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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

PROFESORUL-
un autentic

In județul mehedinți învățător și educator

In cursul zilei de joi, 16 septembrie, cetățenii jude
țului Mehedinți, colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la șantierul de construcții navale, din în
treprinderi ale industriei alimentare și prelucrării lem
nului din municipiul Turnu-Severin, constructorii mare
lui obiectiv care va îmbogăți harfa economică a jude
țului — combinatul de celuloză și hîrtie — au primit 
cu deosebită căldură și entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este însoțit, în vizita sa, de tovarășii 
Manea Mănescu, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. Vizita 
întreprinsă în modernul și pitorescul oraș dunărean se 
înscrie în suita acțiunilor de lucru ale secretarului ge
neral, tace parte din amplul și permanentul dialog cu 
poporul al conducătorului partidului și statului nostru 
pentru analizarea la fața locului, împreună cu organele 
de partid și de stat, cu conducătorii de unități econo
mice, cu oamenii muncii, a modului în care se înfăptu
iesc prevederile planului cincinal, discutarea deschisă a 
lipsurilor și greutăților, căutarea în comun a celor mai 
adecvate căi în vederea traducerii în viață a obiectivelor 
planului cincinal, îmbunătățirii continue a condițiilor 
de viată ale cetățenilor — concomitent cu perfecționarea 
activității politico-educative pentru dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor muncii.

ți ca de flecare dată, și ieri indicațiile prețioase date 
de secretarul general al partidului au constituit un pro
gram Însufleți tor de muncă, program care a întrunit 
adeziunea unanimă, toți comuniștii, toți oamenii muncii 
exprimîndu-și hotărîrea de a face totul pentru a-1 în
deplini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu căldură și stimă de constructorii de nave

în drum spre municipiul Turnu- 
Severin, la intrarea în județul Ar
geș, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți conducători 
de partid și de stat, au fost întîm- 
pinați de tovarășul Gheorghe Năs- 
tase, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., de membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid.

La punctul care marchează in
trarea in județul Olt, oaspeții au 
fost salutați de tovarășul Constan
tin Sandu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Olt al P.C.R., de mem
bri ai biroului comitetului jude
țean de partid și de un mare nu
măr de oameni ai muncii, care au 
făcut secretarului general al parti
dului, celorlalți oaspeți o călduroa
să primire.

Pe meleagurile județului Dolj, 
secretarul general al partidului, 

y* ceilalți conducători de partid și de 
' stat au fost întîmpinați de tova

rășul Constantin Băbălău, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R.,

de membri ai biroului comitetului 
județean de partid. Și aici, ca de 
altfel prin toate localitățile unde 
a trecut coloana mașinilor oficiale 
pină la Turnu-Severin. numeroși 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale și din agricultură au ți
nut să vină în întîmpinarea seefe- 
tarului general al partidului, expri- 
mindu-și și cu acest prilej dragos
tea și stima față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Turnu-Severin, oraș cu vechi 
tradiții muncitorești, cu bogate 
tradiții de cultură, care a cunoscut 
ample prefaceri înnoitoare în anii 
construcției socialiste, a îmbrăcat 
ieri haină de sărbătoare. Severine
nii, cetățenii Mehedințiului au ieșit 
cu mic cu mare în întîmpinarea 
secretarului general, a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
care-1 însoțesc.

încă la intrarea în județ, la con
fluența Motrului cu Jiul, acolo 
unde se delimitează județele Dolj, 
Gorj și Mehedinți, oaspeții sînt 
primiți de o mare masă de oameni, 
locuitori ai comunelor din împreju
rimi, cooperatori și mecanizatori 
din agricultură, mineri din bazinul

carbonifer al Motrului, muncitori 
pe diferite șantiere. Un cuvînt de 
bun sosit rostește tovarășul Traian 
Dudaș. membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular al județului. Un grup de 
tineri dăruiesc oaspeților flori ; se 
oferă tradiționala pîine și sare. Toți 
cei de față aplaudă îndelung, urea
ză secretarului general al partidu
lui multă sănătate și bun sosit în 
județul lor. Plouă mărunt încă de 
dimineață, dar mii și mii de cetă
țeni din frumoasele comune ce se 
înșiruie, ghirlandă, de-a lungul șo
selei naționale spre Tr. Severin au 
ținut să iasă în calea oaspeților cu 
flori, aclamîndu-i.

Este ora 13,30. Trecînd pe sub 
un arc împletit din crengi verzi de 
brad și stejar pe frontispiciul că
ruia stă înscrisă urarea „Bine ați 
venit în municipiul nostru, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu", se 
pătrunde în oraș. în grupuri com
pacte, de o parte și de alta a arte
rei de circulație, la ferestre, la bal
coanele împodobite sărbătorește,

severinenii salută cu însuflețire 
trecerea coloanei. In dreptul vechii 
cetăți romane Drubeta, în fața li
ceului „Traian", școală care a dat 
orașului, județului, țării multe ge
nerații valoroase de intelectuali, 
grupuri de școlari flutură stegulețe, 
cravate roșii, aruncă flori. în fața 
Palatului culturii, maiestuos edifi
ciu. se află o mare masă de cetă
țeni. Ei fac secretarului general al 
partidului o entuziastă primire. Se 
scandează minute în șir „P.C.R. — 
Ceaușescu", „Ceaușescu și poporul". 
Răsună urale, aclamații.

Emoționanta primire, călduroasa 
manifestație de dragoste a severine
nilor exprimă în mod vibrant ata
șamentul, sentimentele de puterni
că prețuire și stimă pe care în
tregul nostru popor le nutrește față

de conducătorul partidului și statu
lui nostru, de recunoștință pentru 
activitatea neobosită pe care o de
pune în slujba poporului, a cauzei 
socialismului și păcii, aprobarea 
politicii interne și externe a parti
dului — integral pusă în slujba 
rezolvării imperativelor majore ale 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

O companie de onoare, alcătuită 
din militari ai forțelor armate, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire mili
tară a tineretului pentru apărarea 
patriei prezintă onorul comandan
tului suprem al forțelor noastre ar
mate.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare.

începem un nou an 
școlar cu o deosebită 
semnificație politică și 
socială. Un an de stu
diu în care corpul 
profesoral, forurile de 
învățămint, cu concursul 
părinților și al opiniei 
publice, al tineretului 
studios însuși, au înalta 
menire de a transpune 
in viață sarcinile deose
bit de importante ce le 
revin în cadrul măsuri
lor preconizate de con
ducerea partidului și 
statului nostru, personal 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru edu
carea marxist-leninistă 
a tinerei generații. Șco
lii îi revine marca în
datorire a pregătirii po
litice, a educării elevi
lor și studenților. A- 
ceastă înaltă menire so
cială implică — în mod 
necesar — o substan
țială ridicare a spiritu
lui de răspundere al 
cadrelor didactice.

Gindind cu toată se
riozitatea cum putem 
îndeplini mai bine o a- 
semenea importantă
misiune, noi, profesorii, 
înțelegem că mun
ca politică pe care o a- 
vem de îndeplinit dă o 
profunzime și o amploa
re deosebită funcției 
noastre profesorale, in 
vederea realizării unei 
activități educative com
plexe, a formării mul
tilaterale a tinerei ge
nerații.

în fond, se înțelege 
de la sine că, în socie
tatea noastră socialistă, 
lucrînd cu tineretul, a- 
vind obligația de a-i 
transmite, ca profesor, 
un anume volum de cu
noștințe științifice, te 
afli, prin însăși natura 
activității, in situația 
fericită de a putea mo
dela o personalitate u- 
mană, de a-i forma și 
dezvolta gindirea știin
țifică, concepția despre 
lume și despre viață. 
Numai că, se cade să 
recunoaștem deschis, de 
multe ori, din nume
roase motive obiective, 
dar și tot din atîtea 
pricini subiective, pro
fesorul și-a consacrat 
ponderea priceperii sale 
mai ales transmite

rii unor noțiuni de spe
cialitate, și mai puțin 
educării învățăceilor 
săi, formării profilului 
lor moral-politic, culti
vării voinței și dorinței 
de a munci, de a parti
cipa direct Ia dezvolta
rea și înflorirea patriei 
noastre socialiste. N-au 
fost puține cazurile cind 
unii profesori au consi
derat, în mod „tehni
cist", că singurul lor 
rol in școală este acela 
de specialist, obligația 
lor fiind predarea ma
tematicii, fizicii, chimiei 
etc., urmind ca educația

puncte 
de vedere

politică s-o facă direc
torul, diriginții, profe
sorii de științe sociale 
ele.

în această ordine de 
idei, critica pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat-o corpului 
profesoral la consfătui
rea de lucru a activului 
de partid din domeniul 
ideologiei și al activită
ții politice și cultural- 
educative apare pe de
plin întemeiată. Indica
țiile concrete formulate 
cu același prilej ne vor 
sprijini, începînd chiar 
din acest an de studiu, 
să realizăm și în mun
ca de învățămint saltul 
calitativ pe care-1 im
plică edificarea societă
ții socialiste multilate
ral dezvoltate și forma
rea moral-politică a o- 
mului acestei societăți. 
Privită din acest unghi 
de vedere, activitatea 
politică a școlii și a 
membrilor corpului pro
fesoral capătă realmen
te semnificații noi. lu
mini noi. Care ar fi a- 
cestea ?

Ar fi greșit să se 
creadă că s-ar diminua 
funcția profesorului de 
a transmite elevilor săi 
ansamblul complex de 
noțiuni, principii și mo
dalități de interpretare

specifice disciplinei ști
ințifice pe care o pre
dă. Formarea unei con
cepții și gîndiri științi
fice, marxist-leniniste, 
nu se poate dispensa de 
o cunoaștere aprofun
dată a datelor funda
mentale și de actualita
te ale științelor. Pentru 
că astăzi, aproape nică
ieri in lume profesoru
lui nu i se mai cere (și 
nu i se mai permite) să 
predea elevilor o cul
tură statică, moartă, ci 
una ancorată puternic 
în preocupările sociale, 
politice, culturale ale * 
poporului și statului 
respectiv.

în societatea noastră 
socialistă, în care în
tregul popor, sub con
ducerea partidului co
munist, este angajat e- 
roic într-o activitate 
constructivă complexă, 
de făurire a progresului 
continuu și bunăstării 
patriei, profesorul, e- 
ducatorul este chemat 
să pregătească tineretul, 
sâ-1 educe în vederea 
integrării conștiente și 
active în această operă 
constructivă, în vederea 
continuării și ridicării 
sale pe noi trepte. Pen
tru a îndeplini această 
misiune, profesorul tre
buie să asigure înrădă
cinarea unor cunoștințe 
științifice aprofundate, 
unei culturi temeinice 
și. totodată, să fie un 
ferment al dezvoltării 
conștiinței politice a ti
nerilor, un factor al edu
cării tineretului în spi
ritul patriotismului so
cialist. al dragostei^ și 
devotamentului nețăr
murit față de patrie, 
al hotărîrii de a nu 
precupeți nimic pentru 
întărirea și înflorirea ei. 
Așa stînd lucrurile, nu 
pot exista nici o disci
plină de studiu și nici 
un profesor căruia să 
nu-i stea deschise înain
te multiple și variate po-

Prof. univ.
dr. docent 
Ștefan 
BÂRSANESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

La șantierul naval, gazdele prezintă conducătorilor de partid și de stat realizările și perspectivele inlreprinderii

Constructorii de nave 
prezintă succese remarcabile 

și însufîețitoare planuri 
de viitor

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ministrul sănătății publice 
si securității sociale din Franța 
5 , »

Primul obiectiv de lucru al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Turnu-Severin îl constituie șantie
rul naval, cea mai veche întreprin
dere industrială din localitate, re
născută în anii socialismului.

La intrarea în șantier, în întîm- 
pinare se află ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, loan 
Avram, membrii comitetului de di
recție și ai comitetului de partid, 
numeroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Constructorii de nave fac 
secretarului general al partidului, 
celorlalți conducători de partid și 
de stat o primire deosebit de caldă, 
entuziastă. Sînt bucuroși să rapor
teze succesele obținute, să înfățișeze 
insuflețitoare planuri de viitor.

Se face un scurt popas în secto
rul de confecții metalice a navelor, 
in fața unei machete, ing. Constan
tin Pândele, directorul unității, pre
zintă succint drumul parcurs de 
șantierul severinean, nivelul actual 
al producției și perspectivele aces
teia în lumina sarcinilor actualului 
cincinal.

Dezvoltarea în anii socialismului 
a acestor vechi șantiere este im
presionantă. Fostul atelier de re
parat mici ambarcațiuni, înființat 
in 1858, a devenit astăzi o puter
nică unitate constructoare de nave, 
capabilă să producă vase fluviale 
și maritime de tipuri și capacități 
diferite. Dacă în cei 86 de ani pre
mergători eliberării patriei aici 
s-au construit 337 vase fluviale, 
de capacități reduse, din 1945 și 
pînă acum la Turnu-Severin au 
primit botezul apei de peste trei

ori mai multe nave, de tonaje in
comparabil superioare.

Realizări deosebite au fost obți
nute în domeniul modernizării 
metodelor de lucru. „Ceea ce este 
vechi a fost bun la timpul său. 
Trebuie neîncetat introdus noul", 
se poate citi, ca expresie a acestei 
permanente și fructuoase preocu
pări, pe o grindă metalică din ma
rea hală a sectorului confecții. în- 
tr-adevăr : ciclul de montaj pe 
cală este acum cu 3 luni mai mic 
față de 1966, iar cel de armare s-a 
redus aproape la jumătate. Șan
tierul severinean a făcut un im
portant salt pe linia ridicării gra
dului de tehnicitate a produselor, 
trecînd de la producția simplelor 
vase fluviale la cea a navelor ma
ritime — cargourile de 2 000 tdw. 
șalandele autopropulsate, șlepurile 
de 100 și 1 000 tdw, cargouri fri
gorifice de 2 000 tdw, tancurile pe
troliere etc. Numai în anii cincina
lului anterior, aici s-au executat 10 
noi tipuri diferite de nave, jumătate 
din ele fiind produse pentru prima 
oară în țară. Vasele construite la 
Turnu-Severin se bucură de o bună 
apreciere peste hotare, ele fiind tot 
mai mult solicitate la export. în 
ultimii doi ani, de pildă, volumul 
exportului a reprezentat circa 90 
la sută din totalul producției. Se 
informează, de asemenea, că, în 
actualul cincinal, la Turnu-Seve
rin s-au pus în lucru nave cu pa
rametri funcționali și de exploa-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe ministrul 
sănătății publice și securității so
ciale din Franța, Robert Boulin, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Dan Enă- 
chescu, ministrul sănătății.

Au fost de față Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la București, 
și Pierre Charboneaux, director 
în Ministerul Sănătății Publice și 
Securității Sociale din Franța.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Tovarășului JUMJAAGHllN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
Stimate tovarășe Țedenbal,
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere vă adre

săm, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al nostru per
sonal, calde felicitări și vă urăm sănătate și noi succese în activitatea 
dumneavoastră de partid și de stat, pusă în slujba construirii socialismu
lui în Republica Populară Mongolă, prosperității poporului mongol.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă 
dezvoltare, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, în interesul popoarelor român și mongol, al întăririi uni
tății țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, al cauzei păcii 
și prieteniei între popoare.

(Continuare in pag. a U-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
(Urmare din pas. I)

tare superiori. Se vor construi, în- 

tancuri petroliere maritime de 
5 300 tdw, șlepuri de 1 200—1 5on 
tone, nave speciale pentru sarcini 
mari.

în anii actualului cincinal, pro
ducția șantierului urmează să 
crească de trei ori față de 1970. 
Producția destinată exportului va 
spori de trei ori și jumătate. Pen
tru a se ajunge la acest nivel, șan
tierul se găsește in curs de dez
voltare și modernizare ; se înalță 
o nouă hală pentru prelucrări me
canice și operații de finisare, o 
cală pentru lansarea navelor, se 
extind spațiile existente. In legă
tură cu valorificarea spațiului con
struit. sau în curs de realizare, se
cretarul general al partidului reco
mandă să se folosească gospodăreș
te fiecare metru pătrat de supra
față construită, proiectanții și con
structorii să caute neîncetat solu
ții noi, mai economice, mai func
ționale, aceasta ftind una din con
dițiile esențiale ale reducerii pre
țului de cost al lucrărilor. Se face, 
de asemenea, recomandarea de a 
se crea condiții pentru trecerea 
la lansarea perpendiculară, pe axul 
fluviului, a navelor construite, ceea 
ce ar permite mărirea simțitoare 
a capacității șantierului, fără re- 
dimensionarea acestuia.

La o întreprindere 
a industriei alimentare

în continuare se vizitează între
prinderea pentru industrializarea 
cărnii „Mehedinți". în intîmpina- 
rea secretarului general al partidu
lui, a celorlalți conducători de partid 
și de stat, se află Ion Moldovan, 
șeful Departamentului Industriei 
Alimentare, membri ai conducerii 
întreprinderii și ai comitetului de 
partid, numeroși muncitori. Di
rectorul unității, dr. F. Hogea, 
împreună cu alți specialiști îi 
conduc pe oaspeți în principalele 
secții de fabricație. în ultimii ani, 
acestea au fost dotate cu utilaje 
de înaltă tehnicitate și productivi
tate sporită.

Se remarcă faptul că în între
prindere sint reunite in același 
loc sălile de tăiere, frigoriferul, o 
fabrică de semiconserve, alta de 
preparate din carne și o unitate 
de confecționat ambalaj metalic 
pentru conserve — ceea ce dimi
nuează substanțial cheltuielile și 
mărește eficiența producției. Se 
constată, totodată, grija deosebită 
acordată respectării normelor de 
igienă cerute de procesul de fa
bricație. Preparatele din carne fa
bricate la I.I.C. „Mehedinți" se 
exportă in circa 20 de țâri, printre 
care R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă. 
Suedia, Anglia, S.U.A., R.F. a Ger
maniei, Italia.

în incinta fabricii se află o ex
poziție de produse, unde sint pre
zentate o parte dintre cele peste

Din lemnul munților 
mehedințeni — mobilă 
de calitate superioară,

hîrtie și
De-a lungul străzilor, de la o mar

gine la cealaltă a orașului, în ciuda 
ploii care se cerne fără contenire, 
zeci de mii de locuitori țin să-și 
manifeste încă o dată bucuria de a 
avea în mijlocul lor pe secretarul

Se vizitează expoziția de produse de la întreprinderea pentru industrializarea cărnii „Mehedinți"

Pe parcursul vizitării halei de 
confecții se discută despre modul 
in c-:re este folosit utilajul, despre 
realizările și preocupările în dome
niul gospodăririi metalului. Se ur
mărește desfășurarea fluxului teh
nologic. se asistă la executarea ope
rației de sudură în mediu de argon, 
șantierul severinean fiind primul 
din țară care aplică această metodă 
de înaltă tehnicitate, cu ajutorul că
reia se fac toate îmbinările meta
lice ale navelor. Vizita continuă la 
cala de montaj, apoi la cea de lan
sare. în prezența secretarului ge
neral al partidului, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, o 
șalandă de 500 mc. a doua con
struită în acest an, pentru export 
în U.R.S.S., este lansată la apă.

Constructorii de nave severineni 
sint felicitați pentru remarcabilele 
succese obținute, pentru capacita
tea lor creatoare ; totodată li se re
comandă să-și intensifice efortu
rile în direcția aplicării acelor me
tode de înaltă productivitate, apte 
să conducă la reducerea timpului 
de construcție a navelor, la iefti
nirea produselor și sporirea pro
ducției globale, să gospodăreasca 
cu multă grijă metalul, să acordp 
o atenție sporită autoutilării șan
tierului, să ridice continuu para
metrii funcționali și de exploatare 
ai navelor. Se subliniază necesita
tea acționării cu mai multă fermi
tate pentru realizarea programului 
de dezvoltare a șantierului.

100 de preparate din carne și sor
timente de semiconserve realizate 
aici. Multe din acestea sînt rodul 
inventivității culinare a specia
liștilor fabricii, care au știut să 
valorifice tradițiile locale îmbogă- 
țindu-le cu noi produse. De pildă, 
sînt preparate la scară industrială, 
după rețete tradiționale, cîrnați ol
tenești, tobă de Severin și altele.

Apreciindu-se produsele obți
nute, se recomandă colectivului 
ca, în viitor, să acorde o și mai 
mare atenție diversificării sorti
mentelor, calității, valorificării mai 
eficiente a materiei prime, creș
terii continue a gradului de ren
tabilitate a întreprinderii.

Se subliniază, cu acest prilej, 
necesitatea ca departamentul de 
resort să se preocupe mai stăruitor 
de dezvoltarea întreprinderilor de 
industrializare a cărnii, în vederea 
unei mai bune și mai variate a- 
provizionări a populației cu pro
duse din carne, la nivelul exigen
țelor mereu sporite ale publicului 
consumator. Este necesar, subli
niază secretarul general al parti
dului. ca in toate unitățile de acest 
gen să fie folosite utilaje moderne, 
de mare productivitate, realizate și 
prin autodotări, precum și mate
riale moderne de construcție, pro
duse în țară, care să asigure con
diții optime de igienă în locurile 
de producție.

celuloză
general al partidului, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
care se îndreaptă acum spre zona 
de est a municipiului, spre mo
dernul combinat pentru exploata
rea și industrializarea lemnului, 

unitate industrială nouă, ce valo
rifică superior una din bogățiile 
județului — patrimoniul forestier.

Ceea ce caracterizează acest pu
ternic obiectiv industrial este pro
filul său complex de fabricație, 
care permite atingerea unui înalt 
indice de valorificare a masei lem
noase, profil caracteristic de altfel 
și pentru unitățile similare con
struite în ultimii ani în diferite 
localități ale țării.

La intrarea in combinat, oaspeții 
sînt salutați de Mihai Suder, mi
nistrul industriei lemnului, de 
membri ai consiliului de adminis
trație și ai comitetului de partid, 
de numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

In sala de expoziții a unității, 
unde se află cele mai noi creații 
ale specialiștilor de aici, inginerul 
Mihai Marta, directorul general al 
întreprinderii, prezintă profilul fa
bricii, realizările și preocupările 
prezente și de viitor ale colectivu
lui combinatului. înfățișînd per
spectivele întreprinderii, el arată 
că, în actualul cincinal, pen
tru dezvoltarea unității a fost alo
cat un însemnat volum de investi
ții, prin a cărui materializare com
binatul severinean se va îmbogăți 
cu două noi fabrici — una de plăci 
fibrolemnoase, cu o capacitate a- 
nuală de 42 000 tone, și alta de 
drojdie furajeră, care va utiliza ca 
materie primă apele reziduale și 
alte deșeuri rezultate de la fabri
cile existente pe platformă. Toate 
acestea vor contribui ca actualul 
volum de producție să sporească 
cu aproape o treime. Activitatea 
desfășurată în primele 8 luni ale 
anului de combinatul severinean 
s-a concretizat în depășirea cu 10 
milioane lei a planului la producția 
globală și cu 13 700 000 lei a pro
ducției marfă, în îndeplinirea sar
cinilor la export și depășirea cerin
țelor de livrări de produse la fon
dul pieței.

Ca răspuns la scrisoarea adresa
tă recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu lucrătorilor din indus
tria bunurilor de larg consum, a 
subliniat directorul întreprinderii, 
colectivul combinatului, analizînd 
multilateral rezervele interne de 
care dispune, a hotărît să realizeze 
peste angajamentul inițial mobilă 
și alte produse în valoare de 3 mi
lioane lei.

Pe șantierul unui nou 
combinat industrial

Un ultim obiectiv al vizitei de 
lucru pe tînăra platformă indu
strială din zona de est a Seve- 
rinului îl constituie șantierul Com
binatului de celuloză și hîrtie, a 
cărui construcție a început anul 
acesta. Unitatea este proiectată să 
producă anual peste 300 000 tone 
de celuloză și diferite sortimente 
de cartoane și hîrtie.

Ștefan Dima, adjunct al minis
trului construcțiilor industriale, 
ing. Petre Despinoiu. directorul 
combinatului, subliniază justețea 
măsurii adoptate de conducerea de 
partid și de stat, personal de secre
tarul general — de a se amplasa 
această unitate în imediata vecină
tate a Combinatului de industriali
zarea lemnului, sporindu-se astfel 
eficiența sa economică și redueîn- 
du-se totodată suprafața de teren 
scoasă din circuitul agricol.

Proiectanții și constructorii înfă
țișează succesele obținute în utiliza
rea elementelor prefabricate din 
beton la ridicarea marilor hale in
dustriale, grinzi și ferme realizate 
direct pe șantier, metodă eficace 
care contribuie la o substanțială re
ducere a duratei de execuție. Se 
arată că acesta va fi, de altfel, unul 
din principalii factori care vor de- 

Secretarul general al partidului 
apreciază pozitiv calitatea mobilei 
produse, se interesează îndeaproa
pe de prețul de cost al garniturilor 
realizate și prețul de vînzare al 
acestora. în ceea ce privește va
lorificarea pe piața externă a 
produselor combinatului, se re
levă necesitatea ca acestea 
să fie mai bine valorificate, con
tractările să se facă în baza cu
noașterii temeinice a prețurilor pe 
piața mondială, a condițiilor in 
care sînt desfăcute produsele fa
bricii de către partenerul extern.

Totodată, secretarul general sub
liniază că trebuie să se acorde o 
mai mare atenție folosirii intensive 
a spațiului de producție, ca pen
tru laboratoare să nu se afecteze 
construcții speciale; întreaga fa
brică trebuie să fie un laborator 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu

Fabrica de mobilă, care intră în 
obiectivul vizitei, a fost dată în 
funcțiune în 1965 și este o unitat< 
ce dispune de utilaje complexe, d 
înalt randament tehnic. Colectivul 
tînăr, format o dată cu fabrica 
și-a însușit „din mers" tainele pro
fesiei, ceea ce a contribuit la a- 
tingerea și depășirea înainte de 
vreme a indicatorilor tehnico-eco- 
nomici stabiliți în proiecte. Se pre
vede ca pe același spațiu industria) 
să se realizeze anul acesta 21 500 
garnituri de mobilă-etalon, față de 
numai 15 000 — producția maximă 
avută în vedere la proiectare. Gar
niturile „Drubeta" sînt prezentate 
la cel de-al V-lea Pavilion de mo
stre deschis recent la București și 
întrunesc bune aprecieri din par
tea vizitatorilor, care le găsesc 
frumoase și funcționale. Aceasta 
obligă la și mai mult pe specialiștii 
din serviciile de concepție. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu subliniază 
că aceștia au datoria să se preo
cupe în continuare de diversifica
rea producției de mobilă, să aibă 
permanent în atenție o îmbinare 
armonioasă, deplină, a utilului cu 
frumosul, să studieze prin multiple 
mijloace cerințele, gustul popu
lației ; măsura în care marfa, în 
cazul de față mobila, răspunde 
gustului, pretenției cumpărătorului, 
este criteriul fundamental în apre
cierea activității oricărei întreprin
deri producătoare de bunuri de 
consum.

termina intrarea în producție cu 6 
luni mai devreme față de prevede
rile inițiale a primei unități a com
binatului. Este vorba de fabrica de 
cartoane ondulate la care, de cu- 
rînd, a început montarea utilajelor.

Inițiativa Ministerului Construc
țiilor Industriale de a realiza pe 
șantierele sale unele dintre prefa
bricatele necesare, care nu sînt asi
milate în producția industrială cu
rentă a unităților de profil din țară, 
întrunește o apreciere pozitivă și se 
recomandă ca procedeul să fie ex
tins pe cît mai multe șantiere.

Intîlnirea cu activul de partid 
și de stat din municipiul 

Turnu-Severin

In finalul vizitei, la Palatul cul
turii din localitate are loc o întîl- 
nire cu activul de partid și de stat 
din municipiul Turnu-Severin și 
județul Mehedinți. La intrarea 
in sală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu întreaga asistență, în pi
cioare, aclamă și ovaționează mi
nute în șir. Se scandează „P.C.R.- 
Ceaușescu", „Ceaușescu-poporul11.

Este o atmosferă entuziastă, pe 
măsura sentimentelor pe care me- 
hedințenii, ca și întregul nostru po
por, le nutresc față de partid, față 
de secretarul său general, o expre
sie vibrantă a unității de monolit 
dintre partid și popor, a hotărîrii 
tuturor fiilor acestui pămînt de a 
înfăptui neabătut politica internă 
și externă a partidului și statului.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Traian Dudaș, prîm- 
secretar al comitetului județean de 
partid.

Ingăduiți-mi ca în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Mehedinți să 
vă adresez călduroasa urare de bun 
iosit și totodată să exprim nestă
vilita noastră bucurie și aleasa 
cinste de a vă saluta, din adîncul 
inimii, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, iubitul și sti
matul conducător al partidului 
și statului nostru, fiu credincios 
al clasei muncitoare, al poporu
lui român, încercat și înflăcă
rat militant al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. Sa
lutăm, de asemenea, cu multă căl
dură, prezența celorlalți tovarăși 
lin conducerea partidului și statu 
lui care vă însoțesc în această vi 
zită de lucru, caracteristică stilului 
și metodelor de muncă promovate 
de dumneavoastră.

Lo Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului

Intr-o discuție cu proiectanții, 
constructorii, beneficiarii și condu
cerea ministerului, referitoare la 
proiectarea construcției, la utiliza
rea spațiilor de producție, la mo
dul de folosire a unora din con
strucțiile existente și la felul cum 
au fost amplasate anumite utilaje, 
sînt criticate supradimensionarea 
unora dintre halele combinatului, 
includerea în dotare a unor utilaje 
costisitoare, în dauna altor mijloace 
mai practice, a căror utilizare ar a- 
vea ca rezultat și reducerea volu
mului de construcții. Se recomandă 
proiectanților, specialiștilor din in
dustria hîrtiei și celulozei să stu
dieze multilateral și experiența din 
alte țări în materie de construcții 
de obiective similare, să analizeze 
temeinic procesele tehnologice și să 
aleagă pe cele mai avantajoase, atît 
din punct de vedere al gradului de 
tehnicitate, cît și al eficienței eco
nomice. în același timp — arată 
secretarul general al partidului — 
este necesar să se țină seama de ca
pacitatea în creștere a industriei 
noastre constructoare de mașini de 
a satisface la un nivel superior ne
voile de înzestrare tehnică a dife
ritelor ramuri ale economiei națio
nale. Constructorii mulțumesc to
varășului Nicolae Ceaușescu pen
tru prețioasele indicații și recoman
dări ce le-au fost date și îl asigură 
că ele vor fi transpuse întocmai în 
practică.

Mehedinți
Prezența dumneavoastră în mij

locul nostru ne prilejuiește satis
facția de a vă transmite nemijlocit 
cele mai calde sentimente de re
cunoștință și devotament din par
tea harnicilor constructori ai socia
lismului de pe aceste străvechi 
meleaguri românești, pentru acti
vitatea neobosită pe care o desfă- 
șurați în vederea înălțării patriei 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

Pentru noi, pentru întregul po
por, personalitatea dumneavoastră 
— în care se îmbină patriotismul 
înflăcărat cu consecvența interna
ționalismului socialist — înseamnă 
pasiune revoluționară, spirit com
bativ, de înaltă principialitate co
munistă și totală dăruire pentru 
îndeplinirea fermă și exemplară a 
politicii științifice a partidului și 
statului nostru.

Este un prilej de legitimă mîn- 
drie pentru noi toți faptul că încer
catul nostru partid, în frunte cu 
secretarul său general, a deschis 
larg porțile progresului în viața 
economică, socială și spirituală a 
României, spre binele și prosperi
tatea întregii noastre națiuni so
cialiste.

Manifestîndu-și totala adeziune 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, oame
nii muncii din județul Mehedinți 
au urmărit cu multă mîndrie pa
triotică vizita și activitatea delega
ției de partid și de stat condusă 
de dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste din 
Asia. Această vizită, ca de altfel 
întreaga dumneavoastră activitate 
desfășurată pe arena internaționa
lă, se înscrie în contextul general 
al activității partidului pentru în
tărirea unității mișcării comuniste 

și muncitorești internaționale, a 
coeziunii sistemului mondial socia
list și pentru consolidarea păcii în 
lume.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Lucrătorii din fabrici și de pe o- 
goare, intelectualii, vîrstnici și ti
neri, bărbați și femei din județul 
nostru, sub conducerea organiza
țiilor de partid, dezvoltînd cu pa
siune și entuziasm o însuflețită în
trecere patriotică au înscris o nouă 
și luminoasă pagină în istoria glo
rioaselor tradiții de luptă și mun
că ale muncitorimii mehedințene, 
dînd viață sarcinilor ce ne revin 
din grandiosul program elaborat 
de Congresul al X-lea al partidu
lui.

Dezbaterile, analizele aprofun
date în fiecare organizație de par
tid. ale modului în care se îndepli
nesc măsurile care au fost luate 
de conducerea partidului după a- 
doptarea programului de educație 
comunistă propus de dumneavoas
tră au dus la ridicarea pe o 
treaptă superioară a muncii de 
partid, la activizarea politică a ma
selor, pentru înlăturarea deficien
țelor existente și ridicarea întregii 
noastre activități la nivelul înalte
lor exigențe ale etapei pe care o 
străbatem.

Dovedindu-și încă o dată marile 
sale posibilități și resurse, județul 
nostru se prezintă cu însemnate 
realizări în toate domeniile de ac
tivitate. Noile cote atinse de in
dustria noastră în cele 8 luni ale 
anului 1971 pot fi ilustrate, lapi
dar, prin dinamica productivității 
muncii, pe seama căreia s-a rea
lizat 84 la sută din sporul produc
ției planificate cu peste 110 milioa
ne lei și a sarcinilor la export cu 
mai mult de 15 milioane lei valută. 
Un succes cu semnificație deosebi
tă au obținut constructorii, mon- 
torii și energeticienii de la Porțile 
de Fier — în strînsă colaborare cu 
întreprinderile furnizoare de echi
pamente din țară, care, traducînd 
în fapte, cu entuziasm și eroism, 
îndrumările date de dumneavoa
stră, au pus în funcțiune fiecare 
hidroagregat în avans față de pre
vederile planului și sînt hotărîți 
să realizeze punerea în funcțiune 
a celui de-al VI-lea hidroagregat 
cu două luni înainte de termen, 
dînd astfel economiei naționale o 
cantitate suplimentară de energie 
electrică care pînă în prezent se 
ridică la aproape 700 milioane kWh.

Beneficiind de sprijinul substan
țial al statului și aplicînd măsu
rile stabilite de partid, oamenii 
muncii de pe ogoare participă cu 
însuflețire la realizarea în bune 
condiții a lucrărilor agricole, obți- 
nînd producții sporite. Așa, de pil
dă, la grîu s-a înregistrat cea mai 
mare producție cunoscută vreoda
tă pe aceste locuri. Creșteri sub
stanțiale s-au obținut și în alte 
sectoare.

Vă rog să-mi îngăduiți, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
asigurăm că aceste succese nu ne 
vor mulțumi, că oamenii muncii 
mehedințeni vor pune în valoare 
în mai mare măsură rezervele încă 
nefolosite, experiența și competen
ța profesională, forțele proprii de 
cercetare, tehnice și muncitorești, 
pentru a obține în viitor succese 
tot mai mari. Organizația jude
țeană de partid, toți oamenii mun
cii, a spus în încheiere vorbitorul, 
se angajează să contribuie cu toa
tă energia și capacitatea lor crea
toare la opera constructivă desfă
șurată de întregul popor sub con
ducerea gloriosului nostru partid.

Fie-mi îngăduit să mă fac ecoul 
simțămintelor și gîndurilor tuturor 
oamenilor muncii din județul Me

hedinți și să vă urez, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, din 
toată inima noi și strălucite succe
se în laborioasa dumneavoastră ac
tivitate pusă în slujba patriei și a 
poporului român și să vă doresc 
încă o dată multă sănătate și feri
cire spre binele întregii- noastre 
națiuni socialiste.

A luat apoi cuvîntul MÎȘU 
BUȘOSCU, secretar al comitetu
lui de partid de la Șantierul naval 
Turnu-Severin. Exprimînd deose
bita bucurie pentru cinstea de a 
avea în mijlocul lor pe cel mai 
iubit fiu al poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și alți 
conducători de partid și de stat, 
vorbitorul a spus :

Vizita de lucru în întreprinde
rea noastră, indicațiile deosebit de 
prețioase pe care le-am primit 
constituie pentru noi un îndru
mar valoros în activitatea de 
viitor, ne mobilizează și mai mult 
pentru realizarea sarcinilor poli- 
tico-economice ce ne revin din 
obiectivele stabilite de Congresul 
al X-lea al P.C.R., din planurile 
de dezvoltare a ^economiei noastre 
naționale.

Raportăm conducerii de partid, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în primele 
8 luni ale acestui an colectivul 
nostru, muncind cu dăruire, a 
reușit să-și realizeze și să-și de
pășească angajamentul luat, dînd 
o producție suplimentară a cărei 
valoare se ridică la peste 20 mi
lioane lei.

Nu de mult am dezbătut în co
lectivul nostru de muncă sarcinile 
ce ne revin din planul anului 
1972. Deși aceste sarcini vor spori 
cu peste 25 la sută față de anul 
în curs, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii șantierului naval vor 
pune în valoare toate resursele 
materiale și umane și vă asigură 
că vor respecta întocmai indica
țiile date de dumneavoastră cu 
privire la dezvoltarea construc
țiilor navale în patria noastră.

Concomitent cu activitatea pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție, 
organizația noastră de partid are 
ca obiectiv major desfășurarea u- 
nei susținute munci politico-ideo- 
logice în vederea dezvoltării conști
inței socialiste a oamenilor muncii 
din șantierul naval. Cu un înalt 
simț de răspundere, comuniștii, cei
lalți salariați, au analizat în lumina 
propunerilor adoptate de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. și al 
expunerii dv. în fața activului de 
partid din domeniul ideologiei, ac
tivitatea politico-ideologică desfă
șurată de organizația noastră de 
partid și au adoptat măsuri care au 
și început să fie traduse în viață. 
Dezbaterile în adunările de partid 
au demonstrat hotărîrea comuniș
tilor de a nu precupeți nici un e- 
fort, atunci cînd este vorba de e- 
ducarea și formarea omului nou al 
zilelor noastre, constructor activ al 
socialismului, cu un înalt nivel de 
conștiință socialistă.

împreună cu întregul popor, a 
spus în continuare vorbitorul, co
lectivul nostru de salariați urmă
rește cu deosebită satisfacție și 
mîndrie patriotică activitatea ne
obosită și multilaterală pe care o 
desfășurați în interesul întăririi u- 
nitățli țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, principii pe care 
dumneavoastră le respectați și apă
rați cu demnitatea și fermitatea de 
neînfricat a militantului comunist-

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a adresa 
activului de partid și de stat din 
municipiul Turnu-Severin și din 
județul Mehcdinji, comuniștilor, tu
turor locuitorilor municipiului și 
județului un salut călduros din 
partea Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat și a 
guvernului patriei noastre socia
liste (Aplauze puternice. îndelun
gate).

Vizita pe care am făcut-o astăzi 
în județul și municipiul dumnea
voastră se înscrie in preocupările 
conducerii partidului nostru de a 
se consfătui permanent cu activul 
de partid și de stat, cu comuniștii, 
cu toți oamenii muncii din patria 
noastră asupra problemelor dezvol
tării construcției socialiste în 
România. Sîntem la începutul nou
lui cincinal, avem un program vast, 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului, și este bine să discutăm 
cum să acționăm pentru a asigura 
realizarea lui în viață în cele mai 
bune condiții. Am vizitat cîteva 
întreprinderi din municipiul dum
neavoastră : am constatat cu deo
sebită satisfacție că începutul nou
lui cincinal este bun. De altfel, 
alături de toți oamenii muncii din 
România, și cei din Mehedinți și 
din municipiul Turnu-Severin au 
obținut rezultate bune, realizînd 
planul de producție pe primele opt 
luni în proporție de peste 103 la 
sută. Acesta este un lucru bun și 
dovedește că sint posibilități reale 
ca planul cincinal să fie nu numai 
realizat, dar și depășit. (Aplauze 
puternice).

Programul pentru următorii cinci 
ani pentru județul dumneavoastră 
prevede dezvoltarea unor întreprin
deri existente, dezvoltare care va 
duce la creșterea de cîteva ori a 
producției atît la șantierele navale, 
cit și la uzinele de vagoane, precum 
și construirea noului combinat de 
celuloză și hîrtie — ceea ce va face 
ca la sfîrșitul cincinalului produc
ția industrială din județ să fie de 
aproape trei ori mai mare decît a 
fost în 1970. (Aplauze puternice). 
Aveți un program de investiții de 
aproape 8 miliarde lei față de 4 360 
milioane lei cit s-a realizat în cin
cinalul care a trecut.

In general, în afară de aceste 
creșteri cantitative aveți sarcini ca
litative deosebit de importante : 
producția de nave este prevăzut să 
se dubleze; trebuie să produceți 
nave noi, moderne, de un tonaj 
mult mai mare decît cele produse 
pînă acum ; să produceți un număr 
mare de vagoane care, de asemenea, 
trebuie să fie moderne și de calitate 
superioară ; în general, să asigurați 
ca mijloacele financiare și materiale 
care au fost alocate dezvoltării eco
nomiei județului dumneavoastră să 
fie folosite cit mai gospodărește, cu 
maximum de eficiență economică, 
să ducă la creșterea beneficiilor, a 
venitului național și, pe această 
bază, să contribuie la dezvoltarea 
generală a țării noastre, la crește
rea bunăstării întregului nostru po
por. (Aplauze puternice).

Știu că vă sint cunoscute sarcinile 
care le aveți în cincinal ; le-am rea
mintit însă pentru că, în urma vi
zitei pe care am făcut-o astăzi în 
trei întreprinderi, am constatat pe 
lîngă multe lucruri și rezultate bune 
obținute — pentru care țin să adre
sez felicitări tuturor oamenilor 
muncii din județul dumneavoastră 
— și o serie de lipsuri ; mai sint 
încă lucruri care trebuie perfecțio
nate, îmbunătățite. De altfel, la șan
tierele navale am discutat cîteva 
din aceste probleme cu tovarășii de 
la minister și din conducerea șan
tierelor. Consider că este necesar să 
acționăm cu mai multă fermitate 
pentru a realiza intr-un timp mai 
scurt programul de dezvoltare a 
șantierelor ; trebuie să punem mai 
multă ordine și să folosim mai ra
țional mijloacele alocate pentru a 
obține încă în 1975 un spor supli
mentar de producție destul de în
semnat sau — așa cum s-au ex
primat aici unii tovarăși — să 
facem ca sarcinile prevăzute în 
perspectivă pentru 1977—1978 să 
fie realizate încă din 1975. De 
asemenea, la combinatul de ce
luloză și hîrtie — care se află 
în construcție urmînd ca în anul 
viitor să dea producție — sînt lu
cruri bune ; există însă și aici 
unele neajunsuri care trebuie să 
ne preocupe, și pe care trebuie să 
Ie înlăturăm pentru a perfecționa 
activitatea, a folosi mai eficient 
spațiile, capacitățile de producție, 
mai ales mașinile, și a realiza cu 
maximum de eficiență investițiile 
destul de mari — peste 2 miliarde 
lei — pe care le facem.

Reamintesc toate aceste lucruri, 
la această ședință cu activul de 
partid, pentru că pornim la drum 
în realizarea unui program care 
cere mari eforturi, multă inițiati
vă, mult spirit de răspundere, cere 
ca fiecare la locul său de muncă 
să facă totul pentru a asigura în
făptuirea în cele mai bune condi
ții a obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Cunosc organizația de partid din 
județul Mehedinți încă din anul 
1935 ; am fost secretarul regionalei 
de partid in 1946 ; iar după aceea, 

am fost de nenumărate ori la Me
hedinți. Știu câ la Turnu-Severin 
și în județul Mehedinți avem o 
organizație de partid puternică, în 
stare să rezolve cu succes toate 
sarcinile care ii stau în față. (A- 
plauzc puternice, prelungite). A- 
vem in județ, și mai cu scamă in 
municipiul Turnu-Severin, colecti
ve de muncitori cu experiență, cu 
tradiție, care au dovedit întot
deauna că urmează cu încredere, 
neabătut, cuvîntul partidului ; de 
aceea am încredere in ei ! (Aplau
ze îndelungate, puternice). Ne-am 
bizuit pe muncitorii din Turnu-Se
verin in anii ilegalității, în anii 
cuceririi puterii și instaurării re
gimului socialist în România, în 
tot ceea ce am înfăptuit in această 
perioadă ; ei constituie forța prin
cipală atit in Turnu-Severin, cit și 
in județul Mehedinți, așa cum clasa 
muncitoare constituie forța princi
pală a construcției socialiste în 
România' (Aplauze puternice, pre
lungite. îndelung repetate). Avem o 
țărănime care ascultă și urmează 
cu adîncă încredere cuvîntul parti
dului ; la fel acționează intelectua
litatea patriei noastre. întreaga ță
rănime și intelectualitate din 
România, in strînsă unitate cu 
clasa muncitoare, înfăptuiesc nea
bătut politica internă și externă a 
partidului ! (Aplauze puternice, 
ovații). Iată de ce, punînd toate a- 
ceste probleme în fața dumnea
voastră. a tuturor oamenilor mun
cii, îmi exprim încrederea că se va 
acționa pentru a se obține rezultate 
și mai bune în anii care vin. (A- 
plauzc puternice).

Nu doresc să mă refer pe larg 
la problemele dezvoltării socialiste 
in patria noastră ; ele vă sînt cu
noscute. Programul pe următorii 
cinci ani vă este, de asemenea, cu
noscut ; am pășit la înfăptuirea lui 
cu rezultate bune. Avem convinge
rea că clasa noastră muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, între
gul nostru popor, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, vor ști să realizeze cu succes 
programul stabilit de Congresul al 
X-lea, astfel ca pînă la sfîrșitul 
anului 1975 România să parcurgă 
încă o etapă importantă pe drumul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, al progresului in
dustriei, agriculturii, științei, cul
turii, al ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nos
tru popor. (Aplauze puternice, în
delungate). Avem deplina convin
gere că sarcina pusă de Congresul 
al X-lea al partidului de a ne apro
pia mult pînă in 1975 de țările 
dezvoltate din punct de vedere e- 
conomic va fi realizată cu succes, 
că, într-adevăr, la sfîrșitul acestei 
perioade, România se va înfățișa ca 
un stat socialist in plină dezvol
tare și înflorire, cu un popor stă- 
pin pe destinele sale, hotărît să-și 
aducă contribuția atît la făurirea 
socialismului și comunismului în 
patria sa, cit și la cauza socialis
mului în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

Este știut că partidul nostru acor
dă o atenție deosebită problemelor 
ce privesc nivelul de trai al poporu
lui. Prevederile Congresului al X-lea 
în această privință vă sînt cunoscu
te. în această perioadă urmează să 
asigurăm o creștere a veniturilor 
reale ale celor ce muncesc de circa 
20 la sută. în cadrul acestor preve
deri. acordăm o atenție deosebită 
unor acțiuni sociale care au, de ase
menea, o mare importanță în creș
terea bunăstării poporului. în acest 
cadru se înscriu și măsurile luate 
recent de partid și guvern și care 
prevăd ca, începînd de la 1 sep
tembrie, să fie sporite cu circa 45 
la sută alocațiile pentru copii. 
(Aplauze puternice). Am început cu 
aceste măsuri întrucît ele se vor 
resimți in fiecare familie și vor con
tribui mult la creșterea veniturilor 
oamenilor muncii, mai cu seamă 
ale celor cu salarii mai mici și 
cu copii mulți. (Aplauze puter
nice, îndelungate). Este necesar 
ca comitetul județean de par
tid, consiliul popular, întregul 
nostru activ de partid și de stat 
să acorde toată atenția înfăptuirii 
hotărîrilor partidului și guvernului, 
Directivelor Congresului al X-lea, 
să se preocupe permanent de reali
zarea măsurilor privind ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii. în
treaga muncă și preocupare a par
tidului nostru — deci și a organe
lor de partid și a activului de par
tid, a comuniștilor din Mehedinți — 
trebuie să fie închinată făuririi bu
năstării și fericirii oamenilor mun
cii. (Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, avem rezultate 
bune ; pe întregul teritoriu al pa
triei noastre se văd din plin roa
dele socialismului. în județul dum
neavoastră și în Turnu-Severin 
sînt nenumărate exemple care de
monstrează justețea politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru, 
care se preocupă de industrializa
rea țării, de amplasarea în mod 
rațional a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul patriei spre a a- 
sigura ridicarea la o viață nouă a 
tuturor localităților. Desigur, ne 
mîndrim cu ceea ce am realizat ; 
dumneavoastră vă mîndriți cu ceea 
ce s-a înfăptuit în județul dum
neavoastră, cu faptul că aici s-a 
ridicat prima hidrocentrală pe Du
năre de mărimea celei pe care am 
construit-o la Porțile de Fier îm
preună cu R.S.F. Iugoslavia — și

care este cea mai mare nu numai 
de pe teritoriul țării noastre. Am 
spus că această hidrocentrală este 
prima, pentru că mai vrem să mai 
construim cîteva. (Aplauze puter
nice). Acestea sint realizări care de
monstrează capacitatea cadrelor 
noastre tehnice, a oamenilor mun
cii din țara noastră, a poporului nos
tru ; ele arată că stă în puterea 
noastră să realizăm tot ceea ce am 
hotărît spre a face ca, într-adevăr, 
România socialistă să pășească ferm 
în rîndul țărilor civilizate, dezvol
tate din lume. (Aplauze îndelun
gate, ovații).

în același timp, nu trebuie să ui
tăm niciodată că în munca noastră 
au fost și mai sînt lipsuri, au fost 
și mai sînt greșeli, că mai avem 
încă multe de făcut pentru a lichi
da rămînerea în urmă pe care am 
moștenit-o. Este necesar să anali
zăm întotdeauna într-un spirit cri
tic și autocritic activitatea noastră, 
să nu ne mulțumim niciodată cu 
ceea ce am făcut, pentru că întot
deauna este loc pentru mai bine — 
iar comuniștii sînt oameni care nu 
se declară niciodată mulțumiți cu 
ceea ce au realizat; ei luptă întot
deauna pentru a realiza lucruri mai 
bune, pentru transformări revolu
ționare — și noi știm că transfor
mările revoluționare nu se încheie 
niciodată, că dezvoltarea revoluțio
nară a lumii va merge înainte spre 
noi culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze îndelungate).

Noi știm că avem datoria de co
muniști în primul rînd de a ne 
preocupa de dezvoltarea națiunii 
noastre socialiste, pentru înfăptui
rea cu succes a programului elabo
rat de Congresul al X-lea privind 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România și 
crearea condițiilor pentru a trece
la construirea comunismului în pa
tria noastră. Știm că, realizînd a- 
ceste sarcini, noi ne îndeplinim în
datoririle noastre de revoluționari, 
de comuniști — și vom face totul 
pentru a realiza cu succes acest pro
gram. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Dar, în același timp, răspunzînd 
acestei îndatoriri naționale, noi 
răspundem totodată și îndatoririlor 
noastre internaționale, pentru că 
succesele României în construcția 
socialistă sînt succese ale tuturor 
țârilor care construiesc socialismul, 
ale întregii mișcări revoluționare ; 
așa cum succesele fiecărei țări so
cialiste constituie și succese ale 
României, ale tuturor forțelor re
voluționare. (Aplauze puternice), 
întotdeauna partidul nostru a vă
zut între îndatoririle naționale și 
internaționale o strînsă unitate dia
lectică. El a pornit întotdeauna de 
la faptul că nu se poate neglija 
construcția socialistă sau soluționa
rea problemelor naționale și să 
spui că ești internaționalist, pentru 
că a proceda așa nu răspunzi nici 
față de clasa muncitoare din pro
pria țară și nici față de clasa 
muncitoare internațională ; înseam
nă a nu servi nici națiunii proprii, 
nici cauzei generale a socialismului. 
(Aplauze prelungite). Așa cum noi 
nu am neglijat niciodată nici 
îndatoririle internaționale, pentru 
că a neglija aceste îndatoriri inter
naționale, de solidaritate cu oame
nii muncii, cu revoluționarii din 
alte state, înseamnă a slăbi și lupta 
din propria țară. Iată de ce parti
dul nostru a văzut întotdeauna 
între sarcinile naționale și inter
naționale o strînsă unitate dialec
tică și a acționat în ambele direcții, 
făcîndu-și datoria atît față de po
porul român, cît și de forțele revo
luționare internaționale. (Aplauze 
puternice, prelungite). 

Vorbind de internaționalismul

proletar și de îndeplinirea îndato
ririlor noastre internaționale, tre
buie să ne referim nu la lozinci, ci 
la fapte concrete. Istoria partidului 
nostru este plină tocmai de fapte 
concrete de internaționalism pro
letar, începînd încă cu participa
rea la Comuna din Paris — ca să 
nu mă refer la evenimente mai în
depărtate — la revoluția din Ru
sia, la luptele din Spania, în bă
tăliile împotriva fascismului, cu 
solidaritatea manifestată an de an, 
zi de zi — aș putea spune — în 
perioada construcției socialiste de 
către partidul și poporul nostru, 
cu toate forțele care luptă împo
triva imperialismului, pentru in
dependență națională, pentru drep
tul de a fi stăpîne la ele acasă. 
(Aplauze puternice).

în internaționalismul proletar 
intră solidaritatea cu toate țările 
socialiste, lupta pentru unitatea 
lor, pentru depășirea divergențe
lor. Partidul nostru a acționat și 
va acționa și în viitor cu toată fer
mitatea pentru depășirea divergen
țelor existente între țările socia
liste, pentru unitate și colaborare 
între ele, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar, a deplinei egali
tăți între toate națiunile socialiste. 
(Aplauze prelungite, ovații).

Internaționalismul partidului 
nostru se reflectă în dezvoltarea 
continuă a relațiilor cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, în 
sprijinirea activă a luptei pe care 
o duc aceste partide, în faptul că 
înțelegem că numai întărind cola
borarea și unitatea cu partidele co
muniste, pe baza marxism-leninis- 
mului, a respectării dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, contribuim 
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la unitatea și dezvoltarea mișcării 
progresiste și revoluționare. (A- 
plauze puternice).

Internaționalismul nostru se ma
nifestă concret și în solidaritatea și 
sprijinul pe care partidul și po
porul nostru îl acordă popoarelor 
vietnamez, cambodgian și laoțian 
în lupta împotriva imperialismu
lui, pentru a se asigura plecarea 
trupelor americane din această 
zonă, pentru ca popoarele din In
dochina să fie stăpîne la ele acasă ! 
Acesta este internaționalism ! (A- 
plauze prelungite, ovații).

Internaționalismul nostru prole
tar se manifestă în sprijinirea ac
tivă a luptei de eliberare națională 
a popoarelor care mai gem sub 
dominație străină, în solidaritatea 
cu țările care âu scuturat jugul co
lonial și luptă pentru dezvoltarea 
lor independentă, pentru a fi 
stăpîne pe bogățiile naționale și a 
le folosi în interesul făuririi bună
stării și fericirii propriilor popoare, 
-în aceasta constă internaționalis
mul partidului și poporului nos
tru. (Ovații puternice, urale). Cînd 
vorbim de lupta împotriva im
perialismului, noi înțelegem și 
solidaritatea cu Vietnamul, cu toate 
popoarele care luptă pentru drep
tul de a fi stăpîne la ele acasă ; 
înțelegem și lupta pentru înfăptui
rea unui climat de încredere și co
laborare strînsă între țările din 
Balcani, care să facă ca această 
zonă să devină un factor de pace 
în Europa și să permită fiecărei 
țări balcanice să-și consacre for
țele progresului și bunăstării po
porului său. (Aplauze prelungite, 
urale, ovații).

Prin lupta împotriva imperialis
mului înțelegem și securitatea eu
ropeană, acțiunile și faptele con

crete menite să așeze relațiile din
tre statele lumii pe principiile de
plinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, avantajului reciproc, ale 
renunțării la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state ; înțelegem înfăptuirea 
in lume a unor relații noi care să 
garanteze fiecărui stat — fie el 
mare sau mic — posibilitatea de
plină de a se dezvolta corespun
zător voinței poporului respectiv, 
(/lplauzc prelungite).

Tn acest spirit acționează în via
ța internațională partidul și gu
vernul României socialiste ; în a- 
cest spirit vom continua să ac
ționăm și în viitor, considerînd că 
in felul acesta ne facem datoria 
față de poporul nostru, cit .și față 
de cauza socialismului, a colabo
rării și păcii în întreaga lume. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Acesta a fost, tovarăși, și spiri
tul în care au fost abordate pro
blemele dezvoltării educației so
cialiste a oamenilor muncii din 
țara noastră. Am considerat că 
este necesar ca, o dată cu preocu
parea pentru creșterea rapidă a 
forțelor de producție, a societății 
noastre, să qcordăm o atenție mai 
mare decît pînă acum problemelor 
dezvoltării conștiinței socialiste, ale 
așezării relațiilor sociale dintre oa
meni pe principiile ferme ale echi
tății și eticii comuniste. Este, 
deci, necesar să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru combaterea 
diferitelor influențe rămase în con
știința oamenilor de la vechea so
cietate. Este, deci, necesar să nu ne 
mai închinăm în mod fatalist în 
fața tezei că conștiința rămîne în 
urma dezvoltării bazei materiale, ci 
să înțelegem că dezvoltînd baza 
materială avem posibilitatea — și 
trebuie să facem — ca conștiința să 
se ridice la nivelul bazei materiale, 
și chiar să devină ea însăși o forță 
materială mobilizatoare, în stare să 
călăuzească întreaga noastră activi
tate, să lumineze calea poporului 
nostru spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, spre comu
nism. (Aplauze prelungite, puter
nice, repetate).

Felul în care aceste măsuri au 
fost primite de partid, de întregul 
popor demonstrează justețea lor, 
dovedește că ele corespund unei ne
cesități obiective a dezvoltării ac
tivității politico-ideologice din 
România. Dacă m-aș referi la ceea 
ce s-a arătat în adunările muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, ale 
activului de partid, dacă m-aș re
feri la ceea ce se scrie în miile și 
miile de scrisori pe care le-am pri
mit, apoi ar trebui să spun că nu 
numai că există o aprobare unani
mă a acestor măsuri, dar și că se 
exprimă hotărîrea nestrămutată a 
tuturor oamenilor muncii de a ac
ționa în așa fel îneît să se asigure 
ridicarea la un nivel superior a con
științei socialiste, de a face din po
porul nostru — constructor al orîn- 
duirii noi — un popor cult, civilizat, 
cu o conștiință înaintată, socialistă 
și comunistă. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Trebuie să recunosc că în cadrul 
acestor adunări și în cuprinsul 
unor scrisori au fost exprimate și 

unele critici. Aceste critici s-au re
ferit la faptul că am tolerat prea 
mult unele manifestări negative. 
S-a exprimat dorința ca tot ceea ce 
s-a stabilit în acest sens de Comi
tetul Executiv să fie tradus în viață. 
Eu consider juste aceste critici ; 
trebuie să ne facem autocritica că 
nu am fost destul de fermi în acest 
domeniu al activității politico-ideo
logice. Vreau să asigur pe tovarășii 
care au exprimat aceste critici că 
vom ține seama de ele și vom acțio
na astfel ca în activitatea noastră 
politico-ideologică de educare a oa
menilor muncii, de formare a con
științei socialiste să străbată ca un 
fir roșu principiile noastre comu
niste despre viață și despre lume. 
(Aplauze prelungite).

M-am referit la acest cerc de 
probleme pentru a înțelege că în 
activitatea multilaterală pe care o 
avem în fața noastră trebuie să ne 
preocupăm de îmbinarea cit mai 
armonioasă a tuturor laturilor vie
ții economico-sociale și internațio
nale. de a rezolva cît mai bine și 
în mod armonios toate problemele 
pe care le pune dezvoltarea socie
tății noastre socialiste și, totodată, 
de a participa activ la viața inter
națională, la soluționarea proble
melor ce se ridică pe plan mondial. 
Numai acționînd în felul acesta, 
noi vom putea să asigurăm dezvol
tarea cu succes a societății noastre, 
înfăptuirea cu succes a programu
lui elaborat de Congresul al X-les 
al partidului. Ceea ce am făcui 
pînă acum, felul în care acționează 
partidul nostru, guvernul, Comite
tul Central al partidului reprezintă 
o dovadă că conducerea partidulu 
și statului se preocupă de a un: 
eforturile întregului popor pentri 
soluționarea tuturor acestor proble
me corespunzător atît intereseloi 
patriei noastre, cît și cauzei socia
lismului în întreaga lume. (Aplau 
ze puternice, prelungite).

Doresc să exprim convingerea ci 
organizația de partid din județu 
Mehedinți, toți oamenii muncii vo 
acționa astfel îneît să asigure re 
zolvarea în cît mai bune condițl 
a problemelor multiple ce stau îi 
fața lor, în așa fel ca și dumnea 
voastră, comuniștii, oamenii munci 
din acest județ, să vă puteți pre 
zenta la sfîrșitul acestui cincinal ci 
rezultate bune în toate sectoarel 
de activitate și să raportați astfe 
partidului, în fața întregului popoi 
că, alături de cei ce muncesc di 
România, v-ați adus contribuția d 
preț la înfăptuirea programului d 
înflorire a patriei socialiste. (A 
plauze puternice, ovații, urale).

Sînt convins că toți comuniști 
toți oamenii muncii din municipiu 
Turnu-Severin și din județul Me 
hedinți vor acționa în acest spiri' 
și doresc să vă urez tuturor succes 
tot mai mari în întreaga activitatf 
multă sănătate și fericire. (Aplauz 
puternice. îndelungate ; în picioari 
asistența ovaționează minute în șii 
se scandează „Ceaușescu-P.C.R.* 
„Ceaușescu-P.C.R.“. Cei prezen 
aclamă puternic pentru Partidi 
Comunist Român, pentru Comiteti 
Central, pentru secretarul generi 
al partidului, tovarășul Nicola 
Ccaușescu).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
,NICOLAE CEAUȘESCU' 

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

Spiritul militant, principialitatea 
partinică să caracterizeze 
activitatea fiecărui comunist

(Urmare din pag. a II-a)

Fiind ferm convinși că politica 
profund științifică a partidului și 
statului nostru corespunde pe de
plin năzuințelor și aspirațiilor po
porului român, luptei sale neobo
site de a ridica România socialistă 
pe cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației, vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că nu ne 
vom precupeți forțele pentru a în
făptui neabătut, zi de zi, sarcinile 
care ne revin, aducind în felul a- 
ccsta contribuția noastră la edifi
carea socialismului în scumpa 
noastră patrie.

în acest moment solemn, expri- 
mînd gîndurile și sentimentele 
constructorilor de nave din Turnu- 
Severin. vă rugăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți urările noas
tre de sănătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea noastră, a 
tuturor, pentru viitorul luminos al 
României socialiste.

in cuvintui său, Maria Ghe- 
rasimescu, secretara comite
tului U.T.C. de la Fabrica de 
confecții din municipiul Turnu-Se- 
verin. a spus : Este pentru noi. ti
neretul mehedințean, un prilej 
înălțător, de adîncă emoție faptul 
ca astăzi avem in mijlocul nostru 
conducători ai partidului și statu
lui, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, fiul 
cel mai iubit al poporului — i- 
dentificat prin întreaga sa ființă 
cu năzuințele națiunii noastre so
cialiste.

Nutrim, tovarășe secretar gene
ral, un sentiment de profundă 
mindrie patriotică, de adine res
pect pentru laborioasa activitate 
desfășurata de Partidul Comunist 
Român, pentru eforturile și con
secvența pilduitoare cu care dum
neavoastră acționați fără răgaz în 
slujba progresului și civilizației 
României socialiste, abordînd nu 
o dată cu înțelegere, realism și 
grijă părintească și problemele ti
neretului, în întreaga lor comple
xitate.

Gindurile* noastre se îndreaptă, 
pline de recunoștință, către part’ ' 
— cuvintui cel mai drag al limbii 
noastre — așa cum florile își în
dreaptă fața spre soarele care le 
dăruiește lumina caldă și binefă
cătoare.

Partidul comunist ne-a dăruit 
lucrul cel mai de preț : bucuria 
intensă, totală a tinereții, și-i mul
țumim cu devotament și dragoste 
firească pentru tot ce pulsează pe 
pămintul României, pentru tot ce 
animă acest colț de țară străjuit 
de falnicii Carpați și îmbrățișat 
de generoasa Dunăre.

Dragostea noastră pentru patria 
strămoșească se contopește cu dra
gostea pentru istoria glorioasă a 
partidului care a dat generației 
noastre idealurile cele mai înalte 
de viață.

Investită cu sarcini mărețe, cu 
răspunderi sporite, organizația ju
dețeană U.T.C.. sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a comite
tului județean de partid, s-a ma
nifestat ca o prezență vie, dinami
că, angajînd energiile și aptitudi
nile tinerilor, forța și talentul lor 
în îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor stabilite de partid.

Dezbaterile care au avut loc în 
cadrul adunărilor generale ale 
uteciștilor, în legătură cu luminosul 
program propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbună
tățirea activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative, au în 
centrul atenției educația tineretu
lui prin muncă și pentru muncă, 
în spiritul unei atitudini înaintate 
față de proprietatea obștească, al 
sentimentului de angajare totală în 
opera de edificare a socialismului. 
Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotă- 
rîți să acționăm cu fermitate pen
tru a cultiva, la toți uteciștii, cu 
și mai mare intensitate, spiritul 
militant și atitudinea combativă 
față de manifestările negative, față 
de orice influență străină convin
gerilor noastre comuniste. Ne an
gajăm ca, alături de vîrstnici, să 
folosim elanul nostru tineresc, în
treaga noastră capacitate de muncă, 
pentru ca sub conducerea înțe
leaptă a partidului să ne aducem 
contribuția la ascensiunea Româ
niei socialiste spre culmile tot mai 
înalte ale progresului și civilizației.

împlinirii programului partidu
lui, în fabrici, pe șantiere și ogoa
re, în școli, vom închina întreaga 
muncă, tot entuziasmul și price
perea, întreaga noastră viață.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți oaspeți, 
Constantin Tuțuianu , mem
bru al Partidului Comunist Român 
din anii ilegalității, a spus :

Cu sentimente de profundă dra
goste și recunoștință, cu inima pli
nă de bucurie, vă întîmpinăm azi, 
pe frumoasele meleaguri ale aces
tui colț de țară, cu gîndul nostru 
de bine, cu întreaga iubire și ad
mirație pentru activitatea neobosi
tă pe care o desfășurați in frun

tea partidului și statului, pentru 
spiritul de înaltă răspundere și 
totală dăruire cu care slujiți inte
resele și aspirațiile fundamentale 
ale poporului, ale întregii noastre 
națiuni socialiste.

Vă întîmpinăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu un puternic 
sentiment de mindrie patriotică 
fața de tot ceea ce am înfăptuit și 
înfăptuim, de la un capăt la altul 
al județului Mehedinți, sub condu
cerea înțeleaptă, consecvent știin
țifică, a încercatului nostru partid.

Vă întîmpinăm cu salba sărbă
torească a unor realizări de presti
giu in toate sectoarele de activi
tate, care au impus Mehedințiul 
in rîndul județelor armonios dez
voltate, prin grija și cu sprijinul 
permanent al partidului, al dum
neavoastră personal, realizări care 
au conferit amploare și semnifica
ții noi peisajului său economic în 
anii edificării socialiste.

Ca unul care fac parte din ge
nerația mai vîrstnică, a spus vor
bitorul, am cunoscut țara, am cu
noscut județul Mehedinți în anii 
guvernării burghezo-moșierești. în 

Pretutindeni, oamenii muncii întîmpinâ cu dragoste si bucurie pe conducătorii de partid și de stat, in frunie 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu

trecut România a fost, așa cum se 
știe, o țară înapoiată, aflată un
deva la periferia economiei mon
diale. Deși țara avea bogății imen
se, poporul nostru, harnic și talen
tat, se zbătea în sărăcie și nepu
tință. Este bine să amintim mereu 
aceste lucruri, așa cum ne învață 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
prezentăm tineretului nostru situa
ția grea din trecut, lupta clasei 
muncitoare, a comuniștilor, a glo
riosului nostru partid, pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății, pentru cucerirea puterii 
din mina burgheziei și moșierimii, 
pentru construirea socialismului. 
Județul Mehedinți se poate mîndri 
cu bogatele sale tradiții revoluțio
nare. în anii grei ai ilegalității, 
muncitorimea severineană s-a în
rolat, sub conducerea partidului, în 
aprige bătălii de clasă, împotriva 
exploatării și asupririi, pentru 
zdrobirea vechii orînduiri, pentru 
făurirea vieții noi, socialiste pe 
care o trăim astăzi.

Apîicînd in viață programul de 
măsuri propus de secretarul gene
ral al partidului pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, este necesar să 
desfășurăm pe toate fronturile o 
susținută muncă de educare comu
nistă a maselor, de ridicare a con
științei lor socialiste, pentru pro
movarea in întreaga noastră viață 
a unui spirit militant, de înaltă 
responsabilitate socială.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Vizita dumneavoastră în județul 
Mehedinți are pentru noi semni
ficația unei adevărate sărbători. 
Avem fericitul prilej de a ne ma
nifesta încă o dată, cu entuziasm 
și însuflețire, adeziunea deplină la 
înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului nostru, de a asi
gura, o dată în plus, conducerea 
partidului și statului, personal pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru tradu
cerea neabătută în viață a istori
celor hotărîri ale celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, că vom munci cu pasiune 
și tot31ă dăruire pentru a ridica 
județul Mehedinți, țara întreagă 

pe noi culmi ale civilizației și 
progresului.

Profesorul emerit Achim Cos- 
t6Q, care a luat cuvintui în con
tinuare, a spus : Niciodată n-am 
fost stăpînit de o mai mare emo
ție și bucurie ca în momentul a- 
cesta, cînd pe meleagurile dună
rene ale Severinului, meleaguri 
care au văzut zorii zămislirii po
porului român, pășește cel dintîi 
cetățean al scumpei noastre patrii, 
cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Cu un 
sentiment de mindrie exprim cuvin
tui de mulțumire și de gratitudine 
pe care cadrele didactice din mu
nicipiul Turnu-Severin îl adresea
ză partidului, conducătorilor lui, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, pentru tot ceea ce face 
pentru ca patria noastră socialistă 
să se ridice la înălțimea țărilor 
dezvoltate pe tărîmul culturii, ci
vilizației și bunei stări.

Emoția este determinată de fap
tul că în fața noastră se află a- 
cela care, continuînd și aplicînd 

creator politica marxist-leninistă 
și tradiția partidului, a transfor
mat întreaga Românie intr-un 
vast șantier și o măreață grădină, 
valorificînd bogăția solului și sub
solului ei, precum și vrednicia 
proverbială a românului, asigu- 
rînd clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualilor și tuturor celor ce 
muncesc largi posibilități de pro
gres și bunăstare.

Scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni se umple sufletul 
de mindrie și bucurie văzînd sem
nificația deosebită pe care o are 
cuvintui dumneavoastră în cele 
mai arzătoare probleme ale vieții 
internaționale. Țara noastră, altă
dată o „cenușăreasă" printre state
le lumii, se numără astăzi, datori
tă politicii înțelepte a partidului, 
între vajnicele apărătoare ale pă
cii, ale independenței și suvera
nității naționale, militînd pentru 
realizarea înțelegerii și cooperării 
în scopul progresului și bunăstării 
întregii omeniri.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Propunerile pe care le-ați făcut în 
fața Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al partidului 
cu privire la îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice, de e- 
ducare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii au fost primite cu a- 
celași simț de răspundere și cu 
înaltă prețuire de către intelec
tualii din județul Mehedinți, care 
văd în aplicarea lor o pîrghie de 
nădejde pentru urcarea unei noi 
trepte spre perfecționarea socie
tății noastre socialiste. în numele 
cadrelor didactice din municipiul 
Turnu-Severin și din județul Me
hedinți ne angajăm să fim la înăl
țimea încrederii și sarcinilor pe 
care partidul le pune în fața 
noastră și, potrivit tradițiilor re
voluționare mehedințene, să ne si
tuăm permanent printre cei care, 
urmînd cuvintui și îndemnul dum
neavoastră, construiesc cu elan și 
dăruire societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată în scumpa 
noastră patrie — Republica So
cialistă România.

Primit cu puternice aplauze, cu 
urale și ovații, a luat cuvintui to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
(Cuvîntarea se publică in pagina a 
IlI-a).

în încheierea adunării, tovarășul 
Traian Dudas a spus: Expri_ 
mînd gîndurile și sentimentele 

noastre de profundă dragoste și 
bucurie, ale tuturor locuitorilor ju
dețului Mehedinți, vă rog să-mi în
găduiți să adresez încă o dată, din 
adîncul inimii, mulțumirile noastre 
fierbinți tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
pentru vizita în județul nostru, pen
tru sprijinul permanent pe care 
l-am primit și îl primim din par
tea partidului și guvernului în dez
voltarea și înflorirea acestor fru
moase meleaguri ale patriei noas
tre socialiste.

Sfaturile și indicațiile prețioase 
date de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul acestei vizite ne vor mobiliza 
și mai mult în îndeplinirea fermă, 
cu înaltă responsabilitate partinică, 
a sarcinilor economice și social- 
politice care ne stau în față.

Urmînd exemplul dumneavoas
tră, ne vom consacra toate forțele, 
întreaga noastră capacitate și ener
gie creatoare înfăptuirii neabătute 
în viață a politicii interne și ex
terne a partidului nostru comunist.

Cu nemărginită dragoste, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oa

menilor muncii din județul Me
hedinți, vă rog să-mi permiteți să 
vă invităm din nou în mijlocul 
nostru cu prilejul încheierii lucră
rilor la marele sistem hidroenerge
tic și de navigație „Porțile de Fier" 
— lucrare remarcabilă, de faimă 
mondială, care reprezintă o mindrie 
a întregului popor român.

Exprimînd încă o dată atașamen
tul profund al oamenilor muncii 
din județul Mehedinți față de con
ducerea partidului, vă rog să-mi 
îngăduiți să vă adresez din toată 
inima întreaga noastră gratitudine, 
precum și tradiționala urare : La 
mulți ani cu sănătate, pentru bi
nele și fericirea poporului, pentru 
continua înălțare și înflorire a Ro
mâniei socialiste !

*
Seara, conducătorii de partid și 

de stat au asistat la un spectacol 
folcloric, prezentat în onoarea lor 
în sala Teatrului de stat.

★

La vizita secretarului general în 
județul Mehedinți iau parte și 
scriitorii Marin Preda, Joszef Me- 
liusz, Victor Tulbure, Niculae 
Stoian.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
vibrantul entuziasm manifestat de 
cetățeni, dar mai ales prin carac
terul său profund de lucru marcat 
de dialogul viu, direct cu făurito
rii de bunuri materiale și prin in
dicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizita în județul Me
hedinți și municipiul Turnu-Se
verin a constituit o nouă și grăi
toare afirmare a sentimentelor de 
prețuire ale oamenilor muncii față 
de Comitetul Central al partidu
lui, de secretarul general, a una
nimei aprobări a politicii clarvă
zătoare a partidului și statului 
nostru, politică consacrată făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, bunăstării celor ce 
muncesc, înfloririi României so
cialiste.
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Marți 1-1 septembrie s-au desfășu
rat ia Alba lulia lucrările plenarei 
lărgite cu activul a Comitetului ju
dețean de partid Alba, consacrată 
dezbaterii programului de perfecțio
nare a activității politico-ideologice 
de educare a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, adoptat de condu
cerea partidului la propunerea și 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. La lucrările plenarei a 
luat parte tovarășul Mihai Dalca, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Insumind bogăția de Idei, maturi
tatea politică și spiritul combativ al 
comuniștilor, reflectate in cadrul dez
baterilor din adunările generale des
chise și plenarele comitetelor de 
partid ce au analizat desfășurarea 
muncii politico-educative in lumina 
recentelor documente de partid, ple
nara comitetului județean a consti
tuit un veritabil forum de la tribuna 
căruia vorbitorii și-au exprimat 
hotărirea de a nu precupeți nici 
un efort pentru ca amplul program 
stabilit de partid sâ se materializeze 
in măsuri operative, eficiente, me
nite să contribuie la dezvoltarea con
științei socialiste a tuturor oameni
lor muncii din județul Alba.

Aria largă a problemelor supuse 
dezbaterii, varietatea și multilatera
litatea aspectelor muncii politice de 
masă, climatul combativ și orientarea 
către o analiză critică și-au găsit 
expresie in cuprinzătoarea informare 
prezentată de tovarășul George Ho- 
moștean, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid. Abordind 
frontal, cu exigență comunistă, nea
junsurile manifestate in activitatea 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă, analizind concret, la obiect, 
cauzele acestora, modul in care or
ganele și organizațiile de partid au 
folosit diversitatea de mijloace și me
tode de influențare politică, de ridi
care a conștiințelor, informarea a ofe
rit un cadru fertil de evaluare respon
sabila a implinirilor și neimplinirilor 
din viața spirituală a județului, jalo- 
nind, totodată, direcțiile esențiale ale 
perfecționării muncii politico-edu
cative. Larga dezbatere in organiza
țiile de partid din județ a progra
mului de educare comunistă elaborat 
de conducerea partidului, numeroa
sele propuneri și observații critice 
făcute cu acest prilej au înlesnit co
mitetului județean de partid să facă 
o analiză aprofundată și să traga 
concluzii practice privind perfecțio
narea calitativă a întregii activități 
politico-ideologice. Au fost astfel 
preconizate și sint in curs de apli
care un șir de acțiuni vizind : inten
sificarea educării comuniste a tineri
lor membri de partid ; îmbunătățirea 
conținutului de idei și creșterea com
bativității invățămintului de partid : 
atenta selecționare a propagandiștilor 
și atragerea in rindurile acestora a 
membrilor organelor locale de partid, 
a specialiștilor : antrenarea tuturor 
cadrelor de conducere din economie 
la munca politică și cultural-cduca- 
tivă de masă. In centrul întregii 
munci politico-educative desfășurate 
de organizațiile de partid, sindicale 
și de U.T.C. se va afla cultivarea 
atitudinii inaintate față de muncă și 
proprietatea obștească, combaterea 
oricăror influențe ale ideologiei bur
gheze, ale mentalităților retrograde, 
cultivarea răspunderii față de înde
plinirea sarcinilor de producție, so
ciale și obștești, stricta respectare a 
legilor. Ca o condiție esențială a ri
dicării calitative a muncii politico- 
ideologice și cultural-educative se va 
asigura creșterea continuă a rolului 
organizațiilor de partid in orientarea 
și conducerea întregii activități des
fășurate in acest domeniu de institu
țiile cultural-educative, de organiza
țiile de masă și obștești.

Relevind deosebita însemnătate 
principială și practică a programului 
de educare comunistă a întregului 
popor adoptat de conducerea parti
dului, tovarășul Vasile Purdea, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Aiud, .și Emilian Samson, loc
țiitor al secretarului Comitetului oră
șenesc de partid Blaj, au subliniat că 
elaborarea lui răspunde unei nece
sități obiective dccurgind din făptui 
că făurirea societății socialiste repre
zintă un proces constructiv de o 
mare complexitate, presupunind dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
noii orinduiri sociale, perfecționarea 
tuturor ramurilor economiei națio
nale, ridicarea bunăstării celor ce 
muncesc, in strinsa interdepen
dență cu ridicarea nivelului conștiin
ței oamenilor. Formarea omului nou 
cu o conștiință inaintată, afirmarea 
plenară a personalității umane con
stituie de aceea o sarcină primor
diala a tuturor organizațiilor de 
partid.

— Programul de educare comu
nistă adoptat de conducerea parti
dului iși propune tocmai acest țel, 
continuă ideea loan Ilișiu, șeful sec
ției de propaganda a comitetului ju
dețean de partid. Acest țel, izvorind 
din necesitățile stringente ale con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate, nu constituie o ac
țiune de campanie, de „conjunctură", 
ci, dimpotrivă, o continuare pe un 
plan superior a hotăririlor Congre
selor al IX-lea și al X-lea ale 
P.C.R., reflectă consecvența cu care 
partidul nostru acționează pentru 
perfecționarea intregii activități po
li tico-ideologice consacrate creșterii 
conștiinței socialiste a maselor.

Subliniind necesitatea de a impri
ma activității politico-educative un 
caracter concret, eficient, de a o 
urienla spre mobilizarea tuturor re
surselor pentru indeplinirea exem
plară a sarcinilor economice, mai 
mulți vorbitori, intre care maistrul 
Vasile Bretoiu, secretarul comitetu
lui de partid de la Complexul C.F.R 
Teiuș, Trifon Lazea, secretarul co
mitetului de partid de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Cimpeni, 
Ghcorghe Lăncrănjan, secretar al 
Comitetului municipal de partid Alba 
lulia, muncitorul Marele /Iron, se
cretarul comitetului de partid de Ia 
întreprinderea „Salina" Ocna Mureș, 
au pus întrebarea : folosesc oare or
ganizațiile de partid din întreprinde
rile județului variata gama a metode
lor și formelor muncii politice și 
culturale de masă menite să mobi
lizeze din plin eforturile creatoa
re ale oamenilor muncii ? De
sigur că nu — și aceasta se râs- 
fringe. ca atare, și în desfășurarea 
procesului de producție. Dovada : un 
șir de abateri de la disciplină, nein- 
deplinirea integrală a unor indicatori 
de plan, slaba calitate a unor produ
se, persistența lipsurilor și a întirzie- 
rilor nemotivate de la program. A- 
ceste stări de lucruri reflectă grăitor 
deficiențele existente in orientarea 
muncii politico-educative, tendințele 

de formalism și slaba combativitate 
a acesteia care se răsfring negații 
asupra forței ci de inrlurire.

— împreună cu toți oamenii mun
cii din județul nostru, a subli
niat Gheorglie Crișan, președintele 
U.J.C.A.P., țăranii cooperatori au 
primit cu satisfacție recentele docu
mente de partid care, prin clarviziu
nea lor. prin indicațiile prețioase ce 
le cuprind, deschid largi perspective 
de îmbunătățire a muncii ideologice- 
educative in viața salului. Măsurile 
adoptate de conducerea partidului se 
impuneau cu atil mai mult cu cit 
încheierea cooperativizării a creat 
condiții nu numai pentru perfecțio
narea multilaterală a tuturor ramu
rilor agriculturii, dar și pentru dez
voltarea socială a satelor, pentru ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al țărănimii. în acest climat 
efervescent, de continue mutații — 
specifice dezvoltării procesului de a- 
propiere treptată a satului de oraș — 
crește răspunderea organizațiilor de 
partid in formarea omului nou, cu o 
conștiință inaintată, educat in spiri
tul dragostei față de muncă, al răs
punderii'față de colectivitatea in care 
trăiește, față de interesele intregii so
cietăți. In această ordine de idei 
consider că. paralel cu creșterea ro
lului educativ al adunărilor ge
nerale de partid trebuie să ac
ționăm spre a asigura o temei
nică pregătire a adunărilor gene
rale ale țăranilor cooperatori, astfel 
ca ele sâ contribuie in mai mare mă
sură la dezvoltarea conștiinței cetă
țenești a masei cooperatorilor.

Insistind asupra importanței acestui 
deziderat, a necesității ca realizarea 
lui să constituie o preocupare coti
diană a organizațiilor de partid de la 
sate, Mihai Dobirtă, președintele 
C.A.P. din comuna Cisteiul de Tir- 
nave, Ghcorghe Ținea, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Sebeș, 
au arătat că adunările generale ale 
cooperatorilor plutesc adesea in gene
ralități, sint lipsite de combativitate, 
nu iau poziție intransigentă față de 
cazurile de individualism, de ne-

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Alba
participare la lucru, de înstrăi
nare a avutului obștesc. Atitu
dinea călduță, conciliantă față de 
încălcarea democrației cooperatis
te, absența unei poziții ferme, 
partinice, impotriva celor care mani
festă neglijență in apărarea avutului 
obștesc nu este străină, din păcate, 
nici unor cadre de conducere ale coo
perativelor de producție. Iată, așadar, 
un larg cimp de .activitate in care 
trebuie să se facă mai puternic sim
țită influența muncii politico-educa
tive a organizațiilor de partid.
. Mijloacele și căile de perfecționare 
a educației comuniste a tineretului 
au constituit o temă amplu dezbătută 
in cadrul lucrărilor plenarei de mai 
mulți participanți, intre care loan 
Stoica, secretar al comitetului jude
țean de partid, Gelu Toma, secretar 
al comitetului județean U.T.C., loan 
Laslău, președintele consiliului jude
țean al sindicatelor, Titu Bogdan, ins
pector general al inspectoratului ju
dețean de invățămint.

— Nouă nu ne poate fi indiferent în 
mîinile cui încredințăm ștafeta con
struirii socialismului multilateral dez
voltat, a societății comuniste — a spus 
in cuvintui său ing. Nicodim Roșea, 
directorul general al Uzinei mecanice 
din Cugir. Trebuie să corelăm mai 
strins munca educativă din școlile 
profesionale, licee și facultăți cu ne
cesitățile producției, să dezvoltăm in 
rindurile tineretului dragostea față de 
muncă, să cultivăm sentimentul res
ponsabilității față de sarcinile edifi
cării noii orinduiri sociale.

Alți vorbitori, intre care Nicolae 
Ciobotă, președintele comitetului ju
dețean pentru cultură și artă, și Ma
rian Trandafir, redactor-șef al zia
rului „Unirea" din Alba lulia, 
s-au referit la importanța deo
sebită a popularizării documen
telor de partid, a informării oa
menilor muncii asupra celor mai ac
tuale probleme ale politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. a difuzării noutăților științifice 
și culturale, făcind propuneri de na
tură să contribuie la eliminarea ca
rențelor existente in aceste domenii.

Alba, județ in plin progres, ale că
rui realizări sint rodul activității în
frățite a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani care trăiesc lao
laltă pe aceste meleaguri, oferă o 
imagine a unității și prieteniei fră
țești dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare. Această rea
litate și-a găsit o elocventă expresie 
in luările de cuvint ale unor partici
panți la plenară, intre care Szabo A- 
iexandru. președintele Consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, prof. Hans Hel
muth-Schneider, președintele Con
siliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă, Elena Jieărean, secretara co
mitetului județean al femeilor, 
și alții, care au evocat eforturile unite 
ale oamenilor muncii din județ in 
înfăptuirea politicii partidului, înda
toririle lor comune in cadrul vastu
lui program de educare comunistă, 
necesitatea ca munca politică să în
tărească in și- mai mare măsură fră
ția și unitatea tuturor celor ce mun
cesc. Mai mulți vorbitori. între 
care Șotron Muntean, prim-vice- 
președinte al consiliului popular 
județean, și loan Retegan, procuror 
șef aj procuraturii județene, s-au 
referit la datoria organelor de stai, 
a consiliilor populare, de a nu-și li
mita activitatea la măsuri administra
tive, ci de a aduce o contribuție e- 
fectivă la ridicarea conștiinței socia
liste a maselor, la crearea unui pu
ternic curent de opinie impotriva in
fractorilor, delapidatorilor, a tuturor 
celor care încalcă normele de etică 
ale societății noastre.

Intr-o amplă cuvintare rostită la 
încheierea discuțiilor din plenară, to
varășul MIHAI DALEA a arătat că 
dezbaterea de către întregul partid a 
problemelor îmbunătățirii activității 
politico-ideologice constituie o acți
une de o deosebită însemnătate, me
nită să asigure însumarea înțelep
ciunii, experienței și spiritului crea
tor ale tuturor comuniștilor spre 
o vastă acțiune convergentă către o- 
biectivul educării tuturor oamenilor 
muncii in spiritul combativității par
tinice, expresie a hotăririi lor ferme 

de a-și consacra toate forțele Înflo
ririi națiunii noaslre socialiste.

Ca și dumneavoastră, cci prezenți 
aici — a arătat vorbitorul — întregul 
partid, opinia publică din țara 
noastră, muncitorii, țăranii, intelec
tualii au dat o înaltă apreciere pro
gramului de excepțională valoare 
teoretică și practică elaborat de to
varășul Nicolae Ceaușescu și adop
tat de conducerea partidului. Relc- 
vind cu toata claritatea in fața parti
dului, a întregului nostru popor, ne
cesitatea îmbunătățirii radicale a 
activității politico-educative, jalo- 
nind cu limpezime căile principale 
in acest sens, secretarul general al 
partidului nostru a demonstrat încă 
o dată strălucitele sale calități de 
conducător comunist, înaltul său spi
rit de responsabilitate față de des
fășurarea construcției socialiste, 
marea sa capacitate de a sesiza la 
timp și găsi soluțiile adecvate pen
tru noile probleme ridicate de eta
pa actuală a dezvoltării societății 
noastre.

Apreciind atmosfera de lucru, 
principialitatea, caracteristice dez
baterilor in organizațiile de partid ale 
județului, ca și in plenară, vorbito
rul a scos in evidență importanța 
propunerilor făcute cu acest prilej, 
a subliniat că acest spirit critic și 
autocritic trebuie să devină o tră
sătură definitorie a stilului muncii 
de partid, astfel incit toate proble
mele să fie abordate prin prisma 
unei înalte exigențe comuniste.

în continuare, tovarășul Mihai 
Dalea a făcut o amplă trecere in 
revistă a succeselor dobindile de 
poporul nostru in anii socialismului 
in dezvoltarea industriei, agricultu
rii, în ridicarea nivelului de trai al 
poporului, subliniind că , sensul fun
damental al măsurilor Vizind îmbu
nătățirea activității ideologice con
stă in a asigura ridicarea ei la ni
velul rezultatelor obținute in cele
lalte domenii ale construcției socia
liste, astfel incit conștiința socialistă 
a maselor să-și exercite tot mal 
pregnant rolul de forță motrice a 
intregii dezvoltări sociale. Referin- 
du-se la problemele ridicate in 
cursul lucrărilor plenarei privind di
ferite carențe in desfășurarea acti
vității politico-educative, vorbitorul 
a insistat pe larg asupra căilor și 
mijloacelor menite să determine îm
bunătățirea acestei activități, pu- 
nînd acentul pe importanța deose
bită a înarmării teoretice, in primul 
rind a cadrelor de conducere din di
ferite sectoare de activitate, a însu
șirii aprofundate de către acestea a 
principiilor fundamentale ale învă
țăturii marxist-leniniste, ale politicii 
interne și externe a partidului 
nostru. în această ordine de idei, 
vorbitorul a reliefat bogata activi
tate teoretică și practică desfășura
tă de conducerea partidului nostru, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal. pentru rezolvarea multiplelor ! 
probleme ale societății noastre, acti
vitate care constituie o contribuție 
remarcabilă la dezvoltarea creatoare 
a marxism-leninismului, ca și poli
tica dinamică, principială, pătrunsă 
de spiritul internaționalismului prole
tar, promovată neabătut de parti
dul și statul nostru pe plan 
extern — politică de înalt prestigiu, 
pusă in slujba refacerii si întăririi 
unității tuturor țărilor socialiste, a 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a întăririi 
tuturor forțelor antiimperialiste. iu
bitoare de pace și progres.

Scoțind in evidență îndatoririle ce 
revin organizațiilor de partid din 
județ in îmbunătățirea activității de 
educare comunistă, vorbitorul a a- 
tras atenția asupra imperativului de 
a cultiva intransigența principială 
față de orice abateri de la morala 
comunistă, față de tendințele de că
pătuială, de trai ușor fără muncă, 
a relevat forța mobilizatoare a exem
plului personal al comunistului, a 
atitudinii sale inaintate, atit in ca
drul colectivului de muncă cit și in 
viața personală.

O atenție deosebită trebuie să a- 
corde organizațiile de partid educă
rii tineretului in spiritul tradițiilor 
de luptă revoluționară ale partidu
lui și poporului nostru, al patriotis
mului și internaționalismului socia
list. Factorul hotăritor al formării 
tineretului este munca. în ‘întreaga 
lor activitate uteciștii, organizațiile 
pionierești, școala trebuie să urmă
rească acest obiectiv. Numai parti- 
cipind nemijlocit la actiVitatea pro
ductivă, fiecare tinăr poate să-și a- 
ducă contribuția efectivă la dezvol
tarea societății socialiste, la creșterea 
bunăstării poporului.

Aprobarea și adeziunea deplină cu 
care comuniștii, opinia publică din 
județul dv. ca și din întreaga țară 
au intimpinat programul elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
spus in încheiere vorbitorul — spi
ritul combativ în care s-au desfă
șurat dezbaterile asupra acestui im
portant document, acțiunile pe care 
le-ați inițiat pentru perfec;ionarea 
activității ideologice și politico-edu
cative, atestă existenta condițiilor 
pentru ridicarea calitativă a muncii 
desfășurate in acest domeniu. Sint 
ferm ‘încredințat că aplicarea con
secventă a planului de măsuri su
pus dezbaterilor plenarei dv. va de
termina ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a intregii activități de edu
care comunistă in județul Alba.

Plenara a adoptat apoi amplul 
plan de măsuri ce i-a fost Drezen- 
tat.

în telegrama adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL P.C.R.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
adoptată de participanții la plenară 
intr-o atmosferă de puternică însufle
țire, se arată între altele : „întrunit 
in ședința plenară pentru a analiza 
și dezbate vastul program de edu
care marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii și pentru a adopta măsurile cores
punzătoare. activul Comitetului ju
dețean de partid Alba iși exprimă 
totala adeziune și aprobare față de 
acest program, hotărirea fermă de a 
munci neobosit pentru traducerea 
lui în viață. Comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Alba, români, 
maghiari, germani, care muncesc și 
trăiesc pe aceste meleaguri, dau o 
înaltă apreciere conținutului măsu
rilor inițiate de dv.. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, deoare
ce ei văd in programul de acțiune 
revoluționară. în prețioasele dv. in
dicații o expresie a grijii nestrămu
tate a partidului nostru comunist, 
a conducerii sale, pentru destinele 
patriei, ale poporului român, ale 
întregii noastre națiuni socialiste".

Barbu STOIAN 
loan VLANGA
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IFAPTULI
divers!

I Comoara

I Tehnician miner la Ocna de I 
Fier (Caraș-Severin). Constantin I
Gruiescu a reușit sâ strings, in I 

■ decursul anilor, o colecție de . 
I minerale cristalizate care, pe I 
I drept cuvint, poate fi conside- I 
Iratâ o adevărată comoară. Co

lecția numără citeva mii de I 
exemplare de mare valoare ști- I 
lnțificâ, adunate din toate regiu- ’ 

Imle miniere ale țârii. Uncle din I 
piese, cum sini granatele. sint I 
unice în Europa. Din acest bogat | 

I tezaur. Constantin Grufescu a .
întocmit o colecție care numără I 
1 700 de piese pentru comitetul I 
geologic, alta de 350 de piese 1 

I pentru Universitatea din Timi- I
șoara. alta de 300 de piese pen- I 
tru Muzeul de științe naturale I 

Idin Constanța, la care se adaugă ■ 
numeroase altele pentru diferite I 
școli din țarii. Dată fiind valoa- I 
rea științifică deosebită a mine- 

I ralelor adunate de el, tehnicianul I
Constantin Gruiescu este vizitat I 
la Ocna de Fier de numeroși I 

I specialiști de peste hotare. Pină i
acum, a avut oaspeți din Italia. I 
R. S. Cehoslovacă. R. F. a Ger- | 
maniei. Elveția. în plus, poseso-

Irul colecției a fost invitat la I 
conferințe și congrese interna- I 
ționale. •

I Antidot 
| pentru 
| indisciplină

I Există un leac împotriva celor i 
care, la volanul unor mașini, I 
efectuează curse ilicite sau în- | 
calcă normele de circulație ? Da.

I Lucrul este posibil datorită I 
unui aparat numit tahograf. care, I 
montat la bordul autovehiculu- ’

■ lui, înregistrează grafic spațiul 1 
I și timpul de circulație si stațio- I 
I nare a mașinilor. Pe baza date- | 

| lor furnizate de diagrama apa- . 
râtului, se pot identifica astfel, I 
cu precizie, șoferii care circulă I 
cu viteză excesivă, staționează * 
nejustificat, se abat de la tra- I 
seu sau efectuează kilometri in I 
plus. Pină in prezent, din iniția- I 
tiva Centralei transporturilor ■ 
auto din cadrul Ministerului I 
Transporturilor și Telecomunica- | 
fiilor, 10 000 de aparate au 
Si fost instalate pe diverse I 
mașini, urmind ca, in vii- I 
tor. numărul lor să capete o * 
ți mai largă... circulație.

Schimb... 
în natură

De citeva zile. Grădina zo- I 
ologicâ Băneasa s-a îmbogățit cu • 
noi oaspeți : doi tigri man- | 
ciurieni, patru cămile, trei dro- I 
maderi, sase antilope (trei Gnu | 
și trei Blesbock) și două zebre. . 
In schimbul acestor animale I 
primite de la parcurile zoologice I 
din R.D. Germană. R.P. Bul- 1 
garia și Olanda, grădina noas- I 
tră zoologică a oferit cerbi din I 
rezervația anexă, riși, pelicani I 
și struți nășeați aici in ultimul I 
timp. Dat fiind că zooparcul | 
și-a ciștigat mulți admiratori — I 
numai duminica trecută au | 
fost peste 30.000 de vizitatori — 
anunțăm pe cei curioși că-i vor I 
putea vedea pe noii oaspeți nu- I 
mai după ce aceștia vor ieși din 1 
perioada de carantină de 40 de I 
zile. .

„Alchimie" 
penală

Nu de mult, la depozitul nr.3 ■ 
al I.C.S Metalo-chimice din I 
Sibiu a descins o comisie pen- I 
tru a face inventarul produselor. | 
Printre altele, membrii comisiei . 
au dat și peste 12 butoaie. Acte- I 
le arătau că ele conțin lac inco- I 
lor. In butoaie se afla tot ceva 1 
incolor, dar fără nici o valoare : I 
apă. Continuîndu-se cercetările, I 
s-a constatat că și alte produse I 
„se evaporaseră" in același mod. ■ 
Pentru că depozitul devenise un I 
fel de laborator de „alchimie". | 
Efectul final al combinațiilor 
puse la cale aici este o delapi
dare in valoare de 228.581 lei. 
Cei doi „alchimiști", gestionarul 
Dumitru Roșea și sortatorul 
Mihail Reisenbuchler, sint acum 
în așteptarea unui „brevet" 
special, valabil, desigur, pentru 
mult timp de aici înainte. j

O limonada i
cu bucluc

Mergînd la bilciul anual, or- | 
ganizat in comuna Cornățel 
(Dîmbovița), Alexandru Burlacu, I 
in virstă de zece ani, elev la I 
școala din Mereni-Conțești, a ■ 
vrut să bea o limonada de la I 
un chioșc instalat in tirg a- I 
parținind unui comerciant ambu- | 
lanț particular. în momentul . 
ci nd Dumitru Rupă — stăpinul I 
chioșcului, dădea drumul la | 
robinet, butelia improvizată a 
aparatului a explodat, acciden- I 
tir.d mortal pe copil. Cazul | 
— pentru care D R. iși va primi I 
cuvenita pedeapsă — suscită in- ■ 
să și alt? comentarii. Numeroși I 
consumatori au acuzat toxiinfec- | 
ții alimentare, de care se făcea 
vinovat același Dumitru Rupă. I 
Da aceea, este cazul să ne între- I 
băm: cei ce eliberează autoriza- • 
ții de funcționare (in cazul de I 
față Consiliul popular comunal I 
Cojasca) unor negustori parti- | 
culari lipsiți de cele mai elemen- . 
tare tehnici alimentare, ce I 
pedeapsă vor primi ? ;

Rubrică redactată de : I
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU j 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii". I

Ajutor acordat 
de Republica Socialistă România 

Republicii Democrate Vietnam
Ca urmare a inundațiilor care au 

avut loc In Republica Democrată 
Vietnam in luna august a c.. gu
vernul Republicii Socialiste România 
a hotftrît să acorde Republicii Demo
crate Vietnam un ajutor material, 
constînd din produse agrodlimentn-

re, bunuri de consum și utilaje pen
tru lucrări teraslcre.

De asemenea. Societatea de Cruce 
Roșie a Republicii Socialiste Româ
nia a acordat populației sinistrate un 
ajutor in medicamente și alimente.

întoarcerea din cuba a delegației»
DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.

Joi după-amiază s-a Înapoiat in 
Capitală, venind din Havana, dele
gația de activiști ai P.C.R.. condusă 
de tovarășul Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al P.C. 
din Cuba, a făcut o vizită in schimb 
de experiență.

La sosire, pe aeroportul Otopcni, 
delegația a fost intimpinată de tova
rășii Miron Constantinescu. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ion Stoichici, adjunct

de șef de secție la Consiliul Eco
nomic, de activiști de partid.

A fost de față Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

★
Pe aeroportul internațional „Josă 

Marți" delegația a fost condusă de 
Bias Roca, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cuba, de acti
viști ai C.C. al P.C. din Cuba. Au 
fost prezenți. de asemenea. Petre Io
nescu, ambasadorul României la 
Havana, și membri ai ambasadei, 

(Agerpres)

Semnarea programului de aplicare a Acordului româno-indian 
de cooperare științifică și tehnologică

între 28 august și 16 septembrie 
ne-a vizitat țara o delegație a Con
siliului de cercetări științifice și in
dustriale din India. Cu acest prilej, 
a fost semnat programul de aplicare 
a Acordului de cooperare științifică 
și tehnologică dintre Republica So
cialistă România și India, pe anii 
1971 și 1972.

Membrii delegației au avut, de ase
menea, convorbiri cu oameni de ști
ință, au vizitat institute de cercetare 
și de invățămint. precum și unități 
industriale din Capitală și din țară.

Delegația a fost primită de Gheor
ghe Cioară, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie.

(Agerpres)

• Start la moștenire : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3 775) — 
17,45; (3 793) — 20,15, FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15; 17: 19: 21, la grădină 
— 20.
• Așteptarea : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 16.30; 18,45; 21, GRADINA 
DOINA — 19,15.
• Boxerul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e încrederea : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• După vulpe : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 21.
• Marele premiu : PATRIA — 9,30; 
13: 16,30; 20.
• Cromwell : SCALA — 10; 13.30; 
17; 20,30, CENTRAL — 10; 13.30; 
16,45; 20, FAVORIT — 9,15; 12,30; 
16; 19,30, GRADINA SELECT — 
19,30, GRADINA CAPITOL — 19,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.

• Parada circului : DOINA — 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
O Asediul : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,30; 20,45, TOMIS — 10; 
12,30; 15; 17,30, la grădină — 20.
O Visele copilăriei ; Culturismul ; 
Vînătoarea : Orizont științific nr. 
8 1971 ; Pulberea răului ; Omagiu : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în con
tinuare.
o Articolul 420 : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16,30; 20,15, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19.30, MODERN — 9; 12,30; 
16; 20. la grădină — 19.
• Haiducii : MOȘILOR — 15.30; 
17,45, la grădină — 20.
© Simon Bolivar : GRIVIȚA — 
9.15; 11,45; 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
© Lumea minunată a fraților 
Grimm : CINEMATECA (sala
Union) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Cîntărețul buclucaș : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
© Omul orchestră : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30, AURORA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19.
© Brigada Diverse în alertă : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, PROGRESUL —
15.30; 18; 20,15.

întrevederi la Marea Adunare Națională
Joi dimineața, la Palatul Marii 

Adunări Nnționale. Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico-finan- 
clare, și prof. George Bfirănescu, vi
cepreședinte al Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Romnnia- 
Anglia, s-au intilnit cu deputății la
buriști Joel Barnett și Robert Schel- 
dou, membri ai Comitetului pentru 
cheltuieli publice al Camerei Comu
nelor.

★
în aceeași zi, Aurel Vijoli, preșe

dintele Comisiei cconomlco-financiare

și președintele grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Românla- 
Japonia, a primit pe Hlkosaburo 
Okonogi, Hiroshi Kodera, Tsutomu 
Hata, Yoshiro Mori, membri ai Ca
merei reprezentanților din Japonia. 
La Întrevedere au participat Ștefan 
Bîrlea, Mihai Corncliu Drăgânescu și 
prof. Tudor Ionescu, membri în Co
mitetul de conducere al Grupului ro
mân din Uniunea interparlamentară.

(Agerpres)

Vizitele delegației Ministerului Sănătății 
Publice și Securității Sociale din Franța

Delegația Ministerului Sănătății 
Publice și Securității Sociale din 
Franța, condusă de ministrul Robert 
Boulin, care se află in țara noastră, 
a făcut joi dimineață o vizită la Mi
nisterul Sănătății, unde a avut o în
trevedere cu ministrul Dan Enă- 
chescu.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
francezi au vizitat unități sanitare 
din Capitală.

★
Seara, ambasadorul Pierre Polen a 

oferit un dineu in cinstea delegației 
Ministerului Sănătății Publice și 
Securității Sociale din Franța.

Plecarea delegației Partidului conservator 
din Marea Britanie

Joi după-amiază, a părăsit Capi
tala delegația Partidului conservator 
din Marea Britanie, alcătuită din ba- 
ronesa Emmet of Amberley, membră 
a Camerei Lorzilor, președinta Bi
roului relațiilor externe al partidu
lui, sir Michael Frasir, prim-locțiitor 
al președintelui partidului, și John 
Hall, membru al Camerei Comune
lor, președintele Grupului britanic al 
Uniunii interparlamentare, care, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a fă
cut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului

Unității Socialiste, și Mia Groza, 
membră a consiliului național.

A fost de față A. A. Rowell, prim- 
secretar al Ambasadei Marii Brita
nii la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

PROGRAMUL PARTIDULUI 
MUNCII DIN ELVEȚIA

• Hello Dolly : FEROVIAR 
12,30; 16,30; 20, GRĂDINA FESTI
VAL — 19,30.
• Cortul roșu : VITAN 
grădină — 19,30.
• O floare și doi grădinari 
MINA — 9; 12,15: 16; 19,30.
• Riscul : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Sunetul muzicii ; DACIA — 
8,30—18,45 in continuare, VIITORUL
— 16; 19,30.
• Direcția Berlin : CRlNGAȘI 
16: 18; 20.
• Tick, Tick, Tick : BUCEGI 
15.30; 17,45. la grădină — 20. VOL
GA — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• 11 cunoașteți pe Urban ? : BU- 
ZEȘTI — 15.30; 18, la grădină - 
20,15.
• Secretul planetei maimuțelor
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20. 
© Floarea soarelui : ARTA — 15,30; 
18. la grădină — 20, RAHOVA — 
15.30; 18: 20,15.
• Romeo și Julieta : COSMOS — 
15,30; 19.
• Săptămîna nebunilor : MUNCA
— 16; 18; 20, FLACĂRA -------
18; 20,15.

Joi seara, a plecat spre Praga o 
delegație a organizațiilor coopera
tiste de consum și meșteșugărești din 
țara noastră, alcătuită din tovarășii 
Dumitru Bejan, președintele CEN- 
TROCOOP, și Dumitru Cernicica, vi
cepreședinte al UCECOM, care va 
participa la un schimb de experien
ță cu organizații similare din țări so
cialiste.

Printre persoanele oficiale prezente 
la plecare, pe aeroportul Otopeni, se 
afla ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, Miroslav Sulek.

★
La invitația procurorului general 

al Republicii Socialiste România, joi 
a sosit la Craiova o delegație a 
Procuraturii Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de procurorul ge
neral Ivan Vacikov, care face o vi
zită de prietenie in țara noastră și 
un schimb de experiență.

★
Lucrările celui de-al II-lea Con

gres național de microbiologic medi
cală, organizat de Uniunea Societăți
lor de Științe Medicale, au continuat 
joi in Capitală. Au fost dezbătute 
probleme privind rolul virusurilor și 
paraziților cu patogenitate condițio
nată in determinarea unor afecțiuni 
cu largă răispîndire, cum ar fi ente- 
roviroze, neuroviroze, afecțiuni res
piratorii acute, toxoplasmoză.

In cursul după-amiezii, lucrările 
s-au axat pe aspectele clinice și epi- 
demiologice ale unor boli infecțioase. 

(Agerpres)
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UN EVENIMENT SPORTIV DE MARE INTERES

Campionatele internaționale
de atletism ale României

înscrise de multă vreme in rindu- 
rile concursurilor renumite. Campio
natele internaționale de atletism ale 
României sint așteptate in fiecare an 
cu mult interes de către amatorii de 
sport din țara noastră. O masivă 
participare a atleților de peste hotare . ”” .... a 

de 
de 
cu 
de

va onora cea de-a XX-a ediție 
acestei competiții. Nu mai puțin 
135 de sportivi proveniți din 22 
țări se vor întrece împreună 
atleții români pentru titlurile 
campioni ai ediției jubiliare. Dincolo 
de atleții majorității țârilor europene, 
tradiționali oaspeți ai Bucureștiului 
— cum sint cei din Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, 
Franța, R.D. Germană, Grecia, Italia, 
Iugoslavia, Norvegia, Olanda, Polo
nia, Ungaria și U.R.S.S. — vor 
participa la diferite probe concurenți 
din îndepărtata Japonie, din Mexic, 
din Gambia, Coasta de Fildeș, Sudan 
Si Republica Arabă a Egiptului. Am 
lăsat la urmă pe reprezentanții 
Cubei, care, la fel ca la ultimele 
ediții ale campionatelor, constituie 
lotul cel mai numeros (26) și cel mai 
de valoare atit ca ansamblu cit si ca 
individualități sportive. Aureolați de 
succese strălucite la recentele 
jocuri panamericane, atleții și atletele 
din Cube vor prezenta la majoritatea 
p-obelor la care sînt înscriși elemente 
soeriale de atracție pentru spectato
ri. Bucurestenii n-au uitat, 
rantă, senzaționala cursă 
trecut pe 100 m plat a 1 
Montez (10.1 !) ca si a s 
ss,i. Hermez Ramirez 
altfel, creditați cu 
extraordinară de 10 0 sec. pe suta de 
metri !) sau r>e hurdlerul Juan Mora
les (11.7 !). Subliniem că în f-unt?a 
acestui lot se află acum vechiul nos
tru prjeten. vestitul Enriaue Figuero- 
la. ales de puțin timo viceoresedin- 
te al federației de atletism cubaneze...

Dintre probele feminine. ace°a care 
va concentra atenția suoorterilor va 
fi întrecerea discobolelor. Patru 
aruncătoare de peste 60 m in acest 
an — Tamara Danilova (U.R.S.S.). 
Manoliu. Menis. Cataramă — dau 
probei o calitate foarte înaltă. Va fi 
interesant să urmărim și saltul pe 
care-1 pornește tînăra Carmen Io
nescu in tentativa ei de a-și cuceri 
locul In „echipa" olimpică a discobo
lelor românce. La concursul atletic 
organizat în primăvara trecută. la 
Tallinn, de către ziarul . 
Tamara Danilova (cîștigătoarea 
atunci a probei de disc) îmi 
favorabil despre calitățile 
noastre atlete, prevăzîndu-i 
mos viitor sportiv. Totuși, 
omite că, la modul prezent 
Danilova o elogia pe Lia 
drept una dintre marile discobole ale 
lumii și iși exprima de pe atunci 
dorința de a se întrece cu campioana 
olimpică pe stadionul Republicii, cu

ocazia Campionatelor internaționale 
ale României. Și iată că a sosit și 
această clipă !

Dintre alte probe feminine o sub
liniere merită cele de sprint in care 
Bufanu și Mariana Goth vor fi ri
vale cu Lazar Eva, dar mai ales cu 
Valdes și Chivas (Cuba), precum și 
întrecerea la 400 m, unde lupta pen
tru titlu se va da intre cubanezele 
Aurelia Penton și Truste, pe de o 
parte, și reprezentantele noastre. Ma
riana Suman și Doina Bădescu. La 
aruncarea suliței, un moment care ne 
interesează din mai multe puncte de 
vedere il constituie apariția in arenă 
a Mihaelei Pene.ș. întrecerea ei cu 
sulițașe de valoare, cum sint maghia
rele Paulany și Kraicsovics, ne va e- 
difica, deci, asupra stadiului de pre
gătire al renumitei noastre atlete.

Cum spuneam mai înainte, pro
bele de sprint vor cunoaște aportul 
spectaculos a nu mai puțin de patru 
alergători cubanezi, adăugindu-se 
contribuția grecului Papageorgopoulos 
(10,1 sec !) și dorința de afirmare in 
asemenea companie a românilor 
Munteanu, Zamfirescu, Păsulă, Rizon 
și Toma Petrescu. Foarte disputat se 
anunță titlul la 110 m g între Maki 
(Coasta de Fildeș — 13,9 sec.), Mo
rales și Casanos (Cuba) și trio-ul 
nostru Suciu-Perțea-Hidiosan. E de 
presupus că învingătorul acestei pro-

be va coborî sub 14 secunde, 
m. obstacole, ciștigătorul se 
semna dintre Villanueva 
Kucha (Finlanda) și Cefan. (Româ
nia). Sperăm să asistăm la un con
curs de bună calitate și în cadrul 
probei de săritură in înălțime. Aici 
iși vor spune cuvîntul Faye (Gambia 
— 2,17 m) Papadimitriu (Grecia — 
2,15 m) alături de reprezentanții noș
tri Dozsa și Șerban, ambii aflați în 
bună formă.

După cum se poate constata, cam
pionatele internaționale vor oferi, așa 
după cum scriam și despre ediția tre
cută, un spectacol atletic pe gustul 
publicului.

Organizatorii au pus la punct pină 
la amănunte arena întrecerii, iar sta
dionul Republicii iși va deschide larg 
porțile tuturor amatorilor de atle
tism. O invitație cu totul specială au 
lansat organizatorii către elevi și 
studenți, o invitație de fapt sub for
ma a... 15 000 de invitații (!), difu
zate prin școlile Bucureștiului. Acce
sul liber la toate tribunele, acordat 
elevilor și studenților, vine să sub
linieze una dintre semnificațiile ce 
le atribuim campionatelor internațio
nale, și anume cultivarea gustului 
pentru atletism în rindurile tinerelor 
generații...

La 3 000 
va de- 
(Mexic),

Valeriu MIRONESCU

Turneul
preolimpic

de box
Turneul preolimpic de box, care se 

desfășoară in R.F. a Germaniei, a 
continuat in orașul Augsburg.

în sferturile de finală ale categoriei 
grea, tinărul pugilist român ILIE 
DASCALU l-a învins la puncte pe 
vest-gcrmanul Erik Seidl, in timp ce 
polonezul Lucian Treia a ciștigat prin 
K.O. în fața lui Henri Barbel (Lu
xemburg). La categoria ușoară, 
PAUL DOBRESCU a pierdut la 
puncte, în urma unei decizii discuta
bile, intilnirea cu campionul euro
pean Ulrich Beyer (R.D. Germană). 
Alte rezultate la această categorie : 
Putte Palm (Suedia) ciștigă prin ne- 
prezentarea lui Puzicha (R.F. a Ger
maniei) ; Suk Duntoe (Tailanda) dis
pune prin K.O. de Gerard Bille (Ca
merun).

Finala categoriei muscă se va 
disputa intre francezul Khaloufi și 
maghiarul Orban. în semifinale, Kha
loufi l-a învins pe vest-germanul 
Freistadt, iar Orban a obținut decizia 
in fața japonezului Ikou.

Campionul olimpic la categoria 
semimijlocie, Manfred Wolke (R.D. 
Germană), învingător prin neprezen- 
tarea lui Dagge (R.F. a Germaniei), 
va intilni in finală pe vest-germanul 
Giinther Meyer.

cu sigu- 
de anul 

lui Pa^’o 
secundului 

(ambii, de 
performanta

,.Pravda". 
__ de 

vorbea 
tinerei 

un fru- 
nu pot 
vorbind, 
Manoliu

I ÎTE RI RI
Ieri, pe poligonul de la Tunari 

au inceput CAMPIONATELE NA
ȚIONALE DE TIR. In proba de 
armă liberă poziția culcat (60 focuri) 
victoria a revenit țintașului M. Do- 
brescu (Olimpia) cu 591 puncte. La 
feminin primul loc ' ‘ 
de Ana Goreti "" 
puncte. Proba de 
ciștigată de Dan 
592 puncte.

a fost ocupat 
(Olimpia) cu 587 
pistol viteză a fost 
Iuga (Dinamo) cu

COMENTlND ______
PEI ROMÂNIEI asupra 
ȚIONATEI SPANIEI (76-72) in ca
drul grupei A a Campionatului euro
pean masculin de baschet, corespon
dentul agenției „France Presse" sub
liniază in comentariul său : „Deși 
lipsită de aportul talentatului Radu 
Diaconescu, formația României a 
întrecut puternica reprezentativă a 
Spaniei. Cu toate eforturile depuse 
de cunoscuții internaționali Luyk și 
Rodriguez, echipa României a reușit 
să-și impună tactica și să obțină o 
victorie care o clasează in final pe 
locul trei in grupă". De asemenea, 
se evidențiază contribuția lui Mihail 
Albu, a cărui introducere in teren in

VICTORIA ECHI- 
SELEC-

finalul partidei a fost hotărîtoare 
pentru succesul formației române.

în ultimul meci din cadrul grupei 
A, echipa R.F. a Germaniei a în
vins la scor : 98—64 selecționata
Franței.

Astăzi încep întrecerile fazei finale 
a campionatelor. Echipa României va 
intilni la Essen, in cadrul grupei 
pentru locurile 5—8, formația Ceho
slovaciei, iar echipa Spaniei va juca 
cu Bulgaria. în grupa care va de
semna pe noua campioană continen
tală se vor disputa partidele U.R.S.S. 
— Italia și Iugoslavia — Polonia. în 
sfirșit, in grupa pentru locurile 9—12, 
sint programate jocurile : Franța — 
Turcia și Israel — R.F. a Germaniei.

EDIȚIA 1971—1972 A CELOR TRF.I 
CUPE CONTINENTALE DE FOT
BAL a debutat în general fără sur
prize, dar cu dispute strinse in unele 
partide și cu scoruri fluviu in altele 
in care favoriții au reușit să-și asi
gure calificarea încă din prima man
șă. Singura victorie mai puțin scon
tată ar fi aceea obținută de B.K. Co
penhaga cu 2—1 asupra lui Celtic 
Glasgow în Cupa campionilor euro
peni.

în aceeași competiție, T.S.K.A. 
Moscova a reușit un meci nul : 1—1 
la Istanbul cu formația Galatasaray, 
rezultat consemnai și in două me
ciuri ale cupei U.E.F.A., inke for
mații de forțe egale cum au fost : 
St. Etienne — F.C. Koln și Bologna— 
Anderlecht.

Un prețios rezultat de egalitate : 
0—0 a obținut in deplasare echipa 
iugoslavă Hajduk Split in meciul 
pentru „C.C.E.", cu campioana Spa
niei, F.C. Valencia. Deținătoarea tro
feului „C.C.E.", echipa Ajax Amster
dam a învins “ ~
Dresda.

Comentatorii 
nale de presă 
luție a echipei 
a pierdut la limită cu 0—1 meciul 
susținut in deplasare cu A.C. Napoli

Neașteptate sînt oarecum victoriile 
obținute in deplasare de unele echi
pe in „Cupa cupelor". Astfel, Steaua 
roșie Belgrad a surclasat cu 7—2 pe 
Komlo Banyasz, Dinamo Moscova a 
Învins cu 2—0 pe Olympiakos Pireu, 
Bayern Munchen a dispus cu 1—0 de 
Skoda Plsen.

cu 2—0 pe Dynamo

agențiilor internațio- 
subliniază buna evo- 
Rapid București care

Ziarul „Voix Ouviiere" a publicat 
textul programului Partidului Muncii 
din Elveția, adoptat la recenta con
ferință națională a partidului, care 
a avut loc la Lausanne.

Partidul Muncii din Elveția — se 
subliniază in prima parte a progra
mului — se conduce in întreaga sa 
activitate după învățătura marxism- 
leninismului. El apără interesele po
porului elvețian și luptă pentru eli
berarea completă, politică și econo
mică, a oamenilor muncii prin des
ființarea capitalismului și instaura
rea unei societăți socialiste și apoi co
muniste. Făcind o amplă analiză a con
tradicțiilor societății capitaliste, pro
gramul relevă că proprietatea privată 
asupra mijloacelor de producție îm
piedică folosirea imenselor posibilități 
pe care le oferă omenirii dezvoltarea 
forțelor de producție, progresul știin
ței și tehnicii. în lupta uriașă pen
tru înlocuirea vechilor relații da 
producție capitaliste perimate cu noi 
relații de producție, clasa munci
toare este forța principală conducă
toare.

în program se face o trecere In re
vistă a profundelor schimbări pe
trecute in lumea contemporană, sub- 
liniindu-se că, sub conducerea parti
delor comuniste și muncitorești, lup
ta împotriva exploatării capitaliste 
și a consecințelor sale nefaste a re
purtat asemenea victorii de însem
nătate istorică, cum sînt crearea 
U.R.S.S., primul stat socialist, iar 
după al doilea război mondial forma
rea sistemului mondial socialist. Pro
gramul subliniază, de asemenea, a- 
vintul extraordinar al mișcării mun
citorești revoluționare mondiale și al 
mișcării de eliberare a popoarelor 
subjugate de imperialism, care a dus 
la destrămarea imperiilor coloniale.

Diversitatea condițiilor in care se 
dezvoltă țările ce compun lumea so
cialistă, arată documentul, are drept 
consecință diversitatea formelor de 
trecere la socialism. Este inevitabil 
ca din aceasta să rezulte deosebiri de 
vederi in sinul mișcării muncitorești 
mondiale. Aceste deosebiri, care tre
buie să se rezolve fără să degene
reze în antagonisme, constituie ca
racteristica unui proces viu. Uni
tatea vie a lumii socialiste nu se 
poate baza decit pe solidaritate și 
in același timp pe respectarea rigu
roasă și concretă a autonomiei și ega
lității in drepturi a fiecărui partid 
și a fiecărui stat. Lupta comună îm
potriva aceluiași dușman de blasă și 
pentru aceleași scopuri impune fiecă
ruia datoria de a-și asuma răspun
derea față de mișcare in ansamblul 
său ; dar lupta nu poate fi pe de
plin eficace decit dacă fiecare își 
apără dreptul de a stabili liber poli
tica proprie, conform condițiilor con
crete in care acționează.

Partidul Muncii din-Elveția își rea
firmă deplina solidaritate cu mișca
rea comunistă și muncitorească mon
dială, a cărei experiență bogată il 
inspiră și il călăuzește in activitatea 
sa. El își reafirmă totodată întreaga 
libertate de decizie, de apreciere și 
de critică in limitele impuse de ne
cesitățile luptei comune împotriva 
dușmanului de clasă. Construirea 
socialismului este o operă nouă a 
omenirii. în același timp, este o operă 
dificilă ; nu este vorba de un marș 
pe o șosea dreaptă. Succesele alter
nează cu unele eșecuri, erori și chiar 
greșeli grave. Este indispensabil insă 
ca greșelile să fie recunoscute și în
dreptate și ca ele să servească drept 
învățătură pentru viitor, îneît mersul 
înainte să poată continua.

Marile cuceriri sociale, economice 
șl politice ale lumii socialiste — se 
arată in continuare în program —• 
au făcut din această lume o imensă 
putere care a schimbat raportul de 
forțe pe plan mondial. Ea este as
tăzi pe plan internațional forța esen

țială, reală și eficace dc luptă Împo
triva imperialismului. A restabili 
unitatea, a depăși scindările consti
tuie astăzi o sarcină fundamentală. 
Coeziunea tuturor forțelor socialismu
lui și democrației va da un nou și 
decisiv avirit luptei Împotriva impe
rialismului, pentru libertatea națio
nală și socială a popoarelor și pen
tru pace in întreaga lume.

Programul analizează in continuare 
situația din Elveția. Raportat la cifra 
populației sale, Elveția este o țară 
mică, dar sistemul său bancar unit cu 
cel comercial și industrial deține al 
doilea loc financiar in lumea capita
listă. Elveția — se arată in documen
tul amintit — s-a transformat intr-o 
placă turnantă a comerțului mondial 
de aur, centru de conversiune pentru 
afaceri de miliarde pe piața eurodo- 
larului. Relevind dezvoltarea și ascu
țirea contradicțiilor sistemului mono
polist de stat, programul scoate în 
relief în același timp procesul de 
concentrare monopolistă din Elveția, 
cu consecințe negative pentru oame
nii muncii : creșterea continuă a 
prețurilor și impozitelor, scăderea 
puterii de cumpărare. Partidul Mun
cii din Elveția preconizează in acest 
sens o serie de soluții imediate in 
vederea opririi creșterii costului vie
ții ; un impozit progresiv pe veni
turi, îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit, a sistemului de pensii și asigu
rări sociale, egalitatea salariului pen
tru femei și bărbați, limitarea pu
terii monopolurilor etc.

In domeniul politicii externe, Par
tidul Muncii din Elveția pune în cen
trul preocupărilor sale grija pentru 
apărarea păcii. Numai securitatea 
europeană și mondială, ca și destin
derea generală corespund intereselor 
popoarelor — și nu cursa înarmărilor, 
care creează, dimpotrivă, cele mai 
mari pericole pentru omenire. Pro
gramul subliniază necesitatea stabili
rii de relații diplomatice și a dezvol
tării legăturilor pe multiple planuri 
cu R. D. Vietnam, R.P.D. Coreeană 
și R. D. Germană.

In capitolul referitor la strategia șl 
tactica partidului, programul relevă 
că societatea socialistă va putea să 
fie instaurată in Elveția numai cu 
concursul unei largi și profunde ade
ziuni populare, numai ținindu-se sea
ma de condițiile naționale, de parti
cularitățile și obiceiurile Elveției. Par
tidul Muncii din Elveția are în vedere 
formarea unei vaste mișcări populare, 
care să fie în măsură să impună o 
politică cu adevărat democratică. 
Larga mișcare populară va trebui 
să unească toate forțele oamenilor 
muncii care sînt victime ale exploa
tării și dominației marelui capital. 
Reforma fundamentală a societății și 
înaintarea spre socialism și apoi spre 
comunism — scopul final al luptei 
partidului muncii — nu se pot 
concepe decit dacă clasa muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a societății, 
luptă în unitate și grupează in jurul 
ei toate forțele democratice și popu
lare. în acest sens, este subliniată 
necesitatea atragerii In acest front a 
tineretului și femeilor, a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii.

Moștenitor al celor mai bune tra
diții democratice, progresiste și re
voluționare ale mișcării muncitorești 
elvețiene, Partidul Muncii din Elve
ția — se relevă in încheierea progra
mului — își stabilește politica și ac
țiunile sale în deplină autonomie, con
form situației și condițiilor de luptă 
din țară. El are drept călăuză aspi
rațiile și revendicările poporului 
muncitor, din care el însuși face par
te. Deși lupta sa va fi lungă și grea, 
el are certitudinea victoriei finale, 
chemînd in acest sens pe toți oa
menii muncii să lupte împreună cu 
el pentru a construi Elveția de mîine, 
Elveția socialistă.

PROFESORUL
(Urmare din pag. I)

sibilități de educație co
munistă a tineretului. 
Fiecare îl poate ajuta și 
obișnui pe elev, pe stu- 
dînt, să se pregăteas
că gîndind la cerințele 
și viitorul patriei noas
tre, la îndatoririle per
sonale, pentru asigura
rea prosperității, inde
pendenței și întăririi 
societății noastre socia
liste.

Rplația profesor-elev 
(sau student), dacă este 
considerată în întreaga 
sa amplitudine și com
plexitate, nu se mai 
poate în nici un caz li
mita la chestiuni de 
predare și ascultare, ci 
în mod normal și firesc 
implică o conlucrare 
mult mai apropiată a 
celor doi factori, pe 
multiple, planuri, în cla
să și în afara ei, la ac
tivitățile practice și cele

educative ale tinerilor. 
O condiție este absolut 
necesară și obligatorie: 
profesorul să acționeze 
cu fermitate și convin
gere, să se pregătească 
intens în acest scop, 
pentru că nicăieri poa
te ca în activitatea de 
educație politică, im- 

fjrovizația și superficia- 
itatea nu sînt mai dău

nătoare. Pentru împli
nirea acestui rol de ac
tivist politic, se cer, e- 
vident, multiple calități, 
pe care profesorii sint 
datori să și le verifice 
și să și le dezvolte cu 
cea mai mare atenție. 
Aș da numai un singur 
exemplu. Intrucît edu
cația politică se face cu 
idei politice, izvorîte din 
concepția marxist-le- 
ninistă, din politica par
tidului și statului nos
tru, profesorul este da
tor să le cunoască în 
profunzime, pentru a le 
oferi elevilor nu doct

ș! greu inteligibil sau 
mecanic și neinteresant, 
ci ca un om care vor
bește din preaplinul 
conștiinței sale, al con
vingerilor sale comunis
te. De această primă ca
litate se leagă o a doua: 
a fi un om de convin
geri și de atitudine po
litică consecventă, pen
tru că, după cum prea 
bine se spune : convin
gerea se aprinde din 
convingere.

Pornim în noul an șco
lar cu încredințarea de
plină că nu ne stau fn 
față sarcini ușoare, dar 
în același timp cu cer
titudinea că, dacă le 
vom duce la bun sfirșit 
cu spirit de răspundere 
si pasiune, la capătul 
drumului vom avea sa
tisfacția supremă a con
științei datoriei împlini
te, a unui aport consis
tent la formarea moral- 
poli’ică a tinerei gene
rații a patriei.

î V

18,00 Deschiderea emisiunii. Cămi
nul.

18.45 Lirica chlllană.
18,55 Lumea copiilor. Invitație la 

circ.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică internă de 

Eugen Mândrie.
20,15 Univers XX.
20,35 Din muzica popoarelor.
20.45 Reportaj TV : „Reșița 200".
21.10 Film artistic : „Clntec » fără 

sfirșit". Un film inspirat din 
viața lui Frantz Liszt. Cu : 
Dirk Bogarde șl Genevidve 
Page. Regia : George Cukor. 
Premieră pe țară.

22,40 Telejurnalul de noapte.

MARȚI, 21 SEPTEMBRIE, 
0 NOUĂ TRAGERE 

EXCEPȚIONALĂ LOTO
Administrația de Stat, Loto- 

Pronosport organizează o nouă 
tragere excepțională LOTO, m 
ziua de 21 septembrie. La a- 
ceastă tragere se vor atribui, in 
număr nelimitat, autoturisme 
„Dacia-1 300" și „Dacia-1 100". 
Tot in număr nelimitat se vor 
atribui excursii a două locuri, 
de circa 5 zile, la Brașov, cu 
petrecerea revelionului, precum 
și numeroase ciștiguri în bani. 
In total, se vor extrage 26 de nu
mere. Variantele de 15 lei, parti
cipă la toate extragerile.



viața internațională______
VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri 
ale forțelor patriotice

• PIERDERI ÎN OAMENI ȘI MATERIAL DE LUPTA SUFERITE 
rovină SAIGONEZE • SENATORUL MCGOVERN: „PRO 
GRAMUL DE VIETNAMIZARE A MARCAT UN EȘEC SPEC

TACULOS"

SAIGON 16 (Accrpres). — Deta- 
de mtrioți. aparținind Fron

tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud. au lansat miercuri 
seara un puternic atac asupra trupe
lor saigoneze de infanteria^ stațio
nate in localitatea Thoi Binh. din 
provincia An Xuyen. la 240 de kilo- 

d-vest de Saigon. Trupele 
■ au înregistrat pierderi 

oameni și material de luptă.
Alte ciocniri au fost semnalate in 

provinciile de coastă Binh Thuan și 
Quang Tin.

SAIGON. — Senatorul american 
George McGovern, care s-a aflat in
tr-o vizită la Saigon, a criticat in 
termeni foarte severi, in cadrul unei 
conferințe de presă, politica Admi
nistrației in Vietnamul de sud. El a 
anunțat că va cere Congresului să se 
pronunțe pentru întreruperea ori
cărui ajutor pentru regimul saigonez 
in cazul în care toate trupele ameri
cane nu vor fi retrase la o data di
nainte stabilita. El a arătat, de ase-

me
in

Senatorul

menea, că va 
Nixon să accepte, 
pentru negocieri ______
ferința de la Paris, propunerile Gu
vernului Revoluționar Provizoriu pri
vind stabilirea unei date limită pen
tru retragerea tuturor trupelor ame
ricane și eliberarea concomitentă a 
prizonierilor, precum și instituirea 
încetării focului.

Senatorul McGovern a calificat 
„alegerile prezidențiale" organizate 
de regimul Thieu drept o „fraudă" și 
a apreciat că programul de vietnami- 
zare a marcat un „eșec spectaculos".

XIENG QUANG. — In perioada iu- 
nie-august. primele trei luni ale se
zonului ploios, patrioții laoțieni au 
scos din luptă peste 4 300 soldați ina
mici și au capturat o importantă 
cantitate de arme și muniții. După 
cum precizează agenția Khosan 
Pathet Lao. numai in zonele Dong 
Hen (provincia Savanaket) și Pak- 
song (provincia Saravan) forțele pa
triotice au neutralizat 2 000 de mili
tari inamici.

cere președintelui 
ca punct de pornire 

efective la Con-

Conferința cvadripartită de la Paris
FAR1S 16 (Agerpres). — In capitala 

Franței a avut loc joi a 129-a ședință 
a conferinței cvadripartite in proble
ma Vietnamului. în intervenția sa. 
șeful delegației guvernului Republicii 
Democrate Vietnam. Xuan Thuy. a a- 
râtat că. tergiversind retragerea tru
pelor americane de pe teritoriul sud- 
vietnamez. cohtinuind bombardamen
tele asupra Vietnamului de sud. pre
cum si actele de încălcare a suvera
nității R.D.V.. Statele Unite blochează 
progresul convorbirilor de pace. Xuan

HAROLD WILSON:

„NU EXISTĂ MOTIV CARE
SĂ ÎMPIEDICE CONVOCAREA

CONFERINȚEI EUROPENE
PENTRU SECURITATE”

MOSCOVA 16 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S.. Ha
rold Wilson, liderul Partidului Labu
rist dm Marea Britanie, aflat in vi
zită in Uniunea Sovietică, a subliniat 
in cadrul unei conferințe de presă că 
nu vede „nici un motiv care să îm
piedice convocarea conferinței gene- 
ral-europene in problema securității 
și colaborării pe continent".

Referindu-se la convorbirile pe care 
le-a avut cu oficialități din Uniunea 
Sovietică, liderul laburist a declarat 
că este satisfăcut de evoluția aces
tora. In ce privește legăturile comer
ciale, Wilson a exprimat părerea că 
schimburile de mărfuri dintre Marea 
Britanie și Uniunea Sovietică trebuie 
să crească.

Thuy și-a reafirmat sprijinul față de 
planul de pace in șapte puncte pre
zentat de G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud, subliniind că el repre
zintă o piopunere justă, care permite 
reglementarea situației în Vietnam.

La rindul său. adjunctul șefului 
delegației G.R P.. Dinh Ba Thi, a de
clarat că problema Vietnamului 
sud poate fi soluționată numai 
baza respectării independenței, 
bertății și păcii reale a poporului 
vietnamez, așa cum prevede planul de 
pace propus de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Referindu-se la propu
nerea făcută in ședința anterioară de 
șeful delegației americane în legătură 
cu ținerea unor „reuniuni restrînse". 
Dinh Ba Thi a afirmat că aceasta 
constituie o manevră cu scopul de a 
se evita un răspuns la propunerile 
juste și rezonabile prezentate de 
G.R.P. Dinh Ba Thi a subliniat că, 
persistind in atitudinea sa de bună
voință. delegația Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud va fi gata să se întîl- 
nească in afara ședințelor plenare cu 
delegatul american, dacă acesta do
rește noi clarificări în ce privește pla
nul in șapte puncte al G.R.P.

de 
pe
li-

Extinderea cooperării internaționale 

in folosirea pașnică a energiei atomice 

— contribuție pozitivă la întărirea 

păcii in lume

CU PRILEJUL VIZITEI 

ÎN R. P. POLONA

Dineu oferit 
in onoarea tovarășului

Virgil Trofin
GENEVA 16. — Trimisul special 

Agerpres, C. Vlad, transmite : La 
Palatul Națiunilor din Geneva s-au 
încheiat joi după-amiază lucrările 
celei de-a patra conferințe interna
ționale asupra folosirii energici ato
mice in scopuri pașnice. Timp de 10 
zile, aproximativ 4 000 de partici
pant — delegați și observatori — 
din 79 de țări ale lumii au efectuat, 
in cadrul a 10 ședințe generale și a 
numeroase ședințe tehnice, o cu
prinzătoare trecere în revistă a pro
greselor înregistrate in toate ramu
rile folosirii in scopuri pașnice a 
energiei atomice in perioada ce a 
urmat celei de-a treia conferințe, des
fășurată in 1964. Reuniunea a pri
lejuit, in același timp, examinarea 
problemelor legate de atingerea u- 
nui nivel superior in cooperarea in
ternațională privind aplicațiile paș
nice ale energiei atomice.

In cadrul ședinței de închidere a 
lucrărilor conferinței, acad. N. N. 
Bogoliubov, membru al Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., a 
prezentat un raport de sinteză a ac
tivităților conferinței. Cea de-a pa
tra conferință de la Geneva, a de
clarat savantul sovietic, a învede
rat că aplicarea in practică a ener
giei nucleare se dezvoltă intr-un 
ritm tot mai susținut, atrăgînd, in 
consecință, atenția nu numai savan
elor și inginerilor, ci și oamenilor 
de stat. în context, concluziile con
ferinței consemnează faptul că as
tăzi un mare număr de țări dispun 
de planuri sau programe naționale 
pe termen lung pentru dezvoltarea 
cercetărilor și tehnologiei nucleare. 
El a amintit că in cadrul lucrărilor 
s-a exprimat ideea necesității de a 
se extinde cooperarea internațională 
in domeniul folosirii pașnice a ener
giei atomice, fapt menit să aducă o 
contribuție pozitivă la cauza micșo
rării tensiunii internaționale și a în
tăririi păcii in lume. Totodată, el 
s-a referit la necesitatea continuării 
eforturilor pentru frinarea cursei 
înarmărilor nucleare.

In cadrul aceleiași ședințe au luat, 
de asemenea, cuvîntul, Guy Gresford, 
reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., și Dr. Sigvard Ek
lund. directorul general al Agenției 
internaționale pentru energia atomi
că.

Participantă la marea reuniune in
ternațională de la Geneva, România 
și-a adus o contribuție activă la des
fășurarea sa atit in cadrul conferin
ței, unde a fost reprezentată de o 
delegație condusă de prof. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, cit și la ex
poziția internațională „Atomii în 
slujba dezvoltării".

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — In 
scara zilei de 16 septembrie Wladis- 
law Kruczek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor, a oferit un dineu in onoarea to
varășului Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, care iși petrece 
o parte din concediul de odihnă in 
R. P. Polonă.

Au participat Ryszard Pospeszynski, 
secretar al Consiliului Central al Sin
dicatelor, Bogomil Sujka, adjunct al 
șefului secției relații externe a C.C. 
al P.M.U.P., precum și ambasadorul 
României la Varșovia, Mihai Marin.

Criza monetară occidentală
• LA REUNIUNEA „GRUPULUI CELOR ZECE" : CERERI PEN
TRU DEVALORIZAREA DOLARULUI • NOI CRITICI LA ADRESA 
MASURILOR ECONOMICE PROTECȚIONISTE ADOPTATE DE 

S.U.A.

LONDRA 16 — Corespondentul 
nostru. N. Plopeanu, transmite: Con
ferința miniștrilor de finanțe și a gu
vernatorilor băncilor centrale din 
țările care fac parte din „grupul ce
lor 10“ și-a încheiat lucrările prin 
publicarea unui comunicat comun.

Observatorii londonezi au remar
cat două caracteristici de bază ale a- 
cestei conferințe: întii, că ea s-a des
fășurat in condițiile unei persistente 
contradicții și. in al doilea rînd, că 
aceasta nu a oferit o „soluție" vala
bilă pentru depășirea actualei crize 
monetare interoccidentale.

în cadrul dezbaterilor „celor 10“ a 
reieșit faptul că Statele Unite tre
buie să fie „ajutate" să-și lichideze 
deficitul balanței de plăți, adică s-a 
sugerat partenerilor Washingtonului

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 16 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că la Praga a avut 
loc plenara Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia. Gustav Husak, 
primul secretar al Comitetului Cen
tral. a prezentat raportul de activitate 
al Prezidiului C.C. privind îndepli-

Declarația M. A. E. al R. P. D. Coreene
PRIVIND CONVORBIRILE DINTRE SOCIETĂȚILE DE CRUCE 

ROȘIE DIN R.P.D. COREEANA ȘI COREEA DE SUD
PHENIAN 16 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație in care se arată că guvernul a- 
cestei țări salută cu căldură și spri
jină activ convorbirile dintre socie
tățile de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană și Coreea de sud. Aceste con-

vorbiri reprezintă primul pas pe ca
lea lichidării barierelor dintre Nord 
și Sud și a unificării patriei.

Guvernul R.P.D. Coreene, se subli
niază in încheierea declarației, va 
face tot ce este necesar pentru des
fășurarea în bune condiții a acestor 
convorbiri.

nirea hotărîrilor Congresului al 
XIV-lea al partidului.

Vorbitorul a arătat că in dezvolta
rea economiei naționale a țării se ob
servă un avînt și că din ianuarie pină 
in august a.c. producția industrială a 
țării a crescut cu 7.4 la sută, in con
dițiile creșterii productivității muncii 
cu 7,2 la sută. în raport se arată, de 
asemenea, că rezolvarea cu succes a 
problemelor economice care stau în 
fața țării reprezintă un proces dificil 
și îndelungat. Esența acestui proces 
constă în trecerea complexă de la 
dezvoltarea extensivă la o dezvoltare 
intensivă a economiei. Gustav Husak 
s-a oprit apoi pe larg asupra pregă
tirii in vederea alegerilor pentru or
ganele reprezentative ale Ceho
slovaciei.

în încheierea lucrărilor, plenara a 
adoptat hotăriri cu privire la unele 
măsuri in domeniul social și la unele 
probleme organizatorice ale partidu
lui.

să suporte o parte cit mai mare din 
dificultățile americane. In sfirșit, au 
fost păreri privind necesitatea ur
gentă a unei reforme radicale a siste
mului monetar interoccidental, prin
tre care necesitatea devalorizării do
larului american și a renunțării de 
către S.U.A. la suprataxa aplicată 
importurilor. Astfel, vorbind in nu
mele membrilor C.E.E., r 
italian al trezoreriei, Mario 
Aggradi, a făcut o serie de 
neri, printre care revizuirea 
lului sistem monetar interoccidental, 
care să aibă la bază etalonul aur și 
principiul parității monetare fixe. De 
asemenea, Aggradi a propus o 
aliniere a parităților monetare 
scară internațională, rcaliniere 
să cuprindă, in primul rînd, o deva
lorizare a dolarului cu cel puțin cinci 
la sută. Tot legat de revizuirea siste
mului valutar occidental, ministrul 
italian a formulat propunerea dimi
nuării treptate, pină la suprimare, a 
actualului rol pe care il joacă do
larul american ca monedă internațio
nală de schimb.

La poziția „celor șase* 
spre surprinderea 
(care respinge toate 
Marea Britanie.

ciul dolarului

Desen din ziarul 
britanic „Sun

day Times"

ministrul 
Ferrari 
propu- 

î actua-

re- 
pe 

care

s-a raliat, 
Washingtonului 

aceste măsuri),

agențiile de presă transmit
Cancelarul Brandt a sosit 

în Crimeea. Potrivit inteiegeni, 
la 16 septembrie a sosit in Crimeea, 
pentru a avea întrevederi cu secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, cancelarul federal al R. F. a 
Germaniei. Willy Brandt, transmite 
agenția T.A.S.S. In seara aceleiași 
zile a avut loc o convorbire intre 
Leonid Brejnev și Willy Brandt.

Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene, a avut o în
trevedere cu Pal Losonczi, președin
tele Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, care se află intr-o vizită ofi
cială de prietenie in R.P.D. Coreea
nă. Cu acest prilej, menționează a- 
genția A C.T.C., intre cei doi oameni 
de stat a avut loc o convorbire prie
tenească.

Todor Jivkov, Președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
l-a primit pe directorul general al 
Federației organizațiilor economice 
din Japonia, Hiroki Imazato. aflat 
intr-o vizită la Sofia, informează a- 
genția B.T.A. Hiroki Imazato a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu mi
nistrul comerțului exterior, Ivan Ne- 
dev. A avut loc o convorbire referi
toare la extinderea legăturilor eco
nomice și comerciale bulgaro-japo- 
neze.

Un grup de deputați ai 
Dietei japoneze,condus de fos' 
tul ministru de externe A. Fujiyama, 
a părăsit joi Tokio, plecind spre 
Pekin — anunță agenția Kyodo. Dele
gația este formată din 20 de membri 
ai Ligii pentru normalizarea relațiilor 
japono-chineze.

„O.N.U. și Africa de sud" 
este titlul unei reviste ce va fi edi
tata de Organizația Națiunilor Uni
te Scopul publicației este de a in
forma opinia publică despre perico
lul pe care il reprezintă politica de 
discriminare rasială și colonialista, 
promovată de guvernul Republicii 
Sud-Africane, precum și măsurile a- 
doptate de O.N.U. și alte organizații 
internaționale și naționale împotriva 
apartheidului

Comitetul Central al
P.C.U.S. a adoptat o hotărire refe
ritoare la îmbunătățirea pregătirii 
economice a oamenilor muncii — a- 
nunțâ agenția T.A.S.S. Hotărirea re
comandă ca la baza acestei activități 
să fie așezat studiul politicii econo
mice a partidului, elaborate de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S., al 
legităților dezvoltării economice a so
cietății, principiilor leniniste și me
todelor de gospodărire, economie și 
organizare a producției. C.C. al 
P.C.U.S. consideră necesar ca invă- 
țămintul economic să fie privit ca un 
aspect obligatoriu, important, al ca
lificării fiecărui salariat. S-a stabilit 
ca pregătirea economică a oamenilor 
muncii să se realizeze, de regulă, 
fără scoaterea din producție.

Cu prilejul prezenței Ia 
Tirgul internațional de la 
Bdi 15 septembrie a avut loc o 
intilnire între Mario Zagari, minis
trul comerțului exterior al Italiei, 
și Pretor Popa, adjunct al ministru
lui comerțului exterior al României. 
Cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind relațiile comerciale 
dintre Italia și România, precum și 
aspecte ale apropiatei vizite in Româ
nia a lui Mario Zagari.

Semnarea unor acorduri 
ungaro-chiliene. Agenția m.t.i. 
informează că Matyas Timar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, aflat în vizită in 
Chile, a semnat un acord de colabo
rare economică, statutul activității 
Comisiei mixte interguvernamentale 
ungaro-chiliene, care are in vedere 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
economice, comerciale și financiare, 
precum și un acord de colaborare 
tehnico-științifică. Agenția ungară 
menționează, tdtodată, existenta unor 
condiții favorabile pentru partici
parea ungară la crearea și dezvolta
rea industriilor farmaceutică și a alu
miniului in Chile.

Reprezentantul Republi
cii Peru la O.N.U.,Javicr Perez 
de Cuellar, a inminat secretarului ge
neral U Thant o notă a guvernului

său în care se cere ca Franța să pună 
capăt tuturor experiențelor nucleare 
efectuate in sudul Pacificului — 
transmite agenția France Presse. 
,.Guvernul peruan, se arată în notă, 
consideră că aceste experiențe im
plică grave prejudicii la adresa me
diului înconjurător și in special a 
apelor oceanului, ele periclitind, pe 
de altă parte, securitatea și sănătatea 
poporului peruan”. Subliniind că ex
periențele au avut loc in ciuda nu
meroaselor rezoluții ale Adunării 
Generale, documentul menționează că 
suspendarea pină la sfirșitul anului a 
programului de experiențe nucleare, 
anunțată de Franța, nu poate fi con
siderată drept o măsură satisfăcă
toare, ea nefăcînd decit să amine a- 
ceastă gravă amenințare.

Consultările politice din
tre reprezentanții R. P. Po
lone și Venezuelei au luat 
sfirșit la Varșovia. Delegațiile celor 
două țări au fost conduse de Jozef 
Winiewicz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone, și 
Jose Alberto Sambrano, adjunct al 
ministrului de externe al Venezuelei, 
care se află in vizită in Polonia. 
După cum menționează agenția 
P.A.P., consultările s-au referit la 
probleme de interes .comun pentru 
cele două țări, îndeosebi la colabo
rarea economică și comercială. Tot
odată. au fost dezbătute probleme 
referitoare la situația din Europa și 
din America Latină.

Președintele Pakistanu
lui, Yahia Khan, și-a încheiat vizita 
oficială în Iran. Un comunicat dat 
publicității menționează că, în cadrul 
convorbirilor purtate intre șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și președintele Yahia 
Khan, au fost abordate probleme vi- 
zind extinderea relațiilor bilaterale și 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

Greva constructorilor din 
Madrid, declanșată la începutul 
acestei săptămini, s-a extins, cuprin- 
zind miercuri 25 000 de muncitori. 20 
de întreprinderi mari și mijlocii din 
acest sector de activitate au fost pa
ralizate de grevă. Constructorii cer 
drepturi sindicale și protestează îm
potriva creșterii costului vieții. Șase 
greviști au fost arestați de poliție. 
Șantierele cu peste 50 de muncitori 
sînt supravegheate de polițiști înar
mați sau de „garda civilă".

Un avion de pasageri de 
tip „TU-134" al companiei de 
transporturi aeriene ungare „Malev" 
s-a prăbușit joi în regiunea orașului 
Kiev. în accident și-au pierdut viața 
41 de pasageri și 8 membri ai echi
pajului, informează agenția M.T.I.

CIUDAD DE PANAMA. — Măsuri
le economice protecționiste adoptate 
de Statele Unite constituie obiectul 
unor critici severe in cadrul sesiunii 
Consiliului Interamerican Economic 
și Social (C.I.E.S.), care se desfășoară 
la Ciudad de Panama.

„Politica economică a Washingto
nului, în special impunerea supra
taxei de 10 la sută la importuri, 
constituie un nou act de agresiune 
economică a S.U.A. împotriva state
lor Iatino-americane“, a declarat mi
nistrul peruan al industriei și co
merțului, Alberto Jimenez de Lucio.

La rindul său, delegatul chilian, 
Hugo Cubillos Bravo, a cerut Statelor 
Unite să abandoneze politica lor „pa- 
ternalistă" față de America Latină 
și să-și respecte angajamentele luate 
anterior. Reprezentantul chilian a 
relevat că în statele latino-americane 
sint peste 10 milioane de șomeri.

★

După cum s-a anunțat la Ciudad de 
Panama, Ministerul de Externe ăl Ar
gentinei a dat instrucțiuni delegației 
argentinene de a se retrage în mod 
oficial din Comitetul interamerican al 
Alianței pentru progres datorită „ab
senței unor rezultate concrete în Ar
gentina" ale activității depuse de co
mitet și ale aplicării programului A- 
lianța pentru progres.

Vor putea fi prevăzute cutremurele de pămînt ?

WASHINGTON 16 
(Agerpres). — N.A.S.A. 
speră ca intr-o zi să 
prevadă cutremurele 
de pămînt grație echi
pamentului științific 
instalat pe Lună in 
cursul zborurilor „A- 
pollo". Expunind re
zultatele acestor expe
riențe in fața Clubului 
național pentru cerce

tarea spațiului, direc
torul misiunilor „A- 
pollo", dr. Chet Lee, a 
declarat că reflectoare
le laser depuse pe as
trul nopții de echipaje
le „Apollo” — 11, 14 și 
15 — vor permite să se 
măsoare cu o mare 
precizie distanța ce se
pară reflectoarele de

diversele puncte de pe 
Terra. In acest mod va 
fi posibil să se înre
gistreze cea mai mică 
modificare a nivelului 
crustei terestre și. in 
consecință, de a înțele
ge mai bine mecanis
mul mișcărilor telurice 
și chiar de a le preve
dea cu un avans apre
ciabil.

încetarea din viață 
a lui John Bernal
John Bernal, cunoscut om de știință 

britanic și luptător pentru pace, a 
încetat din viață miercuri la Londra, 
după o lungă și grea suferință. Mulți 
ani, John Bernal a funcționat ca pro
fesor de fizică la Universitatea din 
Londra și a lucrat in cadrul unor 
înalte institute de cercetări din An
glia, făcind importante descoperiri 
științifice in domeniile chimic și bio
logic. între 1958 și 1965 a fost pre
ședinte al Consiliului Mondial al Pă
cii. în 1953 a obținut Premiul Lenin 
pentru pace. A fost timp îndelungat 
membru al colegiului de redacție al 
revistei ..Marxism Today", organ teo
retic al P.C. din Marea Britanie. Cu 
ocazia morții lui John Bernal a fost 
dată publicității telegrama secretaru
lui general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, John Gollan, în 
care se spune : „Noi vom prețui în
totdeauna legăturile sale cu partidul 
nostru și devotamentul față de cauza 
marxismului creator".

(Agerpres)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Scînteil".

MOSCOVA 16. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : La Expoziția internaționa
lă a materialelor de construcții, 
deschisă in parcul moscovit „So
kolniki", a avut loc, la 16 sep
tembrie, „Ziua României".

La conferința de presă care a 
avut loc cu acest prilej, directo
rul pavilionului românesc, 
Gheorghe Furduiescu, a vorbit 
despre dezvoltarea șl perspecti
vele industriei materialelor de 
construcții in țara noastră.

Luind cuvîntul, adjunctul mi
nistrului industriei materialelor 
de construcții al Uniunii Sovie
tice, Miron Vorobievslci, a dat o 
inaltă apreciere exponatelor din 
pavilionul românesc, mai ales 
materialelor polimerice, cerami
ce și de azbociment. Apoi, Dmi
tri Filipov, in numele prezidiu
lui Camerei unionale de comerț 
a U.R.S.S., a inminat diplome 
unui număr de ovt întreprinderi 
și instituții românești partici
pante la expoziție, felicitinau-le 
și mulțumindu-le pentru buna 
organizare și inaltul nivel al 
prezentării produselor.

Răspunzind, tovarășul Traian 
Ispas a expus domeniile colabo
rării și cooperării dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică in 
această ramură și posibilitățile 
de continuă dezvoltare a aces
tora.

Joi după-amiază, cu prilejul 
„Zilei României” la expoziția in
ternațională a materialelor de 
construcții, tovarășul Traian Is
pas a oferit in saloanele amba
sadei române din Moscova un 
cocteil, la care au luat parte 
I. A. Grișmanov, ministrul in
dustriei materialelor de con
strucții al U.R.S.S., I. 1. Jemerov, 
prim-adjunct al șefului secției de 
construcții, și M. V. Borisov, ad
junct al șefului secției de con
strucții de masmi ale C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori 
din M.A.E. al U.R.S.S., membri 
ai conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie sovieto-romăne.

★
Ministrul industriei materia

lelor de construcții al României, 
Traian Ispas, a avut o 'întreve
dere cu I. A. Grișmanov, minis
trul industriei materialelor de 
construcții al Uniunii Sovietice, 
și cu membrii conducerii aces
tui minister. La întrevedere a 
participat Mircea Georgescu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării al României, 
aflat, de asemenea, intr-o vizită 
în U.R.S.S. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea in continuare a co
laborării și cooperării intre cele 
două ministere.

CARACAS 16 (Agerpres). — 
La Caracas a avut loc deschi
derea primei expoziții economi- 
co-industriale românești in Ve
nezuela, organizată de Camera 
de Comerț a Republicii Socialiste 
România. In cadrul expoziției, 
care ocupă o suprafață de 2 000 
mp, este prezentată o gamă 
largă de mașini, utilaje și apa
ratură de înaltă tehnicitate pen
tru industrie, agricultură, con
strucții și exploatări forestiere, 
precum și produse ale indus
triilor chimică și petrochimică, 
materialelor de construcții, de 
prelucrare a lemnului, ale ra
murilor producătoare de bunuri 
de larg consum, industriale și 
alimentare.

La festivitatea de inaugurare 
a expoziției au rostit discursuri 
ministrul dezvoltării din Vene
zuela. Hector Hernandez Cara-

bano, $1 Mircea Badică, secretar 
general al Ministerului Comer
țului Exterior, conducătorul de
legației române la această ma
nifestare. Vorbitorii au subli
niat importanța acestei prime 
expoziții economice românești 
in Venezuela pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale între cele 
două țări.

La deschiderea expoziției au 
fost prezenți conducători ai unor 
instituții centrale venezuelene, 
reprezentanți ai organismelor e- 
conomice și firmelor comerciale, 
ziariști, membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Cara
cas, un numeros public.

Vizitatorii și-au exprimat ad
mirația pentru realizările econo
miei românești, apreciind cali
tatea si varietatea produselor 
expuse.

DIN LUMEA CAPITALULUI
FRANȚA

160000 de profesori 
răspund „absent!"

15 septembrie ! Ima
ginea clasică a începe
rii unui nou an școlar 
este aceea a intilnirii 
dintre elevi și profe
sori, in clasele proas
păt văruite, in care un 
buchet de flori de 
toamnă imprimă clipei 
o notă de festivitate și 
de emoție. Iată insă că 
la Paris și în întreaga 
Franță, în majoritatea 
școlilor din invățămin- 
tul secundar au lipsit 
de la această tradițio
nală intilnire tocmai... 
profesorii. De ce ? 
Pentru că cea mai 
mare parte a sindica
telor din învățămînt 
au lansat o chemare la 
grevă, în primele zile 
ale începerii școlii, in 
semn de protest împo
triva „degradării con
tinue a condițiilor lor 
de muncă". Astfel, a- 
proximativ 160 000 de 
profesori organizați în 
sindicale nu s-au pre
zentat miercuri la ca
tedră, in pofida decla
rației făcute de minis
trul educației naționa
le, Olivier Guichard, 
care consideră că gre
va ar fi inutilă și 
nejustificată".

Amploarea pe care a 
căpătat-o în ultima 
vreme mișcarea reven
dicativă a profesorilor 
din învățămîntul se
cundar demonstrează 
însă că actuala grevă 
iși are justificările 
sale. După cum con
semna ziarul „Le Fi
garo" de miercuri, in 
ultimele șase luni 340 
delegații de profesori 
au cerut audiențe la 
ministrul educației na
ționale pentru a expri
ma o serie de nemulțu
miri și dificultăți ale 
corpului didactic. Cu 
un umor trist, autorul 
articolului din „Le Fi
garo" comenta aceasta 
impresionantă cifră 
astfel : „Din două, 
una: ori delegații n-au 
reușit să se facă înțe
leși in 340 de lecții, 
ceea ce este un lucru 
supărător pentru niște 
profesori ; ori repre
zentanții ministerului

sînt cei mai slabi elevi 
intîlniți vreodată in
tr-o școală publică, de 
la Carol cel Mare în
coace. In orice caz — 
încheie autorul — e- 
sențial este faptul că 
mulți profesori sint pe 
cale de a-și pierde în
crederea".

Nemulțumirea corpu
lui profesoral provine 
in primul rînd din 
faptul că in invăță- 
mîntul secundar con
dițiile de predare sint 
din ce în ce mai difi
cile datorită răminerii 
in urmă a ritmului de 
construcții școlare, ceea 
ce duce la supraîncăr
carea claselor cu un 
număr sporit de elevi, 
mai ales în învățămîn
tul tehnic, precum și 
numărului prea mare 
de ore ce revin unui 
profesor în programul 
săptămînal. Revendi
cările sindicatelor din 
învățămînt se axează 
pe dificultăți adminis
trative și tehnice, cum 
sint : numărul insufi
cient de săli de clasă 
și școli din anumite re
giuni și orașe, lipsa 
unor mijloace didacti
ce necesare în pro
cesul modern de e- 
ducație.

Ziarul „Le Monde" 
dezvăluie insă un alt 
aspect al problemei. 
Sub titlul „Suplinitorii 
în șomaj...", cotidianul 
reproduce cîteva de
clarații grăitoare : „Cu 
o licență in limba en
gleză am obținut anul 
trecut 28 ore de supra
veghere, dar in acest 
an, nimic...". „Sint pro
fesoară de literatură, 
dar postul meu fiind 
ocupat în acest an, mi
nisterul îmi propune 
altul : îndrumătoare 
culturală...". Articolul 
continuă, relatind fap
tul că peste 100 de pro
fesori fac coadă la bi
roul de personal al 
rectoratului din Paris, 
așteptind o eventuală 
numire.

Astfel, greva profe
sorilor capătă dimen
siunile, cu mult mai 
largi, ale unei nemul

țumiri cu caracter e- 
conomic și social, in- 
scriindu-se în seria de 
evenimente ce mar
chează mișcarea re
vendicativă din acest 
început de toamnă. Ca 
și alte categorii de sa- 
lariați, profesorii sînt 
îngrijorați profund de 
creșterea continuă a 
prețurilor. Unele sindi
cate din învățămînt au 
făcut cunoscut faptul 
că majorarea salariilor 
cu 2,8 la sută prevă
zută pentru 1 octom
brie nu va atenua ne
mulțumirea profesori
lor, întrucit scumpirea 
vieții a cunoscut în ul
timele 12 luni un pro
cent de creștere cel 
puțin dublu.

Ziua de miercuri 15 
septembrie a ilustrat 
fermitatea cu care o 
bună parte a corpului 
profesoral este decisă 
să acționeze pentru a- 
meliorarea situației 
sale, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de 
lucru în învățămînt. 
într-o declarație dată 
publicității, sindicatul 
profesorilor din ciclul 
secundar arată că 
greva a fost susținută 
masiv printr-o partici
pare cuprinsă intre 60 
și 90 la sută. In fața 
refuzului public al Mi
nisterului Educației 
Naționale de a accep
ta începerea unor veri
tabile negocieri me
nite să ducă la găsi
rea unor soluții pozi
tive, sindicatul lansea
ză o nouă chemare la 
grevă, în diverse sec
toare de învățămînt, 
pentru zilele de 20, 21 
și 24 septembrie.

Comentînd amploa
rea și semnificațiile 
grevei, ziarele apărute 
joi la Paris consideră 
că ieșirea din. impas 
intr-un domeniu atit 
de important, cum este 
cel al educației na
ționale, necesită mă
suri profunde care să 
înlăture cauzele reale 
ale nemulțumirilor.
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