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Din inima poporului a înflorit 
o fierbinte dorință 

prin care se exprimă 
nestrămutata noastră încredere 
în viitorul comunist al patriei:

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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LA CEL DE AL XI-LEA CONGRES
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SĂ FIE REALES ÎN ÎNALTA FUNCȚIE 

DE SECRETAR GENERAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN!

în cadrul unor fructuoase dialoguri de lucru și al unor însuflețite 
adunări populare, mii și mii de oameni ai muncii —români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — și-au manifestat entuziasta adeziune 
la politica internă și externă a partidului, hotărîrea unanimă de a înfăptui 
neabătut mărețul program de ridicare a României pe cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație.

în dimineața zilei de joi, 17 
octombrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Ion Ioniță, Iosif 
Uglgr. au continuat vizita de lu
cru In județul Maramureș.

După întîlnirile cu comuniștii, 
cu oamenii muncii băimăreni, 
secretarul general al partidului 
s-a aflat în mijlocul locuitorilor 
din alte centre ale frumoaselor 
plaiuri maramureșene, melea
guri străvechi care trăiesc și ele 
din plin viața clocotitoare de 
astăzi a întregii țări.

La Sighetul Marmației și Vi- 
șeu, localități pe care anii so
cialismului le-au înscris pe ver
ticala industrializării, locuitorii 
și-au manifestat sentimentele 
profundei satisfacții de a se re- 
întîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a raporta partidu
lui succesele dobîndite în întîm- 
pinarea mărețului eveniment, 
Congresul al XI-lea, de a-și 
exprima totala adeziune și apro

bare față de documentele 
pe care forumul comuniștilor 
români este chemat să le apro
be, deschizînd o nouă și strălu
cită pagină in istoria contempo
rană a României socialiste.

Străvechea localitate maramu
reșeană, Sighetul Marmației, ca
re își va sărbători în curînd 650 
de ani de atestare documentară, 
a rezervat secretarului general al 
partidului, încă din primele cli
pe ale sosirii, o primire entuzi
astă. Mii de cetățeni — români, 
maghiari, ucraineni — s-au adu
nat în Piața Unirii spre a-1 sa
luta pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spre a-i exprima 
mulțumirile cele mai vii pentru 
grija pe care o manifestă per
manent pentru destinele națiu
nii noastre socialiste, pentru mi
nunatele condiții de viață crea
te de partid tuturor locuitorilor 
țării.

Politica partidului de dezvol
tare armonioasă a tuturor regiu
nilor patriei noastre a însem
nat pentru Sighetul Marmației,

beneficiar al unor importante 
fonduri de investiții, modificări 
structurale de prim ordin. 
Harta sa economică s-a îmbo
gățit, an de an, cu noi unități 
industriale de prelucrare a 
lemnului, ale industriei ușoare, 
ceea ce a sporit ponderea sa în 
producția industrială a județu
lui. Aici, de pildă, se realizea
ză 40—50 la sută din totalul ex
portului maramureșean. în pei
sajul urbanistic al localității au 
apărut numeroase blocuri de 
locuit însumînd peste 4 000 de 
apartamente, edificii culturale 
și sociale care au sporit perma
nent standardul de viață al lo
cuitorilor săi.

Angajați plenar în eforturile 
întregului popor de a realiza 
cincinalul înainte de termen, 
sighetenii raportează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in aces
te momente de intensă bucurie 
și satisfacție prilejuite de vizi
ta secretarului general, îndepli
nirea Încă de la 17 august a 
sarcinilor pe primii 4 ani ai

cincinalului, ceea ce creează 
premisele obținerii unei produc
ții suplimentare de 246 milioa
ne lei.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți sînt 
întîmpinați cu căldură de Gheor- 
ghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș 
al P.C.R., Ion Ulici, prim-secre
tar al Comitetului municipal de 
partid.

Bătrînul Grigor Ioan oferă 
tradiționala pîine și sare, în- 
mînînd, totodată, cheia orașu
lui. în semn de adînc omagiu, 
cunoscutul artist popular Stan 
Ion Pătraș din Săpința înmînea- 
ză portretul secretarului gene
ral al partidului, sculptat în 
lemn. Tînăra Doca Mihai dăru
iește tovarășei Elena Ceaușescu 
o vestită poartă maramureșeană, 
în miniatură, realizată de meș
teri populari.

(Continuare tn pag. a H-a)

Mulțumind tuturor celor care și-au ex
primat hotărîrea de a susține realegerea 
sa ca secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus:

„VĂ ASIGUR CĂ AȘA CUM VA HOTĂRÎ CONGRESUL, 
PARTIDUL, POPORUL, AȘA VA FI! ÎN CE MĂ PRIVEȘTE, 
CA SOLDAT AL PARTIDULUI, CA LUPTĂTOR PENTRU 
SOCIALISM ȘI COMUNISM, PENTRU INDEPENDENȚA 
ȘI SUVERANITATEA PATRIEI NOASTRE, PENTRU VICTO
RIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA, PENTRU PACE 
ȘI COLABORARE INTERNAȚIONALĂ, VOI FACE TOTUL, 
ÎN ORICE ÎMPREJURĂRI, PENTRU A SERVI PARTIDUL 
ȘI POPORUL!»

La Sighetul Marmației, cei mai tineri cetățeni ai orașului, bucu roși și mîndri că au prilejul să-1 întimpine pe secretarul general 
al partidului, ii adresează un fierbinte bun sosit.

Actualitatea

economică

TRIMESTRU
DECISIV 
IN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR
Cel care afirmă că lumea 

șantierelor este compusă in 
marea ei majoritate din ti
neri, nu face decît să refor- 
muleze un adevăr. însuși 
verbul „a construi", repetat 
de 30 de ani pînă acum, de 
fiecare dată altfel, de fiecare 
dată cu o convingere sporită, 
presupune că, în uriașul pro
ces de metamorfozare a no
țiunii către deplina ei mate
rializare, un rol esențial ii 
joacă tinerii.

O mare parte din aceste 
obiective se află înscrise și 
în agenda de lucru a trimes
trului în care ne aflăm. Si
tuația de pe majoritatea șan
tierelor demonstrează că cea 
mai actuală și mai complexă 
problemă pentru această pe
rioadă o constituie grăbirea 
montajului mașinilor și uti
lajelor cu care vor fi echi
pate noile capacități indus
triale. Urmare a unei strinse 
și permanente conlucrări in
tre furnizor, constructor și 
beneficiar, a ritmului inalt 
de muncă existent pe majo
ritatea șantierelor, numeroa
se obiective industriale, între 
care instalația de gumacid 
B din cadrul Grupului in
dustrial petrochimic Borzcști, 
noua capacitate pentru pro
ducerea paraxilenilor de pe 
platforma petrochimică Plo
iești, instalațiile de azot și 
oxigen din Constanța ș.a. au 
putut fi terminate cu mult 
înainte de termenele stabi
lite.

Pe de altă parte, agenda 
de lucru a acestui trimestru, 
decisiv pentru finalizarea in
vestițiilor, va trebui să con
semneze rolul mai activ al 
organizațiilor de tineret de 
pe acele șantiere și între
prinderile furnizoare de uti
laje care la ora actuală în
registrează încă mari rămi- 
neri în urmă. Ne referim în
deosebi la șantierele între
prinderii de prelucrare a 
aluminiului din Slatina (eta
pa a III-a), întreprinderii 
mecanice din Roman, noilor 
capacități de Ia C.C.H. Dro- 
beta-Turnu Severin, instala
ției de anhidridă ftalică de 
la Combinatul petrochimie 
Brazi, precum și instalației 
de cocsare de Ia rafinăria din 
Ploiești — obiective de pri
mă însemnătate pentru eco
nomia națională. Organiza
țiile de tineret de pe aceste 
șantiere și din întreprinde
rile furnizoare restante au 
datoria să mobilizeze toți 
membrii pentru respectarea 
strictă a disciplinei de fabri
cație la utilajele ce' vor fi 
trimise pe șantiere, să încu
rajeze acele inițiative care 
contribuie efectiv la devan
sarea termenelor de montaj 
sau de punere în funcțiune, 
să respecte întocmai graficul 
zilnic de lucrări, să facă din 
„ziua-lumină“ mai mult 
decît o simplă unitate de 
timp, iar fiecare săptămînă 
de producție să fie, în acest 
sens, o săptămînă record. 
Căci, dincolo de Implica
țiile sale economice, triun
ghiul furnizor-constructor- 
bcneficiar exprimă și o sar
cină politică, de organizație, 
pentru fiecare utecist, indi
ferent de locul de muncă in’ 
care își desfășoară activita
tea. Fiecare tînăr să fie un 
cadru responsabil la locul 
său de muncă, să valorifice 
din plin ideea că face parte 
din acea categorie umană 
care materializează un mare 
efort financiar. Efort care 
trebuie să nască, să modele
ze și să finalizeze o mare 
forță productivă. Conștiința 
că ei formează majoritatea 
trebuie să coincidă mai mult 
ca oricînd și cu certitudinea 
că toți, și fiecare în parte, 
se numără printre cei mai 
buni constructori. De mașini 
și utilaje tehnologice, de 
combinate sau întreprinderi.

PAVEL PERFIL
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Raport muncitoresc la Sighetul Marmafiei

(Urmare din pag. I)

la 
i a 

in- 
una 
ale

Vizita de lucru începe 
Combinatul de prelucrare 
lemnului, modernă unitate 
dustrială, care valorifică i 
din bogățiile de veacuri 
Maramureșului — aurul verde. 
Dispunind de 7 fabrici, utilate 
în mare măsură cu mașini com
plexe produse In țară, combina
tul produce mobilă de diferite 
tipuri și modele, plăci aglome
rate, placaje, furniruri larg so
licitate la export. De 
combinatul desface în 
o bună parte din producția sa în 
peste 30 de țări ale lumii, unde 
marca sigheteană și-a cucerit 
o binemeritată faimă.

Prezentînd date semnificative 
din activitatea combinatului, di- 

Gheorghe 
că, în 
XI-lea 
de aici 
plan

altfel, 
prezent

cin
ai 

și-a 
ale

rectorul general 
Grunstein subliniază 
stea Congresului al 
partidului, colectivul 
realizat sarcinile de
primilor 4 ani ai cincinalului, 
obținînd o depășire la producția 
globală de peste 10 milioane lei.

Discuția secretarului general 
cu reprezentanții Ministerului 
Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, cu cadrele 
de conducere din Centrală și 
specialiștii combinatului se a- 
xează pe una din problemele de 
mare însemnătate pentru în
treaga noastră economie : valo
rificarea superioară a materiei 
prime.

Apreciind rezultatele obținute 
în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază, totodată, 
necesitatea de a întreprinde noi 
măsuri pentru ca lemnul să-și 
găsească o deplină valorificare 
în produse de înaltă calitate.

în secția PAL a întreprinderii, 
secretarul general se interesează 
de modul cum sînt folosite spa
țiile de producție, apreciind e- 
forturile specialiștilor care s-au 
materializat în obținerea unui

spor de producție de 8 la sută 
pe metru pătrat.

Analiza modului în care oa
menii muncii sigheteni reali
zează importantele sarcini ce le 
revin în acest cincinal, își aduc 
contribuția la progresul general 
al patriei, continuă, apoi, 
treprinderea de tricotaje 
tatea“ — întreprindere la 
tînără ca și 
dustrializare

Directorul 
sile Oceanu, 
tisfacție că. de la 30 septembrie, 
acest colectiv și-a îndeplinit pla
nul pe primii 4 ani ai cincina
lului, ceea ce îi va permite să 
obțină o producție suplimentară 
de peste 500 000 tricotaje.

„Unitatea** are sarcini deosebi
te la export. De aceea, problema 
realizării unor sortimente și 
modele noi, la nivelul cerințelor 
beneficiarilor interni și externi, 
a fost abordată, in discuția ce 
are loc în timpul vizitei. Se subV 
liniază că, în acest an, au fost 
realizate peste 800 de modele noi 
pentru export.

Cu prilejul unei vizite anteri
oare, secretarul general a arătat 
că este necesară folosirea cit 
mai judicioasă a spațiilor de 
producție. Specialiștii, în urma 
studierii posibilităților exis
tente, au reușit să găsească so
luții adecvate, obținîndu-se o 
producție suplimentară de 800 000 
tricotaje pe suprafețele introdu
se în circuitul productiv.

S-a’ relevat, totodată, necesi
tatea atingerii parametrilor pro
iectați la toate capacitățile date 
în folosință.

— Ați realizat multe lucruri 
bune, spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In încheierea vizitei, 
urind succese tot mai mari co
lectivului de aici.

în piața din centrul orașului 
a avut loc, apoi, o entuziastă a- 
dunare populară, la care a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

la in- 
,.Uni
tei de 
de in-Combinatul 

a lemnului. 
Întreprinderii, Va- 
informează cu sa-

Pe frumoasele
La Vișeu. 

șeană cu vechi 
ploatarea și prelucrarea lemnu
lui, ca urmare a înfăptuirii po
liticii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor localități
lor țării se construiește o 
fabrică de mobilă cu o capaci
tate de 13 000 garnituri pe an și 
urmează să se ridice o fila
tură de bumbac. Alte obiective 
ale planului prevăd deschide
rea unor exploatări miniere și 
In perspectivă construirea unei 
turnătorii de piese din metale 
neferoase.

Ca urmare a construcției noi
lor obiective, a dezvoltării și 
modernizării actualelor unități, 
numărul locuitorilor orașului o- 
cupați In industrie se va dubla, 
fapt ce șe va răsfrînge în ridi
carea nivelului lor de viață.

Pentru toate acestea, locuito
rii Vișeului, români, maghiari, 
ucraineni, germani, și-au expri
mat din adîncul inimilor calda 
recunoștință față de partid, față 
de secretarul său general.

La entuziasta adunare popu
lară ce a avut Ioc în centrul o- 
rașului, ei au salutat cu înde
lungi și puternice urale și acla
mații pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat.

Rostind un cuvînt de deschi
dere a adunării, tovarășul Gri- 
gore Hontau, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, pri
marul orașului, a spus :

Vizita de lucru pe 
o întreprindeți în orașul 
se petrece în preajma 
de-al XI-lea Congres al 
dului, anul în care sîntem min- 
dri să vă raportăm succese în
semnate în activitatea economi- 
co-socială, pe măsura acestui 
important eveniment în viața

așezare maramure- 
tradiții în ex-

care 
nostru 

celui 
parti-

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Aș vrea, la început, să vă 

transmit un călduros salut din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
guvernului și din partea mea 
personal, să-mi exprim satisfac
ția pentru succesele înregistrate 
dc oamenii muncii din această 
parte a țării în realizarea planu
lui cincinal, pentru contribuția 
lor la dezvoltarea generală a e- 
conomiei noastre naționale.

Pentru realizările pe care 
le-ați obținut în dezvoltarea eoo- 
nomico-socială. in producția in
dustrială doresc să vă adresez 
calde felicitări și urări de noi și 
noi succese în activitatea viitoare. 
(Aplauze puternice).

în urma vizitei pe care am 
făcut-o, e drept, ceva mai de 
muit, s-a dezvoltat și industria 
din orașul dumneavoastră. Se 
ridică o nouă uzină de construc
ții de mașini, s-au dezvoltat 
construcțiile de locuințe. Orașul 
capătă o înfățișare nouă și mo
dernă. Deci și in această parte 
a țării, pe acest străvechi pă- 
mint strămoșesc, rezultatele con
strucției socialismului, ale ridi
cării bunăstării poporului sint 
vizibile peste tot.

Cuvîntarea secretarului gene
ral, îndemnurile sale de a de
pune noi eforturi pentru edifi
carea societății socialiste în pa
tria noastră au găsit un profund 
ecou în inimile miilor de si- 
gheteni care, prin ovații și u- 
rale nesfîrșite, au exprimat ho- 
tărîrea lor de a face totul pen
tru a transpune în viață politi
ca partidului și statului nostru.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primul se
cretar al Comitetului municipal 
de partid, Ioan Ulici, a spus:

Comuniștii, toți oamenii mun-

★

Vizita noastră în orașul dum
neavoastră se înscrie în preocu
parea constantă a conducerii de 
partid și de stat de a se con- 
sfătui cu oamenii muncii, cu co
muniștii, asupra problemelor 
privind dezvoltarea țării. Sîn- 
tem in ajunul Congresului al 
XI-lea și dorim să discutăm 
împreună dacă documentele 
supuse spre dezbatere corespund 
dorințelor și năzuințelor națiunii 
noastre socialiste, dacă poporul 
consideră că ele asigură mersul 
tot mai ferm înainte al Româ
niei socialiste spre comunism, 
spre civilizația cea mai înaltă, 
spre bunăstare și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Și aici, ca pretutindeni unde 
am fost în aceste zile, am con
statat adeziunea unanimă la po
litica internă și externă a parti
dului. Am constatat că comuniș
tii, oamenii muncii aprobă do
cumentele supuse Congresului al 
XI-lea — Programul, Directive
le, Tezele — In care sînt cuprin
se și direcțiile politicii interna
ționale. Ele întrunesc adeziunea 
unanimă a partidului și poporu
lui. deoarece sint expresia poli
ticii noastre de înaintare pe ca-

★
cii din Sighetul Marmației vă 
adresează calde mulțumiri pen
tru marea bucurie ce ne-ați fă
cut-o de a ne vizita locurile, de 
a ne cunoaște preocupările, 
munca pe care o desfășurăm, 
închinată realizării exemplare a 
sarcinilor ce ne revin.

Vă mulțumim din adîncul ini
mii pentru aprecierile și Indica
țiile prețioase pe care ni le-ați 
dat. Ele vor călăuzi întreaga ac
tivitate viitoare a organizației 
municipale de partid, a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

Vă rugăm, tovarășe secretar

★

ica făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe calea 
comunismului, in colaborare 
strinsă cu toate țările socialiste, 
cu toate națiunile, spre o lume 
a păcii și colaborării. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Și Sighetului Marmației ii vor 
reveni în cincinalul viitor sar
cini importante. Orașul dumnea
voastră va cunoaște o dezvolta
re industrială și o dezvoltare 
generală ; aceasta va ridica bu
năstarea fiecărui locuitor pe o 
treaptă superioară, odată cu ri
dicarea nivelului de trai al În
tregului nostru popor. Sînt con
vins că oamenii muncii din Si- 
ghet vor face totul pentru a-și 
îndeplini în cele mai bune con
dițiuni sarcinile viitoare, adu- 
cînd o contribuție tot mai mare 
la progresul general al Româ
niei socialiste.

Cu această convingere, vă 
urez noi succese în activitatea 
dumneavoastră, multă fericire și 
sănătate. (Aplauze puternice, 
prelungite. Se ovaționează pu
ternic pentru partid, pentru Co
mitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

general, să primiți asigurarea 
noastră că vom face totul pen
tru a ne îndeplini obligațiile ce 
ne revin în viitor, pentru ca 
municipiul, alături de întreaga 
țară, să se prezinte cu un bilanț 
bogat, cu succese de prestigiu, 
pentru a cinsti marele forum al 
comuniștilor, Congresul al XI- 
lea al partidului nostru.

Vă mulțumim, vă dorim multă 
sănătate să ne conduceți cu în
țelepciune pe drumul glorios al 
socialismului multilateral dez
voltat, al făuririi comunismului 
în România.

meleaguri ale Vișeului
partidului, a întregului nostru 
popor. <

Documentele celui de-al XI- 
lea Congres al( P.C.R. — a spus 
vorbitorul — au produs și in 
inimile și în conștiințele noas
tre vibrante sentimente de 
bucurie și satisfacție pentru 
perspectivele pe care le des
chid în fața patriei noastre so
cialiste, a minunatului nostru 
popor.

în spiritul proiectului de Di
rective ale Congresului al XI- 
lea, pentru planul cincinal ur
mător ne revin sarcini mobili
zatoare, privind exploatarea ra
țională și valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, extinderea 
lucrărilor de cercetare geologi
că, dezvoltarea capacităților de 
producție existente, diversifi
carea producției. Vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar 
general, că stă in putința noas
tră să realizăm aceste obiecti
ve. să ne depășim sistematic 
propriile realizări.

Luînd cuvîntul în numele co
lectivului de muncă din unita
tea industriei chimice și de me
dicamente Terapia, ing. Aurelia 
Tecușean, după ce a arătat suc
cesele obținute, a exprimat ho- 
tărlrea întregului colectiv de a 
Înfăptui, în mod exemplar, sar
cinile ce-i stau în față.

A vorbit apoi Gheorghe Ca- 
niuca, care a evocat înflorirea 
frumoaselor meleaguri maramu
reșene în anii socialismului, 
munca însuflețită pentru reali
zarea cincinalului în patru ani 
și jumătate, entuziasmul cu ca
re au fost primite și aici docu
mentele programatice ale Con
gresului al XI-lea.

Primit cu nesfîrșite urale și 
aclamații, la adunarea populară 
a locuitorilor din Vișeu, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară

din municipiul Bala Mare
Dragi tovarăși și prieteni,

ce- 
care 

de

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, locuitorilor din orașul 
Vișeul de Sus, in numele Comi
tetului Central al partidului, al 
guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros și 
cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. !“).

In cadrul vizitei pe care am 
făcut-o in Maramureș și in alte 
județe am ținut să vizităm și 
orașul Vișeu, să ne întîlnim cu 
comuniștii și cu oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri strămo
șești. Ne face o deosebită bucu
rie să constatăm că și oamenii 
muncii din Vișeu — Ia fel ca 
cei din județul Maramureș, ca 
întregul popor — au rezultate 
bune în realizarea planului cin
cinal, că și dumneavoastră adu
ceți o contribuție de preț la 
realizarea de către județ a cin
cinalului înainte de termen. 
Pentru toate aceste rezultate vă 
adresez calde 
de noi succese ! 
ternice, urale)..

Ne produce o 
facție faptul că 
dezvoltă unele 
industriale, îndeosebi de prelu
crare a lemnului. în cincinalul 
următor se vor construi noi uni
tăți industriale care vor contri
bui la ridicarea nivelului de 
dezvoltare a acestei părți a țării 
— așa cum se dezvoltă întreaga 
noastră patrie ca rezultat al po
liticii marxist-Ieniniste de am
plasare și dezvoltare a forțelor 
de producție pe întregul terito
riu. Pornim de la faptul că ega
litatea în drepturi intre toți oa
menii muncii, între toți cetățe
nii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, se poate realiza in 
cele mai bune condițiuni în pri
mul rînd printr-o dezvoltare pu
ternică a forțelor de producție, 
prin asigurarea de condiții egale 
de muncă, de viață, de învăță- 
mînt, în toate domeniile, pen
tru toți cetățenii. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.!“).

Constatăm, de asemenea, cu 
multă satisfacție că și orașul 
dumneavoastră, Ia fel ca toate 
orașele țării, se dezvoltă con
tinuu ; se construiesc locuințe 
noi, moderne, asigurîndu-se in 
felul acesta locuitorilor condiții 
tot mai bune de viață.

Tot ceea ce se înfăptuiește in

felicitări și urări
(Aplauze pu

deosebită satis- 
și in Vișeu se 

întreprinderi

orașul dumneavoastră, ca și în 
întreaga țară, demonstrează 
preocuparea constantă a parti
dului și guvernului de a asi
gura, pe măsura dezvoltării for
țelor de producție, ridicarea bu
năstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor ; de
monstrează faptul că tot ceea 
ce facem este închinat omului, 
poporului, fericirii și bunăstării 
întregii noastre națiuni. (Aplau
ze puternice ; urale ; se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Și in orașul dumneavoastră, 
ca, dealtfel, în întregul județ, 
am constatat cu multă bucurie 
că organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii acționează cu 
mult entuziasm pentru întîmpi- 
narea Congresului al XI-lca al 
partidului cu noi succese in ac
tivitatea lor, că documentele ce 
se dezbat astăzi de către între
gul partid și popor — Progra
mul și Directivele — se bucură 
de o apreciere și o adeziune 
unanimă a comuniștilor și oa
menilor muncii din Maramureș. 
Aceasta demonstrează că docu
mentele Congresului corespund 
pe deplin intereselor vitale ale 
celor ce muncesc din țara noas
tră, ale întregului nostru popor, 
asigurînd înaintarea fermă pe 
calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, spre 
comunism, a patriei noastre, 
spre o viață tot mai îmbelșu
gată a întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul** !).

Sînt convins că și în viitor 
comuniștii, oamenii muncii din 
Vișeu, împreună cu toți comu
niștii și oamenii muncii din 
Maramureș, cu întregul nostru 
popor, își vor îndeplini în cele 
mai bune condițiuni sarcinile im
portante ce le vor reveni din 
hotărîrile Congresului ai XI-lea 
al partidului. Am convingerea 
că și dumneavoastră veți aduce 
o contribuție tot mai importantă 
la dezvoltarea Vișeului, la dez
voltarea generală a țării, pă
șind în strinsă unitate spre în
făptuirea visului de aur înscris 
în documentele ce Ie vom adop
ta la Congres — comunismul. 
Fără îndoială, trebuie să lucrăm 
mai bine, să căutăm a gospodări 
mai bine tot ceea ce avem, 
pentru ca fiecare la locul său de 
muncă să poată spune cu mln- 
drie că și-a făcut datoria față 
de colectiv, fată de oraș, față

de comună, față de națiune, față 
de partid, față de cauza pro
gresului și socialismului. (A- 
plauze puternice).

Avînd convingerea că in anii 
următori Vișeul va cunoaște o 
nouă dezvoltare, 
muncii din județul Maramureș 
și din Vișeu își vor îndeplini 
în tot mai bune condițiuni sarci
nile de cinste și onoare ce le 
vor reveni, vă urez succese tot 
mai mari in activitatea viitoare, 
multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze puternice, 
rale, se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. “, 
și poporul" ; se 
puternic pentru partid, pentru 
Comitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

★
In această atmosferă de mare 

entuziasm, o tînără fată, în por
tul străvechi al acestor me
leaguri, dă glas sentimentelor 
de aleasă prețuire și stimă ale 
locuitorilor din această 
țării față de tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu, oferindu-le, 
datinei locului, țesături 
de mină după meșteșugul moș
tenit din generație în generație.

Acest moment atît de grăitor 
pentru simțămintele și gîndurile 
maramureșenilor este trăit cu 
mare bucurie de toți cei pre
zenți care, minute in șir, ovațio
nează pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc mult, 

și apreciez aceste țesături — a- 
devăratc opere de artă populară 
— ca o expresie a angajamentu
lui dumneavoastră de a păstra 
portul strămoșesc, obiceiurile 
strămoșești și de a merge într-o 
strinsă împletire cu ceea ce este 
nou, bazindu-ne pe tradiții, pe 
ceea ce au făcut strămoșii noș
tri în trecut, pentru că numai 
așa vom construi o societate so
cialistă puternică.

Păstrați, deci, obiceiurile, 
porturile strămoșilor, strămoși
lor strămoșilor noștri, care să 
rămină întotdeauna In amintire. 
Vă doresc să nu uitați niciodată 
aceasta. (Aplauze puternice, 
ovații ; urale).

că oamenii

u-
îndelung : 

„Ceaușescu 
ovaționează

parte a 
Nicolae

Elena 
potrivit 
lucrate

Doresc să vă adresez-dumnea
voastră, tuturor locuitorilor din 
municipiul Baia Mare și jude
țul Maramureș un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central, a Consiliului de Stat, a 
guvernului, precum și a mea 
personal. (Aplauze ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R." !).

Ne aflăm în Baia Mare într-o 
vizită de lucru pentru a ne 
consfătui cu activul de partid, 
cu oamenii muncii, cu toți 
tățenii asupra felului în 
s-a desfășurat activitatea
pînă acum și asupra a ceea ce 
avem de făcut în continuare 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor trasa
te de Congresul al X-lea pentru 
cincinalul 1971—1975.

Am ascultat cu multă satis
facție cele spuse aici de primul 
secretar, că municipiul Baia 
Mare și județul Maramureș se 
prezintă la Congresul al XI-lea 
al partidului — care va avea 
loc în curînd — cu succese re
marcabile in îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen, că 
angajamentul luat de a realiza 
cincinalul 
mălaie se 
condiții, 
urale).

Pentru toate rezultatele pe 
care le-ați obținut pînă acum 
in realizarea cincinalului, in 
îndeplinirea sarcinilor de cinste 
care v-au revenit în toate do
meniile de activitate, doresc să 
vă adresez dumneavoastră, tu
turor oamenilor muncii din Baia 
Mare șl din Maramureș felici
tări șl urări de noi și noi suc
cese ! (Aplauze puternice; urale; 
se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R."). I

Deoarece programul intocmit 
și timpul pe care il avem la 
dispoziție nu ne-a permis să 
vizităm și Cavnicul, am folosit 
prilejul acestei adunări popu
lare pentru a inmina minerilor 
de la exploatarea minieră Cav- 
nic, care împlinește 600 de ani 
de activitate. Ordinul Muncii 
clasa I. Aceasta, atît ea sim
bol al îndelungatei activități de 
minerit, cit și, îndeosebi, ca o 
apreciere a activității minerilor 
din Cavnic în anii construcției 
socialiste, a muncii depuse in 
acest cincinal pentru îndeplini
rea în cele mai bune condițiuni 
a planului. Pentru toate acestea 
le adresez calde felicitări și le 
urez noi și noi succese. Rog pe 
tovarășii prezenți aici să trans
mită minerilor din Cavnic și 
familiilor lor celq mai calde 
felicitări, urări de noi succese 
și multă sănătate, precum și 
salutul mineresc „noroc bun“ 1 
(Aplauze puternice ; urale ; se 

scandează : „Ceaușescu-P.C.R. !“)
Dragi tovarăși și prieteni,
Sînt bucuros că și Baia Mare 

ți județul Maramureș, alături 
de multe județe din țara noas
tră, au rezultate bune în înfăp
tuirea cincinalului înainte 
termen. Toate realizările 
ținute de întregul nostru 
por demonstrează justețea 
liticli partidului de industriali
zare, de dezvoltare a tuturor 
sectoarelor de activitate, de 
amplasare rațională a industriei

in patru ani și ju- 
îndeplinește în bune 

(Aplauze puternice ;

și, în general, a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul ță
rii. Aceasta creează condiții 
pentru ridicarea la o viață nouă 
a tuturor localităților, a între
gului nostru popor. (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

Și in continuare, după cum 
ați putut cunoaște din Progra
mul partidului și din Directi
vele ce urmează a fi dezbătute 
și aprobate de Congresul al 
XI-lea, prevedem dezvoltarea 
în ritm intens a întregii activi
tăți economice, a industriei so
cialiste. Municipiului Baia 
Mare și județului Maramureș le 
vor reveni sarcini importante 
pentru îndeplinirea prevederilor 
din aceste documente istoricei 
Se va asigura astfel ridicarea la 
un nivel superior de dezvoltare 
a acestor ținuturi, care întot
deauna s-au aflat in primele 
ri nd uri în lupta pentru înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului nostru. (Aplauze puter
nice).

Nu doresc acum să mă refer 
pe larg la prevederile acestor 
documente, dar aș menționa că 
partidul acordă o atenție deose
bită ridicării nivelului de trai 
material șl spiritual al oameni
lor muncii, al întregului popor,
— așa cum a acordat și în ac
tualul cincinal. Cunoașteți 
în urma măsurilor luate 
acest an de Comitetul Central, 
nivelul de retribuție stabilit de 
Congresul al X-lea va fi nu 
numai realizat, dar chiar de
pășit.- In 1975, toți oamenii mun
cii vor avea un venit cu 3—1 la 
sută mai mare decît se prevă
zuse în planul cincinal. Aceasta 
demonstrează grija și preocu
parea permanentă a partidului 
nostru ca, pe măsura dezvoltă
rii forțelor de producție, a în
tregii economii, să se asigure 
creșterea bunăstării poporului
— țelul suprem al politicii par
tidului, esența însăși a societă
ții socialiste pe care o edifi
căm în țara noastră. (Aplauze 
prelungite ;

cauza ge- 
și păcii, 
urale,).

se

că 
in

scandează

de 
ob- 
po- 
po-

„Ceaușescu — P.C.R.'* !). In
conformitate cu prevederile Pro
gramului și Directivelor, și 
în cincinalul următor vom asi
gura creșterea, în raport cu dez
voltarea întregii economii, a 
bunăstării tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră. De
pinde de noi toți ca tot ceea ce 
ne propunem să fie înfăptuit în 
cele mai bune condiții. De aceea 
este necesară o mai bună orga
nizare a activității, întărirea dis
ciplinei în muncă, întărirea ordi
nii. Fiecare la locul său de mun
că să facă totul pentru a-și a- 
duce contribuția Ia activitatea 
colectivului, la 
nostru popor ! 
nice).

Avem, dragi 
noastră o perspectivă minunată : 
edificarea în următorii ani a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, îna
intarea pe calea făuririi comu
nismului — cea mai avansată so
cietate pe care a cunoscut-o o- 
menirea. Toate aceste obiective 
mărețe însuflețesc întregul nos
tru popor. Putem avea deplina 
garanție că înfăptuind neabătut 
politica Partidului Comunist Ro
mân — care corespunde pe de-

opera întregului 
(Aplauze puter-

tovarăși, în fața

plin intereselor vitale ale națiu
nii noastre și pornește de la con
dițiile concrete ale României — 
vom obține această victorie ! 
(Aplauze puternice, urale).

Sîntem pe deplin conștienți că 
tot ceea ce facem corespunde in
tereselor poporului nostru ; tot
odată, succesele României pe 
calea socialismului sint o contri
buție la cauza socialismului, Ia 
întărirea prestigiului și influen
ței sale in lume, Ia 
nerală a progresului 
(Aplauze prelungite,

Dragi tovarăși.
Mai avenț pînă la Congresul 

al XI-lea o lună și 10 zile. în
tregul popor întimpină Congre
sul cu succese deosebite. Am 
constatat că nici dumneavo stră 
nu rămîneți mai prejos. Intr- 
adevăr, dorim ca Congresul al 
XI-lea să rămină în istorie nu 
numai prin adoptarea Progra
mului și a Directivelor de dezvol
tare economică, dar și ca o ma
nifestare fermă a unității și vo
inței întregului partid și popor 
de a merge neabătut inainte pe 
calea ridicării României pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
spre comunism I (Aplauze puter
nice, urale ; se scahdează i 
„Ceaușescu — P.C.R. “)

Așa cum am menționat și la 
Hunedoara, dorim ca organiza
țiile de partid, comuniștii, oa
menii muncii de pretutindeni — 
deci și cei din Baia Mare și din 
Maramureș — să fie prezenți la 
Congres cu delegați care să re
prezinte voința dumneavoastră 
fermă de a înfăptui neabătut 
politica partidului în toate do
meniile de activitate. Conferința 
județeană, care va avea Ioc în 
curînd. trebuie să fie conferința 
comuniștilor si a oamenilor 
muncii din Maramureș ea tre
buie să trimită la Congres pe 
cei mai buni dintre cei mai buni 
comuniști pentru a chibzui, îm
preună cu comuniștii din întrea
ga țară, cum să acționăm mai 
bine pentru înfăptuirea Progra
mului de înaintare a României 
spre comunism. Sînt convins că 
înțr-adevăr conferința voastră va 
trimite Ia Congres pe cei mai 
buni, că ei vor face cinste oa
menilor muncii din Maramureș I 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cunosc bine organizația de 
partid din Maramureș, cunosc 
oamenii muncii din județul Ma
ramureș. Sint convins că nici in 
viitor ei nu vor rămîne mai pre
jos, că vor face totul pentru a 
fi în primele rînduri ale luptei 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului, a politicii noastre in
terne și internaționale. (Aplauze 
puternice, urale).

Cu aceste gîndurl și cu aceas
tă convingere vă urez dumnea
voastră. tuturor comuniștilor șl 
oamenilor muncii din Maramu
reș noi succese în activitatea vii
toare, succes în viață. Multă să
nătate, bunăstare și fericire I 
(Urale puternice ; aplauze. Se 
scandează': „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“. Cei prezenți la aduna
re ovaționează cu entuziasm 
pentru Partidul Comunist Ro
man, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Prețioase recomandări privind
dezvoltarea industriei municipiului

Satu Mare

Cuvântarea tovarășului

în cursul dimineții de joi to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
au făcut o vizită de lucru, în 
județul Satu Mare.

La această vizită au fost pre- 
zenți tovarășii Vasile Patilineț, 
ministrul economiei . forestiere 
și materialelor de construcții, 
loan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, și Gheorghe Ca
zan, ministrul industriei ușoare.

Pe stadionul municipal, unde 
a aterizat elicopterul preziden
țial, o mare mulțime de oa
meni ai muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — a primit cu entu
ziasm pe secretarul general.

în numele locuitorilor jude
țului, tovarășul loan Foriș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Satu Mare al P.C.R., pre
ședintele ~ 
județean, 
Nicolae 
Elena Ceaușescu, celorlalți oas-V 
peți, un călduros bun venit în 
milenarul oraș de pe Someș.

Obiectivul central al vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului l-a constituit exami
narea stadiului în care se află 
îndeplinirea sarcinilor planului 
cincinal în județ, a experienței 
unor colective industriale din 
municipiul Satu Mare, ca și a 
rezultatelor obținute de organe
le locale de partid și de stat în 
ridicarea așezărilor de pe aces
te meleaguri la nivelul civiliza
ției și progresului socialist, în 
lumina politicii partidului nos
tru, de dezvoltare intensă și ar
monioasă a tuturor județelor ță
rii.

în municipiul Satu Mare au 
fost vizitate două importante 
unități economice •— întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
și întreprinderea „Unio“, unități 
care și-au adus o importantă 
contribuție la îndeplinirea pla
nului producției globale pe pa
tru ani de către industria ju
dețului.

Dialogul 
Ceaușescu 
citorii de 
prelucrare 
profilată pe producția de mobi-

Consiliului popular 
a urat tovarășului 

Ceaușescu, tovarășei

tovarășului 
cu specialiștii și 
la întreprinder

Nicolae 
și mun- 

la întreprinderea de 
a lemnului, unitate

Entuziastă

lă de artă, îndeosebi cu intarsii, 
s-a axat pe problemele valorifi
cării superioare, complexe, a 
materiei prime, sporirii produc
ției de mobilă, asigurării unei 
eficiențe maxime. Realizarea 
mobilierului de artă permite ca 
dintr-un metru cub de material 
lemnos să se obțină produse cu 
o valoare de circa patru ori mai 
mare, în comparație cu mobila 
obișnuită.

în expoziția întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți au avut posibili
tatea să cunoască, prin interme
diul garniturilor expuse, măies
tria artistică a muncitorilor de 
aici, oameni cu o bogată expe
riență, care în prezent pregătesc 
în meseria de intarsier și sculp
tor în lemn cadre și pentru alte 
unități similare din țară. 
Au fost apreciate îndeosebi 
înaltul nivel calitativ al execu
ției, finisajul mobilierului. To- 

Nicolae Ceaușescu a 
con- 

se 
spo- 
pro- 

în

varășul 
cerut ministrului de resort, 
ducerii întreprinderii să 
preocupe, în continuare, de 
rirea eficienței activității 
ductive, a recomandat ca 
proiectarea noilor hale de mobi
lă să se asigure o mai bună 
iluminare naturală.

Gazdele au informat pe se
cretarul genera! al partidului 
că muncitorii întreprinderii, an
trenați în marea întrecere so
cialistă desfășurată în întîm- 
pinarea celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, au reușit 
pînă acum să obțină un avans 
de 135 de zile, ceea ce consti
tuie o garanție sigură că pre
vederile cincinalului vor fi 
deplinite cu mult înainte 
termen.

Luîndu-și rămas bun de 
colectivul intreprindeni. tovară
șul Nicolae Ceaușescu i-a feli
citat cu căldură pe acești pri- 
cepuți meșteri, urindu-le să 
obțină în continuare noi și fru
moase succese.

Discuțiile pe care le-a purtat, 
apoi, secretarul general al par
tidului la întreprinderea „Unio“ 
din Satu Mare cu specialiștii 
din ministerul de resort și con
ducerea uzinei s-au concentrat 
asupra problemei dezvoltării pe 
care o va cunoaște această uni
tate ce urmează să aducă o con
tribuție mai mare la înfăptuirea 
programului de dotare cu ectii-

în
de

ia

ra

pamente complexe a carierelor 
de exploatare la zi a cărbune
lui și a altor unități miniere.

Cu prilejul vizitei sale ante
rioare la Satu Mare, efectuată 
cu doi ani în urmă, secretarul 
general al partidului trasa ca 
sarcină ministerelor interesate, 
elaborarea unui program de spe
cializare și profilare a între
prinderilor producătoare de 
utilaj minier. Reprezentanții 
ministerului și centralei de re
sort au arătat că, în cadrul a- 
cestui program, unitatea din 
Satu Mare a trecut la realiza
rea unor instalații de ridicată 
complexitate tehnologică. Odată 
cu finalizarea planului de inves
tiții prevăzut pentru acest cin
cinal au fost asimilate noi ti
puri de transportoare cu
cleți și locomotive de mină de 
mare capacitate, mașini de ex
tracție și de încărcat minereu. 
Gazdele raportează că, în inter
valul care a trecut de la pre
cedenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, producția de 
utilaj minier s-a triplat, ponde
rea ei ajungînd la aproape 30 
la sută. Proiectele de extinde
re prezentate aici tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prevăd, în 
continuare, o profilare mai 
accentuată a uzinei în această 
direcție.

Pe parcursul vizitării princi
palelor secții ale întreprinderii 
se remarcă faptul că, urmînd 
indicațiile secretarului general 
al partidului, aceste secții au 
fost reorganizate pe principiul 
integrării pe profile, al tipizării 
produselor. Pe spațiile disponi
bile au fost montate 133 de uti
laje noi, îmbunătățindu-se or
ganizarea producției pe fluxuri 
tehnologice.

Adresind felicitări colectivu
lui întreprinderii pentru succe
sele sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ministe
rului de resort să revadă și să 
lărgească programul privind 
dotarea unităților miniere 
echipament tehnic de 
dament, încredințînd 
lui sătmărean, care a 
o bună experiență în 
meniu și dispune de utilajele 
necesare, sarcini mai mari pe 
lima realizării unor instalații 
complexe, atît pentru benefici
arii din țară, cit și pentru ex
port.

cu 
inait ran- 
colectivu- 
acumulat 
acest do-

manifestare de dragoste
și prețuire pentru secretarul general

al partidului

NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară de la Satu Mare

La sfîrșitul vizitei de lucru, 
în piața centrală a orașului Satu 
Mare a avut loc o însuflețită 
adunare populară la care au 
luat parte zeci de mii de oa
meni ai muncii.

Sătmărenii au ovaționat în
delung pe secretarul general al 
partidului, și-au manifestat ata
șamentul față de partid. Lozinci 
în limbile română și maghia
ră exprimau voința locuitorilor 
acestor meleaguri de a fi mereu 
înfrățiți în nobilul efort al 
muncii și luptei pentru trans
punerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, a obiectivelor 
grandioase care călăuzesc mer
sul hotărît al națiunii spre cul
mile civilizației socialiste și co
muniste.

Pe acest fond moral-politic 
deosebit de grăitor, a luat cu- 
vîntul primul secretar 
tetului județean Satu 
P.C.R., care a spus :

Sînt deosebit de 
totodată, emoționat, 
stea pe 
muniștii 
oamenii 
de țară
maghiari, 
naționalități — încredințîndu-mî 
mandatul de a fi mesagerul ce
lui mai înflăcărat îndemn al 
conștiinței lor patriotice — al 
dorinței unanime, entuziast 
exprimată in organizațiile noas
tre de partid — ca dumnea
voastră, cel mai iubit și vene
rat fiu al partidului și țării, să 
'Jiți reales la Congresul al XI-lea 
|n înalta funcție de secretar ge-
*

neral al Partidului Comunist 
Român.

Sintem întru totul încredințați 
că aceste înălțătoare simțămin
te ale noastre, ale sătmărenilor, 
vor întruni deplina și entuziasta 
adeziune a întregului partid, a 
întregului popor, pentru care 
nimic nu este mai presus decit 
să vă știe mereu In fruntea 
partidului și statului, spre binele 
și fericirea patriei și a ei 
prosperă înălțare.

în aceste momente de intensă 
bucurie și emoție, mulțimea a 
izbucnit în ovații și urale 
furtunoase, cu inimile vibrînd 
de adîncă stimă și prețuire pen
tru secretarul general al parti
dului. O lozincă nouă — Iți ver
suri înflăcărate — a fost desfă
șurată deasupra mulțimii, imen
să eșarfă roșie ;

a-și face mereu datoria cu cinste 
față de cauza nobilă a partidu
lui, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea României spre 
culmile strălucitoare ale comu
nismului.

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor 
din municipiul și județul Satu 
Mare, un salut călduros și cele 
mai bune urări din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului, precum și din partea 
mea. (Urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Este o deosebită bucurie pen
tru mine să mă intîlnesc din 
nou cu membrii de partid, cu 
oamenii muncii din Satu Mare. 
Bucuria și satisfacția sînt și 
mai mari constatind că sarcinile 
ce revin sătmărenilor din hotă
rîrile Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale 
îndeplinesc cu succes, că 
Satu Mare s-a înrolat și a obți
nut rezultate bune în marea în
trecere pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen. 
(Urale puternice).

In cadrul politicii generale de 
industrializare, de amplasare a 
forțelor de producție în toate 
județele, pe întreg teritoriul 
țării — și județul Satu Mare a 
cunoscut o dezvoltare impe
tuoasă. De Ia o producție de 2,1 
miliarde lei în 1965, a ajuns la 
3,5 miliarde în 1970, și ' 
junge la 7,2 miliarde în 
Aceasta este o ilustrare 
toare a justeții politicii 
xist-leniniste a partidului 
tru de ridicare la o viață 
a tuturor județelor și 
lor țării, de creare a 
materiale pentru o 
egalitate în drepturi 
cetățenii României 
fără deosebire de naționalitate. 
(Urale puternice, aplauze : se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Am vizitat astăzi două între
prinderi : Fabrica de mobilă și 
Uzinele mecanice. Mi-a făcut o 
deosebită plăcere să constat că 
aceste întreprinderi au rezul
tate bune în activitatea lor. O 
deosebită satisfacție mi-a pro
dus faptul că Uzinele mecanice 
au realizat în ultimii ani pro
grese însemnate : ele produc as
tăzi utilaje de mai mare com
plexitate, au realizat succese în 
buna organizare a producției și 
a muncii, în ridicarea nivelului 
tehnic al producției, obținind, 
în mai puțin de trei ani, o du
blare a producției. In aceeași 
situație se găsesc de fapt și 
alte întreprinderi, 
cauza timpului scurt, nu le-am 
putut vizita de data aceasta. Cu
nosc însă bine aceste întreprin
deri și știu că oamenii muncii, 
colectivele respective au obți
nut succese importante. Ca re
zultat al acestor succese obți
nute de toate întreprinderile, ju
dețul Satu Mare are un avans 
de aproape 120 de zile față de 
planul cincinal și se poate În
scrie în continuare în marea 
luptă pentru realizarea clncina-
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localități- 
condițiilor 
adevărată 
între toți 
socialiste,

pe care, din

lului de către un număr cît mai 
mare de județe, în patru ani și 
jumătate. (Aplauze puternice, 
urale).

Mă bucură, de asemenea, fap
tul că și țărănimea cooperatistă, 
lucrătorii și tehnicienii din agri
cultură, întreaga țărănime a ob
ținut rezultate bune în ultimii 
ani.

Pentru toate aceste rezultate
— rod al eforturilor tuturor oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, al activității desfășurate de 
organizațiile de partid pentru 
unirea tuturor forțelor în lupta 
pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale — doresc să a- 
dresez tuturor oamenilor muncii 
din Satu Mare cele mai calde 
felicitări și urări de noi succese 
in activitatea viitoare ! (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Mai avem puțin timp pînă la 
Congresul al XI-lea. După eum 
se cunoaște, în întreaga țară, 
atît în organizațiile de partid, 
cit și în adunările și reuniunile 
oamenilor muncii, se dezbat is
toricele documente ce vor fi su
puse Congresului al XI-lea — 
Programul partidului și Direc
tivele de dezvoltare economico- 
socială a țării în anii 1976—1980 
și în perspectivă pînă în 1990. 
Din dezbaterile care au avut loc. 
atît în adunările de partid, cît și 
în adunările oamenilor muncii, 
reiese aprobarea unanimă a 
acestor documente care prefi
gurează în mod minunat viito
rul de aur al țării, vic
toria comunismului în Româ
nia. (Urale puternice, aplauze ; 
se scandează : „Ceaușescu-
P C.R.", „Ceaușescu și poporul").

Vizitele de lucru pe care 
le-am efectuat în ultimul timp.
— printre care și vizita de as
tăzi din orașul și județul dum
neavoastră — ne-au dat posibi
litatea să constatăm cu cît en
tuziasm și cu cită hotărîre în- 
timpină oamenii muncii Congre
sul al XI-lea. Am văzut preo
cuparea de a întîmpina Con
gresul cu rezultate cît mai 
bune în realizarea planului în 
toate domeniile de activita
te, chibzuind ce trebuie fă
cut în viitor, cum să fie organi
zată mai bine activitatea în ve
derea înfăptuirii sarcinilor ce 
vor fi trasate de Congresul al 
XI-lea al partidului. (Aplauze ; 
se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Fără îndoială că este o mare 
satisfacție și mîndrie pentru toți 
oamenii muncii să se poată pre
zenta cu fruntea sus la Congre
sul partidului — de fapt, la con
gresul poporului — și să rapor
teze despre rezultatele pe care 
le-au obținut în ridicarea gene
rală a țării și, pe această bază, 
in creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

Putem, intr-adevăr, constata cu 
multă satisfacție că odată cu 
dezvoltarea economică generala 
se înfăptuiesc și prevederile 
Congresului al X-lea cu privire 
la creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor. 
Recentele măsuri ale Comitetu
lui Central cu privire la crește
rea retribuției generale și la spo
rirea mai substanțială a retribu
țiilor mici asigură ca in 1975 
toți oamenii muncii să benefi
cieze de o creștere generală ce 
va fi mai mare decît cea prevă
zută de Congresul al X-lea al 
partidului. (Urale, aplauze).

Avind satisfacția pentru tot 
ceea ce am realizat, nu putem 
desigur să nu vorbinț și de fap
tul că mai există o serie de lip
suri, mai sînt unele aspecte ne
gative in activitatea noastră ; 
dacă asemenea neajunsuri nu 
s-ar fi manifestat, rezultatele 
noastre ar fi fost și mai bune. 
De aceea, acum cînd discutăm 
împreună ce am făcut și ce tre
buie să facem în viitor este ne
cesar să vorbim și de faptul că 
se impun intensificate eforturile 
pentru ridicarea continuă a ni
velului de calificare, a nivelului 
tehnic și de pregătire generală a 
oamenilor muncii. Marile sarcini 
de creștere a producției, de ri
dicare a nivelului tehnic al acti
vității noastre generale — puse 
de Program și Directive — cît și 
contextul general al revoluției 
tehnico-științifice contemporane 
cer ridicarea nivelului de cunoș
tințe al fiecărui om al muncii 
din patria noastră. Iată de ce 
prima problemă ce se pune în 
momentul de față este de a face 
totul pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe astfel îneît cinci
nalul următor să fie cincinalul 
ridicării nivelului tehnic, al ca
lității, al eficienței întregii noas
tre activități. (Urale, aplauze 
puternice).

Este necesar, totodată, să chib
zuim mai bine cum să gospodă
rim atît mijloacele pe care le 
avem astăzi, cît și ceea ce vom 
construi miine, cum să gospodă
rim eficient fiecare leu, fiecare 
gram de materie primă și de 
material. Fiecare colectiv de oa
meni ai muncii are în stăpînirea 
sa, in gospodărirea sa, o parte a 
avuției generale, a întregului po
por. De felul cum fiecare colec
tiv, fiecare om al muncii, fiecare 
organizație de partid, fiecare di
rector va ști să acționeze, depin
de progresul mai rapid al patriei 
noastre. Iată de ce trebuie să 
intensificăm eforturile pentru 
gospodărirea cu chibzuință șl 
eficiență a întregii noastre avu
ții, pentru creșterea pe această 
cale a venitului național șl, ca 
urmare, a nivelului general de 
dezvoltare a țării, a bunăstării 
întregului nostru popor. (Aplau
ze. urale ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul",
„Ceaușescu — P.C.R.").

al Comi- 
Mare al

care mi-au 
sătmăreni, 
muncii din

Înfloritor 
germani

fericit ți, 
pentru cln- 
făcut-o co- 
precum și 
acest colț 
— romăni, 
și de alte

Ceaușescu slavă țării,
Falnic steag In lungul zării, 
La al XI-lea Congres 
AI poporului ales !

în această atmosferă profund 
revelatoare pentru unitatea în
tregului popor In jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresînd sătmăreni
lor un îndemn la noi fapte de 
muncă eroică închinată propăși
rii patriei noastre socialiste, bi
nelui și fericirii tuturor locuito
rilor pămîntului românesc.

Aplauzele, uralele și ovațiile 
care au subliniat
secretarului general al partidu
lui răsunau ca un puternic le- 
gămînt comunist al tuturor ce
tățenilor din întregul județ de

cuvîntarea

Am obținut rezultate bune In 
perfecționarea organizării condu
cerii diferitelor sectoare de acti
vitate. Am încetățenit principiul 
conducerii colective, am creat 
organisme colective în toate uni
tățile economice și sociale. Se 
asigură o participare tot mai lar
gă a oamenilor muncii la întrea
ga activitate de conducere a so
cietății noastre socialiste. De 
altfel nici nu este de conceput 
realizarea unei societăți socialis
te multilateral dezvoltate, a co
munismului, fără a așeza Ia baza 
activității generale atît cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, cit și condu
cerea colectivă, participarea în
tregului popor la edificarea noii 
orînduiri. Socialismul și comu
nismul nu se pot realiza decît 
acționind împreună, într-o strîn- 
să unitate, cu întregul popor și 
pentru popor ! (Aplauze puter
nice, se scandează : „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu-P.C.R").

Este de înțeles că toate aceste 
probleme ne privesc deopotrivă 
pe toți — muncitori, țărani, inte
lectuali. cetățeni ai patriei noas
tre, indiferent de locul și funcția 
pe care o au în stat, indiferent 
de naționalitate. Acestea sînt 
problemele noastre comune și 
trebuie ca, într-o deplină unitate 
să acționăm, fiecare Ia locul său 
de muncă, pentru a ne îndeplini 
în cit mai bune condițiuni sarci
nile și răspunderile ce le avem. 
Fără îndoială că acei cărora par
tidul și statul le încredințează 
răspunderi într-un domeniu sau 
altul trebuie să facă totul pentru 
a corespunde acestei încrederi, 
pentru a se achita cu cin
ste de sarcinile încredințate, 
raportind întotdeauna oameni
lor muncii, 
își îndeplinesc obligațiile. (A- 
plauze. urale Îndelungate. Se 
scandează : „Ceaușescu și 
porul"). Tocmai pornind de la 
aceste considerente, de la Pro
gramul minunat pe care 11 avem 
de înfăptuit în viitor am insistat 
și insist pentru creșterea exi
genței și spiritului de răspun
dere în toate domeniile de acti
vitate. Am insistat și insist ca 
organizațiile de partid, colecti
vele de oameni ai muncii, or
ganele colective de conducere 
din toate unitățile economice și 
sociale să-și întărească spiritul 
de răspundere. Să fim tot mai 
exigenți cu noi înșine, cu toți 
cei care au de îndeplinit o sar
cină sau alta in societatea noas
tră socialistă !

Am chemat pe comuniști și pe 
oamenii muncii să-și sporească 
răspunderea în alegerea orga
nelor de partid. Considerăm că 
birourile de partid, începind de 
Ia organizații de bază, comite
tele de partid — comitetele oră
șenești, comitetele județene — 
sînt, desigur, organe ale parti
dului, dar și ale întregului po
por, pentru că de munca lor de
pinde felul în care se soluțio
nează problemele în fiecare loc 
de muncă, în fiecare comună, 
în fiecare oraș, în fiecare județ. 
Iată de ce nu numai comuniștii, 
ci toți oamenii muncii, toți ce
tățenii trebuie să contribuie la 
alegerea în organele de con
ducere de partid — și în cele de 
stat, fără îndoială — a celor mai 
buni comuniști, a celor mai buni 
activiști, care dau garanția prin 
munca lor din trecut, prin acti
vitatea prezentă, prin preocupa
rea lor de a introduce și pro
mova noul, că vor ști să asigure 
unirea eforturilor generale pen
tru înfăptuirea Programului de 
dezvoltare a țării, de înaintare 
spre comunism. (Aplauze puter
nice, urale îndelungate).

Am reținut cu multă satisfac
ție din cele spuse de primul se
cretar al județului că organiza
țiile de partid se pregătesc pen
tru conferința județeană de par
tid, fiind hotărite să trimită la 
Congres delegați și reprezen
tanți care să acționeze eu fermi
tate pentru adoptarea Progra
mului și Directivelor și afirma
rea hotăririi de a face totul pen
tru realizarea lor în viitor. 
(Aplauze, urale îndelungate ; se 
scandează: „Ceaușescu—P.C.R.").

Cunoașteți prevederile Pro
gramului și Directivelor. Și ju
dețul Satu Mare va înregistra o 
dezvoltare puternică în cincina
lul următor. Cunoscînd bine or
ganizația de partid și oamenii 
muncii din Satu Mare sînt con
vins că — Ia fel ca în acest cin
cinal — vor acționa în continua
re pentru înfăptuirea prevederi
lor de dezvoltare economică so
cială a județului, a întregii țări.

poporului cum

po-

Sînt convins că veți face totul 
pentru a nu rămîne cu nimic 
mai prejos, pentru a vă situa 
printre organizațiile de partid și 
județele fruntașe in înfăptuirea 
sarcinilor de dezvoltare a țării 
noastre. (Aplauze, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.") 

Desigur că în aceste intilniri, 
In aceste adunări populare dez
batem în primul rînd problemele 
privind dezvoltarea țării deoa
rece principala răspundere a 
partidului nostru este înaintarea 
poporului pe calea socialismului 
și comunismului. Dar nu uităm 
nici un moment că avem, în a- 
celași timp, răspunderea de a 
asigura țării noastre o politică 
de pace și colaborare internațio
nală. Există o strînsă unitate 
dialectică între problemele in
terne și cele internaționale. Suc
cesele pe care noi Ie obținem în 
făurirea socialismului, 
carea generală a 
sint, totodată, o 
cauza generală a 
păcii în întreaga 
ze, urale).

Tocmai pornind_ __  ____
considerente atît în Program, cît 
și în Tezele Comitetului Central 
sînt abordate și problemele in
ternaționale. Avem satisfacția să 
constatăm că și politica externă 
a partidului și statului nostru se 
bucură de aprobarea unanimă a 
întregului partid, a întregului 
popor, deoarece ea corespunde 
atît intereselor națiunii noastre 
socialiste, cit șl cauzei socialis
mului, păcii și colaborării in
ternaționale ! (Aplauze puter
nice ; urale — se scandează 1 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Nu doresc să mă refer acum 
Ia problemele internaționale j 
voi menționa numai faptul că 
vom acționa și in viitor pentru 
a întări colaborarea cu toate 
țările socialiste și, desigur, în 

noștri, 
dezvol- 
in curs 
statele 

orîn-

în ridi- 
țării noastre 
contribuție la 
progresului și 
lume. (Aplau-

de Ia aceste

primul rînd cu vecinii 
Vom face totul pentru a 
ta colaborarea cu țările 
de dezvoltare, cu toate 
lumii fără deosebire de __
duire socială. Vom lupta pentru 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, pentru 
o politică de pace și colaborare 
internațională, pentru dreptul 
fiecărui popor de a fi pe deplin 
stăpin pe destinele sale, de a-și 
organiza viața așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Urale prelungite ; se scandează! 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să vă mulțumesc pen

tru manifestările călduroase cu 
care ne-ați intimpinat. In toate 
acestea vedem o expresie a în
crederii dumneavoastră — ca a 
întregului popor dealtfel — in 
politica partidului, o expresie a 
hotăririi de a înfăptui neabătut 
această politică, care corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale 
întregii noastre națiuni. (Aplau
ze puternice, urale).

Doresc, de asemenea, fără a 
anticipa asupra hotăririlor Con
gresului, să mulțumesc organiza
țiilor de partid din Satu Mare 
pentru hotărirea lor de a susține 
alegerea mea ca secretar general 
ai partidului. (Aplauze pre
lungite, urale. Se scandează s 
„Ceaușescu-P.C.R."). Prin a- 
ceasta mulțumesc tuturor sătmă
renilor a căror voință o exprimă 
hotărîrile organizațiilor de par
tid. Vă asigur că, așa cum va 
hotărî Congresul, partidul, po
porul, așa va fi ! In ce mă pri
vește, ca soldat al partidului, ca 
luptător pentru socialism și co
munism, pentru independența și 
suveranitatea patriei noastre, 
pentru victoria comunismului în 
România, pentru pace și colabo
rare internațională, voi face to
tul, în orice împrejurări, pentru 
a servi partidul și poporul ! 
(Aplauze prelungite, urale. Se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul !“).

In Încheiere, doresc să-mi ex
prim încă o dată convingerea că 
oamenii muncii din municipiul 
și județul Satu Mare vor înfăp
tui neabătut sarcinile actuale și 
de viitor. Urez tuturor sătmăre
nilor, tuturor comuniștilor și tu
turor cetățenilor succese tot mai 
mari în activitatea viitoare, mul
tă sănătate și multă fericire 1 
(Aplauze prelungite, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“. 
Cei prezenți la adunare ovațio
nează puternic pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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VIZITA TOVARAȘULU
NICOLAE CEAUȘESCU

Călduroasă primire în Țara Oașului

DIN CRONICA MĂRII ÎNTRECERI

IN INTIMPINAREA CELUI DE AL XI-LEA

CONGRES AL PARTIDULUI

DIN SUCCESELE
CONSTRUCTORILOR
ENERGETICIENI

După vizitarea cunoscutelor 
unități ale industriei sătmărene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost oaspeții tinerei întreprinderi 
integrate de in și cinepă din 
Negrești, vechea așezare rurală 
din frumoasa Țară a Oașului 
fiind astăzi un centru urban cu 
largi perspective de dezvoltare, 
pe plan economic și social.

Tinără este întreprinderea, ti
neri sint muncitorii ei, în ma
rea lor majoritate oșeni, care 
s-au calificat în școli profesio
nale și la cursuri organizate la 
locurile de muncă. Cu acest co
lectiv entuziast, a cărei virștă 
medie este sub 20 de ani, s-a în- 
tilnit secretarul general pentru 
a examina posibilitățile existen
te in vederea ridicării activită
ții la un nivel calitativ superior, 
a îndeplinirii prevederilor pla
nului cincinal înainte de termen 
și în cele mai bune condițiuni.

Directorul întreprinderii, loan 
China, a înfățișat realizările ob
ținute, preocupările pe linia 
valorificării mai depline a mate
riilor prime de care dispune ju
dețul, respectiv inul și cînepa, 
exprimind, totodată, hotărîrea 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de a înfăptui exem
plar sarcinile ce le revin.

Apreciind rezultatele dobîn- 
dite, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat succese tot mai mari co
lectivului.

In timp ce vizita se desfășura 
în unitate, cetățenii din Ne
grești s-au adunat, cu mic cu 
mare, pe platoul din fața între
prinderii. Mulți erau îmbrăcați 
în pitorescul port oșan, purtau 
flori de toamnă, exprimind și 
în acest fel bucuria, sărbătoarea 
din inimile lor. Ei au venit să-l 
salute cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să-i mulțu
mească pentru tot ce a făcut 
partidul ca și acest colț de țară 
să cunoască marile prefaceri în
noitoare ale socialismului. Sint 
nenumărate faptele, realitățile 
despre care ei pot vorbi. Și ora
șul lor trăiește în prezent rit
mul trepidant al industrializă
rii țării.

în această atmosferă entuzias
tă are loc adunarea populară.

Făcindu-se ecoul gîndurilor și 
simțămintelor locuitorilor din 
Negrești, secretarul Comitetului 
orășenesc de partid, Mihai Ani- 
țaș. a spus :

Pentru locuitorii acestei ve
tre strămoșești a scumpei noas
tre patrii, vizita de lucru pe care 
dumneavoastră ați efectuat-o la 
noi, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
constituie un eveniment de o 
deosebită semnificație. Vă ex
prim sentimentele de adîncă re
cunoștință ale celor din Oaș, 
care se mlndresc, astăzi, că. da
torită sprijinului dumneavoas
tră, politicii iubitului nostru 
partid comunist au acum un 
oraș Înfloritor In plină dezvol
tare.

Muncitorii, tehnicienii șl ingi
nerii orașului nostru vă rapor
tează că iși vor respecta cuvîn- 
tul dat, de a realiza sarcinile 
planului cincinal în patru ani și 
jumătate.

Sîntem conștienți că viitorul 
se clădește prin munca noastră. 
Știm că avem încă multe de 
făcut. Comuniștii, toți oamenii 
muncii din localitatea noastră 
au dezbătut cu multă exigență 
și hotărîre documentele Congre
sului al XI-lea al partidului și 
sintcm ferm hotărîți să transpu
nem în viață sarcinile ce ne 
revin din aceste istorice docu
mente.

Comuniștii, toți locuitorii a- 
eestei zone și-au exprimat și 
iși exprimă dorința fierbinte ca 
la cei de-al XI-lea Congres al 
partidului, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să fie reales 
in funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se adresează mulțimii care-1 
aclamă cu deosebită înflăcărare.

Prin ovații și urale, partici- 
panțiî la adunare iși manifestă 
marea bucurie de a-1 fi avut 
în mijlocul lor pe secretarul 
general. Ei iși reafirmă hotărî
rea de a munci cu abnegație 
pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului de dezvoltare 
multilaterală a României socia- 
Ăcte.

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

/a adunarea de la
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
din capitala Țârii Oașului și ce
lor din Țara Oașului, un salut 
călduros și cele mai bune urări 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a guvernului, pre
cum și a mea personal. (Aplauze 
puternice).

Este pentru mine o deose
bită plăcere să mă întîlnesc din 
nou cu locuitorii Țării Oașului 
și să constat că și această parte 
a Republicii Socialiste România, 
acest străvechi pămint româ
nesc a pășit pe calea industria
lizării socialiste ca urmare a po
liticii partidului de dezvoltare 
economico-socială a tuturor lo
calităților țării. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Am vizitat — desigur, in trea
căt — această fabrică a dum
neavoastră. Mi-au produs satis
facție rezultatele obținute pînă 
acum. Ținind seama de progra
mul și de perspectivele dez
voltării României în anii ur

La Satu Mare, la Negrești, la 
Sighetu Marmațiel, Vișeu și 
Bistrița-Năsăud, secretarul ge
neral al partidului s-a consul
tat, ca și în celelalte județe vi
zitate recent, cu comuniștii, cu 
oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — asupra conținutu
lui documentelor care urmează 
să fie dezbătute și aprobate de 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut tuturor să-și 
spună părerea asupra modului 
In care aceste documente oglin

Sosirea în județul Bistrița-Năsăud
După fructuoasele întîlniri din 

cursul dimineții de joi cu oa
menii muncii din județele Ma
ramureș și Satu Mare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Manea Mănescu, 

mători, sint convins că Între
prinderea dumneavoastră și Ța
ra Oașului se vor dezvolta in 
continuare ; se voi- construi noi 
unități industriale și economice 
și la fel ca întreaga țară, Oașul 
va merge in pas tot mai ho- 
tărît pe calea societății socialis
te multilateral dezvoltate, spre 
comunism. (Aplauze puternice).

Sint bucuros că întreprinderea 
dumneavoastră, deși e încă tî- 
nără, s-a angajat cu hotărîre în 
lupta pentru a realiza planul 
cincinal in 4 ani și jumătate. A- 
ceasta e un lucru bun. Doresc 
să vă felicit pentru rezultatele 
de pînă acum și să vă urez noi 
succese în activitatea viitoare. 
Ținind seama de necesitățile in 
continuă creștere ale economiei 
naționale, va fi necesar ca în
treprinderea să se perfecționeze, 
să treacă la prelucrarea mai 
fină a materiei prime, dind țe
sături cu o folosință multiplă, 
inclusiv pentru satisfacerea u- 
nor necesități de îmbrăcăminte. 
Sint convins că atit ministerul, 
cit șl conducerea intreprinderii 

desc perspectivele de dezvol
tare, pe mal departe, a patriei 
noastre socialiste, și in acest 
context dezvoltarea fiecărui ju
deț, a fiecărei localități, asupra 
felului în care ele răspund in
tereselor largi ale celor ce mun
cesc.

Participanții la aceste însufle
țite dialoguri și-au exprimat, 
în unanimitate, adeziunea totală 
față de proiectul de Program 
al Partidului Comunist Român, 
față de proiectul de Directive 
ale Congresului, manifestindu-și, 
totodată, hotărirea nestrămutată 
de a înfăptui cu abnegație lu

Emil Bobu. Cornel Burtică. Ion 
Ioniță, Iosif Uglar, au sosit, în 
cursul după-amiezii aceleiași zi
le. la Bistrița.

Relatarea vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Bistrița-Năsăud, a

Negrești
vor lua măsuri ca, în contextul 
planului de dezvoltare a indus
triei de țesături din in și ci
nepă, această întreprindere să 
ocupe un Ioc tot mai important. 
(Aplauze puternice).

Doresc încă o dată să vă urez 
noi succese in activitatea vii
toare, în munca pentru a ridica 
și această parte a patriei noas
tre socialiste, Țara Oașului, la 
un nivel tot mai înalt de progres 
și civilizație, la o viață tot mai 
bună și îmbelșugată pentru toți 
locuitorii ei.

Vă doresc, de asemenea, să 
păstrați întotdeauna obiceiurile M 
și tradițiile strămoșești, portul, B 
cintecele, felul de a fi al po- n 
porului nostru curajos, demn, B 
hotărit să trăiască liber, inde- K 
pendent, să înainteze în strinsă B 
unitate spre comunism. (Aplauze 9 
puternice, prelungite ; se scan- B 
dează : „Ceaușescu — P.C.R."). M

Vă urez multă sănătate și 
multă fericire tuturor ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu — P.C.R.").

★

minoasele prevederi ale acestor 
documente, încrederea deplină 
în Partidul Comunist Român, în 
conducerea sa.

Și în vizita de astăzi, ca și în 
cea de ieri, de la Baia Mare, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
s-au pronunțat în mod unanim, 
cu înalt simț patriotic, pentru 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul al XI- 
lea, ca secretăr general al par
tidului, văzînd în aceasta cheză
șia înaintării cu succes a patri
ei noastre pe drumul socialis
mului și comunismului.

desfășurării adunării populare 
din orașul Bistrița și cuvîntarea 
rostită cu acest prilej de secre
tarul general al partidului vor fi 
publicate in numărul de miine 
al ziarului.

AU ÎNDEPLINIT 
SARCINILE DE PLAN 

PE PRIMII PATRU ANI 
Al CINCINALULUI

• La 16 octombrie, oamenii 
muncii din Întreprinderile in
dustriale și unitățile econpmice 
ale județului Mureș au atins 
cotele finale ale pianului pro
ducției globale industriale pe 4 
ani din cincinal. Intr-o telegra
mă adresată cu acest prilej C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean 
Mureș al P.C.R. arată că acest 
succes creează premise ca pînă 
la finele anului să se obțină un 
volum de producție globală in
dustrială In valoare de peste 
3 miliarde lei, ceea ce corespun
de unui avans de 76 de zile 
obținut în întrecerea pentru în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen.

• Colectivele a 15 întreprin
deri industriale din județele 
Dolj, Mehedinți și Gorj și-au 
îndeplinit integral angajamentele 
asumate in cinstea Congresului.

o Alte două Întreprinderi im
portante — Combinatul de ce
luloză și hîrtie „Letca" și în
treprinderea de șuruburi — s- au

VEȘTI DE PE OGOARE

AU ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL GRÎULUI

• Peste 100 de cooperative 
de producție și întreprinderi 
agricole de stat din județele 
Dolj, Mehedinți și Gorj au în
cheiat semănatul griului. Lu
crările «int mai avansate în ju

0 nouă stagiune la Studioul I.A.T.C.

„PROCESE"
La Studioul I.A.T.C. stagiunea 

începe cu un spectacol semnifi
cativ pentru profilul acestui 
teatru-școală. Spectacolul „Pro
cese", subintitulat „Studiu de 
dramaturgie românească", reu
nește piesa lui Teodor Mazilu 
„O sărbătoare princiară" și 
fragmente din „Procesul Horia" 
de Al. Voitin. Cele două texte, 
inspirate de evenimentul istoric 
al răscoalei lui Horia, Cloșca 
și Crișan, prilejuiesc întîlnirea 
studenților-actori cu un gen de 
teatru ale cărui tehnici și di
ficultăți se cer cunoscute încă 
din perioada de formare. Ele nu 
se încadrează cu strictețe for
mulei clasice a teatrului istoric, 
preocupat de exactitatea recon
stituirii. Aceste piese înglobea
ză in țesătura dramatică un co
mentariu al • evenimentului isto
ric din unghiul de vedere al 
contemporaneității. Renunțînd 
Ia o parte din mijloacele stră
lucirii și eleganței teatrului is
toric de tip clasic, aceste două 
texte evidențiază omenescul 
personajelor devenite eroi. Eve
nimentul răscoalei lui Horia, 
Cloșca și Crișan apare ca o con
secință firească a condițiilor is
torice obiective. Aura de eroism 
a conducătorilor răscoalei se 
înalță din concentrarea calități
lor de fermitate, • intransigență, 
curaj, demnitate. Calitatea de 
erou revine acestor personaje 
din putința lor de a întruchipa 
idealurile celor mulți.

Profesorul Octavian Cotescu a 
asociat cu inteligență cele două 
texte ca exercițiu de teatru is
toric. Opțiunea pentru aceste 
piese este o premisă a ocolirii 
ticurilor „profesioniste" care se 
pot dobîndi — chiar din mime
tism — în spunerea tiradelor 
retorice ale teatrului istoric de

Deschiderea noii stagiuni a Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii

Stagiunea 1974—1975 a forma
țiilor muzicale ale Radio-televi- 
ziunii Române s-a deschis, joi 
seara, cu un concert susținut de 
Orchestra simfonică, dirijată de 
Emanuel Elenescu, cu concursul 
solistic al pianistei Cristina 
Bruno din Spania. Prima piesă, 
înscrisă in programul serii, a 
fost o lucrare din patrimoniul 
nostru muzical : Uvertura de 
concert pe teme cu caracter 

adăugat pe lista unităților in
dustriale care au atins cotele 
finale ale sarcinilor de plan pe 
4 ani din actualul cincinal. 
Avansul ciștigat în realiza
rea sarcinilor de plan va 
permite muncitorilor și spe
cialiștilor din cele două unități 
să realizeze, pină la 31 decem
brie, o producție suplimentară 
cifrată la 138 milioane lei.

• Colectivul Șantierului de 
construcții forestiere din Focșani 
și-a realizat sarcinile de plan pe 
1974 cu două luni și jumătate 
mai devreme. Plnă la sfinșitul 
anului, constructorii acestei u- 
nități vor mai realiza 6 km dru
muri forestiere In Munții Vran- 
cei.

• Constructorii de rulmenți 
de la Brașov care au îndeplinit 
de mai mult timp sarcinile pe 
patru ani ai cincinalului, pre
cum și angajamentul asumat în 
cinstea Congresului partidului 
au fabricat, de la Începutul a- 
nului și pînă acum, 60 000 rul
menți peste plan.

dețul Dolj. După cum rezultă 
din situațiile operative, pînă în 
prezent, în acest județ, griul a 
fost însămînțat pe mai bine de 
90 la sută din suprafața planifi
cată.

tip clasic. Piesele acestea cu e- 
roi neîmpodobiți de străluciri 
orbitoare cer o interpretare mo
dernă, in nuanțele firescului.

Piesa lui Teodor Mazilu, „O 
sărbătoare princiară", comentea
ză evenimentul istoric al răs
coalei creind o metaforă cu 
semnificații umane valabile pes
te timpuri. Tema salvării cu 
orice preț a aparențelor apare 
în această piesă din confrunta
rea unor personaje pe care în- 
tîmplările Istoriei le silesc la 
acte menite să dezvăluie ade
vărata lor substanță umană. No
bilul Varga și soția lui, Iuliana, 
iși ucid fiica pentru a face din 
ea victima „cruzimii răsculați- 
lor“, pentru a cuceri prin moar
tea ei avantajoasa simpatie a 
împăratului. Profilul acestor 
personaje se conturează din 
permanenta înfruntare dintre 
fals și adevăr, dintre aparență 
și esență. Personajele disimula
te și abjecte cer actorilor o in- 
demînatică trecere dintr-un re
gistru intr-altul, un joc inteli
gent al întruchipării critice, e- 
vidențiind atitudinea interpre
tului. Acest prim spectacol ii 
recomandă pe acești studenți 
ca pe o clasă bună (condusă de 
prof. Octavian Cotescu). Cîteva 
nume se cer menționate în mod 
special : Roși na Cambos, Hora- 
țiu Mălăele, Romeo Pop, Gheor- 
ghe Dănilă.

Acest prim spectacol al stu
dioului anunță o promoție inte
resantă și prezintă cîteva certe 
talente. Așteptăm însă alte spec
tacole, cu un caracter mai di
minuat de exercițiu. Am vrea 
ca celelalte spectacole să aducă 
pe scenă nu cîțiva studenți ta- 
lentați, ci cîțiva actori.

DANA DUMA

popular românesc de George E- 
nescu, după care au fost pre
zentate Concertul pentru pian și 
orchestră in la minor de Schu
mann și Simfonia a IlI-a in fa 
major de Brahms. Această nouă 
stagiune, așa cum a fost conce
pută de organizatorii ei, urmă
rește in principal să răspundă 
dezideratelor generale de acce
sibilitate, diversitate tematică, 
bogăție stilistică, atractivitate.

• Pe rîul Olt, la Vllcele, 
unde se înalță o hidrocentrală 
cu o putere instalată de 15,4 
MW, a început, cu 30 de zile 
înainte de termen, montajul va
nelor necesare primei deschi
deri a barajului central.

• înaintează ou succes lucră
rile și pe șantierul Complexului 
hidroenergetic Sttnca-Costeștl, 
unde s-au turnat primele canti
tăți de beton In corpul viitoru
lui baraj.

TELEX • TELEX • TELEX
Galati:
UN NOU CARGOU DE 8 250 
tdw

a Joi, colectivul Șantierului 
naval de la Galați a lansat la 
apă cea de-a 10-a navă con
struită în acest an. Evenimentul 
a avut loc cu aproape o lună de 
zile în avans față de prevede
rile graficelor.

Noua navă este un cargou de 
8 250 tdw pentru transport de 
mărfuri generale și containeri- 
zate.

Focșani :
O NOUA PREMIERA PE PLAT- 
FORMA METALURGICA

• Pe platforma metalurgici 
Focșani-Sud a fost pusă in 
funcțiune o nouă capacitate 
de producție, destinată să 
livreze ștanțe, matrițe și dis

DE CE OCOLESC COPIII 
CINEMATOGRAFUL 

„DOINA"?
îmi închipui că atunci, cu 

destui ani in urmă, cind s-a în
ființat un cinematograf pentru 
copiii din Capitală — „Doina" 
— inițiatorii au avut in vedere 
o realitate de netăgăduit : aceea 
că cea de a 7-a artă are în cel 
mai tinăr public unul credincios, 
receptiv mesajului ideatic și es
tetic ai filmului. Studii, analize 
sociologice au demonstrat că 
prin intermediul filmului se 
poate înlesni educarea pe mul
tiple planuri a micilor specta
tori și că, totodată, cinematogra
ful modelează gustul pentru 
frumos, deschizînd apetitul pen
tru artă copiilor. O sală primi
toare, plăcută, unde micii spec
tatori să se simtă ca Ia ei a- 
casă și mai ales un repertoriu 
întocmit cu grijă, pe categorii 
de vîrste, ar fi făcut, poate, diu 
„Doina" cei mai căutat cinema
tograf din București. Din pă
cate, lucrurile nu stau așa. Ba, 
dimpotrivă. Dacă te duci dimi
neața sau după amiaza ai ne
plăcuta surpriză de a găsi in 
sală, ici și colo, spectatori doar 
cit să-i numeri pe degete. Ex
cepție fac doar proiecțiile orga
nizate pentru cite o școală, la 
care copiii sint însoțiți de pro
fesori. Cum se face că încasări
le cinematografului „Doina" vin 
să contrazică toate studiile, toa
te analizele sociologice ? Cum 
se face că copiii, aceiași copii 
pe care-i vedem asaltind casele 
de bilete de Ia „Scala", sau „Ca
pitol", sau „Patria", atunci cind 
rulează „Cartea junglei" sau 
„Ursul Yogi" ocolesc cinemato
graful la care sint, sau ar trebui 
să fie, mereu programate doar 
filme destinate lor ? Cum se face 
că pînă și în vacanța mare, cind 
timp au berechet și, s-o recu
noaștem, mulți sint cei care zil
nic ar fi în stare să meargă și 
să vadă măcar un film, cum se 
face, deci, că pină și in vacanța 
mare cinematograful „Doina" a 
dus lipsă de spectatori ?

Răspunsul, sau mai bine zis răs
punsurile, nu mai pot fi enigme 
pentru cel care urmărește reper
toriul respectivului cinemato
graf. Iată-1 : in iunie au rulat 
„Frații Jderi", „Un comisar a- 
cuză", „Păcală" și „Căluțul 
roib" ; în iulie, „Baiul de sim- 
bătă seara" ; „Ursul Yogi", „B.D. 
intră în acțiune" ; „Inima pe 
frînghie" ; în august, „Mary 
Poppins", „O picătură în mare" 
și, pe parcursul unei săptămini, 
un ciclu de filme românești 
(„B.D. intră în acțiune", „Vero
nica", „Veronica se întoarce", 
„Lumea animalelor", „Tinerețe 
fără bătrînețe", „Aventurile lui 
Babuțcă", „Povestirile piticului 
Bimbo", serialul cu „Năică"). A- 
parent sint incluse in program 
destule filme care ar fi putut 
suscita interesul micilor specta
tori. La o analiză mai atentă se 
observă un fapt : acela că la 
cinematograful „Doina" sint 
programate in general. re
luări. Pînă și filmele românești 
destinate copiilor — ca „Veroni-

• Pe șantierul termocentralei 
Tureeni-Gorj s-a trecut zilele 
acestea la folosirea cofrajelor 
metalice modulate pentru con
fecționarea prefabricatelor ne
cesare ridicării obiectivelor a- 
cestui colos al energeticii ro
mânești. Prin utilizarea cofra
jelor de tipul amintit, perioada 
de folosire a acestora s-a ridicat 
la peste 300 de cicluri, iar con
sumul de beton a fost redus cu 
9—20 la sută.

pozitive pentru Întreprinderile 
de prelucrare a metalului din 
Întreaga țară. Noua capacitate 
va produce circa 400 tone utila
je, urmlnd ca In anul 1975 vo
lumul producției să se dubleze.

Tg. Jiu :
EXTINDEREA FORAJULUI CU 
JET

• Sondorii schelelor de foraj 
din cadrul Combinatului indus
trial al petrolului Tg. Jiu au 
extins forajul cu jet la 70 la sută 
din volumul total de lucrări. De 
asemenea, lărgind aria de apli
care a forajului optimizat și a 
forajului cu diamante, sondorii 
unităților amintite au Înregistrat 
o viteză medie de lucru cu 25 de 
metri granlc-lună superioară pre
vederilor de plan și au săpat 
în plus mai mult de 8 000 metri.

cile“ sau „Păcală" — au rulat 
aici la 5—6 luni după premieră ! 
Deci la 5—6 luni după ce marea 
parte a copiilor le văzuseră deja 
pe ecranele celorlalte cinema
tografe. Nu vreau să spun că 
„Veronicile" n-ar fi trebuit să 
ruleze și la „Patria". Dar con
comitent, putea avea loc și o 
premieră la „Doina". La fel 
„Păcală", sau „Aventurile lui 
Babușcă", sau... sau... Tovarășa 
Maria Călinescu, directoarea a- 
cestui cinematograf urgisit de 
întreprinderea cinematografică a 
municipiului București ne spu
nea că la protestul dinsei 
față de o astfel de atitu
dine din partea celor care 
fac programarea și distribuirea 
filmelor, i s-a răspuns că dacă 
ar rula în premieră la „Doina" 
peliculele nu și-ar mai face pla
nul de încasări. Chiar așa să 
fie ? Planul, intr-adevăr, nu și-l 
fac dacă rulează la cîteva luni 
după premieră, dar, altfel, este 
evident că această neplăcută si
tuație nu s-ar întîmpla. Oare 
tovarășii de la întreprinderea 
cinematografică iși închipuie că 
copiii din București așteaptă cu 
stoicism să treacă șase luni sau 
un an ca să vadă, să zicem, 
„Mary Poppins" la „Doina" 7

Pe de altă parte, știu eă e- 
xistă o reală preocupare din 
partea conducerii cinematogra
fului „Doina" de a realiza o per
manentă conlucrare cu cadrele 
didactice din multe școli din 
Capitală. Proiecții realizate spe
cial pentru anumite clase. întâl
niri cu realizatorii de filme, di
mineți de întrebări și răspun
suri au avut loc în anul școlar 
1973—74 cu o anumită regulari
tate. Dar... și aici intervine un 
dar. Atit timp cit copiii sini a- 
duși cu școala Ia film, totul pare 
în ordine. Dar cind „Doina" iși 
propune să facă pe cont propriu 
o astfel de acțiune, ce se in- 
timplă ? Sala rămine aproape 
goală. Acesta este și motivul pen
tru care în vara care a trecut 
nu s-a inițiat nici o astfel de 
manifestare. Adevărul, deloc îm
bucurător, este că din pricina 
repertoriului deficitar, cinema
tograful și-a pierdut, încetul cu 
încetul, spectatorii. Cum. în ce 
fel ar trebui făcută populariza
rea Pentru ca să mai vină copiii 
in propriul lor cinematograf ?

A început de curind noul an 
școlar. Acum ar fi momentul cel 
mai notrivit pentru realizarea 
unei idei atit de bune de cind s-a 
născut. Acum, prin programa
rea unor filme de calitate, in 
premieră. nrintr-un susținut 
plan de acțiune educativă cu 
filmul și, implicit, printr-o ade
vărată popularizare prin inter
mediul școlilor, cu aportul pro
fesorilor. cinematograful ..Doina" 
și-ar putea recănăta încrederea 
și dragostea copiilor Aiffel. s-o 
stntnovn deschis, nu CreiJe,'n că 
ccs rusei simt nevoia unul cine
matograf al reluărilor.

MIRUNA IONESCU
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Spectacol de gală
SOSIRI

Joi după-amiază a sosit In 
Capitală o delegație de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Hubert 
Bgemann, șeful Secției trans
porturi și telecomunicații a 
C.C. al P.S.U.G., care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 
în schimb de experiență în ța
ra noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășul Mihai Marinescu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice 
și Sociale, de activiști de par
tid.

A fost prezent Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București.

ÎNTSLNIRE

Joi dimineața, tovarășul Mi
hai Dalea, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.. s-a 
intilnit cu delegația Congresului 
Irlandez al Sindicatelor — 
I.T.U.C. —, condusă de Andrew 
Barr, președintele I.T.U.C.. care 
efectuează o vizită de prietenie 
și schimb de experiență in țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R.

în cursul convorbirii ce a a- 
vut loc cu acest prilej, desfă
șurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a procedat la un 
schimb de păreri privitor la 
preocupările actuale interne și 
internaționale ale U.G.S.R. și 
I.T.U.C. S-a exprimat, de ase
menea. dorința de a dezvolta în 
continuare relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
centrale sindicale, în interesul 
oamenilor muncii și sindicatelor 
din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Irlanda.

CONVENȚIE

O Convenție privind colabo
rarea științifică între Academia 
Republicii Socialiste România și 
Academia de Științe a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene a fost semnată, joi, la 
București.

Potrivit documentului semnat 
de acad. Cristofor Simionescu și 
prof. Hong Gun Pio. vicepre
ședinți ai celor două instituții, se 
prevede lărgirea, in continuare, 
a colaborării științifice dintre 
Academia Republicii Socialiste 
România și Academia de Știin
țe a R.P.D. Coreene. De aseme-, 
nea, în baza acestei convenții,' 
înaltele foruri științifice iși 
vor acorda, reciproc, ajutor in 
rezolvarea problemelor tehnico- 
științifice, în pregătirea cadre
lor, prin elaborarea unor pro
bleme comune de cercetare, 
schimburi de materiale științi
fice și informative, și de publi
cații.

VINERI, 18 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I
16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Emi

siune tn limba germană. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. Pentru 
viitorul comunist al patriei. 20.00 
Coloane ale istoriei : „Moldova — 
Tara de Sus". Documentar de Dio- 
nlsie Șlncan. 20.35 Caraglale pe 
ecran. Ctteva din creațiile In 
proză ale clasicului satirei româ
nești, care au văzut lumina ecra
nului tn distribuții de neuitat. 
21,45 Al X-lea Festival de muzică 
ușoară — Veneția 1974. Transmisiu
ne prin Eurovizlune. 22,10 24 de 
ore. 22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17.30 Telex. 17,35 Film artistic : 

,.Vol sări din nou peste băltoace". 
19,10 Din cite flori aduce, toam
na... Muzică ușoară. 19,20 1001 de' 
seri. 19,30 Telejurnal. Pentru 
viitorul comunist al patriei. 20.00 
Treptele afirmării. 20,25 Ancheta 
socială : Clasa a X-a... TV. 31.00 
Lumini pe Dunăre. Muzică ușoară. 
21.20 Publicitate. 21.25 Telex. 21,30 
Meridiane literare. 21,55 Inscripții 
pe celuloid. 22,26 închiderea pro
gramului.

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumire din par
tea ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Cipru, John 
Christophides, pentru felicitările 
adresate cu prilejul Zilei națio
nale a acestei țări.

AJUTOR
în cadrul acțiunilor de ajuto

rare a populației afectate de se
ceta care bîntuie într-un număr 
de țări africane, Societatea de 
Cruce Roșie din Republica So
cialistă România a expediat în 
Gambia și în Insulele Capului 
Verde ajutoare compuse din a- 
lîmente și medicamente.

PLECARE
Joi dimineața, a părăsit Ca

pitala delegația Asociației bielo
ruse de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea, condusă 
de V. L. Pavliukievici, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc Minsk, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră.

Tîrgul Internațional București

FELIX C-32 P
SE PREZINTĂ

Intr-o încăpere dreptunghiula
ră, din sticlă, situată în pavilio
nul central facem cunoștință cu 
calculatorul Felix C-32 P, noutate 
de ultimă oră a industriei româ
nești. Primele date ni le furni
zează însuși calculatorul care 
oferă vizitatorilor și specialiștilor 
curioși să-l cunoască mai bine o 
fișă biografică, transcrisă pe loc, 
din care nu lipsesc: numele, 
locul nașterii, părinții și amănun
tele strict necesare despre ceea 
ce știe să facă. „Felix C-32 P 
este primul calculator de proces 
de concepție românească, din ge
nerația a 3-a, ne spune „el" în 
această originală carte de vizită, 
realizat în comun de Institutul 
de cercetări și proiectări pentru 
automatizări și Institutul de cer
cetări și proiectări pentru tehni
ca de calcul. Calculatorul Felix 
C-32 P poate rezolva următoa
rele probleme : conducerea pro
ceselor industriale din chimie, 
metalurgie, energetică și ciment; 
programe de gestiune a procese
lor industriale ; conducerea cen
tralizată a mașimlor-unelte, 
calcule tehnico-științifice și de

La cea de-a treia ediție a 
Tîrgului Internațional București, 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) participă cu un 
stand.

„Prin prezența sa la această 
manifestare, O.N.U.D.I. îșl pro
pune să încurajeze studierea 
posibilităților de realizare în 
comun a unor proiecte indus
triale, să faciliteze stabilirea de 
contacte în vederea începerii 
negocierilor" — a declarat A. A. 
Farinpour, șeful sectorului tlr- 
guri și expoziții din cadrul a- 
cestui organism.

Pentru reuniunea economică 
găzduită de România, a subli
niat interlocutorul, am primit 
proiectele unor țări ca Pakistan, 
India, Tailanda, Cipru, Sri-

Ansamblul de dans și muzică 
din India a prezentat, joi, sea
ra, un spectacol de gală în Ca
pitală. Prin programul lor, ar
tiștii oaspeți au făcut cunoscu
te diverse stiluri ale dansului 
clasic din India, unele dintre 
ele cu o mare vechime, caracte
ristice mai multor regiuni ale 
țării, precum și cîntece — acom
paniate de instrumente tradițio
nale — din bogatul folclor in
dian. Spectatorii bucureșteni au 
primit cu deosebită căldură pe 
mesagerii artei indiene.

La spectacol au asistat loan 
Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, loan Ceterchi, președin
tele Asociației de prietenie 
româno-indiene, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, personalități ale vieții 
noastre eultural-artistlce, un 
numeros public.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Vishnu K. Ahuja, ambasa
dorul Indiei la București, alțl 
membri ai corpului diplomatic.

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara noas
tră, Ansamblul de dans și mu
zică din India va mai susține 
spectacole la Pitești, Craiova și 
Tîrgoviște.

★

Reprezentanți ai Ansamblului 
de dans și muzică din India s-au

proiectare". Un grup de tineri 
in halate albe oferă informații 
suplimentare celor care le solici
tă. „Încăperea aceasta de sticlă, 
cu tot ce vedeți in ea, reprodu
ce, de fapt, „camera calculatoru
lui" așa cum va arăta ea, nu 
peste mult timp la Fabrica de 
ciment din Hoghiz, unde va co
manda dozarea automată și 
supravegherea principalilor para
metri tehnologici la două linii 
de ciment de 3 000 tone pe zi", 
ne spune Florentina Ioanițescu. 
matematician la I.P.A. în cadrul 
T.I.B., calculatorul Felix C-32 P 
comandă demonstrativ un va
riator electronic de turație și un 
grup de regulatoare analogice 
folosite pentru automatizarea 
grupurilor energetice de 330 MW.

Cu astfel de calculatoare de 
proces vor fi dotate in viitorul 
apropiat întreprinderile, unitățile 
economice importante. In prezent 
pu se poate concepe un proces 
nou de fabricație de mare com
plexitate și capacitate fără intro
ducerea tehnicii de calcul. In 
astfel de situații, volumul de 
informații furnizat de procesul 
tehnologic depășește cu mult po
sibilitățile omului de a le pre
lucra în timp util, de a lua ra
pid cele mai potrivite decizii. 
Calculatorul de proces devin» 
de aceea un accesoriu indispen-

Lanka, Togo, Iran care aînt in
teresate să construiască în co
mun cu România unele obiecti
ve din domeniul industriei chi
mice.

Referindu-se la centrul comun 
O.N.U.D.I.-România, dl. Farin- 
pour a spus : „De cînd am în
ființat acest oficiu, el s-a dove
dit a fi foarte eficient și deo
sebit de activ, iar tn perspecti
vă ne gîndim să constituim un 
sector care să urmărească pro
iectele țărilor în curs de dez
voltare cu România".

★
Pentru noi, participarea 

succesivă la Tîrgul găzduit de 
București simbolizează creșterea 
continuă a volumului afacerilor 
comerciale româno-belginene, a 
spus Maurice Hoorn, directorul 

Intilnit, joi, dimineața, cu zia
riști din Capitală.

Sîntem fericiți — a declarat 
Virendra Nath, consilier în De
partamentul Culturii din India, 
care însoțește ansamblul în tur
neul său — că am avut posibi
litatea să vizităm România în 
cadrul programului de schimburi 
culturale dintre țările noastre. 
Am fost primiți cu foarte multă 
căldură, iar la spectacolele pe 
care le-am dat pînă acum la 
Ploiești și București, publicul 
ne-a aplaudat din toată inima. 
Deși timpul pe care-1 petrecem 
în România este destul de scurt, 
sperăm că vom avea ocazia de 
a cunoaște mai bine cintecul și 
dansul românesc, că ansamblul 
nostru, prin prezența sa, va con
tribui la adincirea relațiilor din
tre cele două popoare.

La rîndul său, Nirmalendu 
Choudhury, profesor de muzică 
folclorică la Universitatea „Ra- 
bindra Bharati", conducătorul 
unui grup instrumental, după 
ce și-a exprimat mulțumirea de 
a fi pentru a doua oară oaspe
tele țării noastre, a vorbit des
pre muzica populară tradițio
nală a Indiei, precum și despre 
activitatea desfășurată de cen
trul folcloric „Loka Bharati", al 
cărui fondator este.

sabil al omului în stăpînirea 
proceselor industriale de precizie 
și anvergură. Rezultatele obținu
te în acest domeniu prin con
struirea acestui calculator de cele 
două colective de tineri de la 
I.P.A., conduse de matematicianul 
Dan Dobrescu și ing. Nicolae 
Marinescu, capătă astfel o mare 
importanță pentru dezvoltarea 
industriei românești. Primul co
lectiv a elaborat sistemele de 
programare pentru calculatorul 
de proces, iar al doilea dispoziti
vele specializate : consola și 
cuplorul de proces.

— Performantele tehnice ale 
calculatorului de proces prezen
tat aici sînt comparabile cu cele 
existente în prezent pe piața 
mondială, ne spune ing. Liviu 
Eivolaru, șeful colectivului de 
engineering din cadrul I.P.A. In 
cincinalul viitor, mai multe uni
tăți importante din principalele 
ramuri industriale vor fi dotate 
cu astfel de calculatoare. Proble
mele complexe ridicate de aceas
tă imperioasă necesitate se vor 
rezolva prin colaborarea institu
telor tehnologice de specialitate 
cu I.P.A. ți I.T.C. Economia 
românească va face astfel un 
nou pas important spre moderni
zare, spre o înaltă eficiență.

IUSTIN MORARU

pavilionului Belgiei la actuala 
ediție a T.I.B. Ritmul sporit de 
creștere al schimburilor de 
mărfuri este evident. Exportu
rile românești în Belgia sînt la 
ora actuală, în plină ascensiune, 
pentru prima parte a acestui an 
cifrele indicînd o creștere de 127 
la sută. Oamenii de afaceri 
belgieni, a remarcat tn încheiere 
M. Hoorn, sînt foarte satisfăeuți 
de contactele avute și sperăm că 
actuala ediție va marca o nouă 
etapă în dezvoltarea relațiilor 
economice bilaterale”.

★

La Tîrgul Internațional Bucu
rești au fost sărbătorite, joi, zi
lele Cehoslovaciei, Belgiei și 
Marii Britanii. Cu acest prilej 
au fost organizate recepții.

DESTOINICI SPORT • fiPOIU

APĂRĂTORI Al PATRIEI
Așa cum am mai relatat la 

Pîrîul Rece s-a desfășurat fi
nala pe țară a Complexului a- 
plicativ „Pentru apărarea pa
triei" concurs inițiat de C.C. al 
U.T.C., dedicat tinerilor ce se 
pregătesc pentru apărarea pa
triei, ciclul doi. La festivitățile 
de deschidere și premiere au 
fost prezenți tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, repre
zentanți ai M.E.I. și M.A.N. în
trecerile care puneau la adevă
rate „probe de foc" pe cei 200 
de finaliști (cite o echipă din 
fiecare județ șl municipiul 
București formată din 3 băieți 
și două fete) au demonstrat, la 
tinerii concurenți — cei mai 
buni din cel o jumătate de mi
lion care au luat startul la e- 
tapa de masă (trecerea probelor 
este obligatorie pentru toți ti
nerii care se pregătesc pentru 
apărarea patriei) — calități fi
zice și morale deosebite, bogate 
cunoștințe de instrucție militară 
și deprinderi practice. Palpitan
tele întreceri cu timpul, testînd 
măiestria și perspicacitatea în 
executarea probelor cuprinse pe 
traseul de 4 000 de m. — traseul 
aplicativ, tragerea la țintă, pista 
cu obstacole — au pus în evi
dență atașamentul și destoinicia 
tinerilor apărători ai patriei so
cialiste.

Pentru frumusețea, spectacu
losul și ineditul acestor între
ceri publicăm, astăzi, pentru ci
titorii ziarului nostru, cîteva 
secvențe în imagini surprinse in 
timpul executării probelor prin
cipale ale traseului aplicativ. E- 
chipați „de front", tinerii alear
gă pe un teren accidentat care 
Ie pune la grea încercare rezis
tența fizică, potențialul de ener
gii (foto 1). Pe parcursul tra
seului ei au avut de rezolvat un 
moment tactic pentru care era 
necesar să cunoască și să se ori
enteze cu ajutorul busolei (foto 
2). Ședința de tragere a fost, 
desigur, proba cea mai dificilă : 
timp limitat, iar la unele obiec
tive ținta era imobilă (foto 3). 
Pista cu obstacole, după cum se 
vede și din imagine (foto 4) ce
rea concurenților mult... echili
bru. Dar orice efort, orice am
biție merită pentru a urca pe 
treptele podiumului de onoare 
(foto 5). Iată-i, bucuroși și min- 
dri de performanțele lor, pe că
pitanii primelor trei echipe cla
sate : Vlad Grigoriu (locul I — 
județul Suceava), Panait Mir
cea (locul 2 — Bistrița Năsăud)

și Marlus Dolban (locul 3 — 
Vrancea).

Și cu prilejul acestei etape fi
nale, ca pe întreg parcursul în
trecerii, complexul aplicativ și-a 
demonstrat utilitatea și valoa
rea, a stimulat antrenarea ma
sei largi a tineretului la pregă

tirea pentru apărarea patriei. De 
aceea, așteptăm cu nerăbdare 
startul în viitoarea ediție a ori
ginalului concurs Complexul a- 
plicativ „Pentru apărarea pa
triei".

V. CĂBULEA 
Fotografiile : V. RANGA

IBiMjl
• Aseară în Sala sporturilor

de la Floreasca selecționata 
masculină divizionară a țării 
noastre la baschet a intilnit cu
noscuta formație Dinamo din 
Moscova. Baschetbaliștii ro
mâni au terminat învingători cu 
scorul de 100—98 (57—53). ,

• Joi după amiază in 
sala „Victoria" din Ploiești a 
avut loc returul meciului mas
culin de handbal dintre echipe
le Steaua București și Hapoel 
Rehovot (Israel), din cadrul 
„Cupei campionilor europeni". 
Handbaliștii români au repur
tat victoria cu scorul de 24—15 
(15—5). în prima Intilnire, echi
pa Steaua terminase învingă
toare cu scorul de 27—12 (16—8).

• In „optimile” de finală
ale turneului internațional de 
tenis de la Barcelona, campio
nul român Iile Năstase l-a în
vins cu 6—1, 6—2, pe vest- 
germanul Pinner. Cehoslovacul 
Kodes l-a învins cu 6—1, 1—6,
7—5 pe mexicanul Ramirez. 
Filliol (Chile) l-a Întrecut cu
6— 1, 6—3 pe olandezul Okker, 
iar Jauffret (Franța) l-a 
învins în mod surprinzător cu
7— 5, 6—4 pe argentinianul Vi
las. Celelalte meciuri nu s-au 
putut disputa din cauza ploii, 
în competiția feminină (sfertu
rile de finală), Coles (Anglia) a 
întrecut-o cu 6—2, 3—6, 7—5 pa 
Virginia Ruzicl (România).

• In turneul Internațional de 
șah de la Manila după desfă
șurarea a 11 runde în clasa
ment conduce danezul Lar
sen cu 6,5 puncte (1) urmat de 
Gheorghiu (România) și Vasiu- 
kov (U.R.S.S.) cu cite 5,5 puncte
Îl cite două partide întrerupte, 

n runda a 11-a, Larsen l-a învins 
pe argentinianul Quinteros iar 
Gheorghiu a întrerupt la muta
rea 41-a cu Cardoso (Filipino).

• După disputarea a 10 run
de, in turneul internațional de 
șah de la Kragujevac, pe primul 
loc al clasamentului se află 
marele maestru bulgar Tringov 
cu 7 puncte, urmat de Vaga- 
nian (U.R.S.S.) — 6 puncte (1) ; 
Jansa (Cehoslovacia) — 5,5
puncte. Șahistul român Victor 
Ciocîltea ocupă locul 6, cu 
4,5 puncte, din 16 concurenți.

* Joi, la Moscova a continuat 
a 13-a partidă a meciului de 
șah pentru finala turneului can- 
didaților la titlul mondial pe ca
re și-l dispută marii maeștri so
vietici Karpov și Korcinoi. Par
tida a fost reluată de la mutarea a 
44-a și jucată pină la mutarea 
a 96-a, cînd a fost din nou între
ruptă, urmlnd să fie continuată 
simbătă. Scorul este in prezent 
7—5 in favoarea lui Karpov.

• Intr-un intervin acordat 
agenției de presă D.P.A., Willy 
Daume, vicepreședinte al Co
mitetului internațional olimpic, 
a declarat că există toate posi
bilitățile ca orașului Moscova să 
1 se atribuie organizarea Jocuri
lor olimpice de vară din anul 
1980, aceasta și pentru a respec
ta tradiționala alternanță a con
tinentelor, dar și ca o recunoaș
tere a realizărilor sportivilor so
vietici la marile competiții mon
diale din ultimele două decenii, 
în afară de aceasta, S.U.A. vor or
ganiza oricum în 1980 „Olimpia
da albă", Lake Placid fiind sin
gura stațiune candidată. Se re
amintește șl faptul că Los An
geles a mai găzduit Jocurile 
olimpice de vară în anul 1932.

La rlndul său, contele Jean de 
Beaumont (Franța) a reafirmat 
poziția adoptată de majoritatea 
comitetelor olimpice europene 
de a susține candidatura orașu
lui Moscova.

• F. C. Liverpool se menți
ne lideră a campionatului en
glez de fotbal, cu 17 puncte din 
12 partide, urmată de Ipswich 
șl Manchester City, eu cite 17 
puncte din 13 meciuri. Rezulta
te tehnice ; Manchester City — 
Arsenal 2-—1 ; Newcastle — 
Wolverhampton 0—0 ; Totten
ham — Carlisle 1—1 ; Middle
sbrough — Luton 1—0.

CINEMATOGRAF?

AGENȚIILE LOTO PRONOSPORT, 
LOCUL DE ÎNTÎLNIRE CU MARILE 

CÎȘTIGURI
O serie de tineri partlcipanțl la sistemele de joo Loto-Pronosport, 

interesați să urmărească o serie de amănunte legate de tragerile 
Loto, Ptonoexpres sau Pronosport, ne-au scris sau ne-au vizitat la 
sediul Administrației de Stat Loto-Pronosport. Aici s-au putut do
cumenta asupra unor lucruri interesante, au cunoscut o parte dintre 
marii ciștigători prezenți să intre în posesia premiilor In bani, au
toturisme sau excursii, câștigătorii de mari premii prezenți :

Bagosl Francisc dih Salonta 50 000 lei la Pronoexpres, Muțlu Le- 
Hția din Brașov 45 375 lei la Loto. Stoica Spiridon din Buzău 50 000 
lei la Loto, Moroșana Maria din Cluj 50 000 lei la Loto, Bartok 
Arpad din Sflntu Gheorghe 50 000 lei la Pronoexpres, Gavrilă Petre 
din Calafat 33 64S lei la Loto, Gîdolu Vaslle din Galați. 48 440 lei la 
Pronoexpres, Nuță Florea din Tg. Jiu 50 000 lei la Loto, Drăgan Lu
cian din Petroșani 50 000 lei la Pronoexpres, Cărămldaru Sabin din 
LUpenl 50 000 lei la Loto, Dinu Ion din Călărași 50 000 lei la Prono
expres, Rălleanu Gheorghe din Podul Iloalel, jud. Iași 33 04Ș Iei la 
Loto, Simache Aurel din Ploiești 50 000 lei la Loto, Roșea Elena din 
Ploiești 50 000 lei la Pronoexpres, Tuță Ioan din Sibiu 50 000 lei la 
Loto, Scheun Maria din Sibiu 50 000 lei la Loto, Ruse Atanase 50 ooo lei 
la Loto, Pantalon Constantin 45 313 lei la Pronoexpres, Stolan Con
stantin 50 000 lei la Pronoexpres, Marinescu Gheorghe 50 000 le! Ia 
Pronoexpres, Șelărescu Alexandru 50 000 lei, plus o sumă de premii 
în valoare de 43 142 lei la Pronosport, toți din București, șl-au expri
mat dorința de a vlzfta In continuare agențiile Loto-Pronosport, lo
cul de lntllnlre eu marile clștlgurl.

Interesant e șl faptul că agențiile Loto-Pronosport stau Ia dis
poziția partlclpanțllor eu amănynte privind participarea la sisteme, 
informații utile, pentru a cunoaște toate avantajele participării la 
sistemele de joc Loto-Prono.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

V6 invită să participați 
la excursiile organizate In fiecare duminică, 

cu plecări din marile cartiere bucureștene t
• Piața Palatului R.S.R. (restaurant Cina)
- București - Cîmpulung - Voina - ora 7
e Drumul Taberei (Cinema Favorit)
- Văleni - Cheia - ora 6,30
e Berceni (Bd. Metalurgiei, Centrala Telefonică)
- Poiana Brașov - ora 6,30
e Titan (restaurantul Miniș)
- Văleni - Cheia - Sâcele - Brașov - ora 6,30
Costul excursiei se achită direct la autocar.

FABRICA DE TRICOTAJE „CRINUL"
București

ANUNȚĂ DESCHIDEREA MAGAZINELOR 
DE PREZENTARE Șl DESFACERE 

CU
TRICOTAJE CONFECȚIONATE DIN FIRE 

DE BUMBAC Șl SINTETICE 
PENTRU 

COPII - FEMEI - BĂRBAȚI
VIZITAT! CU ÎNCREDERE MAGAZINELE NOASTRE DIN: 

Calea Văcărești nr. 29 — sector 4 cu program zilnic 
de la 9 la 17,30

Calea Văcărești nr. 15S— sector 4 cu program zilnic 
de la 8 la 16

Universitatea populară
a Casei de cultură

a sectorului I anunți:
DESCHIDEREA UNOR 

NOI CURSURI 
ȘI CERCURI 

tacepind eu luna Octombrie 
1974 : 

e PENTRU COPII: Acor
deon ; Balet și gimnastică 
artistică ; Chitară ; Limbi 
străine (germană, engleză și 
franceză).
e PENTRU ADULȚI : Cos
metică ; Croitorie ; Dactilo- 
grafie-Secretariat tehnic ; 
Acordeon ; Chitară ; Limbi 
străine (engleză, germană, 
franceză) ; Arte plastice.

precum și ÎNSCRIERI DE 
ARTIȘTI AMATORI PEN
TRU FORMAȚIILE AR
TISTICE, 
înscrierile se fac zilnic In 
str. Slătineanu nr. 16, Tei. 
11 98 68.

OFICIUL CENTRAL 
FARMACEUTIC

strada Aviator Sănătescu 
nr. 48, Sector 1

ANUNȚĂ
câ în ziua de 6 no

iembrie 1974 se va 

ține concurs pentru 

ocuparea postului de 

CONTABIL ȘEF. In

formații la telefon 

17.79.20.

ORDINUL ANA : Buzeștl (orele 
18; 18,15; 30.15).

ȘAPTE PĂCATE : Buzeștl (orele 
»; 11,15; 13.80), Arta (orele 15,30; 
17.30; 19,30).

TUNURILE DIN NAVARONE ! 
Ciulești (orele 15.30; 19) Munca 
(orele 15,30; 19).

ULTIMA LUPTĂ : Unirea (orele 
15; 17,30: 20).

VANDANA ; Drumul Sării (ore
le 10,30; 15.30; 19), Progresul (orele 
10; 15,30; 19).

AȘII: Cringașl (orele 16;

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL ; Gloria (orele 9: 11,15; 13.30: 
18; 18,15; 20,30). Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20,15), Tomls 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,30; 18; 
20.15).

FĂRĂ UN ADIO : Ferentari (o- 
rele 15,30; 18: 20 15).

GOANA DUPĂ AUR : Volga
(orele 9; 13; 14.45; 16,30; 18,15;
20), Miorița (orele 9: 11.15: 13.30; 
15.45: 18; 20,15), Flacăra (orele 16; 
18; 20).

FATA DE PE KOSMAJ : Viitorul 
(ora 20,15).

PIELE DE MĂGAR : Viitorul 
(orele 15.30; 18).

TREI INOCENȚI : Lira (orele 
18.30: 18: 20.15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Vitan (orele 15,30; 18; 20).

MOBDLIE^. TSP
pentru cămine studențești, cămine muncitorești, internate 
școlare — și alte variante de mobilier din PAL înnobi
lat (în culori uni sau texturat — nuc, tnahon, teak, ste
jar etc.) — execută și livrează fără repartiție CENTRALA 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI. București, Șos. Pipera 
nr. 48, Sectorul II — telefon : 33 00 80.

CIDUL (ambele serii) : Casa Fil
mului (orele 10; 16; 19,30).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Patria (orele 9,30;
12,15; 15; 17,30; 20), București 
(orele 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 
20,45).

VIZUINA VULPII : Capitol
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

FLOAREA DE PIATRĂ : Victo
ria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

TATĂL RISIPITOR : Bucegl (o- 
rele 16; 18; 20), Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,15), Moșilor (orele
15,30; 18: 20).

RUY BLAS : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30:
21), Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

FRAȚII JDERI : Doina (orele 
11,30; 17; 19,45), la orele 9,45 șl 
15,45 _ program de desene ani
mate.

CASA PĂPUȘILOR : Central
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

..STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚĂ : Pacea (orele 16: 18; 20), 
Cosmos (orele 13,30: 18; 20,15).

RTUL ROȘU : Lumina (orele 9; 
11.45; 14.30; 17.15; 20), Popular
(orele 14,45: 17,30; 20).

IN CER ȘI PE PĂMINT : Co- 
troceni (orele 14; 16; 18; 20).

36 DE ORE : Timpuri Noi (orele 
8.45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20.15). în
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

JOE LIMONADA : Rahova (orele 
16; 18.15: 20,30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY ; Feroviar (orele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30), Melodia
(orele 9: 11,15; 13.30; 16: 18 30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30).

PRIETENA MEA SYBTLLE : Da
cia (orele 9; 1115; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Excelsior (orele 9: 11.15; 
13,30; 16: 18.15; 20.30). Flamura
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15).

SCURTA VACANȚĂ : Grivtta 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul Națio
nal (Sala Mică) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 
19.30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
CHIȚ1MIA — ora 19,30; (Sala 
Studio) : ELISABETA I — ora 
19,30: Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : LADY X — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 19.30: Teatrul Mic : VIAȚA E 
CA UN VAGON 7 — ora 19.30; (la 
Casa de cultură a studenților) ; 
NTCNIC — ora 19.30: Teatrul Giu- 
leștl : RĂZBUNAREA SUFLEU- 
RULUI — ora 19,30.
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PREOCUPĂRI ECONOMICE

Ravagiile Inflației

R. D. VIETNAM : Aspect din timpul unei ore de studiu la școală din provincia Vinh.o

Dialogul privind securitatea
și cooperarea în Europa

Activitate susfinutâ in organele 
de lucru

Activitatea in organele de lucru ale celei de-a doua faze

DEZBATERILE SESIUNII

Intervenția reprezentantului român în Comitetul 
pentru probleme sociale, culturale și umanitare

Comitetul pentru probleme so
ciale, culturale și umanitare al 
Adunării Generale dezbate în 
prezent capitolul referitor la 
drepturilor omului din raportul 
Consiliului Economic ,și Social 
(ECOSOC) al O.N.U.

Luînd cuvîntul la acest punct, 
reprezentantul țării noastre a 
exprimat satisfacția delegației 
române pentru importanța și 
ponderea pe care ECOSOC le 
acordă colaborării internaționale 
în domeniul drepturilor omului 
și libertăților sale fundamenta
le, ca o componentă importantă 
a factorilor care contribuie la 
asigurarea păcii și securității 
internaționale, a înțelegerii și 
colaborării între popoare. El a 
relevat importanța dirijării ac
tivității consiliului spre exami
narea realizării drepturilor na
țiunilor de a-și hotărî singure 
soarta și acordării, fără întîr- 
ziere, a independenței popoare
lor care se află încă sub domi
nația colonială. România — a 
subliniat el — sprijină aceas
tă acțiune, cu convingerea că 
deplina exercitare a drepturilor 
popoarelor de a-și alege sin
gure sistemul lor politic, social 
și economic, de a se dezvolta 
fără nici un amestec din afară, 
libere de orice dominație sau 
oprimare străină, constituie con
diția esențială a libertății indi
viduale și exercitării efective 
a drepturilor fundamentale ale 
omului.

Reprezentantul român a de
clarat că delegația română se 
alătură celorlalte delegații care 
au exprimat preocupare în le
gătură cu violările flagrante și 
sistematice ale drepturilor și li
bertăților fundamentale ale 
omului, ce continuă să aibă loc 
în unele părți ale lumii, împăr
tășind neliniștea exprimată deja 
în mai multe rînduri în fața în
registrării unor asemenea vio
lări în Chile.

tatea forțelor de urgență ale 
O.N.U. în Orientul Apropiat in 
ultimele șase luni (2 aprilie — 
12 octombrie 1974) — document 
în care Kurt Waldheim reco
mandă prelungirea mandatului 
acestor forțe cu încă o jumătate 
de an.

• GRECIA A RESPINS 
propunerea Comandamentu
lui N.A.T.O. de a participa 
la manevrele marinei mili
tare ce vor avea loc Ia sfîr
șitul acestei săptămini in 
Marea Mediterană. La aceste 
manevre ale Pactului nord- 
atlantic vor participa sub
unități ale forțelor militare 
marine din S.U.A., Anglia, 
Italia și Turcia.

După cum se știe, Grecia 
a hotărit să 
organismele 
N.A.T.O. în i 
ca urmare a 
din Cipru.

se retragă din 
militare ale 

septembrie 1974, 
evenimentelor

Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, apreciază că situația 
din Orientul Apropiat continuă 
să rămînă Instabilă și subliniază 
necesitatea rezolvării proble
melor fundamentale din regiu
ne, în interesul stabilirii în a- 
ceastă zonă a unei păci trainice 
și juste. Aceste aprecieri sînt 
conținute în raportul secretaru
lui general către Consiliul de 
Securitate în legătură cu activi-

La Novosibirsk s-a construit o instalație unică în felul ei - 
un poligon de probe pentru curentul de inaltă tensiune. Aici 
oamenii de știință și inginerii de la Institutul de cercetări ener
getice din Siberia studiază procesele care se produc pe liniile 
de înaltă tensiune.

La proiectarea unor astfel de linii pentru regiunile cu climă 
aspră, în speță pentru Siberia, este necesar să se facă probe 
preliminare, ținîndu-se sqpma de condițiile locale.

Oamenii de știință au hotărît să instaleze o parte din 
utilaje sub cerul liber, unde elementele de linii montate pe 
portaluri înalte de SO metri vor fi supuse la probe cu curentportaluri înalte de 50 metri vor fi supuse la probe 
de superinaltă tensiune.

f

• CEL MAI MARE TELESCOP din emisfera sudică, inau
gurat acum cîteva zile la 435 km nord de Sidney, Australia, 
are o lentilă cu un diametru de 4 m și a costat 16 milioane 
dolari. El va permite studierea acelor regiuni ale cerului, di
ficil de observat, din emisfera nordică e REFUZĂ SĂ PĂRĂ
SEASCĂ MATERNITATEA unde i se născuse primul copil. 
Toate insistențele medicilor au fost inutile; actorul Lou Castel 
era neînduplecat. Cîțiva polițiști chemați la fața locului au 
fost obligați să-l imobilizeze și pînă la urmă să-l aresteze pen
tru rezistență, ultragiu și amenințare. Acum e și mai departe 
de familie. • UN C1NTAR AUTOMATIC în sprijinul poșta
șilor a fost recent introdus de serviciile poștale din S.U.A. și 
se numește Leo 2 300. El cîntărește, pune coiful șt data pe 
orice tip de colet poștal. • LEONARDO DA VINCI A ANTI
CIPAT cu sute de ani mecanica modernă. Schițele sale sînt 
deosebit de ingenioase. Printre ele se numără: o bicicletă cu 
lanț, mecanisme pentru ceasuri și lifturi, roți cu rulmenți, stu
dii în legătură cu acțiunea vîntului asupra corăbiilor cu pînze 
etc. • LA UN HOTEL DIN RIO DE JANEIRO se găsesc 
de toate : club, discotecă, saună, terenuri de tenis și o piscină 
puțin obișnuită, cu apă... sărată, e PANTOFII CEI MAI SĂ
NĂTOȘI arată cu totul altfel decît ne închipuim. Ei au tocu
rile mai joase decît... vîrfurile ! Poziția coloanei vertebrale pare 
să fie mai corectă, iar respirația și circulația au mult de cîști- 
gat. Cert este că pantofii încep să fie la modă. Deocamdată, 
vînzătorii se amuză. Clienții trebuie proptiți ca să nu cadă 
pe spate o O H1RTIE ULTRASENSIBILĂ LA LUMINĂ, 
fabricată în Elveția, va revoluționa laboratoarele foto. Ea im
primă imaginile de pe un negativ cînd este expusă la lumină 
ca o hîrtie obișnuită, dar în cazul ei nu mai e necesară baia 
de developare. Mai mult, imaginea poate fi ștearsă prin în
călzire și hîrtia folosită pentru noi imagini, cu aceeași clari
tate. • SPIRULINA este o algă din Ciad. Datorită conținutu
lui ei bogat în proteine (70 la sută) o corporație japoneză a 
început s-o folosească în compoziția unor produse alimentare. 
Și nu numai atît. Spirulina conține pigmenți celulari care vor 
permite imprimarea culorilor „naturale".• LA POȘTA REDAC
ȚIEI, într-o revistă italiană i se răspunde unui cititor care 
dorește să știe cum să se vindece de ulcer duodenal: „se fo
losesc norme dietetice și de viață corespunzătoare cu bune 
rezultate și, în unele cazuri, după practici empirice, un Umax 
viu, cu rezultate definitive...".
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LEGII E- 
publicită- 

ții în Portugalia, prevede, între 
altele, acordarea dreptului 
vot începînd de la vîrsta 
18 ani, și a dreptului de a 
ales de la vîrsta de 
de ani, interzicînd accesul 
urne celor care au îndeplinit 
funcții importante sau au apar
ținut unor organizații antidemo
cratice, înainte de 25 aprilie a.c. 
data preluării puterii de către 
mișcarea forțelor armate.

In cursul viitoarelor alegeri, 
ce vor avea loc în martie 1975, 
va fi desemnată Adunarea Con
stituantă care va elabora noua 
Constituție a Portugaliei. Aces
tea vor fi primele alegeri libere 
în ultimii 50 de ani în Portuga
lia, numărul celor care se vor 
prezenta la urne fiind de 5,5 
milioane față de 1 800 000 la ale
gerile din august 1973.

• PROIECTUL 
LECTORALE dat

la 
de 
fi

21 
la

_ ________ _________ _______  ______ a 
Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa continuă 
să se desfășoare într-un ritm susținut, în vederea găsirii de for
mulări general acceptabile in 
soluționat.

Astfel, în subcomisia care se 
ocupă de elaborarea declarației 
privind principiile relațiilor 
dintre statele participante, pa
ralel cu finalizarea redactării 
principiilor drepturilor omu
lui, s-a trecut la redactarea 
principiilor dreptului popoare
lor de a-și hotărî singure soar
ta. în organul de lucru consa
crat măsurilor de aplicare a 
principiilor continuă, de aseme
nea, redactarea preambulului 
propunerii prezentate de Elve
ția cu privire la reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre 
state. în subcomisia pentru as
pectele militare ale securității, 
în cadrul măsurilor de creștere 
a încrederii și stabilității pe 
continent, sînt negociate con
dițiile concrete în care urmează 
să fie notificate marile manevre 
militare.

în domeniul cooperării econo
mice, delegațiile participante ne
gociază și redactează în prezent 
prevederi referitoare la schim
burile comerciale, cooperarea in-

problemele care au mai rimas de

tehnico- 
în dome-

dustrială, cooperarea 
științifică, colaborarea 
niul turismului.

O activitate laborioasă de ne
gociere și de redactare carac
terizează și organele care se 
ocupă de colaborarea în dome
niile educației, culturii, infor
mației și contactelor umane, 
unde negocierile și procesul de 
redactare preliminară se con
centrează îndeosebi asupra 
punctelor de vedere divergente.

In grupul de lucru însărcinat 
de comitetul de coordonare cu 
redactarea documentului pri
vind urmările instituționale a- 
le conferinței s-a trecut în 
mod practic, la 16 octombrie, 
la redactarea prevederilor din 
preambulul documentului.

în ședința ain 17 octombrie, 
comitetul de coordonare a apro
bat programul de activitate pen
tru următoarele patru săptă- 
mîni, program care totalizează 
108 ședințe oficiale de lucru, la 
care se vor adăuga numeroase 
alte reuniuni neoficiale de re
dactare preliminară.

Joi au început Ia Paris lu
crările celei de-a 18-a Con
ferințe generale a UNESCO. 
Participă peste 500 de dele
gați, printre care 75 de mi
niștri, din 132 de țări. De a- 
semenea, la lucrări urmează 
să sosească o delegație a Re
publicii Guineea-Bissau. In 
același timp Consiliul Execu
tiv al UNESCO a invitat Ia 
Conferință, in calitate de ob
servatori, reprezentanți ai 
Organizației pentru Elibera
rea Palestinei și ai Mișcări
lor Africane de Eliberare 
Națională.

Lucrările Conferinței gene
rale au fost deschise de To- 
ru Haguiwara (Japonia), pre
ședintele 
dente.

Făcind
UNESCO
Toru Haguiwara a arătat că ea 
a fost un catalizator al coo
perării internaționale.

La rindul său, Fuad Sarruf 
(Liban), președintele Comite
tului Executiv al UNESCO, a 
subliniat universalitatea or
ganizației, care continuă să-și 
sporească numărul membri
lor. De asemenea, el a rele
vat Importanța științei și cul
turii pentru evoluția societă
ții moderne, precum și nece
sitatea cooperării între nați
uni, Intr-o lume a păcii și a 
securității»

In țările dezvoltate din punct de vedere industrial, In special 
In statele membre ale Pieței comune șl Japonia, se Înregistrează 
o creștere permanentă a preturilor și sporesc tendințele infla
ționiste. Potrivit datelor publicate de Biroul de statistică din 
R.F.G., In luna august anul acesta, in comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, în Italia costul vieții a crescut cu 20,3 
Ia sută, In Anglia cu 16,9 la sută, tn Belgia cu 14,6 la sută, in 
Franța cu 14,5 Ia sută. In aceeași perioadă, prețurile in Japonia 
s-au majorat cu 25,4 la sută, In S.U.A. cu 11,2 la sută. 
Canada cu 10,8 Ia suta.

iar In

• La 
brie, în

Prețurile cresc...
15 octom- 

capitala Ma
rii Britanii s-au a- 
nunțat noi majorări 
de prețuri la unele 
mărfuri industriale, 
produse alimentare 
și servicii. Această 
majorare afectează 0

gamă de 
nuri de 
sum. Au 
rate cu 10 la sută și 
prețurile la hoteluri.

60 de bu- 
larg con- 
fost măjo-

de pa-
Franța

• începlnd cu 21 
octombrie, prețurile 
cu amănuntul la toa-

te produsele 
nificație din 
vor fi majorate cu 5 
la sută. Aceasta esta 
deja a treia majora
re a prețurilor la a- 
ceste produse tn a- 
cest an.

bilanțul activității 
din ultimii doi ani,

conferinței prece-

Cîteva fapte petre
cute in cursul ulti
melor săptămini vin 
să confirme situarea 
în continuare a „Tine
rilor socialiști" și a 
„Tinerilor democrați" 
in aripa de stingă a 
partidelor lor.

Luind < 
Congresul 
din landul 
P.S.D., 
Schmidt 
problemele spinoase cu 
care este confruntată 
în prezent țara. Por
nind de la constatarea 
că, datorită creșterii 
prețurilor materiilor 
prime, îndeosebi a ce
lor energetice, lumea 
este preocupată in a- 
ceastă perioadă în pri
mul rînd de 
locurilor de 
cancelarul a 
solidaritatea 
lui său cu măsurile gu
vernamentale de com
batere a inflației și 
șomajului. In acest 
context, el a adresat 
reproșuri „teoreticieni
lor" social-democrați. 
Cancelarul a vizat pe 
membrii grupării de 
stingă, reprezentată 
îndeosebi de organiza
ția de tineret „Tinerii 
socialiști", care nu au 
renunțat la discuția in 
jurul problemelor de 
principiu privind o- 
rientarea partidului in 
viitor. Reproșurile 
cancelarului au fost 
apreciate de presa 
vest-germană drept e- 
xagerat de aspre. Ast
fel, Rudolf Augstein, 
cunoscutul editor al 
revistei DER SPIE
GEL, considera că ele 
nu fac decît „să întă
rite din nou niște cîini 
care voiau să adoar
mă" — cu alte cuvin
te, să ascută artificial 
discuția publică în ju
rul disensiunilor din • 
cadrul P.S.D.

Președintele P.S.D. 
însuși, ex-cancelarul 
Brandt, vede lucrurile 
altfel. Subliniind ne
cesitatea continuării

cuvîntul la 
organizației 

I Hamburg a 
cancelarul 

a abordat

siguranța 
muncă, 

solicitat 
partidu-

discuțiilor principiale 
in cadrul P.S.D. el a 
cerut numai ca aces
tea „să nu se desfă
șoare totdeauna in pu
blic". încurajați de a- 
cest suport moral, „Ti
nerii socialiști" au pă
șit din nou in arenă. 
La două săptămini 
după rechizitoriul can
celarului Schmidt, 
principalul lor „teore
tician", Johanno Stras
ser, a replicat tăios că 
orientarea conjunctu-

de dirigism" și națio
nalizări, stingă, repre
zentată îndeosebi de 
membrii tineri ai par
tidului, se pronunță 
pentru etatizarea sec
toarelor de bază (cel 
bancar șl industriile- 
cheie), in scopul in
stituirii in perspectivă 
a unui control mai 
pronunțat al statului 
asupra economiei. Re
centa redeschidere a 
disputei arată că recu
lurile temporare ale

Pozițiile tineretului
din partidele 

coaliției de la Bonn
rală a P.S.D. este de 
natură să mineze par
tidul la bază. Strasser 
a adăugat că „nu se 
poate cere disciplină 
din partea aripei stingi 
a partidului și a sindi
catelor dacă nu se știe 
Ia ce trebuie să ser
vească aceasta". După 
un armistițiu de citeva 
luni, determinat dc 
criza traversată de so- 
cial-democrația vest- 
germană la începutul 
acestui an, vechea dis
pută din cadrul P.S.D. 
a reînviat. Ea se poar
tă în jurul mereu ace
leiași teme : politica 
pe care trebuie s-o a- 
plice in sectorul eco
nomic și social un gu
vern condus de social- 
democrați. Dacă cen
trul și dreapta social- 
democrată consideră 
că rolul statului este 
acela de a ține sub 
control fenomenele e- 
conomice fără „abuz

„Tinerilor socialiști", 
surdina pe care ei ac
ceptă s-o pună uneori 
exprimării opțiunilor 
proprii, din conside
rente tactice, nu modi
fică cu nimic poziția 
lor fundamentală.

O poziție similară 
au adoptat și „Tinerii 
democrați" cu prilejul 
recentului Congres al 
liberalilor de la Ham
burg. Pe lîngă discu
tarea și fixarea pozi
ției P.L.D. in citeva 
probleme (raporturile 
dintre stat și biserică, 
politica europeană etc), 
congresul avea sarcina 
de a completa locurile 
rămase vacante in 
conducerea partidului 
prin alegerea Iui Wal
ter Scheel în fruntea 
statului, decesul se
cretarului general 
Flach și retragerea din 
motive de sănătate a 
trezorierului Rubin. 
Aceste alegeri au de-

monstrat limpede si
tuarea „Tinerilor de
mocrați" tn aripa de 
stingă a P.L.D. Noul 
președinte al partidu
lui, Hans-Dietrlch 
Genscher, apreciat de 
ei drept avînd tendin
țe conservatoare, a 
fost ales cu numai 276 
de voturi din 358. Cele 
58 voturi contra și 24 
de abțineri au provenit 
în majoritate din par
tea delegaților „Ju- 
dos". Comparativ, noul 
secretar organizatoric, 
Martin Bangemann, 
care întrunea și ade
ziunea stingi!, a obți
nut 291 de voturi pen
tru. Confruntarea cea 
mai aprinsă a avut loc 
însă pentru unul din 
posturile de vicepre
ședinte (singura func
ție pentru care au e- 
xistat doi candidați) 
între ministrul de in
terne, Werner Maiho- 
fer, sprijinit de grupa
rea „progresistă", și 
ministrul economiei, 
Hans Friderichs, 
prezeniant 
lismului 
Friderichs 
unul din 
cele mai slabe : 
voturi pentru — cu nu
mai 4 peste cifra ne
cesară și numai 14 mai 
mult decit Maihofer 
(care a declarat sibi
linic că „progresul vi
ne uneori mai devre
me, alteori mai tîr- 
ziu"). în sfirșit, pre
ședintele „Tinerilor 
democrați", Theo Schi
ller, a ținut să declare 
că o eventuală opțiu
ne a P.L.D. pentru 
coaliția cu U.C.D. după 
alegerile de land din 
Bavaria și Hessa de la 
sfîrșitul acestei luni 
„ar amenința partidul 
cu scindarea". Toate 
acestea arată că tine
retul partidelor coali
ției guvernamentale 
de Ia Bonn rămîne pe 
pozițiile care-i plasea
ză in aripa stingă a 
P.S.D. și P.L.D.

re
al libera- 
tradițional. 
a obținut 
rezultatele
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NOI DEMONSTRAȚII 
LA SEUL

La Seul au continuat, 
miercuri, demonstrațiile stu
dențești de protest împotri
va actualului regim sud-co- 
reean. Demonstranții au cerut 
reexaminarea așa-zisei „con
stituții" în vigoare în Coreea 
de Sud și acordarea de liber
tăți politice și cetățenești 
populației sud-coreene. Stu
denții au cerut, de asemenea, 
eliberarea neîntîrziată a mill- 
fanților progresiști aflați in 
închisori.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• LA apropiata reuniune a 
miniștrilor afacerilor externe din 
țările membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), 
programată să se desfășoare la 
8 noiembrie la Quito, Bolivia se 
va pronunța pentru ridicarea 
sancțiunilor impuse de O.S.A. 
împotriva Cubei, a declarat Al
berto Guzman, ministrul boli
vian al relațiilor externe, sosit 
într-o vizită oficială la Lima.

de păreri asupra unor proble
me privind extinderea relațiilor 
dintre cele două țări și partide, 
precum și asupra unor probleme 
internaționale.

ÎNTÎLNIRE L. BREJNEV 
T. JIVKOV

LA MOSCOVA a avut loc o 
întîlnire între Leonid Brejnev, 
secretar general al 
P.C.U.S., și T. Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, în cadrul că
reia a fost efectuat un schimb

C.C. al

• PREȘEDINTELE FORD a 
semnat un proiect de lege desti
nat să limiteze și să controleze 
sumele pe care le pot cheltui 
in campania electorală candida- 
ții Ia președinție și vicepre- 
ședinție, la funcția de membru 
al Senatului sau al Camerei Re
prezentanților. Legea — menită, 
conform declarației Iui Ford, să 
elimine influența marilor gru
puri financiare asupra mecanis
mului electoral și a vieții poli
tice americane — se va aplica 
incepind cu alegerile preziden
țiale și legislative din noiem
brie 1976.

EFORTURI PENTRU DEZVOLTAREA 
INVĂȚĂMÎNTULUI

Ecuador
Guvernul ecuadorian Întreprinde pași importanți în direcția 

lichidării totale a analfabetismului și a îmbunătățirii sistemului 
de școlarizare a populației. Numai pentru construirea școlilor ce 
urmează a fi ridicate în cursul acestui an, statul a alocat fon
duri totalizind 691 milioane sucre, iar in cadrul unui plan gu
vernamental de zece ani are loc extinderea centrelor de pregă
tire a profesorilor pentru școlile de diferite grade, se întreprind 
măsuri pentru îmbunătățirea situației materiale a cadrelor di
dactice și se fac pregătiri pentru introducerea în țară a sistemu
lui învățămîntului obligatoriu de șase ani.

Bangladesh
Guvernul din Bangladesh a elaborat un program conform că

ruia, pînă în luna martie 1975, în țară urmează a fi reamenajate 
aproximativ 8 000 de școli elementare și 650 de școli medii. Se 
are în vedere, totodată, pregătirea condițiilor necesare pentru 
prelungirea duratei școlarizării unor categorii de elevi.

• Cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a Zilei arma
tei Republicii Socialiste 
România au avut loc, în dife
rite țări, noi manifestări con
sacrate acestui eveniment. In 
R.S. Cehoslovacă au fost de
puse coroane de flori la mo
numentele și cimitirele eroilor 
români căzuți în luptele pen
tru eliberarea Cehoslovaciei, a 
avut loc o întîlnire a atașa
tului militar român cu mili
tari cehoslovaci, iar la Amba
sada română din Praga a fost 
organizată o gală de filme.

Cale de filme și alte mani
festări au fost, de asemenea, 
organizate la Budapesta, 
Khartum, Copenhaga și Co
lombo.

• IMPORTANTE ZĂCĂMIN
TE de cupru și uraniu au fost 
descoperite recent în Munții Gil- 
git, din Pakistan, — informează 
agenția pakistaneză de știri. Sur
sa citată precizează că acesta 
este cel mai mare zăcămînt de 
cupru și uraniu descoperit pînă 
în prezent în Pakistan.

HOTĂRÎRE A CONSILIULUI 
DE STAT PORTUGHEZ

• CONSILIUL DE STAT al 
Portugaliei a adoptat o hotărîre 
privind eliminarea din Consti
tuția țării a referirilor la „In
dia portugheză". In legătură cu 
aceasta, ministrul afacerilor ex
terne al Portugaliei, Mario Soa
res, a declarat că măsura luată 
creează posibilitatea restabilirii 
in curind a relațiilor diploma
tice dintre Portugalia șl India.

Diagramele, reproduse după ziarul italian „CORRIERE DELLA 
SERA", redau sugestiv reducerea prețurilor acțiunilor la cîteva 
din marile burse ale țărilor capitaliste, în perioada ianuarie- 
septembrie ax., ca urmare a accentuării fenomenelor 

inflaționiste.

Franța: restricții pentru autoturismul 
particular

Primul ministru al Franței, Jacques Chirac, a declarat că gu
vernul său intenționează să adopte restricții severe la consumul 
de produse petroliere in sectorul autoturismului particular. Mă
surile au ca scop reducerea importurilor de produse petroliere. 
Potrivit unor date oficiale, Franța va importa anul viitor o can
titate de produse petroliere mai mică cu 10 la sută decit cea 
importată in anul 1973.

„HS-146“ nu va mai fi
Compania britanică 

producătoare de avi
oane „Hawker Sid- 
deley Aviation" a a- 
nunțat hotărîrea de a 
sista proiectul de 
construcție a avio
nului „HS—146" — 
un turboreactor cva- 
drimotor — ca urma
re a dificultăților fi
nanciare ale firmei și 
fenomenelor inflațio
niste din Marea Bri
tanic. „Hawker Sid

realizat...
deley Aviation" a 
precizat că, din cau
za acestor dificultăți, 
avionul, cu o capaci
tate proiectată de 
71—88 pasageri, a- 
vînd 0 rază de zbor 
de maximum 1 900 
km, nu va mai fi 
construit.

Inițial, guvernul 
britanic a anunțat o 
contribuție de 50 la 
sută a cheltuielilor 
de proiectare a apa-

râtului Ulterior, a- 
cest aranjament nu a 
mai rămas valabil da
torită depășirii esti
mărilor inițiale ale 
costului proiectului. 
Imposibilitatea de a 
se fixa un preț esti
mativ al avionului a 
determinat o lipsă de 
interes din partea 
companiilor care își 
exprimaseră intenția 
de a achiziționa noul 
avion.

Economisirea petrolului în Japonia
Guvernul japonez studiază un 

plan de măsuri vizînd reduce
rea consumului de petrol, pînă 
la sfîrșitul anului 1975, cu 500 000 
barili pe zi, respectiv cu 10-11 
la sută mai puțin în comparație 
cu anul trecut, cînd consumul 
zilnic se cifra la 5 400 000 ba
rili. în acest scop, Ministerul 
Comerțului Internațional și al 
Industriei (M.I.T.I.) va stabili 
cantitatea totală de petrol des
tinată consumului, care va fi 
repartizată în cote părți fie
cărei ramuri industriale și altor 
consumatori, în funcție de po
ziția și rolul acestora în siste
mul economic și social nipon. 
M.I.T.I. pregătește, de aseme-

nea, un proiect de lege destinat 
să încurajeze și să reglemente
ze eforturile de reducere a con
sumului de petrol. Totodată, 
Ministerul Comerțului Interna
țional și al Industriei elaborea
ză măsuri pentru prevenirea ur
mărilor unei eventuale noi crize 
a petrolului, cum ar fi declara
rea stării de urgență economică. 
Concomitent, M.I.T.I. acționea
ză în direcția lansării unei 
campanii naționale pentru eco
nomisirea energiei, avînd în ve
dere o revenire la restricțiile 
privind consumul de benzină, 
reclamele luminoase, emisiuni
le de televiziune din cursul 
nopții etc.

12 MILIOANE DE GREVIȘTI
ÎN ITALIA

La . chemarea Federației 
celor trei mari centrale sin
dicale, CGIL—CISL—UIL, 
circa 12 milioane de salari- 
ați de pe întreg teritoriul Ita
liei ș-au aflat joi in grevă.

Acțiunea, începută ca o gre
vă națională de patru ore a 
muricitotilor din industrie, s-a 
transformat într-o grevă ge
nerală, ca urmare a adeziunii

SCRUTINUL DIN KENYA
• LA Nairobi au fost anunțate 

rezultatele alegerilor legislative 
care au avut loc la 14 octombrie. 
Pentru ocuparea celor 158 de 
locuri în Adunarea Națională 
și-au depus candidatura 740 de 
personalități politice din partea 
Partidului Uniunea Națională 
Africană din Kenya. După nu
mărarea voturilor, s-a con
statat că un număr de 88 compo- 
nenți ai vechii Adunări Națio
nale n-au reușit să întrunească 
sufragiile necesare, locul lor 
fiind luat de alți candidați. 
Printre personalitățile care nu 
vor mai figura în viitorul Parla
ment se numără ministrul de 
externe Njoroge Mungai, minis
trul resurselor naturale. Odon- 
go Omamo, cel al muncii, Nga- 
la Mwendwa, și ministrul turis
mului, Juxton Shako.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

altor numeroase categorii de 
muncitori, printre care lucră
torii din comerț, funcționarii din 
administrația centrală și locală, 
de la poștă și telefoane, din 
transporturile aeriene și mari
time. în alte locuri de muncă
— școli, stații de cale ferată —
au fost organizate adunări 
solidaritate cu muncitorii 
viști. îri principalele orașe _
țării au avut loc puternice de
monstrații și mari mitinguri, la 
care au luat cuvîntul liderii or
ganizațiilor sindicale. în orașul 
și provincia Torino, — unde în 
urmă cu o săptămînă a avut loc 
o grevă generală de patru ore
— au fost organizate mai mul
te adunări deschise de fabrică, 
la care muncitorii au invitat și 
pe conducătorii principalelor 
formații politice democratice.

Greva generală de joi este a- 
preciată ca un moment impor
tant în cadrul inițiativelor pe 
care organizațiile profesionale 
ale oamenilor muncii le-au de
clanșat prin marea zi de luptă 
de la Torino. Nemulțumite de 
atitudinea intransigentă a pa
tronatului, sindicatele au che
mat muncitorii, tot mai afectați 
de numeroasele concedieri și 
reducerea săptămînii de lucru, 
la acțiune pentru apărarea 
locurilor de muncă, pentru 
realizarea unei cotituri în poli
tica economică a țării și pentru 
Încheierea pozitivă a tratative
lor cu organizațiile patronale. 
Organizațiile profesionale ale 
oamenilor muncii urmează să 
stabilească zilele acestea un nou 
program de greve și acțiuni de 
protest.

de 
gre- 

ale
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