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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de „Erou al Muncii 

Socialiste" și a medaliei de aur „Secera și Ciocanul" 
județului Ialomița

Pentru-contribuția adusă la >înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agricul
turii socialiste și pentru obținerea în anul 1975 a unei producții de 5 082 kg porumb boabe la hectar 
pe întreaga suprafață însămînțată și livrarea la fondul de stat cu 2 467 tone porumb peste pre
vederile de plan,

Președintele Republicii Socialiste România
decretează:

Articol unic. - Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste0 și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" județului Ialomița.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT IERI 
0 VIZITĂ DE LUCRU ÎN JUDEȚELE CONSTANTA Șl IALOMIȚA
Evenimente memorabile in cronica muncii avintate pentru înfăptuirea 

sarcinilor cincinalului, a hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului

® Pe platforma de foraj marin „Gloria" a în
ceput activitatea de cercetare și prospectare 
geologică • La Călărași au fost inaugurate lu
crările pe șantierul Combinatului siderurgic
• Pentru rezultatele obținute în producția agri
colă a anului trecut, județului Ialomița i-a fost 
conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Parti- 
d ’lp.î Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a participat. în cursul dimineți de joi, 16 sep
tembrie, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu to
varășii Manea Mănescu. Gheorgbe Oprea. Ion L’rsu. la 
inaugurarea primului foraj marin de pe platoul conti
nental al Mării Negre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat cu acest prilej, 
la fața locului, unul dintre marile obiective ale cincinalu
lui revoluției tehnico-știînțifice, modul în care se înfăp
tuiesc prevederile celui de-al Xl-lea Congres al partidului 
intr-un domeniu dintre cele mai importante pentru dez
voltarea și modernizarea întregii noastre economii so
cialiste.

'...Ora 9,30, aeroportul Mihail 
Kogălniceanu. Un mare număr 
de localnici, constânțeni și cetă
țeni din comunale învecinate, 
sint prczănți ăici pentru a sa
luta cu toată căldura inimii lor 
pe secretarul general al partidu
lui, a-i exprima recunoștința 
pentru grija sa constantă față 
de înflorirea economico-socială 
a județului, a întregii țări.

partid și 
nați de t< 
membru s 
Executiv <

dc partid.

aoniL Esie intonat Imnul de 
al R pubiicii Socialiste

?au$âK*u  trece apoi in revistă 
irda de onoare. Secretarului 
raercl al partidului i se oferă, 
jpă datină, piine Și sare. Se- 
etaru’ general al partidului, 
rialii oaspeți sint salutați cu

(CoK:.”.uare in pag. a II-a)

CUTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Călărași

Moment de intensă emoție și mindrie : inaugurarea instalației de foraj marin

Dragi tovarăși.

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Călă
rași si județului Ialomița un 
salut călduros și cele mai bune 
urări din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat $i Consiliului de 
Miniștri, precum si din partea 
mea. (Aplauze, urale : se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R.**).

Rodnic dialog pe șantierul viitorului combinat siderurgic

Ne aflăm în județul dumnea
voastră intr-o vizită de lucru. 
Această vizită este prilejuită 
at it de acordarea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste ju
dețului pentru recolta obținută 
in 1975 la porumb, cit și de 
începerea lucrărilor la Combi
natul siderurgic din Călărași. 
(Aplauze puternice, urale).

Județul Ialomița este cunos
cut ca grinarul României, ca 
un județ care din totdeauna a 

fost un mare producător agri
col. Și nu s-a dezmințit nici în 
ultimii ani. Anul trecut, ca re
zultat al muncii depuse de ță
rănimea cooperatistă, de oame
nii muncii din agricultură, de 
ingineri și specialiști, județul a 
reușit să obțină producții bune 
și foarte bune la cultura de 
porumb. Intr-adevăr, țărăni
mea cooperatistă, toți oamenii 
muncii din agricultura județu
lui Ialomița aduc o contribuție

deosebit de importantă la fon
dul agricol de stat. Iată de ce, 
ținînd seama de aceste rezul
tate, de rolul important pe care 
țărănimea din Ialomița il are 
în agricultura României, și a- 
vind in vedere rezultatele con
crete obținute în 1975, am ho- 
tărit să acordăm județului dum
neavoastră înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste. 
Doresc să vă felicit din toată 
inima pentru aceasta ! (A

plauze puternice ; urale ; se 
scandează: „Ceaușescu-P.C.R.").

Fără îndoială că la realiza
rea acestor recolte, un rol im
portant au avut și organizații
le de partid din cooperativele 
agricole de producție, din în
treprinderi. din S.M.A.-uri, or
ganizația de partid a județului. 
De aceea. în felicitările adresa
te tuturor oamenilor muncii 
din agricultura județului am 
inclus și felicitări pentru orga
nizația de partid din Ialomița, 
pentru toți comuniștii. Tuturor 
le adresez urarea de a obține 
recolte tot mai mari în viitor ! 
(Aplauze puternice, urale).

După cum se știe. Congresul 
al Xl-lea a trasat un program 
măreț de dezvoltare economi
co-socială a țării. In cincinalul 
în care am intrat în acest an 
agricultura patriei noastre ur
mează sa parcurgă un drum 
însemnat, să realizeze recolte 
mult mai mari decît în cinci
nalul pe care l-am încheiat in 
1975. Desigur, încă nu am ter
minat anul, dar cunoaștem de 
pe acum recoltele obținute la 
grîu, la orz și la o serie de alte 
culturi agricole. Se pot aprecia 
aproximativ perspectivele pri
vind recolta la porumb și la 
toate culturile agricole în ge
neral. Cu toate condițiile cli
matice nu dintre cele mai fa
vorabile, recolta de grîu și orz 
este, pe total, bună — deși pu
tea să fie și mai bună — su
perioară cu mult celei obținute 
în 1975 și în anii precedenți. 
De asemenea, sint perspective 
să obținem recolte mulțumitoa
re și la celelalte culturi, ceea 
ce ne dă garanția asigurării 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Așa cum ne a cerut secretarul general al partidului 

Din prima zi de școală, acțiune fermă 
pentru a face din acest an o etapă 
de trecere la o treaptă superioară 
a instrucției publice din țara noastră! 
Prezenți in diferite localități, reporterii „Scinteii tineretului" relatează despre puternicul ecou în lumea 

școlii a Cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea noului an de învățămînt, 
preocuparea de a transpune exemplar în viață îndemnurile secretarului general al partidului

Ne aflăm după o zi de la în
ceputul cursurilor universitare și 
școlare. Ecourile deschiderii a- 
nului de învățămînt la dimensi
uni naționale, in prezența secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sint 
vii în memoria noastră, a tutu

ror. după cum ne-o dovedesc și 
gindurile împărtășite de nume
roși oameni ai învățământului 
— dascăli, elevi și studenți — 
in rindurile de mai jos.

Ne aflăm la Liceul „Unirea" 
din Tg. Mureș, cu intenția de a 
cunoaște evoluția microintreprin-

derii școlare, unde se învață me
serie și se produce. Tovarășa di
rectoare, profesor emerit Dorina 
Zamfir, ne este interlocutoare.

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reliefat, in cuvintarea rostită 
la mitingul de la Institutul po

litehnic București, prilejuit de 
începutul noului an școlar, sar
cinile care stau in fața învăță
mântului în actuala etapă a dez
voltării societății noastre. S-a 
subliniat noua și justa orientare 
dată școlii românești de a pregă
ti elevii, viitorii absolvenți in

spiritul muncii, al creării de va
lori materiale și spirituale. Este 
cerința impusă de mutațiile care 
au loc in economia mondială, de 
cuceririle științei și tehnicii, care 
presupun un om capabil să stă- 
pinească rezultatele cercetării, să 
le ridice, pe noi trepte. Fiecare 
trebuie să producă. Și unde să 
învețe să răspundă acestui dezi
derat dacă nu in școală și in fa
milie ? Și cum să învețe, să se 
obișnuiască cu munca, dacă nu 
este pus să presteze o activita
te utilă, de la acea vîrstă cind 
începe să cunoască viața, să des
lușească tainele universului. In
tegrarea învățământului cu pro
ducția și cercetarea, altfel spus 
îmbinarea teoriei cu practica, ce
rință adresată de către partid 
nouă, dascălilor, nu este o no
țiune abstractă. Am acumulat in 
ultimii ani o anumită experien
ță, dar mai sint multe de făcut. 
Ea trebuie să devină faptă, la 
cota celor mai înalte, responsa
bilități, în fiecare unitate de in
vățămint.

Sîntem un liceu real-umanist. 
Creștem oamenii viitorului ca 
oameni ai muncii. In cadrul mi- 
crointreprinderii ce ființează pe 
lingă liceu noi producem bu
nuri dintre care o parte sint 
destinate exportului. Sint produse 
care vorbesc despre îndemâna
rea. hărnicia fiilor acestui popor, 
hotărit să-și dobindească în 
lume un prestigiu pe care îl

(Continuare în pag. d II-a)

PRIMIREA LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
a delegației Partidului COPEI din Venezuela, 
condusă de senatorul Pedro Pablo Aguilar, 

secretar general al partidului

RELATAREA PRIMIRII ÎN PAGINA A II-A
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
constanța: In largul mării — o elocventă 

biruință a industriei românești
(Urmare din pag. I) 

deosebită căldură de reprezen
tanții .organelor locale de partid 
și de'stat prezenți la aeroport. 
Un grup de pionieri oferă to
varășului- Nicolae- Geaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.
. In aclamațiile Gelor prezenți, 
secretarul general al partidului 
se urcă in elicopterul la bordul 
căpruia, va călători pină la plat
forma de foraj marin Gloria, 
întregul’ colectiv care lucrează 
pe această adevărată insulă de 
metal a făcut secretarului gene
ral al partidului o primire plină 
de. căldură și entuziasm. Pentru 
această zi, oamenii platformei 
și-au împodobit sărbătorește lo- 
șul de muncă. Pe turla de foraj 
ce' domină platforma Gloria — 
care poartă un nume demn de 
vrednicia și talentul poporului 
nostru — se află un mare por
tret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de urarea 
..Trăiască P.C.R., în frunte cu 
secretarul său general". în vic
iul turlei flutură. în adierea 
brizei, drapelele partidului și 
statului.

Elicopterul prezidențial ateri
zează pe helioportul platformei. 
Sosirea președintelui republicii 
este salutată, potrivit tradiției 
marinărești, cu lungi sunete de 
sirenă de echipajele platformei 
și ale navelor de aprovizionare. 
Secretarul general al partidului 
este întîmpinat cu cuvinte de 
bun venit de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei. Sint prezenți directo
rul întreprinderii de foraj și 
lucrări geologice speciale, Iorgu 
Zahiu, directorul Centralei in
dustriale navale din Galați, Gelu 
Kahu, reprezentanți ai unor în
treprinderi și instituții care au 
participat la executarea acestei 
instalații complexe de o deose
bită valoare a industriei româ
nești.

Instalat în largul mării, la 
130 km de țărmul românesc, 
acest colos de' metal reprezintă, 
după aprecierile unanime ale 
specialiștilor, una dintre cele mai 
moderne platforme de foraj de 
acest tip din lume. La proiecta
rea și executarea sa și-au adus 
contribuția numeroase institute 
și întreprinderi din diferite cen
tre ale țării, printre care sint de 
remarcat Șantierele navale și 
Institutul de cercetări și proiec
tări navale din Galați, Institu
tul de proiectări și cercetări 
pentru utilaj petrolier și Insti
tutul de cercetări și proiectări 
electrotehnice din București, 
unități specializate din dome
niul geologiei, uzina ,.l Mai" 
din Ploiești. întreprinderea 
constructoare de mașini din Re
șița. ..Electr op ut ere" Craiova și 
altele. Prin realizarea și pune
rea in funcțiune a acestui com
plex de agregate și utilaje 
România intră în rindul ce
lor citeva țări care produc 
în prezent ’ instalații de foraj 
marin pentru exploatarea resur
selor de energie de pe fundul 
mărilor și oceanelor.

Prezentind datele tehnice cu 
privire la amplasamentul și pa
rametrii platformei, gazdele îl 
informează pe secretarul gene
ral al partidului că lucrările 
geofizice complexe care s-au 
efectuat anterior, de către or
ganizațiile specializate româ
nești, cu metode și aparate mo
derne. au pus în evidentă exis- 
tența unor zone de interes, ceea 
ce a determinat realizarea unei 
instalații de cercetări și pros
pectări prin foraje.

Se vizitează mai întîi grupul 
de comandă care asigură ridi
carea pe ..picioare* * a platfor
mei dotat cu un sistem 
de televiziune cu circuit închis, 
ce permite controlul operațiuni
lor subacvatice. stația de 
carotaj, dispozitivele de ma
nevrare a pilonilor de sus
ținere. Gazdele explică, in
tre altele, că echipamentele teh
nice cu care a fost înzestrată 
platforma sînt printre cele mai 
moderne din lume. Sint prezen

(Urmare din pag. I)

merită. Ene o mare retponssbi- 
| luate pe care p-o uiumi elevii 
| noștri odată cu deprinderea sen
timentelor de dragoste de patne. 

I de partid* de cuceririle socialis
te ne aceste meleaguri. O res- 

I ponsabihtate asumată rs fapte. 
| na :x vorbe. Valoarea producției 
I auuaie real iesle de noi la ora 
I actuală este de peste 6 milioane 
I lei. Fluxul producției nu cunoaș- 
I te rtagnăn ia vacantei.
I Produsele realizate aici fac par- 
1 te ’.ntecruntă dsn planul latre- 
I prixdm; patroastoare. E- 
I ievsi cunosc că act: ti ta te a lor. 
I iate~indsi~se «" acur.'.atca eco- 
I no nucă s județului. a țănx. con- 

la :“b'7ri- 
| rea zen'e: la perf ecționa-
I rea condițiilor m care se iastru- 
| iese și se educi ei ințsai. Spi
rtul de orgcnxare. de autocon- 

| dacele, respozsabilîtâțile condu- 
I cătortlor mirrointreprtndeni se 
I ;^pri’nâ fzecâr^î eler. care in 
I r.~pul școl:i iși însușește o me-
* serie utili la sbsotrire. lui. $o~ 
I csetâfii. Aceasta e marea cerin- 
I *c adressti nouă de către condu- 
| cerea partidului, cerința pe care 
| sinxem hotdriți si o îndeplinim.

Județul Timiș. Microintre- 
‘ pr-.nderea Liceului nr. 1 din Ti~ 

mișoara este ea o veritabilă 
școală a muncii. Peste 4 mili- 

■ oane de lei. dintre care mai bt- 
i ne de o jumătate obținute in 
! primele două trimestre din acest 

an — acesta este volumul pro
ducției globale ce ți l-au propus 
spre realizare muncitorii-elevi 
ai microsntreprinderii. Adrian 
Misaroș. elev anul IV, director 
al microintreprinderii. ține să ne 
spună că el și colegii săi au 
reținut foarte bine tot ce a spus 
secretarul general al partidului 
la deschiderea cursurilor și, mai 
ales, au reținut datoria ce le-a 
fost formulată in cuvintare, de 
a da și ei țării, incă in acest 
cincinal, din prima lună de
cursuri, produse realizate in
procesul muncii și al învățăturii.

tate cîteva din caracteristicile 
acestei platforme : insula pluti
toare se sprijină pe patru pi
cioare, fiecare in lungime de 
122 metri și in. greutate de 700 
tone, cel mai înalt punct al 
platformei, aflat pe sondă, se 
găsește la 70 metri deasupra va
lurilor. iar cel mai adine punct 
la care se va ajunge cu sapele 
de foraj va atinge 6 000 metri, 
întregul complex de instalații 
eintărește aproape 10 000 tone.

La invitația gazdelor, secreta
rul general al partidului taie 
panglica inaugurală a instalației 
de foraj.. Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu manevrează dispozi
tivul de pornire a sondei. Pu
ternicul ax de oțel se pune in, 
mișcare, antrenind masa rota
tivă a instalației.

Este un moment trăit cu in
tensă emoție de toți cei pre- 
zenți. Geologi, sondori, meca
nici, electricieni. geofizicieni, 
chimiști. marinari, toți cei care 
formează acest mic. dar destoi
nic colectiv de muncă, subli
niază cu ropote de aplauze, cu 
puternice urale bucuria de a-1 
avea in aceste clipe in mijlo
cul lor pe secretarul general al 
partidului, exprimindu-și min- 
dria de a fi părtași la o reali
zare tehnică românească de 
asemenea anvergură.

Apreciind că activitatea de 
pînă acum s-a desfășurat in 
bune condiții, secretarul ge
neral al partidului adresează 
călduroase felicitări colecti
velor de geologi proiectanți, 
constructori de mașini, petro
liști. care au contribuit la acest 
prestigios succes al industriei 
românești. Este un început bun 
— subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urînd întregului co
lectiv să găsească cit mai cu- 
rind și cît mai mult petrol.

Ministrul de resort il în
credințează pe secretarul ge
neral al partidului de hotărirea 

Se r.ztieazi ianaiațiîle complexe ale platformei

nestrămutată a colectivului de a 
face tot ceea ce depinde 
de el pentru a fi, ca și pină 
acum, la înălțimea sarcinilor de 
mare răspundere încredințate de 
partid in acest sector industrial 
de o deosebită însemnătate pen
tru progresul economic rapid 
al patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia un călduros rămas bun 
de la acest merituos colectiv de 
muncă, stringe. rind pe rind, 
miinile muncitorilor,
maiștrilor, tehnicienilor, ingine
rilor care lucrează aici. înainte 
de plecare, sus. pe puntea su
perioară a platformei, ei fac o 
entuziastă manifestare de dra
goste și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru atenția cu care le urmă
rește activitatea, eforturile și 
împlinirile lor. pentru condițiile 
de muncă Și de viață create pe 
platforma de foraj marin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat se fotogra
fiază împreună cu grupul de 
muncitori Și tehnicieni ai plat
formei. Este un moment cu pro
funde semnificații pentru oame
nii care lucrează aici și. prin ei. 
pentru toate colectivele institu
telor și uzinelor noastre care au 
cooperat la realizarea primei 
platforme de foraj marin din 
țara noastră.

în această atmosferă sărbăto
rească elicopterul prezidențial 
se ridică de pe helioportul plat
formei însoțit in semn de salut 
de sunetele de sirenă ale vase
lor aflate in preajmă.

După vizitarea platformei de 
foraj marin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat s-au înapoiat pe aeroportul 
Mihail Kogălniceanu.

Și acum, la despărțire, cetă
țenii aflați pe aeroport au făcut

o vibrantă demonstrație a pro
fundului lor atașament față de 
partid, față de secretarul său 
general, expresie elocventă a 
hotărârii cu care oamenii mun
cii de pe meleagurile dobrogeni 
acționează pentru traducerea in 
viață in mod exemplar a sarci
nilor trasate de cel de-al Xl-lea 
Cor.greș al P.C.R.

Elicopterul prezidențial deco
lează, în ovațiile Și ural-ele en
tuziaste ale celor prezenți. in- 
dreptindu-se spre județul Ialo
mița.

O imagine adine întipărită in inimile bravilor petroliști ai mării

ialomița în inima Bărăganului, o nouă vatră 
de oțel a României socialiste

în aceeași zi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită 
de lucru in județul Ialomița, la 
Călărași.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului s-au aflat tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Manea Mănescu, Gheorghe O- 
prea. Ion Ursa.

întâlnirea tovarășului Nicolae 
C-i-risn r- c^rr.er.ii muncii 
ialomițeru a prilejuit o analiză 
aprofundată, in centrul căreia 
a sat — la mod firesc — dez
voltarea in actualul cincinal a 
județului, care, asemenea tutu
ror județelor patriei, va cu
noaște un puternic progres eco
nomic și social. In timpul vizi
tei a avut loc inaugurarea ofi
cială a lucrărilor de construcție 

I a Combinatului siderurgic din 
■ examinindu-se. totoda-
I tă. aspecte importante ale reali- 
I răru aemu! obcecuv ecocxcni? 
| oe interes na:.onaL tare va 
I face dra Bărăgv v csaoacră 
| iasă <5e prior, șs o importantă 
I vatră a rtxnânesn Au

fost abordase de as?mer.ea. 
probwesae esențiale privind creș- 
terea producție: industriale și 
azr-cole. valorificarea mai in
tensă a resurselor materiale si 

sporirea oroducției de 
bunuri de consum. S-au discu
tat. in același timp, perspecti
vele ce se deschid municipiului 
și luderilui in pian urbanistic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost sa
lutați. la sosire, cu căldura de 
tovarășul Marin Vasile. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialoci;:a al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, de 
Vasile Martin, prim-secretar al 
Comitetului municipal Călărași 
ai P.C-R.. președintele Consiliu
lui popular municipal, de alți 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

O gardă alcătuită din ostași, 
din membri ai gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor de pre
gătire militară a tineretului a 
prezentat onorul. A fost into
nat Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

In semn de stimă și aleasă 
ospitalitate, bâtrini și tineri, in 
pitorești costume naționale, l-au 
poftit pe secretarul general, pe 

ceilalți oaspeți, să guste din 
pîinea Bărăganului, din ploștile 
cu vin. Pionieri au oferit bu
chete de flori.

în uralele și ovațiile mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului părăsesc 
aeroportul, îndreptindu.-se spre 
municipiul Călărași.

Drumul spre cel dinții obiec
tiv al vizitei continuă în ace
eași atmosferă sărbătorească, 
populația orașului scandind cu 
înflăcărare numele partidului 
și al secretarului său general.

Din mașina deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu răspund 
cu prietenie manifestărilor 
pline de simpatie ale cetățeni
lor.

Reîntîlnirea secretarului ge
neral al partidului, la Combi
natul siderurgic Călărași, cu 
proiecianții. cercetătorii și con
strictorii acestei unități, cu re
prezentanții organelor locale de 
partid și de stat constituie o 
cuctinuar*  a dialogului purtat 
pe această platforma. în urmă 
cu numai un an de zile.

Acest mare combinat, al cărui 
act de naștere se află ia Direc
tivele celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, reprezintă 
elementul principal ce va per
mite ca producția de oțel a ță
rii să ajungă la 17—18 000 000 
tone în 1990.

Noul combinat va opera trans
formări radicale în peisajul e- 
conomie și social al acestor 
străvechi meleaguri românești, 
județul ajungind în acest mod să 
a-ingă in 19S0 o producție globală 
de 12 miliarde lei — alt dezi
derat major al dezvoltării ar
monioase. multilaterale, a tu
turor zonelor țării prevăzut în 
documentele programatice ale 
celui de-al Xl-lea Congres. Di
mensiunile acestor prefaceri 
sint evidențiate și de faptul că 
la sfîrșitul actualului cincinal, 
la acest combinat vor lucra 
circa 22 000 de muncitori, con
structori și siderurgiști. ceea 
ce reprezintă circa jumătate din 
populația de astăzi a munici
piului.

încă de la începutul dialogu
lui de lucru se evidențiază că 
indicațiile și recomandările to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei de acum un an 
au constituit elemente esențiale 
pentru îmbunătățirea substan

țială a proiectelor și planurilor 
care au fost gîndite din nou în 
lumina eficienței lor economice, 
a modernizării, a ridicării para
metrilor productivi.

în cursul discuțiilor cu mi
nistrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, cu ceilalți fac
tori de răspundere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este infor
mat că pentru construcția și 
profilul acestei mari unități in
dustriale au fost definitivate 
soluții tehnice moderne, care 
vor asigura edificarea sa în 
ritm accelerat, astfel incit în 
anul 1978 la Călărași să fie dată 
prima șarjă de oțel. Se relie
fează, totodată, că la baza pro
cesului de fabricație stau teh
nologii românești, utilaje reali
zate in țară, experiența acumu
lată de specialiștii din institu
tele de cercetări și proiectări, 
de la catedrele de profil din în- 
vâțămîntul superior. în cursul 
realizării unor obiective simi
lare.

Ia vecină taie a sor.etei pentru 
executarea pi'oțîlor de adincime. 
secretarul general al partidului 
reține explicațiile specialiștilor, 
care prezintă stadiul cercetări
lor și experimentărilor geotehni- 
ce. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și factorii de răspundere poartă 
apoi discuții pe locul de ampla
sare a unor obiective ale com
binatului.

Secretarul general al partidu
lui se interesează îndeaproape 
de volumul lucrărilor necesare 
pentru fiecare etapă, de ampla
sarea fiecărui obiectiv și terme
nele de intrare în fluxul pro
ductiv. cere specialiștilor să-și 
optimizeze proiectele, să adopte 
soluții tehnice mai eficiente, 
care să contribuie la reducerea 
substanțială a costurilor lucră
rilor de consolidare a fundații
lor. a construcției, în final la 
reducerea cheltuielilor totale de 
investiții și la scurtarea ter
menelor de realizare.

Să se revadă necesarul lu
crărilor de fundații, în funcție 
de amplasarea fiecărui utilaj, 
a fiecărei structuri de rezistență 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Să se facă o dimen
sionare realistă, proporționată, 
echilibrată.

In aplauzele și ovațiile miilor 
de cetățeni aflați aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dezvelește 
placa inaugurală pe care sînt 
gravate cuvintele : „Astăzi, 

16 septembrie 1976, în prezența 
tovarășului' Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a avut loc inaugurarea oficială 
a lucrărilor de construcție a 
Combinatului siderurgic Călărași 
— obiectiv de o deosebită im
portanță economică, socială și 
politică, pentru dezvoltarea în 
ritm susținut a patriei noastre 
socialiste".

Salutat cu deosebită căldură 
de locuitorii Călărașului, de 
sute și mii de cetățeni din co
munele alăturate, care au ținut 
să fie prezerțți. la întîlnirea cu 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu so
sește, apoi, la stadionul orașu
lui, unde gazdele au organizat 
o reprezentativă expoziție pri
vind dezvoltarea economică ge
nerală a întregului județ Ialo
mița.

Așa cum era firesc, avînd în 
vedere ponderea agriculturii în 
economia județului — Ialomița 
ocupând locul 3 pe țară in ce 
privește producția agricolă —, 
expoziția reflectă eforturile și 
rezultatele muncii lucrătorilor 
ogoarelor.

Gazdele informează ne secre
tarul general al partidului că 
toamna ialomițeană este îmbel
șugată, că roadele ogoarelor au 
depășit prevederile, obținindu-șe 
o producție agricolă sporită, cu 
indici superiori la hectar. A- 
preciind aceste rezultate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în dis
cuția cu Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, cu organele 
locale de partid și de stat, cu 
specialiștii, cere să se acționeze, 
printr-o serie de măsuri agro
tehnice, pentru ca această zonă 
care beneficiază de condiții pe
doclimatice favorabile culturii 
păioaselor să înregistreze creș
teri și mai importante ale pro
ducției, sporindu-și astfel par
ticiparea la fondul centralizat al 
statului. Rezultate tot atît de 
meritorii ș-au obținut și în cul
tura porumbului. Soiurile ex
puse vădesc preocuprea pentru 
îmbunătățirea calității, a canti
tății de porumb obținute la 
hectar. Alături de porumb, cul
tura sfeclei de zahăr și a florii- 
soarelui reprezintă tot atîtea 
mărturii ale hărniciei lucrători
lor ogoarelor, ale eforturilor 
specialiștilor. în cadrul discuției 
sînt relevate o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice care vor 
permite ca și în viitor agricul
tura să realizeze producții spo
rite, apropiate celor atinse in 
țările cu înalt nivel de dezvol
tare.

Răspunzlnd programului sta
bilit de conducerea partidului 
și statului de a furniza cantități 
sporite de legume și fructe pie
ței locale și. în același timp, 
de a contribui la aproviziona
rea Capitalei, agricultura jude
țului și-a sporit permanent pro
ducția ajungind ca in această 
toamnă să livreze beneficiarilor 
mari cantități de legume și 
cantități importante de fructe. 
In cadrul discuției se apreciază 
eforturile făcute de ialomițeni 
in această direcție și se subli
niază că și in anii care vor ur
ma este necesar să se pună un 
accent la fel de important pe 
cultura legumelor și fructelor.

în continuare se prezintă dez
voltarea industriei alimentare, 
care vădește preocuparea pen
tru folosirea cit mai de
plină a resurselor locale, di
versificarea gamei sortimentale, 
ridicarea calității. Apreciind a- 
ceste succese, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se a- 
dîriceașcă preocuparea pentru 
valorificarea superioară a tutu
ror resurselor locale de materii 
prime, diversificarea largă a pro
duselor, ridicarea calității lor la 
exigentele cerințelor.

Trecînd în revistă exponatele 
Combinatului chimic din Slo
bozia, secretarul general al 
partidului cere șă fie luate mă
suri pentru ca acesta să ajungă 
cît mai rapid la capacitatea de 
producție pentru care a fost 
proiectat. La standul produselor

(Continuare in pag. a 111-a)

TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUțESCU 
a primit delegația Partidului COPEI 
din Venezuela, condusă de senatorul 

Pedro Pablo Aguilar, secretar general 
al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază, dele
gația Partidului COPEI din Ve
nezuela. condusă de senatorul 
Pedro Pablo Aguilar, secretar 
general al partidului, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită in țara noastră. Din delega
ție face parte și Eduardo Fer
nandez. secretar general adjunct 
al partidului, deputat.

La primire au luat parte to
varășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial mesaj de salut din 
partea Partidului COPEI și a li
derului său, Rafael Caldera, fost 
președinte al Republicii Vene
zuela. Secretarul general al Par
tidului COPEI a mulțumit, tot
odată, pentru posibilitatea ce i-a 
fost oferită de a vizita România 
și a dat o înaltă apreciere rea
lizărilor obținute de poporul ro
mân. în dezvoltarea economică 
și socială a patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat să se transmită liderului 
Partidului COPEI. Rafael Calde
ra, salutul său prietenesc și cele 
mai bune urări.

în timpul întrevederii a fori 
exprimată de ambele părți bo- 
tărirea de a dezvolta legături 
prietenești, de colaborare intre 
Partidul Comunist Român $: 
Partidul COPEI din Venezuela, 
în interesul bunelor raporturi 
dintre cele două țâri și popoare.

A fost evocată vizita efectuată 
de președintele Nicolae Ceaușrsru 
in Venezuela,. în septembrie 1973. 
care a pus bazele unei fructuoa
se colaborări bilaterale pe ter
men lung și în multiple dome
nii. De ambele părți s-a subli
niat că există largi posibilități 
de colaborare între România și 
Venezuela în diferite domenii 
— industrial, agricol, minier, in 
formarea cadrelor.

Abordîndu-se unele aspecte 
ale situației internaționale, a 
fost exprimată, de ambele părți, 
necesitatea unirii eforturilor tu
turor forțelor democratice și 
progresiste, a popoarelor, pentru 
instaurarea unor noi relații in
tre state, bazate pe deplină ega
litate in drepturi și respect re
ciproc. pentru asigurarea drep
tului fiecărui popor de a fi stă- 
pîn Pe destinele sale, pe bogă
țiile naționale, pentru lichidarea 
subdezvoltării și pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambiantă cordială, priete
nească.

Fa:â de planul de 227 000 lei 
în trimestrul II. atelierul nr. 3 a 
realiza: 391 222 lei. iar atelierul 
nr. 4. pentru aceeași perioadă a 
realiza: 523 809 iei față de 267 400 
lei. în ce privește calitatea pre
gătirii, iată care este situația : 
au fost atestați in meseriile de 
bobinator. electrician, frezor, 
strungar, sudor circa 2 000 de 
tineri. Ei s-au angajat la I^A.M., 
una dintre întreprinderile patro- 
nztoare, unde s-au integrat 
intT-un timp mult mai scurt de
vii cel prevăzut. Tocmai in a- 
eewti direcție ne-a cerut secre
tarul general să acționăm mai 
hotârit și ma: unitar : meseria 
să fie astfel învățată incit din 

DIN PRIMA ZI DE ȘCOALĂ.
ACȚIUNE FERMĂ

primul moment al intrării in fa
brici să putem produce.

Tovarășul inginer Dumitru Co- 
rici, directorul tehnic al între
prinderii Electrobanat, o altă în
treprindere patronatoare, pentru 
a sublinia că microintreprinde- 
rea Liceului nr. 1 e o veritabilă 
secție a lor, ne-a mai dat și alte 
exemple. Cri care s-au 
calificat in școală și lucrează în 
prezent la Elba — circa 80 in 
fiecare an — n-au intimpinat 
nici o dificultate cu integrarea 
intr-o muncă calificată. Printre 
ei se află și Adrian Pirjol, unul 
din foștii directori ai microintre
prinderii.

în două grupuri școlare din Ga
lați ni s-au înfățișat numeroase 
aspecte edificatoare din activita
tea cadrelor didactice și a elevilor 
angajați să răspundă prin fapte 
concrete, prin măsuri eficiente, 

chemării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a transforma noul 
an de invățămint .intr-un an de 
trecere la o treaptă superioară a 
instrucției publice in țara noas
tră". La Grupul școlar al Com
binatului siderurgic, tovarășul 
director Teodor Rapotan ne spu
nea : ,.Am luat măsuri de a an
trena cadrele noastre didactice 
în munca de cercetare. în acest 
sens, am stabilit cu conducerea 
uzinelor de pe platforma Combi
natului siderurgic ca mai multe 
teme de cercetare să fie’prelua
te de cadrele tehnice din școala 
noastră. Pentru profesorii de la 
catedrele de cultură generală am 
stabilit teme adecvate, deci vor 

lucra și ei în cercetare, înainte 
sau după orele prestate la clasă. 
Am luat aceste măsuri convinși 
fiind că această activitate este 
indispensabilă în acțiunea de 
continuă perfecționare, legăturii 
temeinice cu producția. între
prindem, de asemenea, primii 
pași pentru gruparea lunară a 
timpului de practică, in spiritul 
indicațiilor cuprinse în cuvînta- 
rea de ieri a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem 
hotărîți ca acest nou an de învă- 
țămînt să devină cel mai rodnic 
în grupul nostru școlar, să pu
nem bazele unei instruiri superi
oare a cadrelor destinate Com
binatului siderurgic de la Ga
lați".

Parcurgind spațiile de învăță
mânt și producție de aici, intrăm 
prin noi laboratoare și ateliere, 
in micro-oțelăria școlii care se 
află in probe tehnologice și 

unde va intra peste citeva zile în 
funcțiune un convertizor ce va 
fi folosit in activitatea de cerce
tare și de instruire practică. îl 
cunoaștem aici pe Ion Sinpetru, e- 
lev de două zile al Liceului indus
trial metalurgic. „Sînt impresio
nat, ne spune el. de condițiile 
deosebite pe care le avem pentru 
instruirea practică. Privind în 
jur. îmi dau seama câ totul de
pinde numai de noi, de efortu
rile noastre zilnice pentru a de
veni muncitori cu o temeinică 
pregătire".

Pe mulți dintre elevii Grupu
lui școlar de construcții îi găsim 
pe șantier. Ei, constructorii de 
miine, iși inalță singuri o impu
nătoare sală de sport. „Am mun
cit aici ca âdevărați construc
tori, în timpul practicii de vară, 
și acum continuăm lucrările, ne 
spune eleva Rodica Topliceanu, 
secretara comitetului U.T.C. 
Sîntem. de asemenea, prezenți și 
pe șantierele Trustului județean 
de construcții, unde confecțio
năm panouri de tego și prefa
bricate. în acest an școlar ne 
vom mai îmbogăți cu încă cinci a- 
teliere. Contribuim deci din plin 
pentru a ne crea condiții optime 
de instruire practică, învățînd 
totodată meseria în condiții de 
șantier".

Putem spune deci că se acțio
nează cu hotărire pentru înfăp
tuirea indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a hotăririlor 
conducerii de partid in ved.erea 
perfecționării procesului de pre
gătire a cadrelor în unitățile șco
lare, pentru ridicarea invăță- 
mintului pe o treaptă nouă. Se 
acționează prin fapte de muncă, 
prin măsuri concrete, care an
trenează atît cadrele didactice 
cit și elevii intr-o amplă activi
tate.

Grupa j realizat de :
M. BORDA, 

I. DANCED 
I. CHIRIC

FESTIVALUL IUTEUHAȚIOIUL „GE0KE ENESCU"

DESCHIDERE SPRE UNIVERSAL
Se poate spune că Glieorghe 

Zamfir a încercat să lărgească 
tiparele Festivalului George 
Enescu printr-o muzică nouă, 
pornită insă din străfundurile 
creației populare și ridicată pină 
la cele mai îndrăznețe forme de 
expresie a artei contemporane.

Gheorghe Zamfir ne-a purtat 
— mai bine de o oră, in prima 
parte a concertului de la sala 
Radioteleviziunii române — de 
la doine, balade, cintece și jocuri 
populare, pină la o încercare de 
valorificare creatoare contempo
rană a naiului, țambalului, ta
ragotului, clarinetului, fluierului, 
contrabasului și viorii într-o sui
tă de cel mai modern și îndrăz
neț experiment muzical actual.

După un tainic început mu
zical, ce părea rupt din Rapsodia 
Română de George Enescu, alu
zie la sursa originară a ma
estrului, dar totodată și omagiu 
pentru focul acordat creației 
populare in Festival, Gheorghe 
Zamfir ne-a încintat cu o serie 
de suite în stil popular, menite 
să pună în lumină virtuțile tim
brale ale unor instrumente stră
vechi, dar și meșteșugul artistic 
al violonistului Botoca Efta, 
multiplului suflător Marin Chi- 
s.ăr, țambalistului Pantelimon 
Stingă, clarinetistului Dorin Cui- 
baru, taragotistului Pavel Cep- 
zan și contrabasistului Petru 
Vidrean. Folclorul autentic s-a 
îmbinat cu prelucrările lui 
Gheorghe Zamfir. Furat de fru
musețea doinelor și invîrtitelor 
bănățene și transilvănene, aran
jorul s-a lăsat prea mult in com
pania acelorași întorsături me
lodice și jocuri populare, unele 
piese repetîndu-se abuziv și lă- 
sindu-ne impresia de lungimi o- 
bositoare. Ele au fost însă su
plinite de inegalabilul farmec al 
interpretării. Ultima suită din 
program a marcat o îndrăz
neați integrare a in

strumentelor populare româ
nești intr-o lucrare de factură 
contemporană.

Partea a doua a programului a 
cuprins o primă audiție : Oda 
păcii de Gheorghe Zamfir. 
Oda păcii reprezintă o încercare 
promițătoare, cu multe virtuți ar
tistice (socotim însă că se impune 
concentrarea suitei vocal-simfo- 
nice și renunțarea la revenirea 
insistentă a corului pe tema de 
„horă veche boierească", intona
ție astăzi depășită, în creația 
contemporană,), șansa înscrierii 
naiului ca instrument solistic 
fiind asigurată prin scriitura vir- 
tuozică a lui Gheorghe Zamfir 
(dealtfel, cadența din partea 
a IV-a nu ne-a lăsat deloc impre
sia că „fluierul lui Pan“, ar fi 
mai prejos decît flautul lui 
Rampal).

Interpretarea Odei păcii a be
neficiat de aportul excepțional 
al corului Madrigal (impecabil 
pus la punct de Marin Constan
tin, acest entuziast susținător al 
creației românești actuale) și de 
stăpinirea remarcabilă a partitu
rii generale de către Paul Po
pescu. Acest modest, mult prea 
modest dirijor al Operei româ
ne apare rar în sălile de concert, 
dar, atunci cînd preia conducerea 
ansamblului orchestral, o face cu 
maximă eficiență.

Concertul lui Gheorghe Zamfir 
a marcat în Festivalul interna
țional George Enescu o treaptă 
calitativ-superioară de integrare 
a melosului popular românesc 
printre manifestările artistice de 
prestigiu, meșteșugul acestui in
terpret-cre&tor depășind în eta
pa actuală „faza folclorică11 de 
odinioară și înscriindu-se în con
textul acelei sublimări esențiale, 
la limita dintre popular și clasic, 
dintre național și universal.

VIOREL COSAIA
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(Urmare din pag. I)
bunel aprovizionări a populației 
cu produse agro-indusiriale-a- 
limentare si, pe această bază, a 
ridicării bunăstării poporului nos
tru. (Aplauze puternice, urale).

Desigur, nu doresc să antici
pez rezultatul final; nu știu ce 
loc va ocupa in acest an jude
țul Ialomița la producția agri
colă. Am ascultat însă aici un 
președinte de cooperativă care 
ne-a vorbit despre recoltele 
bune obținute la floarea-soare- 
lui. la porumb și la alte cul
turi. Dacă toate cooperativele 
si întreprinderile agricole de 
stat din județ ar avea cel pu
țin asemenea recolte, aș apre
cia că județul Ialomița se va 
putea plasa, si în acest an. pe 
un loc fruntaș. Dar nu cunosc 
situația în această nrivintă. In 
orice caz, ceBa ce ș-a realizat 
în unele cooperative agricole 
din județul dumneavoastră de
monstrează posibilitățile exis
tente de a se obține recolte si 
mai mari la grîu. la orz. la 
floarea-soarelui și de a se de
păși recolta de porumb de a- 
cum un an, de 5 200 kg. Nu 
știu cum va fi recolta de po
rumb anul acesta, dar sper că 
ea se va apropia sau chiar o va 
depăși pe cea din. anul trecut. 
As dori să-mi exprim speranța 
că organizația de partid, toți 
oamenii muncii din agricultura 
de stat si cooperatistă, din 
S.M.A.-uri. vor considera titlul 
de Erou al Muncii Socialiste 
acordat ca o expresie a încrede
rii că toți cei ce lucrează în 
agricultura județului iși vor 
uni forțele pentru a ob- 
ține . recolte tot mai mari 
în 1977 Și in anii următori, ast
fel ca în tot cincinalul județul 
Ialomița să ocupe un loc de 
prim rang in agricultura româ
nească. (Aplauze puternice ; 
urale).

în ce privește industria pe în
treaga tară, in primele opt luni 
ale acestui an clasa muncitoa
re. inginerii și tehnicienii, toți 
oamenii muncii au obținut suc
cese remarcabile, obținînd chiar 
o depășire a ritmului de creș
tere stabilit pentru acest an. de 
11 la sută. Sint toate condițiile 
pentru a aprecia că primul an 
al cincinalului se va încheia. în 
industrie, nu numai cu îndepli
nirea, dar și cu depășirea sarci
nilor de plan. Aceasta înseam
nă că vom asigura noului cinci
nal un început bun. că vom pune 
o bază trainică înfăptuirii cu 
succes a programului de dezvol
tare a industriei noastre socia
liste. (Aplauze puternice, urale).

în județul dumneavoastră, o- 
dată cu dezvoltarea agriculturii, 
a cunoscut un progres simțitor 
și o dezvoltare impetuoasă, aș 
putea spune, și producția indus
trială. obținîndu-se, în 1975. o 
producție de 5,2 miliarde lei, 
față de numai 1 miliard în 1965. 
S-a realizat o creștere de cinci 
ori a producției industriale Pe 
județ. Dacă și în agricultură ati fi 
sporit producția de 5 ori. atunci 
precis ați fi fost din toate, punc
tele de- vedere adevărati eroi. 
(Aplauze puternice ; urale).

Noul plan cincinal prevede ca 
industria județului să se duble
ze. să ajungă la circa 12 mili
arde lei. ceea ce, practic, va face 
ca Ialomița să devină un județ 
cu o industrie puternică și, ca 
urmare, cu un nivel general da 
viață, de cultură, de civilizație 
ridicat. (Aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu și Po
porul").

Pentru realizarea acestei dez
voltări vor trebui înfăptuite in
vestiții de aproape 18 miliarde 
lei, mai mult ca dublu decit în 
cincinalul precedent. Aceasta 
pune sarcini deosebit de mari în 
fața organizației de partid, a tu
turor oamenilor muncii din in
dustrie Și agricultură pentru a 
realiza cu succes acest volum 
deosebit de mare de investiții. 
O bună parte din investiții vor 
fi îndreptate spre noul combi
nat siderurgic Călărași, care. în 
final, va da o producție de circa 
10 milioane tone oțel. El va tre
bui să producă încă din 1978, 
astfel ca în 1980 să atingă pro
ducția de circa 2 milioane de 
tone otel. Iată, deci, că în 1980 
Ialomița va deveni un centru 
puternic al siderurgiei românești, 
producția sa de oțel fiind de 
aproape 8 ori mai mare decit în
treaga producție de oțel a Româ
niei dinaintea celui de-al doilea 
război mondial. (Aplauze, urale ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Realizarea acestui obiectiv de 
importanță națională cere efor
turi serioase din partea minis
terelor. a întreprinderilor de 
construcții, a proiectanților, a 

tuturor acelora chemați aă asi
gure înfăptuirea in viață, in cele 
mai bune condițiuni tehnice și e- 
conomice, la termenul stabilit, a 
combinatului, contribuind astfel 
la înfăptuirea planului stabilit 
de Congresul al Xl-lea privind 
realizarea în 1980 a unei pro
ducții de oțel, pe Întreaga tară, 
de 17—18 milioane tone. La a- 
ceastă producție, Ialomița va 
trebui să dea cel puțin 2 mili
oane — și eu sint convins că 
va realiza cu succes această sar
cină. (Aplauze puternice, urale).

Este de înțeles că organizația 
județeană de partid, comitetul 
municipal |i organizația de par
tid din Călărași vor trebui să 
pună in centrul activității lor 
realizarea acestui mare obiectiv 
industrial, fără insă a neglija 
celelalte ramuri ale industriei și, 
mai cu seamă, punînd. de ase
menea, pe prim plan realizarea 
programului de creștere a pro
ducției agricole. Este un lucru 
evident — nu numai pentru ju
dețul Ialomița, ci și pentru în
treaga țară — că dezvoltarea 
agriculturii trebuie să țină pasul 
cu progresul industriei socialis
te, că industria nu se poate dez
volta fără o agricultură înain
tată, cu un randament sporit, cu 
o înaltă productivitate. De aceea, 
partidul nostru pune pe același 
plan atit dezvoltarea industriei, 
cit și dezvoltarea agriculturii — 
considerindu-le ca două ramuri 
fundamentale ale societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism. (Aplauze, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Deși nu se găsește în județul 
dumneavoastră, doresc totuși să 
mă refer și la începerea activi
tății unui alt obiectiv important 
pe care l-am vizitat în diminea
ța acestei zile — cel al primei 
noastre platforme de forai ma
rin de mare adîncime, care a 
fost deja așezată pe locul cores
punzător și a început să foreze 
în Marea Neagră cu speranța că 
vom găsi petrol, de care țara 
noastră are foarte multă nevoie, 
Dar, în așteptarea rezultatelor 
activității de foraj trebuie să fe
licit călduros pe constructorii 
navali din Galați care au reali
zat această platformă în condi- 
țiuni bune, pe geologi și petro
liști, pe toți aceia care au lucrat 
la amplasarea și punerea în 
funcțiune a acestui obiectiv de o 
deosebită importanță pentru pa
tria noastră. (Aplauze prelungi
te, urale).

Desigur, la realizarea platfor
mei au contribuit multe între
prinderi — cum sint Uzinele Re
șița. „1 Mai“-Ploiești — cu mo
toare, cu instalații de foraj, cu 
aparatură electronică și altele. 
Este evident că felicitînd între
prinderea principală care a con
struit platforma propriu-zisă, 
trebuie să aducem mulțumiri și 
să felicităm pe toți aceia care au 
contribuit prin munca lor la 
realizarea acestui obiectiv im
portant, inclusiv pe cei din cer
cetare, din domeniul științei. 
(Aplauze puternice).

M-am referit și la acest obiec
tiv pentru că el este înscris în 
unul din programele importante. 

La standurile expoziției realizărilor economice ale județului

de interes național ale actualu
lui cincinal. începerea acestei 
activități demonstrează că am 
trecut in bune condițiuni la în
deplinirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al Xl-lea al parti
dului. Rezultatele de pînă acum 
demonstrează justețea prevederi
lor cincinalului, capacitatea crea
toare a oamenilor muncii din 
toate ramurile de activitate din 
țara noastră, atestă cu putere că 
dispunem de tot ce este necesar 
pentru a înfăptui cu succes pro
gramul de dezvoltare și ridicare 
pe noi culmi a patriei noastre, de 
creștere continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregu
lui nostru popor. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Dragi tovarăși.
Partidul nostru pornește per

manent de la faptul că prima sa 
Îndatorire este aceea de a asigu
ra dezvoltarea economico-socială 
a patriei, făurirea socialismului 
în România, ridicarea bunăstării 
poporului, consolidarea indepen
denței și suveranității țării. A- 
ceasta este, totodată, și princi
pala contribuție internațională 
pe care partidul și statul, po
porul nostru o aduc la cauza 
socialismului, a colaborării și pă. 
cii în lume. (Aplauze puternice).

Acționăm permanent pentru 
întărirea colaborării și solidari
tății cu toate țările socialiste, fi
ind convinși că aceasta corespun
de intereselor fiecărei țări socia
liste și, totodată, cauzei genera
le a socialismului și progresului 
In întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).

Acordăm o atenție deosebită 
relațiilor de colaborare și soli
darității cu țările în curs de 
dezvoltare, din rindul cărora 
face parte și România. Acțio
năm pentru o strinsă colabo
rare economică. culturală si 
științifică, realizăm multe ac
țiuni de cooperare în produc
ție. în pregătirea cadrelor. Por
nim de la necesitatea de a se 
obține, prin aceasta, o dezvol
tare mai rapidă a fiecărei țări 
rămase în urmă — deoarece 
numai pe această cale națiuni
le slab dezvoltate iși vor putea 
asigura, cu adevărat, bunăsta
rea. independenta și suverani
tatea națională, vor putea juca 
un rol tot mai important in 
viata politică internațională, in 
lupta împotriva imperialismu
lui și colonialismului, a tendin
țelor neocolonialiste. in lupta 
pentru o nouă ordine economi
că internațională. (Aplauze pu
ternice ; urale).

Pornind de la realitățile lu
mii contemporane, extindem, 
totodată, relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate. în spiritul 
principiilor coexistenței pașni
ce. participăm larg la diviziu
nea internațională a muncii, 
fiind convinși că colaborarea 
internațională cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire so
cială. constituie singura politi
că justă pentru asigurarea pă
cii in întreaga lume. (Aplauze 
puternice ; urale).

Este evident, dragi tovarăși, 
că la baza relațiilor noastre in
ternaționale, a întregii politici 

externe a României așezăm 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
dentei și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța în rapor
turile dintre state. Pornim con
secvent de la necesitatea res
pectării dreptului fiecărui po
por de a fi stăpin pe bogățiile 
naționale, pe destinul său. de 
a-și făuri viața în mod liber, 
așa cum dorește. (Aplauze pu
ternice; urale).

Este necesar să nu uităm nici 
un moment că politica internă 
și externă se condiționează re
ciproc, sint două laturi insepa
rabile ale activității de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de asigurare a 
păcii și colaborării internațio
nale. Tocmai de aceea, partidul 
nostru va continua cu consec
ventă realizarea programului 
intern și a politicii externe sta
bilite de Congresul al Xl-lea
— politică care corespunde pe 
deplin atit năzuințelor și inte
reselor națiunii noastre socia
liste. cit. și intereselor tuturor 
națiunilor globului pămintesc, 
cauzei păcii internaționale. (A- 
plauze puternice, prelungite ; 
urale; se scandează: „Ceaușescu
— P.C.R.").

Dragi tovarăși.
Aș dori, în încheiere, să ex

prim convingerea mea, a con
ducerii de partid și de stat că 
oamenii muncii din Ialomița, atit 
cei din industrie cit și cei din 
agricultură, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, împreună 
cu comuniștii — care trebuie să 
se integreze activ in viața co
lectivului și să unească efortu
rile tuturor oamenilor muncii — 
vor realiza cu succes obiectivele 
și sarcinile ce le revin in acest 
cincinal. Doresc să-mi exprim, 
deci convingerea că veți înfăp
tui cu succes toate mărețele o- 
biective ce vă stau în față, că 
vă veți prezenta în 1980, la în
cheierea cincinalului, cu rezul
tate bune atit în agricultură, cit 
și in industrie, în toate dome
niile de activitate. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul").

După cum știți, la sfirșitul 
cincinalului, vom face bilanțul 
și vom clasifica județele în ra
port cu rezultatele obținute. Aș 
saluta și m-aș bucura ca Ialo
mița să obțină, cel puțin in agri
cultură, sau într-unul din sec
toarele importante ale agricultu
rii, un loc fruntaș — dacă se 
poate, primul loc ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; urale).

Vă urez tuturor succese tot 
mai mari în întreaga activitate ! 
Multă sănătate și multă ferici
re ! (Aplauze puternice ; urale. 
Toți cei prezenți la marea adu
nare populară ovaționează înde
lung, intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul său Central, pentru secre
tarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

(Urmare din pag. a II-a) 
materialelor de construcție se 
readuce în atenția specialiștilor 
necesitatea de a se folosi la 
clădirile industriale materialele 
ușoare, puțin costisitoare, și de 
un nivel calitativ superior.

In ultima parte a vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu ana
lizează cu edilii orașului ma
cheta noului Călărași, conceput

Marea adunare populară din Călărași
Vizita în județul Ialomița se 

încheie cu o mare adunare popu
lară, la care participă circa 
30 000 de oameni — muncitori și 
țărani, intelectuali, militari și 
elevi.

Stadionul orașului, unde se 
desfășoară adunarea, este împo
dobit sărbătorește. Pretutindeni, 
fiutură steaguri roșii și tricolore.

Sosirea la tribună a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului este întim- 
pinată de mulțime cu urale și 
ovații îndelungate. Sint expri
mate simțămintele de dragoste 
fierbinte, de profundă stimă și 
recunoștință pe care locuitorii 
meleagurilor ialpmițene le nu
tresc față de partid și secretarul 
său general.

Adunarea este deschisă de to
varășul Marin Vasile, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
care a spus :

în aceste momente de su
premă fericire pe care le trăiesc 
comuniștii, toți locuitorii aces
tei legendare cimpii românești, 
permiteți-mi, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dau gias 
nemărginitei bucurii de a vă 
avea din nou în mijlocul nos
tru pe dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului roman, 
eminent conducător de partid și 
de stat, care vă consacrați În
treaga energie și putere de 
muncă propășirii națiunii noas
tre socialiste, afirmării ei țot 
mai puternice in rindul popoa
relor lumii și să vă adresez din 
adincul inimii un fierbinte „bun 
venit în județul Ialomița !“

Vă asigurăm, și cu această 
ocazie, iubite tovarășe secretar 
general, de toată prețuirea și 
considerația oamenilor Bărăga
nului ialomițean pentru pildui- 
loarea dumneavoastră activitate 
pe care o desfășurați in frun
tea partidului și statului, pentru 
inestimabila contribuție adusă 
la conceperea și înfăptuirea 
întregii politici interne și ex
terne a noii Românii.

Ialomița, ca o mărturie a po
liticii profund științifice promo
vate cu consecvență de partidul 
nostru, de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor patriei, 
printr-o distribuire echitabilă a 
forțelor de producție, ca ur
mare a sprijinului neprecupețit 
ce ne-ați dat, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se prezintă 
la acest mare eveniment cu o 
industrie a cărei producție a 
cunoscut o creștere permanen
tă. cu o agricultură în plin 
proces de dezvoltare și moder
nizare, cu oameni plenar anga
jați în înfăptuirea marilor sar
cini ce le avem de îndeplinit.

încadrată armonios în efortul 
general al poporului român me
nit să dea viață Programului 
adoptat de cel de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R., organizația ju
dețeană, oamenii muncii din co

împreună cu edilii orașului se analizează macheta noului Călărași

într-o viziune modernă, pe mă
sura timpului socialist pe ca- 
re-1 trăiește. înglobînd în eco
nomia sa unul din marile com
binate siderurgice ale țării, mu
nicipiul va cunoaște în acest 
cincinal o dublare a populației, 
fapt care a impus conceperea 
și proiectarea unor vaste lucrări 
edilitare. Marele volum de in
vestiții va permite construirea, 
în perioada anilor 1976—1980, a 

munele și orașele noastre ra
portează cu mindrie că sarci
nile acestui prim an al cinci
nalului revoluției științei și ten- 
nicii se înfăptuiesc cu succes, 
in industrie, investiții, agricul
tură și in celelalte sectoare de 
activitate.

Subliniind aceste rezultate, 
sintem conștienți de marile sar
cini ce le avem de îndeplinit. 
Paralel cu modernizarea și dez
voltarea capacităților existente, 
vor intra in funcțiune noi obiec
tive economice și aș aminti nu
mai marele complex siderurgic 
amplasat, așa după cum se știe; 
prin grija dumneavoastră perso
nală, aici la Călărași, Bărăga
nul devenind astfel nu numai 
vatră de piine, ci și vatră de 
oțel a României socialiste.

In agricultură eforturile oa
menilor muncii sint mobilizate 
pentru stringerea recoltei din 
acest an și pregătirea in cele 
mai bune condiții a recoltei 
anului viitor.

Nu scăpăm din vedere nea
junsurile existente încă in mun
ca noastră, in activitatea unor 
organe și organizații de partid 
și colective de muncă, rezervele 
mari pe care trebuie să le va
lorificăm mai bine și vă asigu
răm că toate eforturile comu
niștilor sint îndreptate în aceste 
direcții.

în continuare, tovarășul Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, dă ci
tire decretului prezidențial.

într-o ambianță de puternic 
entuziasm, de legitimă mindrie 
și satisfacție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, inminează pri
mului secretar al comitetului 
județean de partid înaltele dis
tincții conferite județului — ti
tlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și medalia de aur ,.Secera 
și Ciocanul" pentru contribuția 
adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de dezvol
tare a agriculturii socialiste.

Luînd cuvîntul Vasile Manole, 
directorul Combinatului de ce
luloză și hîrtie. a spus, printre 
altele : Cu alese sentimente de 
stimă și înaltă prețuire, cu deo
sebită bucurie, trăim emoțio
nantele clipe ale reîntilnirii cu 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, cel 
mai iubit fiu al poporului.

La acest mare eveniment, oa
menii muncii din Combinatul de 
celuloză și hirtie Călărași se 
prezintă cu rezultate bune în 
muncă. Aplicînd în practică 
prețioasele indicații date de 
dumneavoastră, cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate în primă
vara anului 1970, întreprinderea 
a devenit rentabilă, realizînd 
importante economii la materii 
prime și materiale, asigurînd o 
substanțială depășire a princi
palilor indicatori de plan.

Vă raportăm, tovarășe se

7 000 apartamente dispuse, așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la precedenta sa vi
zită, în zona de vest a orașului, 
în apropierea viitoarei cetăți a 
oțelului, precum și în partea 
centrală și perimetrul brațului 
Borcea, folosind cadrul natural 
pitoresc de aici. Studiind
machetele și schitele
expuse, tovarășul Nicolae
Ceaușescu este informat că vii

cretar general, că pe primele 8 
luni ale actualului cincinal, 
r.e-am realizat și depășit sarci
nile la toți indicatorii.

Puternic emoționați de înalta 
distincție acordată județului 
nostru pentru activitatea desfă
șurată de către oamenii muncii 
de pe ogoare, ne angajăm so
lemn să depunem toate efortu
rile, să facem tot ce depinde de 
r.oi pentru a înfăptui în mod 
exemplar sarcinile ce ne revin 
din documentele de partid și de 
stat.

Noi, cei ce lucrăm pe întin
sele ogoare ale Bărăganului — 
a spus Ion Spătărelu, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Gheorghe 
Doja — trăim astăzi momente 
de o semnificație deosebită — 
rșintilnireaț cu dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și decernarea Celei 
mai înalte distincții — titlul 
de Erou al Muncii Socialiste 
pentru rezultatele obținute la 
cultura porumbului în anul 1975 
de către județul Ialomița.

Muncind așa cum ne-ați sfă
tuit dumneavoastră cu prilejul 
vizitelor • făcute in unitatea 
noastră, folosind din plin resur
sele materiale de care dispu
nem, hărnicia cooperatorilor din 
comuna Gheorghe Doja a fost 
răsplătită de patru ori cu Ordi
nul Muncii clasa I și de două 
ori cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste.

Permiteți-mi, tovarășe 
Ceaușescu, ca în încheiere, in 
numele tuturor membrilor co
operatori, să vă mulțumim 
pentru grija părintească ce o 
purtați dezvoltării armonioase 
a tuturor județelor țării și să 
ne angajăm că vom face tot ce 
depinde de noi pentru a asigura 
țării cit mai multe produse a- 
groalimentare, ?n vederea ridi
cării continue a nivelului de 
trai al poporului nostru.

Ne bucurăm din toată inima 
că avem din nou prilejul să vă 
exprimăm direct sentimentele 
noastre de adincă prețuire și 
recunoștință pentru activitatea 
neobosită, plină de abnegație pe 
care o desfășurați în elabora
rea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, spre binele po
porului și patriei socialiste, a 
spus în cuvîntul său Elena Chi- 
riță, secrețar al comitetului de 
partid al întreprinderii de con
fecții din Călărași.

Vă raportăm, stimate tova
rășe secretar general, că, apli
cînd indicațile pe care ni le-ați 
dat cu prilejul vizitei dumnea
voastră în 1968 la Călărași, 
ne-am îmbunătățit permanent 
munca.

In prezent, muncitoarele din 
Fabrica de confecții sînt preo
cupate de realizarea unor pro
duse de calitate superioară, de 
înnoirea și diversificarea aces
tora, în pas cu cerințele pieței 

toarele construcții respectă tra
ma stradală existentă, un regim 
de înălțime cit mai eficient, a- 
vind, totodată, o arhitectură va
riată, ce ține seama de specifi
cul zonei. Secretarul general a- 
preciază. în acest cadru, preocu
parea ca demolările să fie mi
nime și recomandă ca centrul 
civic al orașului să fie conceput 
într-o viziune modernă, cît mai 
atractivă.

mondiale și ale oamenilor mun
cii, în condiții de eficiență spo
rită.

Organizația noastră de partid, 
întregul colectiv vor lua toate 
măsurile, așa cum s-a stabilit 
și la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv, in vede
rea economisirii materiilor pri
me și materialelor, pentru eli
minarea risipei, printr-o mai 
bună organizare a muncii.

A luat apoi cuvintul prof. 
Ion Chirulescu, profesor la Li
ceul de chimie din Călărași, 
care a subliniat că prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in mijlocul ialomițenilor, in 
străvechea vatră de piine a ță
rii reprezintă o nouă și grăi
toare mărturie a grijii perma
nente ce o poartă înfloririi mul
tilaterale a tuturor zonelor țâ
rii.

Slujitorii școlii, avînd drept 
călăuză în acțiune documentele 
Congresului al Xl-lea al parti
dului, prețioasele indicații date 
de dumneavoastră la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, la întilnirea de ieri, 
prilejuită de deschiderea noului 
an de învățămînt, pregătesc cu 
grijă constructori entuziaști, 
luptători fermi pentru progresul 
patriei, omul nou cu un înalt 
nivel de pregătire profesională, 
politică, culturală și științifică.

Mobilizați plenar de perspec
tivele luminoase care se des
chid municipiului nostru prin 
construcția acestui gigant al si
derurgiei, de înalta distincție 
acordată județului Ialomița, vă 
asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, că în noul an șco
lar vom depune eforturi susți
nute pentru a răspunde misiu
nii de onoare in formarea și 
educarea tinerei generații, pe 
care ne-au încredințat-o partidul 
și statul nostru, pentru ca tine
rii aflați acum pe băncile școlii 
să devină mîine oameni de nă
dejde ai României socialiste.

în aclamațiile și ovațiile pu
ternice ale miilor de partici- 
panți. ia cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu deosebit interes și satisfacție 
și subliniată în numeroase rîn- 
duri de vii aplauze.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în încheierea 
adunării, tovarășul Marin Vasile 
a spus : Vă rugăm să-mi dați 
voie ca în numele participanți- 
lor la adunarea populară, a tu
turor oamenilor muncii din Ia
lomița, să vă mulțumim căldu
ros pentru sprijinul dat județu
lui nostru.

Acordarea titlului de Erou al 
Muncii Socialiste reprezintă 
pentru noi un prilej de pro
fundă analiză și de ângajare 
plenară pentru a ne înzeci efor
turile în vederea înfăptuirii in 
cele mai bune condiții a sar
cinilor din Programul adoptat 
de Congresul al Xl-lea al Par
tidului Comunist Român.

Vă asigurăm că atît aprecierile 
pozitive, cit și observațiile cri
tice.-sfaturile părintești pe care 
ni le-ați dat reprezintă pentru 
noi momente de îmbărbătare, de 
mobilizare a întregii noastre 
puteri de muncă și vă promitem 
că așa vom face, că ne vom res
pecta exemplar cuvîntul dat.

Vă mulțumim din toată inima 
pentru conferirea înaltului titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste", 
județului Ialomița și vă asigu
răm că vom face totul pentru 
înflorirea continuă a județului 
nostru.

Adunarea populară ia sfirșit 
într-o atmosferă vibrantă. Ră
sună din nou aclamații însufle
țite pentru partid și secretarul 
său general, pentru România 
socialistă, pentru minunatul nos
tru popor. Se scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Sînt momente emoționante 
care exprimă cu forța celei mai 
vii realități comunitatea de giri- 
duri și năzuințe dintre partid și 
popor, coeziunea indestructibilă 
a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră în jurul partidu
lui și al secretarului său gene
ral, hotărîrea tuturor cetățenilor 
țării de a munci cu dăruire și 
pasiune pentru realizarea hotă- 
rîrilor Congresului al Xl-lea, 
pentru” înfăptuirea programului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.



C O MU N I C A T
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a hotărît ca 

liua de 18 septembrie a.c., cînd vorvavea loc funeraliile președinte
lui Mao Tzedun, să fie declarată zi'Me doliu național.

în această zi, drapelul de stat al i Republicii Socialiste România 
va fi arborat în berna, iar posturile.de radio și de televiziune vor 
transmite programe . adecvate.

La Ambasada R. P. Chineze

PREZENTĂRI DE CONDOLEANȚE
SI DEPUNERI DE COROANE

In cursul zilei de joi. la Am
basada Republicii Populare Chi
neze din București, a continuat- 
prezentarea de condoleanțe in 
legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Mao Tzedun.

Delegații și reprezentanți din 
partea unor unități industriale, 
institute de cercetări și proiec
tări. școli au prezentat condo
leanțe și au depus coroane de 
flori.

După ce au păstrat un mo
ment de reculegere in fața por
tretului îndoliat al marelui dis
părut. delegații au exprimat am
basadorului R.P. Chineze. Li 
Tin-ciuan. membrilor ambasa
dei. în numele comuniștilor, a! 
colectivelor de muncă pe care le 
reprezintă, cele mai sincere con
doleanțe in legătură cu înceta
rea din viață a președintelui 
Mao Tzedun. Ei au transmis, de 
asemenea, alături de profundă

compasiune, • sentimentele lor de 
prietenie și solidaritate militan
tă. convingerea că poporul chi
nez va reuși să depășească a- 
ceste clipe grele prin care trece, 
intărindu-și și mai mult rindu- 
rile în jurul partidului. în lupta 
sa pentru construirea noii5 socie
tăți. pentru cauza socialismului.

Semnînd în cartea de condo
leanțe. cei prezenți au omagiat 
activitatea președintelui Mao 
Tzedun. exprimi ndu-^și încă.o da
tă regretul lor adine pentru pier
derea grea suferita.'

In cursul aceleiași zile, nume
roase colective din Capitală și 
din țară au adresat Ambasadei 
R.P. Chineze din București tele
grame de condoleanțe.

★
Au mai prezentat condolean

țe șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului dioloraaîic.

Joi la amiază, a părăsit Ca
pitala dr. Rafaa: El-Assad, 
membru al Biroului Comanda
mentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Repu
blica Arabă Siriana, șef al Bi
roului pentru invâțămir.-. supe
rior si cercetare științifică al 
Comandamentului regional,
care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
a făcut o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O:o- 
peni. oaspetele .sirian a fos: sa
lutat de tovarășii Ștefan An
drei. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.CJt. Or a- 
vian Grcza. membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. prisn-vice- 
ir.-eșed:".
nai pentru Știință si Tehno.c- 
gie, și Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost prezenți Walid A.- 
Moualem. ambasadorul Repu
blicii Arabe Siriene Ia Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui a primit. joi după-amiazâ. 
pe Albert Nee Tackie. pre
ședintele Consiliului de cerce
tări științifice si industriale din 
Ghana, care se află intr-o vi
zită in tara noastră la invitația 
Consiliului National pentru Ști
ință și Tehnologie.

Joi seara, -general-colonel Ion 
Coman. ministrul apărări: na
ționale al Republicii Socialiste 
România, s-a înapoiat in Capi
tală. venind din Republica 
Populară Polonă, unde, la in
vitația primită, a asistat la o 
aplicație ce s-a desfășurat pe 
teritoriul acestei țări.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Statelor Unite Mexicane — cea 
de-a 166-a aniversare a procla
mării independenței de stat — 
ambasadorul acestei țări la 
Bucure?'.:. Armando Cantu, a 
oferit, joi seara, o recepție.

de peste hotare
CIUDAD DE MEXICO

între țările în curs de dezvoltare
Cuvintul șefului delegației române

In capitala Mexicului continuă 
lucrările Conferinței asupra coo
perării economice intre țările in 
curs de dezvoltare.

In ședința plenară de miercuri 
a conferinței a luat cuvintul 
ambasadorul Constantin Ene. 
șeful delegației Republicii So
cialiste România la lucrările 
conferinței.

Subliniind importanța reuniu
nii de la Ciudad de Mexico, re
prezentantul român a spus : 
ceasta conferință confirmă, 
de o parte, importanta forță pe 
care o reprezintă astăzi in lume 
țările in curs de dezvoltare, iar. 
pe de altă parte, faptul că ea 
va conferi o nouă vigoare hotâ- 
rîrîi lor de a-și apăra indepen
dența politică și economică, fiin
ța lor națională. Conferința va 
contribui la întărirea cooperării 
și întrajutorării dintre aceste țâri 
in vederea accelerării dezvoltă
rii lor economice, in conformi
tate cu aspirațiile și interesele 
popoarelor lor-.

România este prezentă la lu
crările acestei conferințe con
știentă de rolul istoric ce revine 
țârilor in curs de dezvoltare, im-

A- 
pe

preună cu alte forțe progresiste 
ale lumii, in procesul instaurării 
noii ordini economice și politice 
internaționale, a spus vorbitorul. 
România este convinsă câ noile 
relații pe care le dezvoltă intre 
ele. relații fondate pe princi
piile deplinei egalități in drep
turi. al respectării independen
ței și suveranității naționale, al 
neamestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc, per
mit țârilor în curs de dezvolta
re să prezinte ele insele imagi
nea unei lumi mai juste și mai 
echitabile.

Subliniind apoi necesitatea în
tăririi unității și solidarității 
dintre țările in curs de dezvol
tare. a cooperării dintre ele. am
basadorul Constantin Ene a evo
cat multiplele eforturi anterioa
re făcute in această direcție, in
tre care la cea de-a treia reu
niune ministerială a „Grupului 
celor 77“ de la Manila și la cea 
de-a cincea Conferință la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la 
Colombo. eforturi concretizate 
in documentele adoptate cu acele 
prilejuri. Pe baza acestor docu
mente și a propunerilor ce vor

Omagiul poporului chinez 
adus memoriei președintelui

Mao Tzedun

Vizita delegației

U.T.C. si U.A.S.C.R.

in Marea Britanie

Delegația U.T.C.-U.A.S.C.R., 
condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu. membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., care 
efectuează o vizită în Ma
rea Britanie, a avut convor
biri cu Barrie Clarke, orga
nizatorul national al Parti
dului Laburist pentru pro
blemele tineretului, și Mi
chael Gapes, președintele 
Organizației Naționale a 
Studenților Laburiști.

Cu acest prilej, s-a expri
mat dorința reciprocă a dez
voltării legăturilor de cola
borare dintre U.T.C.- 
U.A.S.C.R. și organizațiile 
de tineret și studențești la
buriste din Marea Britanie.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului JUM- 

JAAGHIIN ȚEDENBAL. prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul celei-de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastra.de 
naștere, vă adresez în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, un călduros salut 
tovărășesc și felicitări cordiale.

Sintem convinși că relațiile bune, de prietenie și conlucrare 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta în continuare in 
interesul celor două popoare, al întăririi colaborării dintre țările 
socialiste.

Vă urez din toată inima multă sănătate, viață îndelungată, succese 
tot mai mari în activitatea dumneavoastră de înalta responsabili
tate in conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol și a Re
publicii Populare Mongole, in interesul poporului mongol prieten, 
spre binele cauzei păcii și socialismului în lume.

Cu prilejul ..Zilei solidarități: 
internaționale a ziariștilor", joi 
a avut loc, la Casa Scmteii. o 
adunare festivă !«' care au parti
cipat redactori de la co’.idiar.ele 
centrale, de la Raaio&eieviziu- 
nea română și Agerpr$s. Des
pre semnificațiile acestei zi>. 
precum si despre solidaritatea 
ziariștilor din Republica Socia
listă România cu lupta ziariș
tilor democrat! si progresiști 
din întreaga lume. împotriva 
imp®rialismului. coionialionului 
și noocoloniaiismuiu: a vorbi: 
NicOlae Dan Fruntelatâ. redac
tor șef a! ziarului jScinteia ti
neretului".

în încheierea adunării. ce: 
prezenți au adocta*.  o telegrama 
de solidaritate adresată-Organi
zației Internaționale a Ziariș
tilor.

Joi au luai sfirșit la Sala mică 
a Palatului Republicii Socialiste 
România, lucrările Sesiunii ști
ințifice internaționale ..Bran
cusi in arta secolului XX".

Comunicările prezentate au 
relevat noi valențe ale creației 
marelui sculptor român, actua
litatea ei in mișcarea artistică 
de idei a lumii contemporane, 
modul in care, in cadrul operei 
sale, naționalul si universalul a- 
jung la o unitate desăvirșitâ. ca
racterul profund umanist al ar
tei brâncusrene-

Comjr.’căr.Ie acest» sesiuni 
vor fi introduse in circuitul pu
blic prin edi jrea lor intr-un vo
lum omagial.

CAMPANIA AGRICOLĂ

încă din primele ore ale di
mineții. zeci de mii de locuitori 
ai Pekinului, precum și un mare 
număr de delegați din toate col
turile R. P. Chineze au conti
nuat. joi. impresionantul pe
lerinaj prin fața catafalcului 
președintelui Mao Tzedun.

Numeroși participant la a- 
ceastâ procesiune, adine întris
tați. odată ajunși in marea sală 
a Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, ridică, in 
semr. de omagiu și hotărî re. 
m iniile cu pumnul strins. simbol 
a! legămintului solemn de a 
continua cauza căreia și-a con
sacrat întreaga rîa^ pcesedin- 
te=e Mao Tzedum

E?t? un impreșăoBanț tabâcc. 
La care se adaugă nxaaîfestărU? 
de dolhx din mrreaga Chină 
care exprimă durerea poporului 
căinez, drago^ea fatâ de marele 
său conducător, sentimentele de 
respect si prețuire fațâ de opera 
sa revolut:ocară, angajamentul 
sol-esnxs de a stringe ș: mai mult 
riadurile iu jurul C.C. al P. C. 
Chmez. pentru a obține noi și 
împomanre vicwcii in :oate do
meniile de activitate.

torialul. subliniind că sub condu
cerea președintelui Mao. „ve
chea Chină, săracă. înapoiată, 
ținută in întuneric, s-a transfor
mat ia noua Chină, puternică, 
socialistă, care a pășit pe calea 
prosperității”.

..Trebuie sâ ne unim foarte 
strins in jurul Comitetului Cen
tral al pareiduki:. căruia între
gul partid ii este credincios, sâ 
menținem cu fermi Late unita
tea partidului, sâ consolidăm 
unitate*  ooooru?-. de toaie na
ționalitățile. sub conducerea 
clasei muncitoare. t>e baza a- 
lianței dintre munci:ori și tă
râm- — *e  arată in m-cbt.erca
4 r s _ -i -

♦
Presa din diferite țări aie 

hm: , postur.jc de rad o Și tele- 
tnziune continuă »ă acorde spa
tii iarți evocării personalității 
și operei excepționale a pre
ședintelui Mao Tzedun.

fi făcute în cursul prezentei 
conferințe — a subliniat vorbi
torul — se va putea ajunge la 
elaborarea și adoptarea unui 
program de acțiuni concrete vi
zind dezvoltarea solidarității și 
a cooperării economice intre ță
rile

In 
țârii 
cest 
țină 
perării și întrajutorării 
țările in curs de dezvoltare, dind 
mai multă vigoare eforturilor 
proprii, facilitarea valorificării 
superioare a resurselor lor ma
teriale și umane, utilizarea ex
perienței in dezvoltarea econo
mică. creșterea volumului și sta
bilității relațiilor economice din
tre acestea și reducerea depen
denței lor de țările dezvoltate. 
In același timp, vorbitorul a a- 
preciat că cooperarea econo
mică dintre ele trebuie să se 
realizeze in contextul dezvoltă
rii cooperării economice inter
naționale. ..Experiența Româ
niei dovedește că este posibilă 
o varietate largă de forme de 
colaborare bilaterală reciproc 
avantajoasă". In context, el s-a 
referit la experiența României 
in cooperarea economică cu ță
rile in curs de dezvoltare, care 
se înscrie printre obiectivele 
fundamentale ale politicii ex
terne românești. Vorbitorul a 
evidențiat importanța deosebi
tă pentru dezvoltarea relațiilor 
României cu țările in curs de 
dezvoltare a vizitelor efectuate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
intr-o serie de țări din Africa, 
Asia și America Latină, vizite 
soldate cu încheierea unui 
mare număr de documente ce 
au pus bazele unei cooperări 
concrete și stabile cu aceste 
țâri.

Șeful delegației române a 
apreciat utilitatea actualei con
ferințe. pronunțîndu-se pentru 
organizarea sistematică a unor 
astfel de reuniuni, la care să 
participe toate țările in curs de 
dezvoltare, ca un instrument 
util pe calea întăririi solidari- 
tății și cooperării economice 
dintre ele.

in curs de dezvoltare, 
continuare, reprezentantul 
noastre a apreciat că a- 

program ar trebui să con- 
măsuri vizind întărirea coo- 

dintre

Remaniere pe scurt

a guvernului libanez
Cu o săptămină înainte de în

cheierea oficială a mandatului 
său. președintele Libanului. Su
leiman Frangieh. a decretat o 
remaniere parțială a guvernului, 
în baza căreia actualul ministru 
de interne. Camille Chamoun, 
liderul Partidului Național Li
beral. va deține si portofoliile 
ministerelor apărării și afaceri
lor externe, asigurînd și pre
ședinția ad-interim a Consiliului 
de Miniștri în absența premie
rului Rashid Karame. Hotărîrea 
președintelui .Frangieh — notea
ză agenția United Press Interna
tional — a nemulțumit deopo
trivă liderii grupărilor angre
nate în conflict. Pe de altă par
te. premierul Rashicl Karame, 
aflat în vizită oficială la Cairo, 
a respins decizia președintelui 
Frangieh ca neconstituțională.

în capitala egipteană, premie
rul Rashid Karame s-a pronun
țat pentru convocarea unei mese 
rotunde. Ia care să participe 
toate părțile angrenate în răz
boiul civil, pentru instaurarea 
păcii în Liban. Reuniunea — a 
spus el — ar putea fi organizată 
de președintele ales. Elias Sar
kis. urmind ca „țările arabe 
frățești să coopereze in încheie
rea ei cu succes". Vizita primu
lui ministru libanez la Cairo s-a 
desfășurat concomitent cu a al
tor lideri libanezi. între care 
fostul premier, Saeb Salam, 
conducătorul falangelor libaneze, 
Pierre Gemayel, șeful comuni
tății musulmane șiite. Moussa 
Sadr. Simbătă ar urma să so
sească. de asemenea, la Cairo, 
pentru convorbiri cu șeful sta
tului egiptean, președintele ales 
Elias Sarkis.

în ceea ce privește situația 
militară. în noaptea de miercuri 
spre joi s-a remarcat o reducere 
a intensității luptelor. Un pur-

tător de cuvînt palestinian a de
clarat că tensiunea se menține 
ridicată pe înălțimile din jurul 
localității Jezzine. la 50 km sud- 
est de Beirut. S-au semnalat, de 
asemenea, ciocniri în zona mun
toasă centrală și în împrejuri
mile orașului Tripoli.

Acțiuni 
revendicative 

în Spania

• LA PRAGA A SOSIT, joi, 
într-o vizită oficială de priete
nie, o delegație 
guvernamentală laoțiană, 
dusă de Kaisone 
secretar general _ _ 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, primul 
Guvernului R.D.P. 
aceeași zi, au început convorbi
rile dintre delegația laoțiană și 
o delegație de partid și guver- 
namenitală a țării-gazdă. con
dusă de Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S, 
Cehoslovace.

de partid și 
con- 

Phomvihane, 
al C.C. al

ministru al 
Laos. în

SEUL - Dublarea alocațiilor 
înarmare

• Tn județul Satu Mare, unde 
campania de toamnă a fost de
clanșată in aceste zile, organi
zațiile U.T.C. de la sate au 
mobilizat importante forțe la 
recoltări. Actionind in echipe 
și detașamente de muncă pa
triotică, pe baza unor grafice 
dinainte stabilite, ia Stanislău. 
Hor ia și Petrești. zeci de tineri 
au cules importante cantități 
de fructe, din care in principal 
mere și pere. De asemenea. Ia 
Păulești. Andriț. Livada echipe 
de 30—40 de tineri participă 
zilnic la recoltatul legumelor. 
Cum în județul Satu Mare a 
fost declanșată acțiunea de re
coltare a sfeclei de zahăr, in 
unitățile Doba. Tircam, Moftiu 
și Poieni, tinerii au inițiat ac
țiuni pentru întrajutorarea echi
pelor mixte de mecanizatori și 
cooperatori la scosul rădăcinilor 
și adunatul coletelor și frunzelor 
destinate bazei furajere. La 
strinsul furajelor acționează 
uteciștii din Arduț, Belciug. 
Micula. Lazuri.

• In județul Vaslui se des
fășoară in aceste zile ample ac
țiuni la recoltatul sfeclei de 
zahăr și florii soarelui. unde 
alături de membrii cooperatori 
și mecanizatori, participă echi
pe de tineri, pc suprafețele an
gajate in acord global de către 
organizația U.T.C. în curînd, 
odată cu intrarea masivă la re
coltatul porumbului, legumelor, 
fructelor și strugurilor peste 
18 000 tineri vor acționa in în
treprinderile 'agricole de stat 
Vaslui. Huși, Birlad și in coope
rativele din Corni, Negrești, 
Huși, Vaslui.

• Campania de toamnă se 
desfășoară in jud?țul Tulcea 
sub semnul întrecerii pe care 
Comitetul comunal Baia al 
U.T.C. a lansat-o către toate 
organizațiile comunale : „Fid
care tinăr cooperator sâ reali
zeze minimum 25 de zile pe

lună in campanie". In prezent 
se acționează in legumicultura 
și viticultură în zonele Nalbant. 
Valea Nucarilor, Babadag. Lun- 
cavița, Topolog. Izvoarele cu 
circa 2 400 tineri la care mai 
trebuie adăugate cele 17 echipe 
de udători și peste 700 tineri 
mecanizatori care pregătesc ma
șinile agricole de semănat ne
cesare in campania de toamnă. 
Peste puțin timp vor acționa pe 
ogoarele tulcene peste 16 000 ti
neri. Astfel, cele 123 echipe 
mixte de cooperatori și meca
nizatori, antrenate in întrecerea 
„Fiecare tinăr al satului — 
participant activ și responsabil 
la consolidarea și dezvoltarea 
unităților agricole de producție", 
precum și uteciștii din cele 6 
tabere de muncă patriotică, or
ganizate in I.A.S.. vor acționa 
la efectuarea lucrărilor de re
coltat in localitățile Niculițel, 
Baia. Macin, Mihail Kogălni- 
ceanu, Casimcea.

• Sporirea fertilității pămîn- 
tului, ca activitate permanentă, 
stă și in această perioadă densă 
a lucrărilor pe ogoare în aten
ția agricultorilor din județul 
Dîmbovița. în prima decadă a 
lunii septembrie la amenajările 
locale pentru irigații planul e- 
xecutării terăsamentelor, tur
nării betoanelor și deschiderii 
de noi canale a fost realizat în 
proporție de 42 la sută. Prin- 
tr-o strînsă colaborare ■ între 
consiliile populare comunale și 
Oficiul de îmbunătățiri fun
ciare, importante depășiri se 
înregistrează în sistemele locale 
Dobra-Mărcești, Comișani-Hă- 
beni, Brâtești-Băleni. C.a ur
mare a acestor lucrări, la care 
participă importante forțe de 
la sate prin acțiuni de masa 
bine organizate, în raza comu
nelor Răzvad, Bucșani, Măr- 
cești. Vlăden; vor fi redate noi 
suprafețe in circuitul agricol 
prin creșterea fertilității solu
lui.

presă centrală și lo
cală dir R. P. Ch.nezâ publică 
ampie relatări de foto
grafii care redau sentimentele 
de durere si tristele ale po
porului chinez, in !egă:ură cu 
greaua pierdere suferită prin în
cetarea din viață a președintelui 
Mao Tzedun. omagiu: pe care 
ce: 800 de milioane de Locuitori 
chinezi il aduc memoriei mare
lui conducător dispăru:. Sint 
inserate, totodată, mesaje, de
clarații și telegrame de compa
siune care continuă sâ sosească 
la Pekin din 
lumii.

Principalele 
centrale din R. 
..Jenminjibao“. ..Hunți- și „Cien- 
fanciunbao- — au publicat, joi. 
un amplu editorial comun sub 
titlul „Președintele Mao va trăi 
de-a pururi in inimile noastre-, 
încetarea din viață a președinte
lui Mao Tzedun — se arată in e- 
ditorial — este o pierdere inco
mensurabilă pentru poporul chi
nez și popoarele revoluționare 
ale lumii. Moartea sa a adus 
celox’ 800 milioane de fii și fiice 
ale Chinei o profundă durere și 
a provocat o adincă tristețe pe 
toate cele cinci continente. Iu
bitul nostru mare conducător și 
învățător va trăi veșnic in ini
mile noastre".

„Președintele Mao Tzedun a 
fost fondatorul P.C. Chinez, al 
Armatei Populare de Eliberare 
și al Republicii Populare Chi
neze. unul dintre cei mai mari 
gînditori marxiști ai epocii 
contemporane" — continuă edi

roate colțurile

ției cotidiane
P. Chineză —

de condoleanțe
Personalitatea președintelui 

Mao Tzedun continuă sâ fie o- 
magiatâ in mesajele unor șefi 
de stat și de guvern, ale altor 
oameni politici din diferite țări.

„Vă transmit cele mai profun
de condoleanțe in legătura cu 
încetarea din viață a președin- 
tehii Mao Tzedun. Memoria per
sonalității strălucite a președin- 
: citii Mao și influența sa asupra 
istoriei Chinei nu vor păli nici
odată" — arată, in mesajul său, 
regele Baudouin al Belgiei.

..Am aflat cu adincă tristețe 
de moartea președintelui Mao 
Tzedun. eminent om de stat și 
mare conducător, timp de multi 
ani. al poporului chinez. Din 
partea poporului finlandez 
mea personal, vă transmit 
cere condoleanțe in aceste . 
mente de durere pentru țara și 
poporul dumneavoastră" — sub- 
Zmiazâ in mesajul său președin
tele Finlandei. Urho Kekkonen.

..Adine emoționat, de moartea 
pr ședintelui Mao Tzedun. arhi
tectul clarvăzător al noii Chine, 
— relevă, in mesajul său. pre
ședintele Mexicului. Luis Eche- 
\erria. — vă transmit sentimen
tele mele de profund regret. 
Președintele Mao Tzedun a fost 
un poet, un deschizător de dru
muri și un luptător pentru po- 

J. care și-a găsit in per
soana sa un excepțional condu
cător politic și spiritual. Poporul 
și guvernul Mexicului împărtă
șesc adinca durere a poporului 
și Guvernului R. P. Chineze în 
legătură cu dispariția ilustrului 
și exemplarului om de stat".

pentru
Rez.muZ de la Seul a anunțat 

câ m proiectul de buget pentru 
exercițiul financiar viitor, alo
cațiile pentru înarmare si în
treținerea forțelor polițienești 
se vor dubla. Pentru nevoile 
militare se vor aloca sume in 
valoare de un miliard si jumă
tate dolari, ceea ce reprezintă 
34.4 la sută din. cheltuielile bu
getare ale Coreei de Sud.

Luind cuvintul pentru a ple
da in cadrul procesului celor 18 
democrat! judecați la Seul. Kim 
Te Cijun, cunoscut militant al 
opoziției, a relevat că militari
zarea Coreei de Sud se desfă
șoară în dauna economiei națio
nale si va avea urmări nefaste

asupra nivelului de trai al oa
menilor muncii. In Coreea de 
Sud crește inflația, se scum
pesc continuu mărfurile de larg 
consum.

In Spania continuă acțiu
nile revendicative de natură 
politică și economică, des
fășurate -de oamenii • muncii. 
Peste 100 000 de persoane au 
participat la o -demonstrație 
organizată la Moratalaz. sub
urbie industrială a Madridu
lui în sprijinul unor reven
dicări de ordin economic și 
politic. în provincia Guipuz- 
coa, peste 80 000 de munci
tori au continuat greva ini
țiată in somn -de protest față 
de uciderea de ‘către un po
lițist a unui tinăr demon
strant. Greve și demonstra
ții. în -cursul cărora au fost 
ridicate baricade, au avut 
loc la Sestao. Bas auri și 
Guecho — marea suburbie 
a orașului Bilbao —. unde 
se găsesc importantele șan
tiere navale, uzine mecanice 
și metalurgice. La Sestao, 
demonstrația organizată în 
favoarea cererilor de îmbu
nătățire a condițiilor de 
muncă și de viață, de acor
dare a libertățiilor politice a 
întrunit peste 5 000 de per
soane. într-o altă -provincie 
din. Țara bascilor. Alava. 
au întrerupt lucrul mii de 
muncitori din uzinele și în
treprinderile metalurgice. De 
asemenea, au avu: loc acți
uni greviste in provincia Na
varra. îndeosebi la Pamp
lona.

. DE CE S-A DEFECTAT BRAȚUL SON

Si a 
sin- 
mo-
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PROGRAMUL I

16,00 Tcleșcoală. Școala contem
porană. La'început de an școlar. 
16.30 Curs de limbă engleză : 17,00 
Emisiune in limba germană ; 
18.45 Tragerea Loto ; 18,50 Agenda 
Festivalului internațional ..George 
Enescu" — ediția a Vii-a ; 19.00 
Din viața plantelor și animalelor ; 
19,20 1001 de seri : 19.30 Telejur
nal ; 20.00 Mai aveți o întrebare ? 
Clima Terrei se modifică ? 20.40 
Concertul naistului Gheorghe 
Zamfir, susținut la cea de a VII-a 
ediție a Festivalului internațional 
..George Enescu". 21.00 Porțile o- 
rașului. Documentar TV. ; 21.20

Seiecțiuni din opera „Tosca“ de 
Puccini. în rolurile principale : 
soprana Grace Bumbry (S.U.A.), 
tenorul Francisco Ortiz (Spania), 
Nicolae Herlea ; 22,10 24 de ore ;
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex ; 17,05 Omul de lin
gă tine. Emisiune de dezbatere a 
principiilor Codului eticii și echi
tății socialiste : 17,40 Șah mat în... 
15 minute ; 17,55 Românie, țara 
mea Cîntece patriotice ; 18,05 
Drumuri pe cinci continente. Noi 
orizonturi pentru iubitorii filmu
lui documentar ; 18,55 Pagini de 
umor : Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea : 19,20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal ; 20,00 Teatru TV : 
Ciclul „Oameni ai zilelor noastre" 
— ,.Dc ziua domniței" de Ion 
Mărgineanu. Premieră pe țară ; 
20,55 Telex : 21,00 Cenaclu literar; 
21.40 Virstele peliculei ; 22,30 în
chiderea programului.

REFERENDUM 
PREZIDENȚIAL 

ÎN EGIPT
Joi, în R. A. Egipt a avut loc 

referendumul cu privire la pre
ședinția republicii. în cadrul că
ruia corpul electoral a fost che
mat să se pronunțe în legătură 
cu realegerea lui Anwar El-Sa- 
dat in funcția de președinte al 
țării, pentru o nouă perioadă de 
șase ani. Un număr de 9 564 482 
alegători s-au prezentat în fața 
urnelor, cu începere de la ora 
8.00 dimineața. Actualul mandat 
al președintelui Anwar El-Sadat 
expiră la 15 octombrie a.c.

După cum se știe, președintele 
Sadat a fost desemnat, cu una
nimitate de voturi, candidat unic 
la magistratura supremă în șe
dința de la 25 august a Adună
rii Poporului a R. A. Egipt. Po
trivit prevederilor constituțio
nale. reînnoirea mandatului 
președintelui Anwar El-Sadat 
trebuie aprobată în cadrul unui 
referendum național. „Referen
dumul— scrie ziarul «AL 
RAM» — are loc într-un 
ment cînd întreaga națiune 
unanimă în a-1 realege pe 
war El Sadat pentru un 
mandat".

DEI VIKING-II. Specialiștii de la Centrul 
spațial din Pasadena au reușit să stabilească 
cauza avariei brațului mecanic al sondei Vi- 
king-II, care a întrerupt operațiunile de pre
levare a eșantioanelor de sol, de pe supra
fața planetei Marte. Analizînd fotografiile, 
specialiștii au constatat că brațul mecanic 
plasase eșantioanele în laboratorul biologic 
al navei, dar a făcut pentru aceasta o rota
ție de 180 de grade și nu de 45 de grade. 
Motorul ce acționează brațul mecanic se o- 
prește automat atunci cînd manevra nu se 
efectuează conform programului ordinato
rului, care stabilise numai 45 de grade.

» VARIAȚIUNI METEOROLOGICE. După
o vară deosebit de călduroasă, în Franța tem
peratura a scăzut brusc, la Paris inregis- 
trîndu-se joi cea mai rece zi de 15 septem
brie din ultimii 103 ani. In zonele alpine 
din sudul Franței s-au semnalat ninsori, in
cepind de la 1 100 metri altitudine.

AH- 
mo- 
este 
An- 
nou

o PILA PENTRU CARDIACI. Cercetătorii 
britanici au realizat o minipilâ atomică, capa
bilă să augure funcționarea neîntreruptă,, 
timp de 20 de ani, a unui regulator cardiac. 
Această realizare constituie un progres re
marcabil in raport cu pila atomică clasică, 
folosită pină acum în același scop, pe care 
bolnavii cardiaci trebuiau să o schimbe la 
fiecare trei ani, supunindu-se unei interven
ții chirurgicale. Noua pilă nucleară, avind 
dimensiunile unei monede mari, va fi su
pusă unor teste speciale, pentru a se verifica 
dacă nu prezintă pericolul de iradiere pen
tru cei în organismul cărora va fi implan
tată.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Loturile reprezentative 
pentru viitoarele confruntări 

internaționale
A fost stabilit lotul echipei na

ționale în vederea partidei ami
cale dintre reprezentativa țârii 
noastre și cea a Cehoslovaciei, 
campioană europeană, programa
tă pentru miercuri. 22 septem
brie, pe stadionul ..23 August" 
din Capitală. Lotul are următoa
rea componentă : portari — Ră- 
ducanu. Ștefan : fundași — Che- 
ran, Sătmăreanu II, Gabriel 
Sandu, Manea. Sameș. Anghe- 
lini; mijlocași — Dumitru. Bd- 
loni, Dinu, Bălăci ; atacanți — 
Troi, D. Georgescu. Iordănescu, 
M. Răducanu, Floare?. Doi selec- 
ționabili, Lucescu și Hajnal sînt 
accidentați.

în vederea menținerii unor

jucători susceptibili de a fi pro
movați în lotul A. în circuitul 
unor confruntări-test, a fost al
cătuit lotul B care va susține 
săptămină viitoare o partidă cu 
una dintre formațiile noastre din 
divizia A, care se va stabili ul
terior. Lotul B : portari — Ior- 
dache. Jivan ; fundași — Tănă~ 
sescu. Păltinișan, Mehedințu, 
Ciugarin, Coler, Zamfir (F. C. 
Argeș) : mijlocași : Mulțescu. 
Oct. Ionescu. Ștefănescu, Ion 
Ion ; atacanți — Aelenei, Atodi- 
resei. Apostol, Roznai, Zamfir 
(S.C. Bacău).

In aceeași zi. miercuri. 22 sep
tembrie, lotul național de tine

ret (pină la 21 de ani) va sus
ține un meci amical cu lotul si
milar al Cehoslovaciei în locali
tatea Hradee Kralovo. Fără 
Augustin, Constantinescv și 
Lung, accidentați, lotul de tine
ret are următoarea componență : 
portari — Cristian, loniță ; fun
dași — Tilihoi, Pirvu, Stancu, 
Agiu, Zahiu, Bărbulescu ; mijlo
cași — Petcu, Florea, Șoșu, 
Banu ; atacanți — Chitaru, Cir- 
țu, Radu II, Vrinceanu, Suren- 
ghin.

Un nou cuplaj
în cadrul etapei a 6-a a cam

pionatului diviziei A la fotbal, 
programată duminică. 19 sep
tembrie, pe stadionul ..23 Au
gust" din Capitală, se va des
fășura cel de-al doilea cuplaj 
interbucureștean al competiției. 
De la ora 15,45 se va disputa 
partida dintre echipele Steaua 
și Progresul, iar in continuare

Patimml „23 August" 

la dispoziția publicului 
Incepind de mîine, pati

noarul „23 August" din Ca
pitala va fi pus la dispoziția 
publicului, după următorul 
program : joia și simbăta, 
intre orele 17 și 19, iar du
minica intre orele 10 și 12, și 
17 și 19.

interbucureștean
se vor întîlni formațiile Dinamo 
și Rapid.

Biletele de intrare la acest 
atractiv cuplaj s-au pus în vin- 
zare la casele stadioanelor „23 
Aueust" Republicii, Dinamo. 
Steaua și Giulești. precum și la 
agențiile C.C.A. și Loto-Prono- 
sport (din str. Halelor și pasajul 
subteran de la Universitate).

ANCHETE ASUPRA 
ASASINATELOR POLITICE

• COMISIA pentru reglemen
tări a Camerei Reprezentanților 
a Statelor Unite a adoptat o re
zoluție prin care se recomandă 
redeschiderea anchetelor privind 
elucidarea împrejurărilor in 
care au fost asasinați fostul pre
ședinte John Kennedy și Martin 
Luther King. Rezoluția cere Ca
merei Reprezentanților să creeze 
un comitet special în acest scop, 
care ar putea examina dosarele 
în aceste probleme și ar putea 
întreprinde cercetări privind cla
rificarea și a altor asasinate po
litice.

• REPUBLICA SOCIALISTĂ 
VIETNAM a devenit membră a 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.), în urma votului favo
rabil al majorității membrilor 
Comitetului Executiv al F.M.I. 
— informează agenția V.N.A.

NAVE ÎN DIFICULTATE
• UN NUMĂR de 11 nave de 

pescuit japoneze au fost sur
prinse de o puternică furtună 
în largul coastelor maritime ale 
R.P.D. Coreene. Fiind solicitate 
să le acorde ajutor, autoritățile 
R.P.D. Coreene au oferit adă
post navelor respective și le-au 
procurat alimentele necesare.

După cum transmite agenția 
A.C.T.C., organismele interesate 
din R.P.D. Coreeană efectuează 
pregătiri pentru ajutorarea și a 
altor nave japoneze care s-ar 
afla in dificultate in largul coas
telor R.P.D. Coreene, din cau
za timpului nefavorabil.

pe scurt

• CEA MAI DE PREȚ — APA. Furniza-
rea apei potabile a fost întreruptă, începînd 
de joi. în 30 de localități urbane și rurale, 
ca urmare a secetei care bîntuie in Marea 
Britanie. Măsura afectează peste 40 000 fa
milii. In următoarea săptămină restricțiile 
vor fi extinse asupra altor șase orașe cu o 
populație de peste 160 000 locuitori. Oficiali
tățile britanice au precizat că măsurile pri
vind sistarea furnizării de apă potabilă ră- 
min în vigoare pină ce rezervoarele vor a- 
cumula o cantitate suficientă de apă.

• EVOLUȚIA NAVEI „SOIUZ-22". După
corectarea traiectoriei de zbor, nava își con
tinuă deplasarea pe o orbită avînd distanța 
maximă de la suprafața Pămîntului de 280 
km și distanța minimă de 250 km. Durata 
unei rotații este de 89.6 minute, iar înclinația 
orbitei de 65 de grade. Prima serie de foto
grafii ale suprafeței Terrei în interesul știin
ței și economiei naționale s-a realizat în 
timpul survolării regiunilor de răsărit ale 
Siberiei. Potrivit programului, echipajul a 
început observațiile privitoare la influența 
zborului cosmic asupra dezvoltării unoi’ 
plante.

• CEL MAI VECHI ZIAR DIN FRANȚA.
La Lyon a apărut joi cea de-a 40 000-a edi
ție a celui mai vechi ziar din Franța. „Le 
Progres", tipărit incepind din 12 decembrie 
1859. In numărul festiv de joi sint repro
duse pagini din primul exemplar ca și cel 
de-al 20 000-leâ număr al cotidianului, apă
rut in timpul primului război mondial, la 
1 februarie 1915.

• MERIDIAN • MERIDIAN •
• SALA SPORTURILOR 

FLOREASCA din Capitală a 
găzduit ieri intilnirea amica
lă de volei masculin dintre e- 
chipele Steaua București și 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me Sofia. Partida s-a înche
iat cu scorul de 3—2 (9—15, 
15—7, 15—6. 13—15. 16—14) in 
favoarea voleibaliștilor ro
mâni.

★
Astăzi, de Ia ora 18.00. tot 

in sala Floreasca, se dispută 
meciul masculin de baschet 
dintre echipa Steaua și for
mația poloneză Liublinianca.

• CAMPIONATELE RE
PUBLICANE DE TENIS au 
continuat ieri la arena Pro
gresul din Capitală cu parti
dele sferturilor de finală ale 
probei de simplu bărbați in 
pare s-au înregistrat următoa
rele rezultate : D. Hărădău — 
I. Kerekeș 6—1. 6—3, 6—1 ; 
T. Marcu — Gh. Boaghe 6—3,

6— 1. 2—1 abandon : M. Rusu 
— Al. Suto 6—3, 6—3, 6—4; 
V. Marcu -*■  S. Mureșan 8—6,
7— 5, 4—6, 6—1.

Pentru semifinalele probei 
de simplu femei s-au calificat 
Virginia Ruzici. Florența Mi
hai. Elena Trifu și Valeria 
Balaj.

Astăzi se desfășoară semi
finalele. cu începere de la ora 
13.30.

• In ZIUA A DOUA A 
turneului internațional de 
tenis de la Guadalajara, ju
cătorul român Ilie Năstase 
l-a învins in trei seturi, cu 
6—4, 4—6. 6—3, pe cunoscu
tul campion australian Rod 
Laver.

în partida decisivă pen
tru desemnarea cîștigătorului 
concursului, Ilie Năstase îl 
va întîlni pe suedezul Bjbrn 
Borg, care a dispus cu 6—2, 
6—2 de argentinianul Guil
lermo Vilas.
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