apropiat trebuie să se 
bazeze pe stricta aplicare a re
zoluțiilor adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U. și Consiliul 
de Securitate, în special a rezo
luțiilor 242/1967 și 338/1973 ale 
Consiliului de Securitate.

Cei doi prim-miniștri și-au 
exprimat îngrijorarea în legă
tură cu situația din Cipru. Ei 
au fost de acord că trebuie să 
se ajungă la o soluție politică 
a problemei Ciprului pe baza 
menținerii independenței, suve
ranității și integrității teritoriale 
a Republicii Cipru.

Cei doi prim-miniștri au reali
zat un schimb de vederi cu pri
vire la situața din Europa, ex- 
primînd satisfacție față de pro
cesul de destindere care are Ioc 
pe acest continent. Ei au apre
ciat pozitiv rezultatele obținute 
pină acum de Conferința ge- 
neral-europeană pentru securita
te și cooperare, care trebuie să 
garanteze fiecărei națiuni eu
ropene dreptul și posibilitatea 
de a se dezvolta liber, cores
punzător năzuințelor sale. Ei au 
fost de acord că realizarea păcii 
și securității în Europa va 
exercita o influență pozitivă 
asupra celorlalte zone ale lumii.

Cei doi prim-miniștri au ex
primat convingerea că mișcarea 
țărilor nealiniate poate aduce o 
contribuție însemnată la unirea 
eforturilor forțelor antiimperia- 
liste pentru soluționarea proble
melor internaționale importante.

Cei doi prim-miniștri au 
apreciat că pentru asigurarea 
unei păci și securități trainice 
în lume este imperios necesar 
să se adopte, cu participarea 
tuturor țărilor interesate, mă
suri practice, concrete care să 
ducă la încetarea cursei înar
mărilor. lichidarea bazelor mili
tare, înfăptuirea dezarmării, în 
primul rind, dezarmarea nuclea
ră, sub un sistem de control 
internațional eficace și la crea
rea de zone denuclearizate.

Cei doi prim-miniștri au 
de acord că de o deosebită 
portanță în acest proces 
crearea de zone fără arme

cleare și baze militare străine, 
zbne ale păcii și colaborării.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a exprimat aprecieri Ia 
adresa inițiativei Republicii Sri 
Lanka privind declararea Ocea
nului Indian ca zonă a păcii. 
Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka a exprimat aprecieri 
față de inițiativa României pri
vind crearea unei zone denu
clearizate în Balcani.

Cei doi prim-miniștri au re
levat importanța pe care gu
vernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Sri Lanka 
o acordă rolului Organizației 
Națiunilor Unite în rezolvarea 
problemelor internaționale în 
interesul popoarelor, pentru 
apărarea principiilor dreptului 
internațional și crearea unui 
climat de pace și securitate în 
lume.

Ei și-au exprimat hotărîrea 
^ferrnă de a acționa în vederea 
întăririi rolului O.N.U., potrivit 
prevederilor Rezoluției 2925, 
adoptată la a XXVII-a sesiune 
a Adunării generale 
organizații.

Părțile au apreciat 
oficială în Republica 
România a primului 
al Republicii Sri Lanka și con
vorbirile care au avut loc cu a- 
cest prilej constituie o contri
buție importantă la consolidarea 
și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie între 
cauza păcii 
popoare.

Reliefind 
contacte și a întilnirilor dintre 
conducătorii și oficialitățile ce
lor două țări, părțile și-au ex
primat dorința de a continua 
schimbul de vizite la diferite 
niveluri, in scopul întăririi și 
lărgirii colaborării dintre cele 
două țări și popoare.

Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka a mulțumit primului 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România pentru 
calda ospitalitate acordată ei și 
persoaneloi' care au însoțit-o și 
pentru excelentele condiții crea
te, care au contribuit la succesul 
vizitei.

Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo 
R. D. Bandaranaike. a adresat 
primului ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și doamnei Manea Mănescu 
invitația de a efectua o vizită 
oficială de prietenie în Repu
blica Sri Lanka. Invitația a 
acceptată cu plăcere. Data 
zitei va fi stabilită pe 
diplomatică.

a acestei

că vizita 
Socialistă 
ministru

cele două țări, la 
și înțelegerii intre

utilitatea acestor

Delegația Consiliului 
nai al Frontului Unității 
liste, condusă de Eugen 
leanu, vicepreședinte al 
liului. care a participat

Națio- 
Socia- 
Jebe- 

Consi- 
_ _____ ..... la lu

crările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Istiqlal din 
Maroc, s-a înapoiat joi în Capi
tală.

Din delegație a făcut parte 
Nicolae Sandu, secretar al Con
siliului județean Tulcea al Fron
tului Unității Socialiste.

DECRET
Prin Decret Prezidențial, to

varășul Porfir Negrea a fost nu
mit ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Republica 
Gaboneză.

VIZITĂ
O delegație a Crucii Roșii din 

Cuba, formată din Elio Musibay 
și Felix Correoso, conducători 
ai organizațiilor de Cruce Roșie 
din provinciile Havana și Orien- 
te, au făcut o vizită în țara 
noastră între 10 și 19 septembrie, 
la invitația Societății de Cruce 
Roșie din România.

în timpul șederii in țara noas
tră, delegația a fost primită de 
general-colonel Mihai Burcă, 
președintele Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie, și 
s-a întîlnit cu membri ai comi
siilor de Cruce Roșie din între
prinderi și instituții din Capitală 
și din județele Maramureș și 
Satu Mare.

Japoniei, scorul este 
0—0, ambele partide 
întrerupte.

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Canada 1—0 (1) ; Columbia 
— Porto Rico 1—0 (1) ; Bul
garia — Spania 1—0 (1) ; 
Finlanda — Mexic 1—0 (1) ; 
Cehoslovacia — Suedia 1—0 
(1) ; Irlanda — Irak 1—0 (1).

• LA OSTRAVA a început 
un turneu internațional de 
box. Ia care participă 83 de 
pugiliști din 11 țări, printre 
care și România.

În gala inaugurală, boxe
rul român Ghorghe Ciochină 
(categoria pană) l-a învins 
la puncte pe Zornow (R. D. 
Germană). La* aceeași cate
gorie, Koroteev (U.R.S.S.) 
l-a întrecut pe Korkonenom 
(Finlanda).

In limitele categoriei mij
locie mică, polonezul Nem- 
kewicz a dispus Ia puncte 
de pugilistul român Ștefan 
Florea.
• ASTĂZI, în orașele el

vețiene Berna și Thun, în
cep întrecerile campionatelor 
mondiale de tir. La actuala 
ediție a competiției și-au a- 
nunțat participarea peste 
1100 de concurenți din 59 de 
țări, printre care și România.

Din lotul român fac parte, 
printre alții, Dan Iuga, Mar
cel Roșea, Nicolae Rotaru, 
Cornel Ion. Virgil Atanasiu, 
Gheorghe Sencovici, Ion O- 
lărescu, Petre Șandor, Ște
fan Caban, Anișoara Matei 
și Mariana Feodot.

• TURNEUL INTERNA
TIONAL DE RUGBY, „Tro
feul Albena" s-a încheiat la 
Varna cu victoria selecționa
tei României ca<re a întrecut 
în finală cu scorul de 26—0 
(1&—0) formația Fiii din 
Moscova. în partida pentru 
locul trei, echipa Poloniei a 
învins cu scorul de 19—15 
reprezentativa Cehoslovaciei.

• CAMPIONATELE NA
ȚIONALE DE TENIS au 
continuat ieri la arena Pro-

greșul din Capitală cu sfer
turile de finală ale probei 
de simplu bărbați. Iată re
zultatele : 
Constantin 
6—1, 6—1 ; 
Ion Sântei 
Viorel Sotiiriu 
Marcu 6—4, 6—3, 6—1 ; Du
mitru Hărădău — Sever 
Mureșan 71—5, 6—3, 6—1.

• ASTAZI ÎNCEPE LA 
POONA (localitate de un 
milion de locuitori, situată la 
180 km sud de Bombay) pri
ma semifinală interzonală a 
„Cupei Davis“ dintre echi
pele de tenis ale U.R.S.S. și 
Indiei.

Meciul se va disputa pe un 
teren acoperit cu gazon și 
se anunță extrem de strîns. 
India, care a eliminat anul 
acesta echipa Australiei, ali
niază o formație în frunte 
cu frații Vijay și Anand 
Amritraj, în timp ce selec
ționata U.R.S.S. are ca princi
pal atu pe Alexandr Metre- 
veli, finalist în 1973 la tur
neul de la Wimbledon.

Din echipa sovietică mal 
fac parte Teimuraz Kakulia, 
Vladimir Korotkov și Vladi
mir Borisov.

A doua semnifinală inter
zonală, cea dintre formațiile 
Italiei și Republicii Sud- 
Africane, se va desfășura în
tre 3 și 5 octombrie la Jo
hannesburg. Meciul a fost 
aminat cu două săptămini 
pentru a permite jucătorilor 
italieni să se aclimatizeze și 
pentru a se acomoda cu con
dițiile speciale de joc, întru- 
cit partidele se vor disputa 
pe un teren de asfalt.

Tom a Ovici — 
Popovici 6—1, 

Traiaji Marcu — 
6—4, 6—4, 6—1 ;

Viorel

Sport pe micul
ecran

Simbătă, 21 septembrie
Ora 16,35 : Magazin sportiv. 

Fotbal : Boluspor — Dinamo 
București (reportaj filmat de 
Eugen Schafer), Liverpool — 
Leeds United (selecțiuni înregis
trate de la Londra) și rezuma
te din meciurile primului tur al 
cupelor europene inter-cluburi ; 
„Cupa Națiunilor" la călărie, 
probă de sărituri peste obstaco
le pe echipe (manșa I). Tran
smisiune de pe hipodromul din 
Piazza di Siena de Ia Roma.

Duminică, 22 septembrie
Ora 15,15 : Magazin sportiv. 

Campionatele Balcanice de gim
nastică. Selecțiuni înregistrate 
de la Hvar, „Cupa Națiunilor" 
la călărie (manșa a Il-a). Trans
misiune de la Roma.

Organizația U. T. C. a început
activitatea
(Urmare din pag. I)

Ie cu asta debutau : discutam ce 
evenimente au avut loc pe plan 
intern și internațional. Am citit 
documentele Congresului al 
XI-lea al partidului, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea cadrelor și acti
vului de partid din invățămîntul 
superior și îmi dau seama că 
documente de o asemenea im
portanță trebuie studiate, nu 
citite. Asta vom face în urmă
toarea perioadă : toți uteciștii 
clasei vor studia documentele 
amintite.

N-am discutat problemele pe 
capitole și obiective, pe priori
tăți. Fiecare din interlocutorii 
noștri ne-a spus ce a făcut el, 
ce are de gind să realizeze. Să-i 
criticăm ? Am săvîrși o ne
dreptate. Au procedat cum au 
crezut ei că e bine, mai ales, 
au făcut ceva, n-au așteptat să 
vină cineva cu o listă de pro
bleme : „faceți asta și asta". Se 
cerea mai 
ales, mai 
inițiativă, 
tea să-și 
U.T.C. mai devreme de deschi
derea cursurilor, chiar fără titlu 
de ședință, cu atît mai mult cu 
cit mai toți au venit la școală 
cu mai multe zile înainte.

Activitatea trebuia și trebuie 
să înceapă din plin, mai orga
nizat, cu sarcini precise, cu răs
punderi clare. într-o școală,

mult — asta, da ! Mai 
multă organizare și 

Secretarul U.T.C. pu- 
convoace comitetul

din prima zi de școală?
comitetul și activul U.T.C. pe 
clase numără cîțiva zeci de ute- 
ciști ; firesc este ca toți, dar 
absolut toți, să intre în activi
tate. Ziua de 16 septembrie să 
fi prins comitetele U.T.C. cu 
planuri alcătuite pentru primele 
săptămîni, care să ordoneze ac
tivitatea pînă cînd urmează să 
se întocmească programele pe 
un trimestru de școală, și care 
vor fi discutate în adunări ge
nerale ori în plenarele de ac
tiv. Nu se poate, în condițiile 
atitor sarcini, de o asemenea 
importanță, cum sînt cele care 
stau astăzi în fața școlii, deci,, 
implicit, in fața organizației 
U.T.C., să improvizezi activita
tea de la o zi la alta ; mai ales, 
nu poate realiza secretarul 
U.T.C., chiar în condițiile în 
care el este substanțial — une
ori prea substanțial — ajutat 
de îndrumător. Comitetul în 
intregime trebuie repartizat pe 
lingă organizațiile de clase, sa 
le ajute în buna organizare a 
activității, în stabilirea priori
tăților de lucru. Era și este nor
mal să se inițieze largi sondaje 
în rîndul uteciștilor pentru a 
le afla de la început preferințele 
și a-i determina să se integreze 
în preocupările organizației, 
care sînt, de fapt, ale lor.

S-a cerut organizațiilor de ti
neret din școală să fie mal 
dinamice, mai combative, să 
acționeze în spirit revoluționar, 
in toate privințele. Asta presu-

pune asumarea, de la bun 
ceput, a unor răspunderi 
sarcinile generale ale școlii, 
tr-un plan de acțiune pentru 
aceste zile de început — dar 
mai ales în acțiunea practică — 
este imperios necesar să se re
leve intervenția organizației 
U.T.C. pentru a crea un climat 
de învățătură și disciplină. Tre
buie chibzuit cum să asigure 
organizația U.T.C. a școlii, a 
clasei, realizarea unei atmosfere 
de muncă în ateliere ; ea poate 
prelua obligația organizării 
muncii, declanșării întrecerii ti
nerești pentru realizarea planu
rilor de producție. După cum, e 
necesar să se treacă de îndată 
la găsirea soluțiilor pentru ca 
școala, cu tot ce are ea — clase, 
ateliere, laboratoare, internate 
— să fie preluată în răspun
derea gospoaărească a elevilor, 
pentru că toate bunurile sînt ale 
lor și e normal să le îngrijeas
că el.

Am exemplificat, oprindu-ne 
asupra a două din obligatoriile 
aspecte de care comitetele și ac
tivele U.T.C., toți uteciștii, tre
buie, din primele zile, să se 
ocupe. Responsabilitățile sînt, de 
bună seamă, mai numeroase. 
Acestea sint cunoscute. Trebuie 
doar acționat cu operativitate.

Azi este a cincea zi de cursuri. 
Ce se va întimpla în sediile 
comitetelor U.T.C. din școli ? 
Secretarii vor convoca activul să 
pornească din plin la treabă ? 
Sarcinile nu așteaptă !

înv 
din 
In>

fost 
im- 
este 
nu

SIRIMAVO 
R. D. BANDARANAIKE 

Primul-ministru 
al Republicii Sri Lanka

MANEA MĂNESCU 
Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

MARI REDUCERI DE PRETURI PE LITORAL!

MODERN-CLUB

la biroul tnvățămînt din str. Dr.

Informații și înscrieri zilnic Intre orele 8—17.

automatizări 
programare

în municipiul București, potrivit

engleză, franceză, germană (avansați și

Bd. Bucureștii Noi, nr. 48, sector 8. Tel. 6731 98. Mijloace de 
transport : troleibuze 86, 87, autobuz 77, tramvaie 6, 24.

Electronică și 
Informatică și 
Croitorie 
Băiet copii 

Limbi străine :
începători).

ÎNTREPRINDEREA de transport bucurești
• CURSURI DE CALIFICARE pentru s

— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni ; 

Se pot inscrie bărbați și femei în vîrstă de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTĂ DURATA pentru calificare în me

seriile de :
— conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, vîrsta 22—45 ani ;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, vîrsta 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști ; durata de școlarizare este de 3 luni ; 

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, intre 18—35 ani ;
— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (ab

solvenți de liceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18—45 ani, 
fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, pose- 
’ sori ai permisului de conducere C, în vederea obținerii
categoriei D.

Durata cursului :
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagiu In meserie 

de peste 3 ani ;
— 3 luni pentru conducătorii auto cu un stagiu in meserie 

de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE

— indemnizații (mai puțin încasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină la prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport în comun;
— pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii ;
— stabilirea domiciliului ... ____..

prevederilor Decretului 307/1971. pentru conducătorii de 
vehicule.
Doritorii se vor adresa 
Grozovici nr. 4, telefon : 12. 24.14. și 12.19. 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI DE PERSONAL DE 
BORD. I.T.B. RECRUTEAZĂ :

— conducători auto categoria D pentru autobuze. Doritorii se 
pot adresa în Calea Șerban Vodă nr. 164—166, telefon : 
23. 61. 54. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B și C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa in strada Galați nr. 
216, telefon : 11. 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Soiicitanții beneficiază de încadrarea într-o categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante-Bucu- 
rești vă invită să petreceți cîteva zile pe litoralul Mării 
Negre, în luna septembrie a.c., în cele mai elegante și con
fortabile hoteluri din stațiunile : Mamaia, Eforie, Jupiter, 
Saturn, Aurora, Venus și Neptun.

In această perioadă, se aplică reduceri de tarif pînă la 
50%, iar la transport pe C.F.R. 50%, durata sejurului ră- 
mînînd la aprecierea dv.

Informații și înscrieri la filialele de turism din bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și bd. Republicii nr. 4.

ANUNȚĂ DESCHIDEREA URMĂTOARELOR 
CERCURI:



Emisiune dedicată 
României 

și președintelui 
NICOLAE CEAUSESCU 

transmisă de Compania națională 
japoneză de radioteleviziune
Compania națională, japoneză de radioteleviziune „NHK“ 

a transmis, miercuri seara, o emisiune de 30 de minute de
dicată României și președintelui Nicolae Ceaușescu; Din in
terviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu trimișilor 
speciali ai aclestei companii de radioteleviziune au tost re
luate răspunsurile la întrebările privind ritmul de dezvoltare 
economică realizat de România in ultimii ani și perspectivele 
pentru perioada următoare.

Emisiunea a înfățișat apoi, pe larg, telespectatorilor japo
nezi aspecte din biografia președintelui României,, comenta
torul relevind îndelungata sa activitate in mișcarea muncito
rească, căreia i s-a alăturat din fragedă tinerețe, rolul său 
in fruntea partidului și statului in înaintarea țării noastre pe 
calea socialismului și in elaborarea politicii externe de pace 
și colaborare internațională.

Pentru a oglindi dezvoltarea economico-socială a Româ
niei, în cadrul emisiunii au fost prezentate aspecte din Bra
șov, București și Ploiești, subliniindu-se, in comentariul care 
a însoțit imaginile, câ România se. distinge printr-un ritm 
inalt de industrializare, un accent deosebit punîhdu-se pe 
dezvoltarea industriei grelfe, și menționîndu-se că, în anumite 
domenii — cum sint industria constructoare de mașini și cea 
petrochimică — România a înregistrat ritmuri dintre cele 
mai înalte de dezvoltare. S-a evidențiat, totodată, faptul că 
țara noastră are in vedere o dezvoltare economică echilibra
tă, atit a industriei, cit și a agriculturii.

Emisiunea a prezentat, de asemenea, imagini pitorești din 
Delta Dunării, de pe litoralul Mării Negre și din Carpațl, 
comentariul subliniind importanța deosebită pe care România 
o acordă dezvoltării turismului, atit din rațiuni economice, 
cît și pentru faptul că acesta constituie un mijloc de cunoaș
tere și apropiere între popoare.

S-a relevat politica activă a României socialiste pe plan in
ternațional, în acest context menționîndu-se că țara noastră 
întreține relații de prietenie și colaborare eu toate țările so
cialiste și in același timp promovează o politică de dezvoltare 
a relațiilor cu toate țările lumii, pentru asigurarea păcii și 
colaborării internaționale.

Vizita delegației
u. a. s. c. R
in Anglia

în continuarea vizitei pe ca
re o efectuează în Anglia, de
legația U.A.S.C.R. condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., a avut o întilnire cu 
John Randall, președintele U- 
niunii Naționale a Studenților 
(N.U.S.U.K.j. întîlnirea, desfă
șurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a prilejuit un 
util schimb de opinii și infor
mații asupra activității celor 
două uniuni.

Delegația U.A.S.C.R. a parti
cipat, de asemenea, la Confe
rința reprezentanților studenți
lor din institutele pedagogice, 
care și-a desfășurat lucrările în 
orașiil Leeds.

LAOS

a
Prima aniversare

semnării protocolului
la Acordul

de la Vientiane
de 
al 
la

Necunoscutele
scrutinului britanic
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Lucrările Adunării Generale

Consiliul Politic 
Coaliție Națională 
Laosului s-a întrunit 
Luang Prabang pentru a 
sărbători prima aniversa
re a semnării protocolu
lui la Acordul de la 
Vientiane.

a 0. N. U.
Șeful delegației române ales vicepreședinte 

al actualei sesiuni
Miercuri după-amiază, plenara Adunării Generale a O.N.U. si 

cele șapte comitete ale sale au trecut la dezbaterea chestiunilor 
de ordin procedural si organizatoric.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. 
George Macovescu. șeful dele
gației tării noastre la actuala 
sesiune a fost ales, in unanimi
tate. in postul de vicepreședin
te al celei de-a 29-a sesiuni a 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite. Ceilalți 16 vicepreședinți 
ai sesiunii reprezintă urmă
toarele țări : Anglia. Austria. 
Republica Africa Centrală. Coas
ta de Fildeș. R. P. Chineză. Fi- 
lipine. Franța, R. F. Germania, 
Haiti. Liban. Mexic. Nepal. Ni
caragua, U.R.S.S., Statele Unite 
și Zambia

Cele șapte organisme ale A- 
dunării Generale s-au întrunit, 
de asemenea, pentru a-si alege 
președinții. In comitetul numă
rul 1. pentru problemele politi
ce si de securitate, a fost ales 
Carlos Ortiz de Rozas (Argen
tina). în comitetul numărul 2, 
pentru problemele economice si 
financiare. Jidad Karam (Irak), 
în comitetul numărul 3. pentru 
chestiunile sociale, umanitare si 
culturale, d-na Aminata Marico 
(Mali). în comitetul numărul 4,

pentru problemele, teritoriilor 
neautonome, ' Buiar.tir. Dastese- 
ren (Mongolia). Comitetul nu
mărul 5., pentru, chestiunile .ad
ministrative si bugetare, va fi 
condus de Costa Caranicas (Gre
cia). comitetul numărul 6. care 
se ocupă de problemele juri
dică, l-a ales ea președinte pe 
Milan Sahovic (Iugoslavia), iar 
comitetul politic, special - pe Per 
Lind (Suedia).

IM ' /.M/M.M;M- M ;

Ceremonia ridicării drapelelor

La adunare au luat parte 
Khamsouk Keola, președinte 
interimar, vicepreședinte și 
secretar general al Consiliului 
Politic de Coaliție Națională, 
alți membri ai consiliului, repre
zentanți ai cercurilor politice și 
ai organizațiilor de masă din 
Laos.

în cuvîntarea pe care a rosti
t-o cu acest prilej, Khamsouk 
Keola a trecut în revistă pro
gresele înregistrate în ultimul 
an pe calea aplicării protocolu
lui la Acordul de la Vientiane, 
relevind că poporul laoțian a 
depășit dificultățile întîmpinate 
în acest domeniu, în pofida unel
tirilor inamicilor înțelegerii în 
Laos. El a chemat poporul lao
țian să dea dovadă de un înalt 
patriotism în opera de apărare 
a păcii și înțelegerii naționale 
în Laos, să lupte cu hotărîre 
pentru edificarea unui Laos 
independent, democratic, neutru, 
unificat și prosper.

naționale ale Guineei-Bissau, Grenadei
9

și Bangladesh
Miercuri după-amiază în fața 

sediului central al O.N.U, din 
New York a avut loc ceremonia 
ridicării drapelelor naționale ale 
Guineei-Bissau, Grenadei și

întrevedere a ministrului
de externe român

Joi dimineața, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu, șeful delegației țării

• ÎN ORAȘUL FINLAN
DEZ Lappeenranta, impor
tant centru economic și cul
tural din partea de est a 
Finlandei, a avut loc verni
sajul unei expoziții de carte 
românească.

în cadrul expoziției sini 
prezentate lucrări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, alte 
lucrări de literatură social- 
politică, de literatură be
letristică, istorie, științe na
turale. Sint expuse, de ase
menea, desene în acuarelă 
ale unor pionieri și școlari 
din România.

noastre la cea de-a 29-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.. a 
avut o întrevedere cu președin
tele sesiunii, Abdelaziz Boute- 
flika, ministrul afacerilor Exter
ne al Algeriei. Cu acest prilej, 
s-a procedat la o trecere în re
vistă a problemelor majore ale 
agendei actualei, sesiuni, a . fost 
abordată chestiunea creșterii ro
lului O.N.U. în > viața politică 
internațională, a sporirii eficien
tei și eficacității sale. ■

George Macovescu și ■ 
aziz Bouteflika au făcut, 
tă, up schimb de vederi
evoluției pozitive a relațiilor bi
laterale, pe multiple planuri, 
dintre România și Algeria, ex- 
primind reciproc dorința dezvol
tării lor în continuare.

Abdel- 
totoda- 
asupra

Reuniunea

Bangladesh care, cu o zi înain
te au fost primite în rindurile 
statelor membre ale organiza
ției.

Intr-o declarație făcută cu 
acest prilej, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a 

. subliniat că Organizația Națiu
nilor Unite a întreprins, astfel, 
un nou pas major in direcția 
deplinei sale universalități.

Aducînd un omagiu memoriei 
lui Amilcar Cabrai, fost secretar 
general al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.), secretarul gene
ral al O.N.U. a vorbit despre 
marea sa contribuție la condu
cerea luptei de eliberare a po
porului din Guineea-Bissau. Ad
miterea acestui stat în O.N.U., 
a subliniat Waldheim, marchea
ză un nou început pentru po
porul său și semnifică apropie
rea sfîrșitului colonialismului în 
Africa.

De asemenea, secretarul gene
ral a vorbit despre hotărîrea 
guvernului și poporului din 
Bangladesh de a-și reconstrui 
țara și a-și clădi un viitor mai 
bun, precum și despre aspirații
le de libertate ale poporului 
Grenadei.

guvernului 
argentinean
Sub conducerea președintei 

țării, Maria Estela Martinez de 
Peron, in capitala argentineană 
a avut loc o reuniune a guver
nului, la care au participat și 
conducători ai Confederației Ge
nerale a Muncii (C.G.TA, ai 
Confederației Generale Econo
mice, comandanții șefi ai forțe
lor armate, autorități parlamen
tare.

Cu acest prilej, au fost anali
zate situația economică a țării, 
succesele obținute șl perspecti
vele pe care acestea le deschid 
în etapele viitoare. Evaluările 
cu caracter de bilanț au eviden
țiat o serie de realizări pe calea 
dezvoltării economiei naționale. 
Astfel, in cursul primului tri
mestru al acestui an, economia 
Argentinei a inregistrat o creș
tere de 6 la . sută, procentul bra
țelor de muncă neocupate a scă
zut de la 6,6 la sută la 4 la sută, 
:în timp ce consumul maselor 
populare a sporit cu 7 la sută.

Aceste realizări sint în strîn- 
să legătură cu afirmarea unei 
politici economice de apărare a 
intereselor naționale, de lichi
dare a fenomenelor de depen
dență.

La 10 octombrie, 
britanicii vorlua, poa
te, hotărîrea istoricâ 
de a propulsa în frun
tea țârii o coaliție gu
vernamentală. Este un 
adevăr confirmat de 
alegerile din 28 fe
bruarie a.c. că bipar- 
titismul a ieșit înfrînt, 
că forțele partidelor 
tradiționale sint sensi
bil egale, că liberalii 
exercită o deosebită 
atracție asupra alegă
torilor și-și pot întări 
în continuare pozițiile.

ricare ar fi re
zultatul scruti
nului, unul din
tre cei doi ve
terani ai politi
cii britanice din

ultimii 15 ani — Wilson și 
Heath — isi va încheia ca
riera de politician. Nici unul 
nu dorește să mai piarda 
încă o dată alegerile și este 
de la sine înțeles cît de crîn- 
cenă este lupta dintre cele 
două partide, laburist si con
servator. ce arsenal e folosit 
în campania electorală pen
tru adjudecarea celor 635 de 
locuri in Camera Comunelor. 
Majoritatea absolută de 318 
locuri este un deziderat greu 
de atins. Laburiștii au depus 
toate eforturile să le obțină 
în februarie si nu au reușit. 
Le-ar mai fi trebuit, nici mai 
mult nici mai puțin, 20 
locuri. Au format de aceea 
primul guvern minoritar din 
1931. Tot atunci 18 milioane 
de britanici au votat pentru 
conservatori si liberali. Wil
son a încercat, prezentînd 35 
proiecte de lege, să convingă 
aceste milioane de alegători 
că laburiștii sint in stare să 
apere tara de flagelurile in
flației. șomajului, deficitului 
balanței de plăți etc. Slabă 
a fost. însă, adierea de ame
liorare a situației sociale. S-a 
revenit doar la săptămîna de 
lucru normală si s-a renun
țat la legea Carr, a relațiilor 
industriale care generaseră 
confruntarea dintre sindicate 
si precedentul guvern con
servator, soldindu-se cu eșe
cul acestuia. în schimb, re
forme promițătoare au fost 
îngropate de voturile opozi
ției majoritare liberalo-con- 
servatoare, în „cel mai scurt" 
parlament din acest secol 
(șapte luni și zece zile !).

Pe citi a reușit Wilson să-i 
convingă se va vedea Ia 
urne. Deocamdată. maxim 
interes suscită locurile pe 
care le dețin partidele foar
te mici : cele naționaliste din 
Țara Galilor (2 locuri) și 
Scotia (7). ale unioniștilor 
din Ulster (10). ca Si alte 
patru partide diverse. Sint 
indicii că cel puțin partidul 
scoțienilor își va mări nu
mărul de locuri in parla
ment. Laburiștii si conserva
torii se văd constrînsi de 
aritmetica parlamentară să-și 
reconsidere atitudinea fată 
de aceste partide si să le so
licite sprijinul. Vederile con
servatorilor sint împărtășite 
de unionistii din Ulster. Pe 
de altă parte. Partidul Co
munist din Marea Britanic, 
care-și va prezenta candi
dați in 29 de circumscripții 
electorale, cheamă alegătorii 
din alte circumscripții să-și 
dea votul laburiștilor pentru 
a se ajunge la o înfringere 
decisivă a reprezentanților 
marelui business.

întrebarea pe care și-o 
pune electoratul britanic nu 
este in primul rind „cine va 
fi", ci mai ales „ce va fi 
după alegeri". Deși campania 
electorală se desfășoară pe 
tema „cine este cel mai ca
pabil să rezolve cea mai gra
vă criză economică de după 
război ne care o cunoaște 
tara", alegătorii caută în

programele celor trei partide 
promisiuni de reforme care 
să le apere standardul de 
viață, grav amenințat de in
flația record (20 la sută) pe 
care o cunoaște Marea Bri- 
tanie.

Tentativele laburiste de 
ieșire din criza economică au 
aliniat sindicatele la efortu
rile de a da țării un guvern 
puternic. Se poate vorbi 
chiar de o „cooperare gu- 
vern-sindicate" pe terenul 
unor măsuri si proiecte de 
lege cu caracter economic si 
social care satisfac pentru 
moment revendicările sindi
catelor. în schimbul anulării 
controlului asupra salariilor 
si a legii Carr. care limita 
dreptul la grevă. Wilson a 
obiinut de Ia sindicate apro
barea propunerii sale privind 
„contractul social", cu alte 
cuvinte, promisiunea unei li
mitări voluntare a revendi
cărilor de salarii la un nivel 
care să nu depășească pe cel 
al creșterii preturilor. Viziu
nea unui viitor în care sin
dicatele să colaboreze cu un 
guvern laburist exercită o 
mare atracție pentru o parte 
însemnată a electoratului, 
traumatizat timp de patru 
ani de confruntări aprige în
tre conservatori si sindicate.

Wilson a mai reușit să 
prezinte imaginea unui par
tid laburist unit. în ciuda di
vergentelor interne, practi- 
cînd o politică de compromi
suri în problema lărgirii sec
torului si controlului de stat. 
El a avut grijă să ofere un 
răspuns cit de cît mulțumi
tor si celor ce se opun ade
rării la C.E.E.. sugerînd Po
sibilitatea organizării unui 
referendum pe această temă, 
peste un an. 
este favorabilă 
sondajul Gallup 
chiar 8 procente 
de conservatori.

Liberalii propun un guvern 
de unitate naționala, singu
rul capabil, in concepția lor, 
sa rezolve problemele eu 
care este confruntată Marea 
îintanie și. mai aies, să le 
permită accesul la putere in 
cadrul unei coaliții.

Conservatorii, la rindul lor, 
oferă alegătorului britanic 
speranța într-o luptă eficien
ta împotriva inflației si, spre 
ueosemre de laburiști, nu 
exclud posibilitatea consti
tuirii unei coaliții guverna
mentale. mcercind în acest 
fel să se pună la adăpost in 
eventualitatea unui nou ba
lotaj în Camera Comunelor.

Excluzind ideea oricărui 
gen de coaliție, laburiștii mi
zează pe popularitatea ue 
care se bucura. Temeinicia 
acestei aprecieri va fi veri
ficată la numaratoarea votu
rilor. Multi isi aduc aminte 
că la fel ue siguri ue victo
rie se creueau laburiștii cu 
patru ani si opt luni in urma. 
Spre stupefacția lor au pier- 
dut. tara sa găsească o ex
plicație eșecului lor. Tot in 
incertitudine planează si as
tăzi cele trei partide. Alegă
torul britanic are multe mo
tive de nemulțumire si în
grijorare. Cele mai recente 
ii sint mai proaspete în me
morie. Alegătorii doresc ma
suri urgente care să frineze 
fenomenele de criză econo
mică si să satisfacă revendi
cări sociale. Cine l-a convins 
pe alegătorul britanic că 
poate să rezolve problemele 
complexe ale Marii Britanii 
de astăzi : Wilson. Heath sau 
liberalul Thorpe ? Rămine de 
văzut de la caz la caz. de la 
circumscripție la circumscrip
ție. De fiecare vot în parte 
atirnă soarta partidelor. Va 
fi guvern monocolor. bicolor 
sau policolor ?

Dezvoltarea 
învățămîntului 
in Republica 
Vietnamului 

de Sud
în pofida intensificării 

operațiunilor de „pacificare" 
și raidurilor forțelor regimu
lui de la Saigon, întreprinse 
împotriva centrelor populate, 
in zonele controlate de 
G.R.P. al R.V.S., învățămîn- 
tul a continuat să se dezvol
te — relatează agenția „Eli
berarea". Drept elemente 
prioritare fixate de autorități 
în cadrul preocupărilor din 
acest domeniu au fost dezvol
tarea rețelei de școli, comba
terea analfabetismului și pre
gătirea cadrelor didactice.

Exemplificind cu cifre, 
agenția „Eliberarea" arată că, 
în urma sporirii numărului 
de școli și săli de clasă, în 
multe regiuni ale R.V.S. toți 
copiii de virstă școlară sint 
cuprinși în forme corespun
zătoare de învățămînt. De 
asemenea. în zonele de cim- 
pie ale provinciei Quang Tri, 
la sud de paralela 17, anal
fabetismul a fost eliminat in 
cea mai mare parte. în pro
vincia Thua Thien au fost 
înființate școli aproape in 
toate satele, sub controlul 
G.R.P., iar fiecare district 
dispune de o școală pentru 
pregătirea învățătorilor. în 
primele luni ale anului cu
rent, alte nouă școli de cul
tură generală au fost con
struite în provincia montană 
Gia Lai.

Conferința pentru 
securitate și cooperare 

în Europa
• In dezbatere : problema cipriotă • Reprezen
tantul țării noastre a prezentat poziția României 
de reglementare a acestui conflict pe cale pașnică
Comitetul de coordonare — 

organ de conducere în această 
fază a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa 
— a adoptat un nou program de 
lucru, pentru perioada de patru 
săptămîni, între 23 septembrie 
și 18 octombrie 1974, care re
flectă dorința participanților de 
a pune în aplicare hotărîrea a- 
doptată de comitet ca organele 
de lpcru să folosească la maxi
mum ședințele pentru a asigura 
o eficacitate sporită muncii pe 
care o desfășoară.

Comitetul de coordonare a 
dezbătut, de asemenea, pro
blema cipriotă. Primul care a 
luat cuvîntul a fost reprezen
tantul Ciprului, care a atras a- 
tenția participanților și a con
ferinței in general asupra situa
ției critice din țara sa. Subli
niind că nu dorește deschiderea 
unor dezbateri de fond, deoa
rece negocierile de substanță 
au 10c în alte foruri, reprezen
tantul cipriot a subliniat că a- 
ceastă conferință nu poate ne
glija situația creată.

In continuare, au prezentat 
pozițiile guvernelor lor peste 
20 șefi de delegații.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției române, ambasadorul Va
lentin Lipatti a prezentat pozi

ția țării noastre de reglemen
tare a conflictului pe cale paș
nică, prin negocieri, cu partici
parea unui număr cit-mai mare 
de țări interesate, între care, în 
primul rind, țările direct impli
cate, țările membre ale Consi
liului de Securitate, țări din 
Mediterana și din zonă. Ne 
pronunțăm, a spus, el, în modul 
cel mai ferm, pentru retragerea 
tuturor trupelor străine din a- 
ceastă țară, pentru respectarea 
independenței și integrității Ci
prului, pentru asigurarea unei 
conviețuiri pașnice între cele 
două comunități, pentru deplina 
egalitate în drepturi a tuturor 
cetățenilor Ciprului, fără deose
bire de naționalitate. Eveni
mentele din Cipru evidențiază 
cu pregnanță, a arătat vorbito
rul, necesitatea finalizării do
cumentelor pe care le elaborăm 
la această conferință, menite să 
asigure stabilirea unor relații 
noi între state în Europa, bazate 
pe respectarea strictă a princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecul 
în treburile interne, nerecurge». 
rea la forță și la amenințarea 
cu forța, soluționarea pe cale 
pașnică a diferendelor.

Dezbaterile ample care au a-

Atmosfera le 
laburiștilor, 

i acordîndu-le 
avantaj fată

DOINA TOPOR

Demonstrațiile revendicative 
ale agricultorilor din țările 
Pieții comune continuă. Pu
blicăm de astă dată, o ima
gine din Franța : tractoare 

intre Paris si Chantilly

„Remaniere 
guvernamentală11

Utilizarea pașnică a energiei 
nucleare - componentă indispensabilă 

a dezvoltării
în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 18-a sesiuni 

a Conferinței generale A.I.E.A. a luat cuvîntul șeful delegației 
române, ambasadorul Dumitru Aninoiu, reprezentantul 
permanent al țării noastre la agenție.

Evidențiind progresele obținu
te de România în cele trei de
cenii care au trecut de la eli
berarea țării, vorbitorul a ac
centuat asupra rezultatelor în
registrate în domeniul utilizării 
energiei nucleare în scopuri 
pașnice, a relevat atenția deo
sebită acordată în țara noastră 
energeticii nucleare, extinderii 
și diversificării utilizării izoto
pilor și tehnicilor nucleare în 
industrie, hidrologie, agricultu
ră, medicină și biologie, în pro
tecția mediului.

Arătînd că un rol pozitiv în 
înfăptuirea obiectivelor fixate 
de România în cadrul progra
mului său de dezvoltare a apli
cațiilor pașnice ale energiei nu
cleare revine cooperări bilate
rale și multilaterale cu alte 
state interesate, șeful delegației 
țării noastre a subliniat atit 
importanța deosebită a coope
rării in cadrul A.I.E.A. și 
P.N.U.D., un rezultat concret al 
acesteia constituindu-1 crearea 
în România a Institutului pen

tru tehnologie nucleară. Româ
niei, extinderea utilizării ener
giei nucleare în scopuri pașnice 
îi oferă posibilități tot mai 
largi pentru o participare in
tensă la cooperarea internațio
nală în acest domeniu.

Subliniind că astăzi utiliza
rea energiei atomice în scopuri 
pașnice a devenit o componen
tă indispensabilă a soluționării 
problemelor dezvoltării, vorbi
torul a evidențiat dreptul fie
cărui stat, mare sau mic, poșe- 
spr sau nu de armament ato
mic, indiferent de nivelul dez
voltării sale, de a se servi de 
această pirghie a dezvoltării, in 
condiții de deplină egalitate și 
fără nici o discriminare, Ca a- 
tribut indivizibil și inalienabil 
al suveranității sale. Reprezen
tantul României s-a pronunțat 
pentru așezarea cooperării in
ternaționale în acest domeniu 
pe baze durabile prin stabilirea 
unui cadru juridic .de norme și 
de principii fundamentale.

vut loc au evidențiat poziția u- 
nanimă a participanților în 
sprijinul independenței, suvera
nității și integrității teritoriale 
a Ciprului, simpatia lor față de 
poporul cipriot, care încearcă 
mari suferințe, necesitatea unei 
reglementări pe cît de grabnice, 
pe atît de trainice a problemei.

TURCIA

Evoluția crizei 
guvernamentale

Președintele Turciei, Fahri 
Koruturk. și-a încheiat, joi, 
consultările cu reprezentanții 
diverselor formațiuni politice 
din țară, în perspectiva de
semnării unui nou premier 
care să formeze viitoarea e- 
chipă ministerială turcă. Po
trivit agenției REUTER, ob
servatorii politici din Anka
ra sint unanimi în a aprecia 
Că această misiune va fi în
credințată premierului Bu- 
lent Ecevit. liderul Partidu
lui Republican al Poporului, 
care a demisionat în urma 
apariției unor divergențe a- 
preciate ca ireconciliabile în
tre Organizația sa și cealaltă 
formațiune membră a coali
ției, Partidul Salvării Națio
nale.
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la Seul
La Seul a fost anunțată 

miercuri o „remaniere guverna
mentală", în cadrul căreia dicta
torul sud-coreean, „președintele" 
Pak Cijan Hi, a lipsit de porto
foliile lor pe nouă conducători 
de ministere, între care pe un 
„vicepremier", precum și pe 
„miniștrii" justiției, transportu
rilor, comunicațiilor și invăță- 
mintului.

„Remanierea" guvernamentală 
de la 18 septembrie reprezintă 
cea mai masiva' măsură de a- 
cest gen de la cea inițiată în 
decembrie 1973. intre cele două 
acțiuni ale șefului regimului 
intercalîndu-se, însă, recent, în
locuirea a 29 de înalți demnitari 
sud-coreeni, intre care s-au aflat 
„ministrul" de interne și șeful 
poliției regimului de la Seul.

După cura remarcă numeroși 
observatori ai scenei politice 
sud-coreene, modificările minis
teriale la care recurge 
Cijan Hi reflectă în mod 
dent neîncrederea sa tot 
accentuată în persoanele
propriul său anturaj și consti
tuie o încercare de a menține 
cu orice preț regimul dictato
rial in condițiile intensificării 
mișcării pentru democratizarea 
structurilor politice și economi- 
co-sociale din Coreea de sud.

Noi alegeri în Dane
marca ?
• PREMIERUL DANEMAR

CEI, Poul Hartling, a declarat 
că, în cazul în care Folketing- 
ul (Parlamentul danez) va res
pinge vineri la a treia lectură 
proiectul guvernamental referi
tor la reforma fiscală, s-ar pu
tea recurge la noi alegeri. Gu
vernul minoritar liberal-agrari
an nu dispune decit de 22 de 
locuri din cele 179 în Folke
ting.

Mai multe partide, cărora le 
revin 84 de locuri in Parlament, 
s-au pronunțat în favoarea re
formei fiscale, dar nu se cu
noaște incă poziția Partidului 
social-democrat care dispune 
de cel mai mare număr de 
mandate — 46 — și a altor for
mațiuni mai mici al căror vot 
ar putea fi decisiv cu prilejul 
scrutinului de vineri.

Guvernul minoritar liberal-a
grarian condus de Poul Har
tling se află la putere de la 19 
decembrie 1973.

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI, arhiepiscopul Makarios, a 
conferit la Alger cu președintele 
Houari Boumediene, care înde
plinește în prezent și funcția de 
președinte în exercițiu al celei 
de-a patra conferințe la nivel 
inalt a țărilor nealiniate. Pre
ședintele Houari Boumediene a 
exprimat sprijinul hotărit al 
tării sale pentru suveranitatea, 
independența și integritatea te
ritorială a Ciprului, pronunțîn- 
du-se pentru retragerea tuturor 
trupelor străine din insulă.

Vizita la Alger a președinte
lui Makarios constituie prima 
etapă a unui turneu pe care îi 
întreprinde in capitalele mai 
multor țări nealiniate înainte de 
a merge la New York pentru a 
participa la lucrările actualei 
reuniuni a Adunării Generale a 
O.N.U. cu prilejul dezbaterii 
Droblemei cipriote.

Relațiile dintre 
R.F.G. și Finlanda

• MINIȘTRII AFACERILOR 
EXTERNE ai R.F. Germania și 
Finlandei, Hans-Dietrich Gens
cher și Ahti Karjalainen, au 
semnat, joi. la Bonn, o decla
rație comună cu privire la re
lațiile dintre cele două țări, ale 
cărei principii fundamentale sînt 
renunțarea reciprocă la recurge
rea la forță în reglementarea 
diferendelor și respectarea po
liticii de neutralitate a Finlan
dei de către R.F.G., transmite 
agenția D.P.A.

Ministrul de externe finlan
dez a fost primit de președin
tele R.F. Germania, Walter 
Scheel, de cancelarul Helmut 
Schmidt, și a avut convorbiri cu 
omologul său, Hans-Dietrich 
Genscher.

Pak 
evi- 
mai 
din

EVOLUȚIA STAȚIEI „SALIUT-3“
• Stația orbitală sovietică „Saliut—3“ continuă îndeplinirea 

programului de zbor stabilit, informează agenția TASS. Joi, Ia 
ora 9,00 (ora Bucureștiului) „Saliut—3“ efectuase 1 385 de rotații 
in jurul Pămîntului. Toate instalațiile de bord ale stației func
ționează normal, iar prelucrarea datelor furnizate de aparatura 
instalată pe stație se desfășoară neîntrerupt.

Potrivit programului inițial, principalele cercetări vor fi înche
iate la 23 septembrie. După această dată, evoluția lui „Saliut—3“ 
se va încadra într-un program suplimentar, care prevede con
tinuarea experimentelor tehnico-științifice.

Stația orbitală „Saliut—3“ a fost lansată în spațiul extrateres
tru la 25 iunie anul acesta.

SOARTA UNUI 

PACHEBOT
Pe puntea pachebotului i- 

talian „Rafaello", ancorat în 
rada portului Genova, a a- 
vut loc o adunare generală 
„deschisă" la care au parti
cipat membrii echipajului, 
lideri sindicali, oameni poli
tici genovezi și numeroși 
reprezentanți ai celorlalte 
nave ancorate, a căror acti
vitate a fost suspendată in 
semn de solidaritate cu ma
rinarii de pe vasul trans
atlantic.

După cum se știe, pache
botul ,,Rafaello", al cărui 
deficit in exploatare a cres
cut mereu de la darea sa în 
exploatare în 1965, este a- 
menințat, împreună cu un 
alt transatlantic italian „Mi
chelangelo", cu suspendarea 
activității, iar marinarii săi 
cu șomajul.

Participanții la adunare au 
cerut guvernului să rezolve 
problema flotei italiene de 
pasageri aflate in criză, ela- 
borind un plan concret în a- 
cest sens.

în fotografie i „Rafaello" la 
sosirea. în Neapole după ul

tima sa cursă.
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