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In cursul zilei de vineri, 17 septembrie, Reșița — orașul 
care sărbătorește doua veacuri de creație industrială, de glo
rioasă tradiție muncitorească — a avut cinstea de a-l avea 
oaspete pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Consiliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în vizita sa de 
tovarășii Ion Gheorghc Maurer, Manea Mănescu, llie Verdeț, 
Maxim Berghianu. Au fost, de asemenea, prezenți pentru a 
participa la sărbătoarea reșițenilor tovarășii Mihai Dalea, 
Mihai Telescu, Ioachim Moga, Traian Dudaș.

Prezența conducătorilor de partid și de stal, a secretaru
lui general al partidului, întîmpinat pretutindeni cu un puter
nic entuziasm muncitoresc, constituie încă o expresie a pre
țuirii pe care o acordă clasei muncitoare partidul, a preocu
pării statornice pentru traducerea in viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea, pentru afirmarea viguroasă a in
dustriei noastre socialiste.
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Ieri, sărbătorindu-și industria bicentenară,
REȘIȚA MUNCITOREASCĂ

L-A PRIMIT CU ENTUZIASM
PE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Locuitorii Turnu-Severinului. 
care au trăit bucuria de a-l avea 
In mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat. în 
cadrul vizitei de lucru pe care con
ducătorul partidului și statului 
nostru a făcut-o în județul Me
hedinți și in municipiul Turnu-Se- 
verin. au ținut să-și ia un fierbin
te rămas bun de la oaspeții dragi. 
Ca și în ajun, cînd întreaga popu
lație a reședinței de județ l-a în
tîmpinat pe secretarul general cu 
entuziasm, cu emoționante mani
festări de dragoste și respect, și 
de data aceasta zeci de mii de oa
meni, masați de-a lungul străzilor, 
au aclamat pentru partid, pentru 
conducerea sa. Fiecare din cei pre
zenți are viu întipărite în memorie 
cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întîlnirea cu 
activul de partid și de stat, este 
mîndru de aprecierile făcute la 
adresa muncii și a succeselor pe 
care le-au dobîndit în îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului, de îndem
nurile care le-au fost adresate. Fie

(Continuare în pag. a Il-a)Se analizează amplasarea unor noi obiective de producție care vor spori forja industrială a Reșiței

care este ferm hotărît să traducă în 
viață indicațiile pe care secretarul 
general le-a dat și cu acest prilej.

Cît ține șoseaua care se înveci
nează cu Dunărea, constructorii 
marelui Sistem hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, 
operă monumentală, demnă de anii 
socialismului, salută cu aclamații 
și urale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

O întilnire emoționantă are loc 
lîngă noul oraș Orșova. Aici, o gar
dă militară, precum și membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă 
onorul comandantului suprem al 
forțelor noastre armate. Se into
nează Imnul de Stat. Numeroși lo
cuitori ovaționează, scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.**.

Coloana de mașini străbate pito
reasca zonă montană, spre județul 
Caraș-Severin. La hotarul județu
lui au venit în întîmpinare tovară
șul Trandafir Cocîrlă, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al comitetului județean de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este înt impinat cu căldură de muncitorii Combinatului siderurgic Reșița

partid, membri ai biroului comite
tului județean, alți activiști de 
partid și de stat, locuitori ai sate
lor din împrejurimi. Zeci de mii 
de cetățeni vin in întîmpinarea se
cretarului general, adresîndu-i cal
de cuvinte de salut, aclamînd, ofe
rind flori... La orizont se profilează 
uriașe coșuri fumeginde. Ne apro
piem de Reșița, străveche vatră a 
siderurgiei românești, o adevărată 

inimă fierbinte a industriei noas
tre socialiste.

Această cetate a oțelului înscrie, 
în calendarul ei de foc, două secole 
de existență. In anul 1771 se aprin
deau aici, pe Valea Birzavei, pri
mele furnale. De atunci, oamenii 
Reșiței au cunoscut, de-a lungul 
deceniilor, anii întunecați ai ex
ploatării capitaliste. Dar, spre cins
tea lor, muncitorii de aici au știut

IN PAGINA A V-A

„Vom ac|iona cu hotă- 

rîre pentru a crea bu
nuri de larg consum în 

sortimente cît mai va
riate, de calitate cît mai 

înaltă I"
TEI.EGRAME ADRESATE 

C.C. At P.C.R., 
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

să țină permanent aprinse nu nu
mai flăcările cuptoarelor, ci și fo
cul viu al luptelor revoluționare. 
Lîngă vetrele focului nestins de pe 
Bîrzava s-a format, conștiința re
voluționară a muncitorilor reșițeni 
— detașament puternic al clasei 
noastre muncitoare. Cu mulți ani 
în urmă, la Reșița au fost puse 
bazele Asociației muncitorilor din 
Banat. Tot aici, în această citadelă 
proletară, a fost creată, în anii ile
galității, o puternică organizație a 
partidului comunist, care a mili
tat împotriva exploatării capitalis
te, împotriva fascizării țării, pen
tru apărarea intereselor celor ce 
muncesc și eliberarea patriei.

Asemeni celorlalte orașe ale țării, 
în anii de după eliberare, Reșiței i 
s-a deschis o nouă perspectivă, ori
zontul luminos al dezvoltării socia
liste. în acest răstimp, fostele ate
liere s-au transformat în mari u- 
zine, dotate cu mașini și utilaje de 
înaltă productivitate, realizate, în 
bună parte, de specialiștii reșițeni, 
s-au ridicat furnale gigant, un com
plex de turnătorii de fontă și oțel, 
fabrici de motoare electrice și mo
toare Diesel. Reșiței i-au fost în
credințate sarcini de deosebită răs
pundere în opera de industrializare 
inițiată și condusă de partid. Mun
citorimea reșițeană — a cărei viață 
s-a schimbat din temelii — s-a si
tuat la înălțimea acestor răspun
deri, punînd în slujba înfloririi pa
triei totul — măiestria cîștigată 
de-a lungul generațiilor, abnegația, 
devotamentul față de cauza ■ socia
lismului. Reșița a dat, în ultimul 
sfert de veac, 11 milioane tone de 
oțel, ceea ce reprezintă două treimi 
din producția ei biseculară. Side
rurgia reșițeană furnizează acum de 
7,8 ori mai multă fontă, de 4,4 ori 
mai mult oțel și de 3,1 ori mai multe 
laminate decît în 1938. Hidroagre- 
gatul de 178 MW, creat aici și insta
lat la Hidrocentrala de la Porțile de 
Fier, unul dintre cele mai mari din 
lume, poate alimenta cu energie e- 
lectrică un oraș ca Bucureștiul sau 
15 uzine de proporțiile celor din 
Reșița : aici sînt fabricate motoare 
Diesel de 2 100 CP, boghiuri pentru 
locomotive electrice, compresoare și 
utilaje pentru industriile chimică și 
metalurgică. Oțelul reșițean îl regă
sim în construcția viaductelor de pe 
Ilva, a podului de la Giurgeni-Vadul

DECRET
privind conferirea Ordinului 

„Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I Combinatului siderurgic Reșița

Apreciind contribuția deosebită 
adusă la industrializarea țării și 
participarea activă a colectivului 
Combinatului siderurgic Reșița la 
opera de construire a socialismului 
în patria noastră, cu prilejul ani
versării a două secole de activitate 
neîntreruptă a industriei reșițene,

DEC
privind conferirea Ordinului 

„Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I Uzinei de construcții

de mașini Reșița
Apreciind contribuția deosebită 

adusă la industrializarea țării și 
participarea activă a colectivului 
Uzinei de construcții de mașini 
Reșița la opera de construire a so
cialismului în patria noastră, cu 
prilejul aniversării a două secole de 
activitate neîntreruptă a industriei 
reșițene,

DECRET 
privind conferirea titlului de „Erou 

al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a două 

secole de activitate neîntreruptă a 
industriei reșițene,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Pentru merite deosebite în întrea
ga activitate desfășurată în anii 
construcției socialiste a țării și pen
tru contribuția personală adusă la 
dezvoltarea Combinatului siderur
gic și Uzinei de construcții de ma
șini din municipiul Reșița și la 
realizarea an de an a sarcinilor de 
plan, la diversificarea și îmbunătă
țirea calității produselor, se conferă

în județul Cluj

CLUJ (coresponden
tul „Scînteii"). — Din 
datele centralizate la 
direcția județeană de 
statistică rezultă că pe 
ansamblul industriei 
județului Cluj, de la în
ceputul anului și pină 
în prezent s-a realizat 
o producție marfă in
dustrială suplimentară 
în valoare de 250 mi
lioane lei, echivalent 
cu angajamentul anu
al asumat in întrece
rea socialistă. Sporu
rile de producție au 
fost obținute în pro
porție de 82,6 la sută 
pe seama creșterii 
productivității mun
cii, care este cu 11,5 
la sută mai mare față 
de aceeași perioadă a 
anului precedent. A-

ceste succese reflectă 
eforturile depuse de 
organizațiile de partid 
din întreprinderi și 
alte unități econo
mice, în mobiliza
rea muncitorilor, in
ginerilor și tehnicie
nilor, pentru mai bu
na organizare a pro
ducției și a muncii, 
folosirea mai judici
oasă a capacităților de 
producție 
de muncă, i 
unor noi 
procedee 
avansate, 
disciplinei, 
răspunderii 
tuirea sarcinilor 
fesionale. In rindul u- 
nităților cu contribu
ția cea mai importan
tă la realizarea aces-

și forței 
promovarea 
metode și 
tehnologice 

întărirea 
creșterea 

i in infăp- 
pro-

Tovardșului dr. SALV ADOR ALLENDE GOSSENS
Președintele Republicii Chile

Santiago de Chile
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Chile, în numele Consiliului de 

Stat, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și 
poporului chilian prieten cordiale felicitări, un cald salut și cele mai 
bune urări de noi și mari succese în înfăptuirea programului Unității 
Populare, de edificare a unei societăți conforme aspirațiilor și intereselor 
vitale ale națiunii chiliene.

îmi exprim convingerea că relațiile statornicite între România șl 
Chile vor continua să se dezvolte în toate domeniile, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, respectului și avantajului reciproc, spre binele po
poarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Alteței Sale Seicul AHMED BEN AU AL-TH ANI
Guvernatorul statului Qatar

DOHA
Cu prilejul proclamării independenței statului Qatar, adresez Alteței 

Voastre, din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
a poporului român și a mea personal, calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de pace și progres poporului din Qatar.

îmi exprim speranța că între țările noastre se vor dezvolta relații 
în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar

BUDAPESTA
în legătură cu tragicul accident al avionului de pasageri al Compa

niei „Malev", care a avut loc în apropierea orașului Kiev, vă adresez, 
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și 
al meu personal, sincere condoleanțe și vă rog să transmiteți familiilor 
îndoliate expresia sentimentelor noastref de profundă compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România'* clasa I 
Combinatului siderurgic Reșița.
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

RET

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I 
Uzinei de construcții de mașini 
Reșița.
Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

titlul de „Erou al Muncii Socialis
te" și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" tovarășilor :

Nicolae Mihai I. Bîrțu, strungar 
la secția motoare Diesel a uzinei 
de construcții de mașini ; loan 
Mircea I. Popa, director general al 
grupului de uzine ; Constantin C. 
Savu, director general al Centralei 
siderurgice ; Petru Gh. Sfercoci, 
maistru principal la secția furnale 
a combinatului siderurgic.
Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

1

I
Itor succese se numă

ră uzina mecanică de 
material rulant 
Februarie" din 
Combinatul de
loză și hirtie din Dej, 
uzina ..Carbochim" din 
Cluj, Unitatea de ex
ploatarea și industria
lizarea lemnului Hue
din și altele. Angaja
mentele la producția 
fizică au fost îndepli
nite și depășite la a- 
proape 20 de sorti
mente importante, 
printre care lami
nate finite, țagle, bare 
trase, sirmă trasă și 
zincată, celuloză, pre
fabricate din beton 
armat, cherestea răși- 
noase, mobilă, confec
ții, produse 
roase.

zaha-
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REȘIȚA MUNCITOREASCĂ L-A PRIMIT CU ENTUZIASM

PE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
rVrm»rr din pa<. D

Oii, a Rafinăriei de Ia Brazi, !n va
goanele de cale ferată, in camioa
nele și autoturismele românești. Si- 
derurgiștii și constructorii de ma
șini reșițeni continuă sâ se afle, 
prin înfăptuiri de seamă, in primele 
rinduri pentru transpunerexT în 
viață a istoricelor hotârîri ale Con- 
cresului al X-lea al partidului, a 
prevederilor actualului cincinal, a 
programului de educație comunistă 
a poporului propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. contribuind ast
fel la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Reșița muncitoreasca, cu feres
trele largi deschise înnoirilor so
cialiste, își sărbătorește în aceste 
zile bicentenarul. Pe frontispiciul 
instituțiilor publice. al noilor 
blocuri flutură steaguri. Principa
lele artere sînt împodobite festiv. 
Pe furnale și pe marile hale, pe 
dealurile care străjuiesc vatra ora
șului se află însemnele jubiliare : 
1771—1971.

Cu conștiința datoriei împlinite, 
reșițenii primesc la marea lor săr
bătoare oaspeți iubiți.

Tn piața din noul centru civic 
al municipiului sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Ion Gheorghe 
Maurer. Manea Mănescu, Ilie Ver- 
deț. Maxim Berghianu. Sînt, de 
asemenea, prezenți pentru a par-

La combinatul siderurgic
Coloana de mașini se îndreaptă 

apoi spre una din cele mai vechi și 
importante întreprinderi reșițene — 
combinatul siderurgic, unde oaspe
ții sînt întîmpinați cu multă dra
goste. cu bucuria si satisfacția de a 
putea raporta realizări remarcabile, 
în anii socialismului, combinatul s-a 
dezvoltat impetuos, cuprinzînd o 
modernă oțelărie. o fabrică de aglo
merare a minereului, o cocserie, 
mai multe laminoare. Se poate spu
ne că el este o creație a vremii 
noastre, rod al politicii de indus
trializare, promovată cu consecven
ță de partid. Așa cum arătam și mai 
înainte, combinatul a devenit prin
cipalul furnizor de oțeluri și lami
nate de calitate superioară. Nu 
există mare unitate constructoare 
de mașini sau de mașini-unelte care 
să nu încorporeze o-parte din mun
ca și hărnicia muncitorilor de'aicî. 
Produsele combinatului sînt expor
tate în 19 țări ale lumii. Cinstind 
bicentenarul Reșiței industriale, co
lectivul combinatului a dat. peste 
plan. în primele 8 luni ale anului, 
aproape 30 de mii de tone de pro
duse siderurgice.

La intrarea în combinat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat sînt 
salutați de ing. Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, ing. 
Constantin Savu. directorul general 
al Centralei siderurgice-Reșița. re
prezentanți ai comitetului de direc
ție. ai comitetului de partid și ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
de furnaliști, oțelari, laminatori.

Pe o mare pancartă sînt înscrise 
cuvintele : „Oțelarii vă urează, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
multă sănătate, fericire și putere 
de muncă pentru binele și prospe
ritatea poporului român".

în fața machetei și a graficelor 
de producție sînt prezentate istori
cul acestui însemnat centru meta
lurgic românesc, stadiul actual al 
dezvoltării și perspectivele ce i se 
deschid.

Se vizitează apoi oțelăria Martin, 
care, în urma înnoirilor tehnice și 
a sporirii capacității sale, a ajuns 
la o producție de 800 mii tone 
pe an.

Specialiștii raportează secreta
rului general al partidului că in
dicațiile prețioase date cu prilejul 
vizitei precedente au fost transpu- 

La Uzina constructoare de mașini Reșița

ticipa la sărbătoarea reșițenilor to
varășii Mihai Dalea. membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Mihai Telescu. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., loachim Moga. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., Traian 
Dudaș, prim-secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți al P.C.R., 
activiști de partid și de stat, oa
meni de artă și cultură. O mare 
mulțime, practic toți siderurgicii, 
constructori de mașini care nu se 
află la aceste ore ale dimineții în 
schimburi, intelectuali, gospodine 
și pensionari, tineri și vîrstnici fac 
o primire de neuitat conducătorilor 
de partid și de stat. Răsună ova
ții. urale. se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — Reșița".

O gardă de onoare, formată din 
militari ai forțelor noastre arma
te. din membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul comandantului 
suprem al forțelor noastre armate, 
care primește apoi raportul și tre
ce în revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și de 
stat răspund manifestărilor entu
ziaste ale mulțimii.

se în practică, ajutîndu-i să orga
nizeze mai judicios procesul de 
producție, să sporească productivi
tatea muncii, să ridice calitatea 
produselor. Ei informează, totodată, 
ca a fost dat în funcțiune, anul 
acesta, un nou cuptor Martin, cu 
o capacitate de 250 tone.

Oțelarii își exprimă bucuria de 
a-1 avea din nou în mijlocul lor 
pe conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru. Este emoționant 
să-i vezi pe oamenii de aici îmbră- 
cați în costumele de protecție spe
cifice profesiei, obișnuiți să stăpî- 
nească. asemeni unor Prometei mo
derni. focul cuptoarelor, oferind cu 
gingășie garoafe albe și roșii, pre
cum. și flori de toamnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește pe platou. în. fața cuptoa
relor. se întreține, cu muncitori și 
specialiști, urmărește elaborarea 
unei șarje. Secretarul general al 
partidului recomandă să se acorde 
atenție utilizării mai raționale a 
capacității agregatelor, scurtării 
duratei de elaborare a șarjei, di
versificării mărcilor de oțel, redu
cerii cheltuielilor de producție. Re
șița trebuie să devină un centru 
al producției de oțeluri speciale, 
spune conducătorul partidului și 
statului.

Se face un scurt popas și la sec
ția furnale, unde se urmărește pro
cesul tehnologic prevăzut cu multe 
elemente de automatizare. în sala 
instalațiilor de comandă și controla 
agregatelor sînt înfățișate rezulta
tele acțiunilor întreprinse de furna
liști pentru folosirea cu randament 
sporit a capacității utile a furnale
lor. pentru creșterea încărcăturii de 
metal.

Oaspeților Ie sînt prezentate 
cîteva produse metalurgice noi, fa-c> 
bricate după rețete ale specialiști
lor reșițeni.

în fața unor machete și planșe 
are loc o discuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducerea 
Ministerului Industriei Metalurgice 
și a Centralei siderurgice Reșița, 
cu specialiști privind amplasarea 
unor noi obiective de producție, 
care vor spori forța industrială a 
Reșiței.

în numele colectivului din care 
face parte, lăcătușul Ion Andrei 
oferă secretarului general al parti
dului macheta unui furnal de 
700 mc.

La uzina constructoare 
de mașini

Următorul obiectiv al vizitei — 
Uzina constructoare de mașini, în
treprindere care, prin spiritul no
vator și puterea de creație, și-a ciș- 
tigat un loc de prim rang în aceas
ta ramură de bază a economiei 
noastre naționale. Ea realizează 
produse de înaltă tehnicitate, cu 
performanțe ridicate, competitive 
pe plan internațional, cum sînt : 
motoare electrice de 3 200 kW. mo
toare Diesel, utilaj chimic, echipa
ment hidromecanic, boghiuri, com- 
presoare. Uzina a contribuit în lar
gă măsură la refacerea și moderni
zarea căilor ferate, la înfăptuirea 
planului de electrificare, la con
strucția de poduri metalice, la do
tarea unor obiective industriale, la 
echiparea hidrocentralelor.

Mai mult de 65 la sută din ca
pacitățile existente sînt recent con
struite și utilate cu tehnică mo
dernă. în perspectiva apropiată se 
prevede asimilarea în fabricație a 
unei noi familii de motoare Diesel 
cu puteri sporite pină la 4 000 C.P. 
și a unei noi game de compresoare 
de la 15 la 100 mc.

Motoarele, instalațiile și utilaje
le purtînd marca uzinei din Reși
ța sînt exportate și apreciate în 
20 de țări. Ca urmare a unei so
licitări tot mai largi peste hotare, 
se are în vedere ca, în acest cinci
nal, volumul valoric al produselor 
exportate să crească cu 370 la sută 
față de anul trecut.

In întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat au venit ing. 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, ing. 
Mircea Popa, directorul general al 
Grupului de uzine-Reșița, numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
proiectanți și cercetători.

La începutul vizitei are loc o 
scurtă discuție. în cadrul căreia 
sînt prezentate dimensiunile actua
le și viitoare ale acestei cunoscute 
uzine reșițene.

Gazdele conduc apoi pe oaspeți 
prin cîteva sectoare principale : în 
secția de montaj a compresoarelor, 
în cea de uzinaj a rotoarelor pen
tru marile turbine cu abur. în sec-

Marea adunare populară 
a oamenilor muncii din Reșița

In cursul după-amiezii a avut 
loc, în piața centrală a orașului, o 
mare adunare populară consacrată 
aniversării bicentenarului Reșiței 
industriale, eveniment cu profunde 
semnificații în viața acestui puter
nic centru industrial și muncito
resc, a poporului și a țării întregi.

O imensă mulțime de cetățeni 
s-a adunat aici și pe străzile din 
jur. Sint siderurgiști și construc
tori de mașini, și ai marilor obiec
tive industriale — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționa
lități — mineri din Moldova Nouă 
și Anina, muncitori din Bocșa și 
Caransebeș, țărani cooperatori din 
comunele de pe Valea Timișului și 
Almăjului. Deși cerul e înnorat și 
cerne o ploaie rece de toamnă, piața 
oferă un tablou plin de culoare și 
însuflețire. Flutură drapele roșii și 
tricolore. Pe mari panouri se vad 
inscripții care slăvesc partidul, pa
tria socialistă. Domnește o atmos
feră de mare însuflețire, caracteris
tică acestei zile de neuitat pentru 
toți reșițenii.

La adunarea populară sînt. pre
zenți. de asemenea, reprezentanți 
ai unor unități siderurgice din țară, 
activiști de partid, de stat, din do
meniul economiei, care au lucrat 
cu ani în urmă la Reșița, veniți la 

țiile de cazangerie, de tratamente 
termice, de mecanică ușoară, mij
locie și grea. în hala unde se fa
brică motoarele Diesel, potrivit 
unei practici statornicite aici, sînt 
marcate, pe plăcuțe special mon
tate, principalele realizări ale co
lectivului. Pe ultima plăcuță este 
consemnată cifra 1 000. Ea repre
zintă un succes cu care construc
torii de mașini reșițeni se mîn- 
dresc — al 1 000-lea motor Diesel 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază rezultatele obținute și îi în
deamnă pe muncitori și specialiști 
să persevereze în ridicarea perfor
manțelor constructive și funcțio
nale ale motoarelor.

Ultimul popas are loc la labora
toarele institutului de proiectări 
și cercetări de echipamente hidro
energetice, mașini de ridicat și 
transportat. Directorul institutului, 
ing. Alexandru Bitang. împărtășeș
te din preocupările specialiștilor în 
direcția creșterii eficienței activi
tății de cercetare, pentru realiza
rea de hidroagregate cu parametri 
la nivelul tehnicii mondiale.

în toate secțiile vizitate, munci
torii, tehnicienii, inginerii și func
ționarii marii uzine au primit și 
salutat pe conducătorul partidului 
și statului nostru cu mult entu
ziasm, dind astfel expresie dragos
tei și prețuirii pentru partidul 
nostru comunist, pentru politica sa 
pusă în slujba progresului și pros
perității României socialiste, cauzei 
socialismului și păcii în întreaga 
lume.

La sfîrșitul vizitei, secretarul ge
neral al partidului adresează feli
citări muncitorilor și specialiștilor, 
care sărbătoresc, împreună cu toți 
locuitorii Reșiței, cu întregul po
por. două veacuri de activitate in
dustrială pe aceste străbune me
leaguri românești.

Gazdele oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu macheta unui grup Die
sel generator de 2 300 C.P.

De-a lungul traseului, în oraș, 
zeci de mii de localnici însoțesc 
trecerea oaspeților cu puternice 
urale și aclamații.

sărbătorirea vechii vetre a meta
lurgiei românești.

Apariția la balconul sediului co
mitetului județean de partid a to
varășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, a celorlalți con
ducători de partid și de stat este 
întîmpinată cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu ovații și urale.

Adunarea este deschisă de tova- 
răsui Trandafir Cocîrlâ, p,im- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., care a 
spus :

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele minerilor, siderurgiștilor, 
constructorilor de mașini și al mun
citorilor din exploatarea și prelu
crarea lemnului. în numele comu
niștilor și al tuturor locuitorilor a- 
cestui județ, să salutăm prezența 
în mijlocul nostru a conducerii de 
partid și de stat, în frunte cu cel 
mai iubit și stimat fiu al poporului 
nostru — secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Participarea conducerii de partid 
și de stat la sărbătoarea a două 
secole de foc nestins în bătrîna ce
tate a metalurgiei românești re
prezintă un moment deosebit în 
viața Reșiței și a județului nostru.

în numele locuitorilor de pe a- 
ceste meleaguri — români, ger
mani. sîrbi și de alte naționalități 
— vă aduc dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde mulțumiri și totala 
noastră recunoștință pentru că sub 
înțeleaptă conducere a Partidului 
Comunist Român, în frunte cu 
dumneavoastră, se înfăptuiește pro
gramul de dezvoltare a orînduirii 
socialiste în patria noastră, visul 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri.

In urmă cu două secole s-*a creat 
la Reșița vatra unor uzine menite 
să prelucreze minereul existent 
aici, să producă metal și mașini. 
Lucrătorii acestor uzine au fost lo
calnici, care, cu mult înainte, cu
noșteau și practicau topitul și pre
lucratul metalului. Alături de ro
mâni s-au așezat la Reșița, de-a 
lungul timpului, și lucrători de 
alte naționalități — germani, ma
ghiari. sîrbi și alții.

Pentru patronii acestor uzine — 
in principal mononolurile din ves- 
_ul Europei — singura preocupare 
i fost obținerea unor profituri cit 
mai ridicate prin exploatarea 
nemiloasă a clasei muncitoare. 
Hale de producție insalubre, tem
peratura înaltă și gradul ridicat 
de poluare, executarea manuală a 
operațiunilor și ziua de lucru de 
14 și 16 ore caracterizau condițiile 
de muncă din acele vremuri.

Profiturile obținute cu sudoarea 
muncitorilor reșițeni au fost chel
tuite dincolo de hotarele patriei 
noastre. Burghezia nu a investit ni
mic în domeniul edilitar-gospodă- 
resc. Reșița a fost o localitate cu 
străzi desfundate, cu căsuțe mici, 
sărăcăcioase și insalubre. Singu-
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rul edificiu de cultură — casa 
muncitorească — a fost ridicat de 
muncitori.

Această stare de lucruri a con
tribuit la unirea muncitorilor de 
toate naționalitățile. Ia declanșarea 
luptei pentru condiții mai bune 
de muncă și de viață. Lupta cla
sei muncitoare la Reșița s-a ri
dicat însă la un nivel superior abia 
atunci cînd a luat ființă aici or
ganizația Partidului Comunist Ro
mân. De atunci, partidul a condus 
cu fermitate lupta clasei munci
toare pentru drepturi politice și 
pentru o viață mai bună, pentru 
răsturnarea burgheziei exploatatoa
re și cucerirea puterii, pentru con
strucția vieții noi, socialiste.

Oamenilor care trăiesc a'ițj, par
tidul le e drag ca lumina ochilor, 

■ pentru că el' ă adus la Re^lțb '’Iti- 
mina, zorii unei lumi noi. în anii 
orînduirii noastre, Reșița s-a schim
bat. Au fost construite furnale și 
oțelarii noi. turnătorii și fabrici 
moderne pentru prelucrarea me
talului ca : fabrica de utilaj greu, 
fabrica de motoare Diesel și altele. 
Orașul Reșița a căpătat o înfăți
șare nouă.

Oamenii muncii din Reșița con
duși de partid au luptat și luptă 
cu abnegație pentru a-și aduce mo
desta lor contribuție la progresul 
patriei noastre socialiste. Cele 11 
milioane tone de oțel, produse în 
anii regimului nostru, turbinele 
termo și hidro, cu generatoarele 
aferente, locomotivele cu aburi 
apoi motoarele Diesel pentru lo
comotivele electrice și Diesel 
draulice, utilajele pentru metalur
gie, chimie și pentru alte ramuri 
ale economiei naționale reprezintă 
aportul Reșiței la edificarea socia
lismului în patria noastră.

Noi cunoaștem că dumneavoas
tră personal vă ocupați neobosit 
de înflorirea întregii țări, iar Reși
ței îi acordați o atenție deosebită. 
Grija dumneavoastră pentru Re
șița și județul Caraș-Severin s-a 
manifestat și astăzi, cu prilejul vi
zitei făcute în cele două mari uzine, 
iar prețioasele dumneavoastră in
dicații ne vor ajuta pentru îmbu
nătățirea întregii noastre activități 
viitoare.

Alături de oamenii muncii din 
patria noastră, comuniștii, toți lo
cuitorii județului Caraș-Severin 
dau o înaltă apreciere activității 
neobosite ce o desfășurați pentru e- 
laborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe marxist-leniniste 
a partidului și statului nostru, con
secvenței cu care militați pentru 
dezvoltarea legăturilor frățești cu 
toate țările socialiste, cu toate par
tidele comuniste și muncitorești.

Apreciem ca o contribuție deose
bită la întărirea unității țărilor so
cialiste vizita în țările socialiste din 
Asia a delegației de partid și de 
stat condusă de dumneavoastră. A- 
ceasta a constituit un moment im
portant în întărirea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
ale partidului și țării noastre cu 
partidele și țările vizitate și, în a- 
celași timp, o ' contribuție pre
țioasă la cauza refacerii unității tu
turor țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, la întărirea coeziunii fron
tului antiimperialist.

Pentru activitatea dumneavoastră 
laborioasă desfășurată în fruntea 
partidului și statului -nostru, în e- 
laborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, vă 
aducem mulțumirile și recunoștin
ței noastră.

în continuare, în prezența mii
lor de participanți la adunare, a 
avut loc solemnitatea înmînării 
unor înalte ordine și titluri ale 
Republicii Socialiste România, con
ferite cu prilejul aniversării a 
două secole de activitate neîn
treruptă a industriei reșițene .

înaltele distincții au fost înminate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Secretarul Consiliului de Stat, to
varășul Constantin Stătescu, a dat 
citire Decretelor Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, prin care se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I Combinatului siderur
gic Reșița și Uzinei de construcții 
de mașini Reșița, precum și titlul 
de ..Erou al muncii socialiste" și 
medalia de aur „Secera și Cioca
nul" unor cadre din industria si
derurgică reșițeană.

De asemenea, prin Decret al 
Consiliului de Stat, pentru merite 
deosebite în muncă, cu prilejul a- 
niversării a două secole de activi
tate neîntreruptă a industriei re
șițene, s-a conferit Ordinul „Steaua 

. Republicii Socialiste România" 
clasa I tovarășilor : Marin C. Do
ine, • s‘<?f de1‘ atelier' la Uzină' de 
construcții de mașini. Dobre St. 
Pleșoianu. maistru principal la 
Combinatul siderurgic ; Ordinul 
„23 August" clasa I tovarășilor : 
Dumitru V. Gropșan. pensionar, 
Mihail M. Lupșan, maistru princi
pal oțelar la Combinatul siderur
gic, Aurel C. Mureșan, șef de ate
lier la Uzina de construcții de ma
șini. Ioan N. Sbierea, director teh
nic la Grupul de uzine-Reșița ; 
„Ordinul Muncii" clasa I tovară
șilor : Anton C. Almăjan, pensio
nar. Constantin I. Dan, director 
general adjunct la Combinatul si
derurgic, Eric F. Feith, maistru la 
Uzina de construcții de mașini, 
Emeric Gonda, laminator șef la 
Combinatul siderurgic, Iosif A. 
Griesbacher, maistru electrician la 
Combinatul siderurgic, Dumitru T. 
Neagrău, director la Combinatul 
siderurgic. Iuliu Adolf Zweker, 
pensionar, Ioan G. Sfercocia, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Reșița al P.C.R. ; ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa a Il-a tovarășilor : Nicolae 
D. Angheloiu, secretarul Comite
tului uzinal de partid al Combina
tului siderurgic. Ion V. Cazacu. 
secretarul Comitetului de partid al 
Uzinei de construcții de mașini, 
Eugen D. Dăscălache, director la 
grupul de uzine Reșița. Vasile N. 
Enășescu. strungar la Uzina de con
strucții de mașini, Niculai C. Lu- 
pașcu, laminator șef la Combinatul 
siderurgic, Petru A. Oprimescu, șef 
de secție la Combinatul siderurgic; 
Ordinul „23 August" clasa a Il-a 
tovarășilor : Nicolae G. Andrițoi, 
tehnician principal la Combinatul 
siderurgic, Traian I. Ciorbă, turnă
tor șef la Combinatul siderurgic, 
Pavel P. Daud, director la Uzina 
construcții de mașini, Francisc 
Kiraly, șef de atelier la Uzina 
construcții de mașini, Dumitru 
Mândrie, șef de atelier la Uzina 
construcții de mașini, Richard 
Szattinger, director la Combinatul 
siderurgic: „Ordinul Muncii" clasa 
a Il-a tovarășilor: Ion G. Burileanu, 
electrician la Combinatul siderur
gic, Rudolf A. Barany, topitor la 
Uzina de construcții de mașini. Io
sif G. Belgrasch, maistru principal 
la Uzina de construcții de mașini, 
Nichita A. Boru. maistru principal 
la Uzina de construcții de mașini, 
Mihai G. Chivari, președintele Co
mitetului sindicatului din Combina
tul siderurgic, Ion I. Dăscălescu, di
rector la Combinatul siderurgic, 
Mihai M. Gavra, lăcătuș la Uzina 
de construcții de mașini, Iosif- 
Aurel I. Iererriia, director tehnic la 
Combinatul siderurgic, Francisc V. 
Kasak, pensionar. Ladislau A. Ka- 
pornyai, maistru furnalist la Com
binatul siderurgic, Ion G. Pănescu, 
maistru la Combinatul siderurgic, 
Gheorghe I. Papavă, maistru princi
pal la Combinatul siderurgic, Ale
xandru F. Pomean, șef de atelier la 
Combinatul siderurgic, Ervin H. 
Palicska, strungar la Uzina de con
strucții de mașini, Iosif S. Sandt, 
strungar la Uzina de construcții de 
mașini, Polidor G. Sulea, inginer la 
Uzina de construcții de mașini. Mi
hai I. Trocan, șef de echipă la Uzina 
de construcții de mașini-Reșița, 
Dimitrie D. Tablă, șef de echipă la
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Uzina de construcții de mașini, 
Gheorghe A. Velcelean, mecanic la 
Combinatul siderurgic, Maria A. 
Vermeșan, lăcătuș la Uzina de con
strucții de mașini.

Prin același Decret s-au confe
rit. de asemenea, alte 354 ordine și 
806 medalii ale Republicii Socia
liste România unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, econo
miști și funcționari de la Combina
tul siderurgic și Uzina de construc
ții de mașini din Reșița.

A luat apoi cuvîntul $Qyy 
Constantin, director general al 
Centralei siderurgice Reșița, care 
a spus :

Permiteți-mi,. să exprim de aici, 
de la tribuna aeeșteL-mari și emo- . ■ 
ționante adunări populare, consa7 
erata uzinelor reșițene bicentenare, 
bucuria’șl satisfacția iniilor de si
derurgiști și constructori de mașini 
din „Cetatea de foc“ de a avea în 
mijlocul lor, la această memorabilă 
aniversare, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, precum și pe cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Trăind sentimentele de recunoș
tință și înaltă cinstire a faptelor 
de muncă ale înaintașilor noștri, 
în_ același timp simțim o înaltă 
mindrie patriotică și cetățenească 
pentru realizările pe care oamenii 
Reșiței de azi, alături de întregul 
nostru popor, le-au obținut în ul
timii 27 de ani, sub conducerea în
țeleaptă și clarvăzătoare a Partidu
lui Comunist Român.

Sîntem nespus de mîndri, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că ați acceptat invitația de a fi ală
turi de noi în această zi memora
bilă a sărbătoririi a două secole de 
activitate industrială neîntreruptă 
pe vatra de foc a Reșiței.

Dedicată sărbătoririi bicentena
rului activității continue a uzinelor 
din Reșița, adunarea de azi. ono
rată de înalta dumneavoastră pre
zență și a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
nostru, va rămîne înscrisă cu li
tere de aur în cartea de aur a Re
șiței. Această amplă și emoționan
tă manifestare va figura la loc de 
cinste în filele istoriei metalurgiei 
românești, în inimile și conștiința 
noastră, a tuturor, ca unul din cele 
mai importante și semnificative 
momente din șirul manifestărilor 
care au precedat sărbătoarea noas
tră de azi.

Sîntem îndatorați partidului nos
tru pentru condițiile mereu mai 
bune de muncă și viață pe care 
ni le-a creat și ni le creează. Ex
primăm aici, în fața dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la acest excepțional 
moment de cinstire a tradițiilor 
muncitorești, de muncă și luptă a 
metalurgiștilor reșițeni', legămîntul 
nostru fierbinte de a ridica pe noi 
trepte moștenirea valoroasă a îna
intașilor.

Ne angajăm să înnobilăm tot 
mai mult, cu caratele muncii noas
tre prezente, atributele de preț 
ale moștenirii Reșiței muncitoare 
— măiestria și exigența profesio
nala, capacitatea de creație tehnică 
și devotamentul pentru cauza so
cialismului și comunismului.

Folosesc acest prilej pentru a vă 
raporta, tovarășe secretar general, 
că toți oamenii muncii din Reșița 
sînt angajați cu întreaga lor pu
tere de muncă și capacitate în mă
reața operă de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră. Cincinalul 
precedent a fost încheiat de colec
tivele combinatului siderurgic și 
uzinei constructoare de mașini 
realizări remarcabile.

Cu aceeași dăruire muncesc __ 
derurgiștii și constructorii de ma
șini pentru îndeplinirea exemplară 
a prevederilor planului cincinal 
pe perioada 1971—1975. în primei» 
8 luni ale acestui an. Combinatul 
siderurgic și Uzina constructoare

f *

cu

81-

(Continuare inpag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
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la adunarea populară din Reșița
Dragi tovarăși.

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Reșița și ai județului 
Caraș-Severin. un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, în
delungate).

Vizita pe care o facem astăzi și 
această adunare populară sint con
sacrate unui eveniment istoric din 
viața orașului dumneavoastră — și 
anume împlinirea a 200 de ani de 
la începerea activității siderurgice. 
Iată de ce doresc să vă adresez 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
acestui mare eveniment din viața 
localității dumneavoastră. (Aplauze 
puternice, ovații).

Timp de 175 de ani. Reșița n-a 
ajuns să producă anual decît circa 
200 mii tone de oțel ; astăzi, ea 
produce aproape 800 mii tone, iar 
in 1975 va trebui să realizeze 1,1 
milioane tone. Iată de ce aș dori să 
adaug la istoria dumneavoastră 
străveche și istoria mai nouă, a 
perioadei edificării socialiste — 
cînd Reșița a cunoscut o puternică 
dezvoltare și înflorire — și să vă 
felicit călduros pentru rezultatele 
deosebite obținute în construcția 
socialistă. (Aplauze îndelungate). 
Și deoarece în Reșița lucrează de 
un timp, ca unitate separată, și 
Uzina constructoare de mașini, a- 
ceste felicitări sint adresate deo
potrivă și constructorilor de ma
șini care, la fel ca siderurgiștii, au 
obținut rezultate deosebite în anii 
socialismului ; de fapt, uzinele 
constructoare de mașini din Reși
ța se numără printre cele mai mari 
uzine din România 1 (Aplauze în
delungate, puternice).

în cursul vizitei de astăzi, am 
putut constata cu deosebită satis
facție schimbările care au inter
venit în activitatea acestor două 
importante uzine de la ultima vi
zită pe care am făcut-o aici. Aș 
dori să menționez rezultatele bune 
obținute atît în ce privește realiza
rea planului cincinal încheiat la 
sfîrșitul anului 1970, cit și în în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
noului plan cincinal pe primele opt 
luni ale anului, și să adresez cele 
mai calde felicitări tuturor lucră
torilor — muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor — colectivelor de 
conducere ale acestor două mari 
uzine. (Aplauze puternice).

Cunoașteți programul elaborat 
de Congresul al X-lea privind dez
voltarea industriei socialiste în 
România. în cadrul uriașei activi
tăți pe care clasa noastră munci
toare, întregul popor sînt chemate 
s-o desfășoare în următorii cinci 
ani. celor două uzine reșițene le re
vin sarcini deosebit de mari. Ți- 
nind seama de experiența îndelun
gată a acestor două colective de 
muncitori și specialiști, am consi- 

J derat că trebuie să aducem unele 
îmbunătățiri față de planul inițial, 
in sensul majorării producției, atît 
la Combinatul siderurgic, cit și la 
Uzinele constructoare de mașini. 
Dorim ca oțelarii, siderurgiștii de 
aici să producă mai mult, să dea 
oțeluri de mai bună calitate : vrem 
ca Reșița să devină unul din prin
cipalele centre producătoare de 
oțel de înaltă tehnicitate. (Aplauze 
îndelungate). De asemenea, avind 
în vedere experiența Uzinelor con
structoare de mașini din R:.'.;. 
am ajuns la concluzia să-i majo
răm — intr-un mod substanțial — 

sarcinile din actualul cincinal. De 
altfel, in program era prevăzut să 
începeți să produceți și motoare 
navale, dar am mai adăugat la a- 
ceasta și o secție nouă de utilaj 
siderurgic. Sperăm că constructorii 
de mașini vor reuși să realizeze în 
bune condiții aceste sarcini mari 
care le stau in față. Acesta este — 
ca să spun așa — darul pe care îl 
fac Comitetul Central al partidu
lui și guvernul muncitorilor și in
ginerilor din Reșița. Aceasta este 
o dovadă a încrederii pe care parti
dul o are în clasa muncitoare, in 
oamenii muncii din acest vechi 
centru muncitoresc al patriei noas
tre 1 (Aplauze puternice).

Avem deplina convingere că 
colectivele de oameni ai muncii 
din Reșița — care și pînă acum 
și-au îndeplinit ctf cinste sarci
nile ce le-au avut — vor lua 
toate măsurile și, sub conducerea 
organizațiilor de partid, vor rea
liza in bune condiții prevede
rile noului cincinal, situîndu-se 
astfel pe unul din locurile frun
tașe in sectoarele respective de 
activitate din întreaga țară. (A- 
plauze puternice).

Folosind prilejul împlinirii a 
200 de ani de existență a uzine
lor — și adăugind la aceasta și 
rezultatele bune obținute în anii 
construcției socialiste — am ho- 
tărît să fie decorate ambele uzine 
cu ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I. Țin să 
felicit aceste colective, pe toți mun
citorii, tehnicienii și inginerii, con- 
siderînd că înmînarea acestor înalte 
distincții ambelor uzine, colective
lor lor, înseamnă atît o apreciere 
a activității de pînă acum, a oa
menilor muncii din aceste între
prinderi, cît și o manifestare a 
încrederii în activitatea pe care o 
vor desfășura în viitor. (Aplauze 
îndelungate, puternice). Țin, de 
asemenea, să adresez felicitări 
noilor Eroi ai Muncii Socialiste 
din Reșița, celorlalți tovarăși care 
au primit astăzi ordine ale Re
publicii Socialiste România — sau 
care le vor primi ulterior — și să 
le urez tuturor multe și multe 
succese în activitatea lor viitoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,

In anii socialismului, o dată cu 
puternica dezvoltare a uzinelor re
șițene, s-au produs transformări 
adinei în viața orașului, a muni
cipiului de astăzi, a tuturor locui
torilor lui. Cunoașteți bine cum 
arăta Reșița în trecut ; vedeți ce 
s-a construit aici în anii socialis
mului, ce s-a realizat în cincinalul 
care a trecut. Cunoașteți, de ase
menea, prevederile noului cincinal 
în acest domeniu. Intr-adevăr, Re
șița se înfățișează astăzi ca un oraș 
modern și are perspectiva să se 
numere printre orașele bine orga
nizate, care să asigure oamenilor 
muncii condiții de locuit și de via
ță din cele mai bune. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Preocupîndu-ne de dezvoltarea 
celor două uzine principale din mu
nicipiul dumneavoastră, am ajuns la 
concluzia să construim și unele 
unități de industrie ușoară, care să 
ofere condiții de muncă îndeosebi 
femeilor. în acest sens, în actualul 
cincinal se va construi aici o fila
tură și o țesătorie, unde vor lucra 
peste 2 000 de muncitori, în marea 
majoritate femei. (Aplauze puter
nic?).

Nu doresc să mă refer la alte 
construcții social-culturale care se 

prevăd a fi realizate la Reșița. A- 
ceste prevederi vă sint cunoscute 
— și am convingerea că tovarășii 
de la consiliul popular orășenesc 
vor acționa în așa fel îneît ele să 
fie realizate la timp, asigurind îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii.

După cum vedeți, tovarăși, o 
dată cu preocuparea pentru dez
voltarea industriei, sporirea conti
nuă a producției și ridicarea calită
ții producției, ne îngrijim perma
nent de creșterea bunăstării ma
selor populare. întreaga politică a 
partidului nostru este închinată 
omului, fericirii lui ! Socialismul 
însuși înseamnă bunăstarea și fe
ricirea tuturor celor ce muncesc ! 
Vom face totul ca viața poporului 
român să devină cît mai fericită, 
cît mai îmbelșugată ! In aceasta 
constă linia generală elaborată de 
Congresul al X-lea al partidului, 
acesta este, de fapt, țelul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România ! (Aplauze 
puternice, îndelungate, ovații).

Dragi tovarăși,

Nu aș putea să nu reamintesc, la 
această adunare populară, frumoa
sele tradiții revoluționare ale Re- 
șiței. După cum știți, acum trei ani 
am aniversat aici împlinirea a 100 
de ani de la înființarea primei or
ganizații muncitorești din Reșița, 
care a avut legături cu Internațio
nala I. Istoria Reșiței este deci 
strîns legată de istoria dezvoltării 
mișcării revoluționare din Româ
nia și, ulterior, de istoria creării 
și dezvoltării partidului comunist. 
Aici, la Reșița, a existat o puterni
că organizație a partidului comu
nist ; a existat, de asemenea, după 
cum știți, aici, o organizație a 
Partidului Social-Democrat ; după 
unificare, din aceste organizații 
s-a dezvoltat o puternică organiza
ție a Partidului Comunist Român, 
care conduce întreaga activitate de 
construcție socialistă din Reșița. 
Iată de ce aș dori ca, în mod deo
sebit, să adresez la această adu
nare calde felicitări vechilor mem
bri ai partidului nostru, vechilor 
revoluționari, cît și noilor comu
niști. împreună, ei formează as
tăzi o puternică organizație — de 
circa zece mii de membri — care 
se situează în fruntea luptei pentru 
realizarea sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului, 
unind în jurul ei pe toți cei ce 
muncesc din Reșița. (Aplauze pu
ternice, îndelungate, ovații).

Aici, în Reșița, au trăit, au lu
crat și au luptat împreună români, 
germani, maghiari, sîrbi și alte na
ționalități. împreună, ei au făurit 
tot ce s-a ridicat pe aceste me
leaguri, împreună au constituit 
și organizațiile muncitorești și 
prima grupă comunistă din 1918, 
au format și sfatul muncitoresc 
care în 1918 a votat pentru unirea 
țării noastre, adueîndu-și contribu
ția la crearea statului național ro
mân. Muncind și luptînd împreună, 
oamenii muncii din Reșița, fără 
deosebire de naționalitate, au fău
rit o puternică unitate și frăție, 
așa cum s-a făurit în întreaga 
noastră țară o puternică unitate 
care asigură dezvoltarea cu succes 
a construcției socialiste din Româ
nia, independența și suveranitatea 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, îndelungate). De fapt, 
dumneavoastră știți bine că, a- 
tunci cînd trebuie să produci oțel 
sau fontă, nimeni nu te întreabă ce 
naționalitate ai, ci dacă cunoști 

bine meseria ; la fel, dacă trebuie 
să produci motoare electrice sau 
diferite alte mașini, ești întrebat 
dacă știi să le realizezi. Clasa 
noastră muncitoare, muncitorimea, 
indiferent de naționalitate, a avut 
și are un singur deziderat : acela 
de a fi stăpînă pe destinele sale, 
de a-și asigura, prin unitatea sa 
in jurul Partidului Comunist Ro
mân, o dezvoltare liberă, bunăsta
rea și fericirea. De aceea, pentru 
reșițeni — ca și pentru toți oa
menii muncii din România, fără 
deosebire de naționalitate — se 
pune o singură problemă : de p 
face totul pentru a întări unitatea 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân, pentru înfăptuirea politicii 
sale interne și externe — politică 
ce corespunde pe deplin năzuințe
lor tuturor oamenilor muncii. 
(.Aplauze îndelungate, puternice).

Dezvoltînd economia, amplasînd 
în mod rațional industria, forțele 
de producție pe întregul teritoriu 
al țării, creăm condiții pentru ma
nifestarea în fapt a adevăratei ega
lități în drepturi, inclusiv în ce 
privește condițiile de învățămînt 
și activitatea culturală în limba 
proprie. Partidul nostru a înfăptuit 
și înfăptuiește consecvent politica 
sa marxist-leninistă de deplină 
egalitate în drepturi între toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate ! Aceasta constituie 
una din marile realizări ale parti
dului comuniștilor ! (Aplauze pu
ternice).

întreaga noastră activitate este 
legată, desigur, de rezolvarea mul
tiplelor probleme ale dezvoltării 
României. Partidul nostru comu
nist consideră că îndatorirea sa 
fundamentală este de a* se preo
cupa de edificarea în cele mai 
bune condiții a noii orînduiri, 
de aplicarea legităților generale ale 
construcției socialiste la condițiile 
concrete ale României. Prin aceas
ta, el își îndeplinește îndatorirea 
sa de partid comunist în fața cla
sei muncitoare, a întregii noastre 
națiuni. Totodată, noi considerăm 
că, îndeplinindu-ne această obliga
ție, răspundem și unei îndatoriri 
internaționale, deoarece, realizînd 
în bune condiții dezvoltarea so
cialistă a României, ne facem dato
ria și față de clasa muncitoare din 
țările socialiste, de popoarele care 
construiesc socialismul, de forțele 
revoluționare, antiimperialiste de 
pretutindeni. Edificînd cu succes 
orînduirea nouă în patria noastră, 
contribuim în același timp la întă
rirea forței și prestigiului socialis
mului în lume ; de aceea, noi pu
nem și vom pune și în viitor pe 
prim plan făurirea în cele mai 
bune condiții a construcției socia
liste în România. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Desigur, nu uităm nici un mo
ment că îndatoririle noastre inter
naționale nu se opresc aici, că tre
buie să dezvoltăm continuu colabo
rarea cu toate țările socialiste, cu 
partidele comuniste și muncito
rești, cu toate forțele antiimperia
liste. Istoria mișcării revoluțio
nare, istoria partidului nostru con
stituie o dovadă grăitoare a felu
lui în care comuniștii români — 
iar în anii construcției socialiste 
întregul nostru popor — au știut 
și știu să răspundă acestor înalte 
îndatoriri internaționaliste. Am 
fost prezenți și pe baricadele 
Comunei din Paris și ale revolu
ției din Rusia, am luptat împotriva 
fascismului din Spania și din alte 
țări ; în timpul celui de-al doilea 
război mondial, comuniștii și an-

Aplauze entuziaste pentru conducătorii partidului și statului

tifasciștii români și-au dat din 
plin contribuția de sînge la vic
toria finală asupra fascismului ; 
de asemenea, armata română, po
porul român au luptat și au dat 
grele jertfe în bătăliile pentru în- 
frîngerea Germaniei hitleriste. Aș 
putea -'spune că nu este moment 
mai important în mișcarea revo
luționară din ultimii o sută de ani 
în care revoluționarii români să 
nu fi fost prezenți, să nu-și fi 
adus contribuția lor la lupta for
țelor revoluționare pentru pro
gres social și pace, pentru victoria 
socialismului. Iată în ce constă 
internaționalismul nostru, al cla
sei muncitoare, al poporului ro
mân ! (Aplauze prelungite). Am 
acționat întotdeauna și acționăm 
cu consecvență pentru dezvolta
rea colaborării cu toate țările so
cialiste, convinși că întărirea uni
tății tuturor celor 14 țâri socia
liste reprezintă o necesitate pen
tru afirmarea forței socialismului 
în lume, pentru întărirea luptei 
antiimperialiste de pretutindeni. 
De aceea, și în viitor vom face 
totul pentru a întări colaborarea 
și unitatea țărilor socialiste ! (A- 
plauze puternice, prelungite).

Ne preocupăm continuu de în
tărirea colaborării cu mișcările de 
eliberare națională, acordăm spri
jinul nostru acestor mișcări, po
poarelor care luptă împotriva co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui. întărim solidaritatea cu po
poarele care au scuturat jugul co
lonial, imperialist și luptă pentru 
dezvoltarea lor independentă, pen
tru a fi stăpîne pe bogățiile lor 
naționale și a-și hotărî de sine 
stătător destinele, fără nici un a- 
mestec din afară. Aceasta este o 
activitate concretă de întărire a 
solidarității internaționale, a inter
naționalismului proletar ! (Aplau
ze puternice).

Am sprijinit și sprijinim lupta 
poporului vietnamez, a celorlalte 
popoare din Indochina împotriva 
intervenției imperialiste ; susținem 

cererea lor dreaptă pentru retra
gerea deplină și în cît mai scurt 
timp a trupelor americane și a 
celorlalte trupe intervenționiste din 
Vietnam și Indochina, pentru ca 
popoarele indochineze să-și poată 
hotărî dezvoltarea viitoare așa cum 
doresc. Sprijinim, de asemenea, 
lupta pe care o duc forțele revd^ 
luționare, progresiste de pretutin
deni. Acționînd în felul acesta, noi 
pornim tocmai de la obligațiile 
noastre internaționaliste, de la uni
tatea dintre sarcinile naționale și 
internaționale, de la înțelegerea că 
numai îmbinînd în mod armonios 
aceste sarcini, preocupîndu-ne per
manent de toate aceste laturi, noi 
ne manifestăm ca revoluționari și 
comuniști, asigurînd atît dezvolta
rea cu succes a socialismului în 
România, cît și creșterea prestigiu
lui socialismului în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Desigur, tovarăși, ne preocupăm 
de problemele securității europene 
pentru că dorim ca Europa să de
vină un continent al păcii și co
laborării pașnice, unde să fie ex
clusă folosirea forței sau amenin
țarea cu forța. Totodată, pornind 
de la principiile coexistenței paș
nice, acționăm pentru așezarea re
lațiilor dintre toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, ale respectării indepen
denței și suveranității naționale și 
avantajului reciproc. Dorim să ne 
aducem din plin contribuția la 
instaurarea în Europa a unor ast
fel de relații — politice, economice, 
culturale, științifice — care să 
permită fiecărei națiuni de pe con
tinentul nostru să se dezvolte în 
mod nestingherit, potrivit dorinței 
și voinței sale. (Aplauze puternice).

Putem afirma, deci, cu tărie că 
întreaga politică a partidului nos
tru — internă și externă — are un 
caracter profund realist, este o po
litică marxist-leninistă izvorîtă din 
interesele dezvoltării socialiste a

României, cît și din interesele ge
nerale ale socialismului și păcii în 
lume. In acest spirit vom continua 
să acționăm întotdeauna, făcîn- 
du-ne astfel datoria atît față de 
națiunpa noașțră șqpiaRstă, cît și ■■ 
față de forțele antiimperialiste din 
întreaga lume- (Aplauze prelungite).

Nu doresc să mă mai refer și 
la alte probleme. Cunoașteți ulti
mele măsuri privind îmbunătățirea 
activității ideologice ; cunoașteți, 
de asemenea, rolul pe care îl are 
în țara noastră clasa muncitoare, 
ca clasă conducătoare a societății, 
preocuparea partidului pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, pen
tru afirmarea omului nou, înaintat 
al societății noastre. Tocmai de 
aceea îmi exprim convingerea că 

reșițeni, toți oamenii 
municipiul dumnea

muncitorii 
muncii din
voastră, nu vor precupeți nimic 
pentru a înfăptui sarcinile ce le
revin din marele program elaborat 
de Congresul al X-lea al partidu
lui. (Aplauze prelungite, urale).

Știm, tovarăși, că sarcinile supli
mentare pe care le aveți nu sînt 
ușoare, că ele vor cere eforturi 
mari atît comitetului de partid, cît 
și comitetelor și consiliilor oameni
lor muncii din aceste două uzine, 
tuturor muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor. Avem însă convin
gerea că veți face totul pentru a 
vă îndeplini în cele mai bune con
diții sarcinile ce vă revin, ast
fel ca la sfîrșitul acestui cincinal 
să puteți ocupa un loc fruntaș. Vă 
doresc din toată inima noi și mari 
succese în activitatea dumneavoas
tră, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite; 
ovații prelungite. Cei prezenți la 
adunare scandează minute in șir 
„Ceaușescu-P.C.R.“. Răsună puter
nice aclamații pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Marea adunare a oamenilor muncii din Reșița consacrată bicentenarului acestui puternic centru industrial
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de mașini Reșița au realizat în plus 
produse in valoare de peste 100

Actualul plan cincinal pune sar
cini deosebite în fața colectivelor 
de muncă ale combinatului și uzi
nei constructoare de mașini Reșița 
în paralel cu creșterile de produc
ție accentuăm în mod deosebit la
tura calitativă a producției. Creș
terea eficienței economice o reali
zăm. tovarășe secretar general, și 
prin transpunerea cu fermitate în 
viață a indicațiilor deosebit de pre
țioase pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei pe care ați făcut-o a- 
cum trei ani în secțiile combinatu
lui și uzinei constructoare de ma
șini. Continuăm cu succes acțiunile 
de autoutilare și autodotare în ca
drul celor două uzine.

Muncind cu pricepere și fără 
răgaz, exploatînd la maxiftnum ca
pacitățile de producție existente, 
orientindu-ne întreaga activitate 
după indicațiile date de dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. sîntem hotărîți 
să adăugăm noi izbînzi de muncă 
realizărilor de pînă acum, să ob
ținem cit mai curind posibil indici 
de producție și economici compa
rabili cu cei obținuți în statele 
cele mai industrializate ale lumii.

Ca și pînă acum, vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că și pe 
viitor vom fi alături de dumnea
voastră. care, aflîndu-vă în frun
tea partidului și statului, desfâșu- 
rați cu deosebită hotărîre și con
secvență o activitate plină de pa
siune comunistă în interesul con
struirii socialismului și comunis
mului în patria noastră, în intere
sul cauzei socialismului și comu
nismului pe plan internațional.

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, că uzinele din Re
șița, dotate cu o tehnică modernă 
de prim rang și în care lucrează 
oameni cu înalt nivel de calificare, 
sînt capabile să înfăptuiască orice 
sarcină trasată de conducerea de 
partid și de stat.

Mulțumindu-vă pentru înaltele 
distincții care au fost acordate celor 
două uzine, în numele meu perso
nal și al celorlalți decorați, ca 
semn al înaltei prețuiri a muncii 
noastre neobosite, vă asigurăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că siderurgiștii și constructorii de 
mașini din uzinele reșițene bicen
tenare, piloni de nădejde ai indus
trializării socialiste a țării, se vor 
găsi întotdeauna — cu faptele și 
Împlinirile lor de muncă — in pri
mele rinduri ale harnicului detașa- 

. ment al metalurgiștilor în gran
dioasa operă de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul României.

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru sprijinul acordat, pentru rezol
varea problemei majore de stabilire 
a amplasamentului noului sector de 
laminoare al combinatului, pentru 
participarea dumneavoastră la a- 
ceastă sărbătoare a Reșiței bicen
tenare. vă dorim, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să trăiți 
mulți ani, în deplină sănătate și 
fericire spre bucuria și folosul în
tregii noastre națiuni, a României 
socialiste, cunoscută și prețuită azi 
in lume.

in cuvintui său, Cercega Tro- 
jțjn ilegalist, maistru la Uzina 
constructoare de mașini Reșița, a 
spus :

Prezența în mijlocul locuitorilor 
din municipiul Reșița a iubitului 
nostru conducător de partid și de 
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă un minunat prilej de a 
mă face mesagerul vechilor mem
bri de partid de pe aceste melea
guri pentru a transmite secretaru
lui general al partidului nostru, ce
lorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, multă sănătate și 
viață îndelungată.

Stăpinit de emoția și bucuria pe

Pe străzile RejiJei, conducătorii partidului fi statului sînt aclamați de mii de oameni

care o împărtășesc toți locuitorii 
Reșiței in aceste momente, vreau 
să aduc mulțumirile noastre, ale 
membrilor de partid din ilegali
tate. scumpului nostru tovarăș 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija, 
respectul și încrederea ce ne-o a- 
cordă, consult indu-ne în problemele 
majore ale politicii generale a par
tidului și statului nostru.

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
noi, generația de ieri, care am 
luptat pentru consfințirea dreptului 
la muncă și o viață omenească ce
lor care trudeau în condiții grele 
în fabrici, mine și pe ogoare, avem 
fericirea de a ne vedea astăzi a- 
ceste vise împlinite. Și dacă ele 
au devenit realitate, aceasta se da- 
torește partidului nostru iubit — 
partidului comuniștilor.

Nu o dată, delegați din multe 
țări capitaliste care ne-au vizitat 
uzina, secția în care lucrez, au 
declarat : „La noi nu există o a- 
semenea mare hală, spațioasă, lu
minată, condiții excepționale pen
tru confecționat modele ca la voi". 
E firesc, într-o țară capitalistă 
nimeni nu se interesează de viața 
muncitorilor.

La noi, la Reșița, societatea ano
nimă pe acțiuni — U.D.R.— nu s-a 
gindit niciodată să aloce sume din 
care să se construiască hale cu 
condiții corespunzătoare de muncă, 
locuințe, cămine, case de cultură, 
creșe, spitale și alte obiective de 
interes obștesc pentru creșterea ni
velului de trai material și cultural 
al reșițenilor, al locuitorilor de pe 
aceste meleaguri.

Realitățile de azi din România 
socialistă nu pot fi contestate de 
nimeni. Sînt în măsură să spun 
că oamenii care nu ne-au văzut 
Reșița și țara de un sfert de veac 
au rămas pur și simplu uluiți de 
realizările obținute de harnicul 
nostru popor.

Spun toate acestea, tovarăși, nu 
pentru că am cuvîntul la o adu
nare festivă. Am spus toate aces
tea in puține cuvinte pentru că nu 
toți tovarășii prezenți cunosc tre
cutul zbuciumat al muncitorilor 
care au lucrat pe întinsele domenii 
ale societății U.D.R.

Reșița este în plină înflorire, ca 
de altfel întreaga noastră țară. La 
prefacerile înnoitoare ne aducem 
contribuția atît noi, cei din gene
rația mai veche, cît și cei mai ti
neri locuitori ai acestei vetre me
talurgice. Nouă, celor care am sim
țit din plin gustul amar al exploa
tării, al nesiguranței zilei de miine 
în regimul trecut, ne revine da
toria de a ne aduce o contribuție 
mai substanțială la educarea tine
rei generații in spiritul muncii și , 
al cinstei, sâ-i facem să înțeleagă 
mai bine politica înțeleaptă a par
tidului nostru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi, vechii 
militanți ai partidului, avînd drept 
ghid programul elaborat de dum
neavoastră privind îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice și cul
tural-educative, vom face totul 
pentru a crește un tineret viguros, 
înarmat cu ideologia partidului, 
care să ducă mai departe tradițiile 
revoluționare ale clasei noastre 
muncitoare.

In încheiere, mă angajez în fața 
iubitului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și a ce
lorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, a tuturor ce
lor prezenți, că la locul meu de 
muncă, ca vechi membru de par
tid și ca deputat in consiliul popu
lar al județului, îmi voi face pe 
deplin datoria in interesul socia
lismului, pentru binele oamenilor.

Ringeizen Gertrude, p10- 
fesoară la liceul industrial din 
localitate, care a luat cuvin
tui în continuare, a spus : 

Prezența dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
la marea sărbătoare a celor două 
uzine reșițene umple de bucurie 
inimile noastre, ale tuturor celor 

prezenți. români, germani, sirbi, 
maghiari și de alte naționalități, 
care ne-am înfrățit în muncă, aici 
in Reșița, în mereu tînara „Cetate 
de foc“.

Bucuriei de a vă avea ca oaspete 
îi adăugăm sentimentele de aleasă 
prețuire pe care vi le purtam dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, pentru neobosita 
și multilaterala activitate ce o des- 
fășurați in fruntea partidului și 
statului, pentru elaborarea și în
făptuirea înțeleptei politici interne 
și internaționale a scumpei noastre 
patrii.

Am pășit în primele zile ale 
noului an școlar hotărîți ca în mi
siunea noastră de educatori să să
dim in sufletul copiilor înaltele 
sentimente de patriotism și priete
nie frățească, de dragoste nemăr
ginită față de partid, față de con
ducerea sa înțeleaptă, față de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mult prețuitul și iubi
tul conducător al partidului și sta
tului nostru.

Angajați plenar pentru traduce
rea în fapte a mărețului program 
de îmbunătățire a activității poli
tico-ideologice, de formare a con
științei înaintate, comuniste, ne 
exprimăm hotărîrea de a nu pre
cupeți nimic pentru a îndeplini cu 
un înalt simț de răspundere sar
cinile ce ne revin.

Este de datoria noastră de a 
educa elevii în spiritul dragostei 
și respectului față de muncă, față 
de tot ce făurește poporul nostru, 
de a-i integra în fluxul creator de 
bunuri materiale și spirituale, pen
tru propășirea societății noastre 
socialiste.

Conștiința misiunii noastre so
ciale ne impune să milităm con
secvent pentru creșterea combati
vității revoluționare, să facem to
tul pentru ca școala să combată 
influențele ideologiei străine și să 
cultive la elevii noștri sentimentul 
mindriei patriotice, dragostea și 
respectul pentru tot ceea ce se în
făptuiește in patria noastră co
mună — România socialistă.

In calitatea pe care o am, ca 
educatoare și ca reprezentantă a 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județul Caraș-Seve- 
rin, ne angajăm în fața dumnea
voastră. iubite tovarășe secretar 
general, să muncim cu dăruire și 
perseverență, cu exigență și fer
mitate pentru sporirea contribu
ției noastre la educarea revoluțio
nară. partinică a tinerei generații, 
la realizarea politicii Înțelepte, a 
Partidului Comunist Român.
, Vă. dorim, ști.mațe' toVarașe 
Nicolae Ceaușescu. ’^ahătâte depli
nă și multă putere de muncă in 
activitatea ce o depuneți pentru 
înflorirea patriei noastre socialis
te, pentru fericirea poporului ro
mân.

Strungarul Mihai BîrțU, de la 
Uzina constructoare de mașini 
Reșița, a spus :

Cinstea de a avea in mijlocul 
nostru pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
ne umple inimile de mîndrie și 
bucurie.

Vă rog să-mi permiteți, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în 
numele colegilor mei de muncă să 
ne exprimăm direct sentimentele 
de dragoste și prețuire față de ac
tivitatea neobosită ce o desfășu- 
rați în fruntea partidului și statu
lui, spre binele patriei noastre so
cialiste. al întregului popor.

Avîndu-vă în mijlocul nostru, 
este un minunat prilej de a vă pre
zenta realizările noastre, de a ne 
manifesta totala adeziune față de 
activitatea laborioasă desfășurată 
de partidul și statul nostru. 
Am deosebita satisfacție de a vă 
raporta că salariații secției de mo
toare Diesel, colectiv din care fac 
și eu parte, în frunte cu comuniștii, 
au realizat în decursul a 10 ani de 

activitate, pînă la sfirșitul lui 1970, 
cel de-al 1 000-lea motor Diesel dc 
2 300 CP, iar în acest an colectivul 
secției noastre și-a îndeplinit lună 
de lună sarcinile de plan, cit și 
angajamentele luate. Azi cind săr
bătorim 200 de ani dc activitate a 
uzinei, mulțumim din inimă parti
dului și statului nostru pentru în
crederea pe care o are în muncito
rii, inginerii și tehnicienii reșițeni. 
încredințindu-le să realizeze mașini 
și agregate de înaltă tehnicitate.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii români, sîrbi, germani și de 
alte naționalități vor urma neabă
tut politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vor 
depune întreaga lor putere de mun
că pentru a îndeplini cu cinste sar
cinile care le revin. Prezența dum
neavoastră in bătrîna „Cetate de 
foc“ Reșița, prețioasele indicații pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizi
tei în uzina noastră, constituie un 
imbold pentru toți constructorii de 
mașini de a munci mereu mai bine 
in folosul patriei noastre socialiste, 
al, întregului nostru popor.

Onoarea care mi s-a făcut, acor- 
dîndu-mi-se înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste, reprezintă o 
înaltă apreciere și încredere dată 
colectivului din care fac parte și vă 
asigur, dragi conducători, că vom 
face totul pentru a înfăptui cu 
cinste sarcinile încredințate.

Să trăiți mulți ani, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Andresîndu-se secretarului gene- 
ral al partidului, StUITiatOVICÎ 
StQnCO maistru la Combinatul 
siderurgic Reșița, a spus :

Cu emoție și bucurie nemărginită 
îmi exprim dragostea fierbinte, 
profunda recunoștință și mulțu
mirea oamenilor muncii de la sec
ția reparații și montaje agregate 
siderurgice, pentru că vă aflați din 
nou in mijlocul siderurgiștilor și 
constructorilor de mașini reșițeni.

Noi vă primim cu dragostea, 
respectul și căldura care se cuvin 
celui mai iubit fiu al poporului, ex
ponent al intereselor, năzuințelor 
și aspirațiilor tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, sărbătorind cei 200 de ani 
de foc nestins la Reșița cu rezul
tatele cele mai de seamă care le-a 
cunoscut vreodată istoria acestor 
meleaguri.

Urmincf politica profund mar- 
xist-leninistă a partidului, oamenii 
muncii din județul Caraș-Severin 
— români, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — trăiesc și muficesc 
înfrățiți, strîns uniți. în jurul par
tidului și guvernului nostru, pen
tru a da viață mărețului program 
trasat de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în scumpa noas
tră patrie.

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din secția reparații și 
montaje agregate siderurgice din 
care fac parte s-a străduit să se 
achite de sarcinile ce i-au revenit 
adueîndu-și contribuția la reali
zarea și depășirea planului de pro
ducție al Combinatului siderurgic 
Reșița la fontă, oțel și laminate.

O sarcină de o însemnătate deo
sebită care revine colectivului nos
tru este și aceea de a reconstrui și 
moderniza liniile de laminare, lu
crare care la ora actuală se desfă
șoară conform graficelor de repa
rații. Vă raportăm că termenul de 
dare în funcțiune a acestor linii va 
fi scurtat.

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii de naționalitate 
sirbă din municipiul Reșița și din 
întreg județul Caraș-Severin m-au 
împuternicit să vă transmit totala 
lor adeziune la politica internă și 
externă a statului nostru, hotărîrea 
lor fermă de a depune toate efor
turile pentru traducerea în viață a 
tuturor sarcinilor pe care partidul 

nostru comunist ni le încredin
țează.

Vă urez dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și ce
lorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și dc stat, multă sănătate și 
putere de muncă pentru ridicarea 
României socialiste pe noi culmi 
ale civilizației și progresului.

Să ne trăiți mulți ani, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, cu urale puternice, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Cuvintarea se pu
blică in pagina a Ill-a).

Participanții au urmărit cu viu 
interes, cu deplină aprobare cu- 
vintarca secretarului general al 
partidului, subliniind-o cu repeta
te și îndelungi aplauze, cu urale 
și ovații. Uniți in ginduri, uniți in 
fapte, uniți prin același ideal, oa
menii muncii din Reșița, fără deo
sebire de naționalitate, dau glas 
dragostei lor unanime pentru 
Partidul Comunist Român și pen
tru conducerea sa încercată, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru patria noastră, 
România socialistă. Este o vibrantă 
expresie a unității de monolit din
tre partid și popor, a adeziunii de
pline la politica marxist-leninistă, 
internă și externă, a P.C.R.. a ho- 
tăririi ferme de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea ei, de a contri
bui cu toate forțele la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră, la în
tărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la victoria cauzei 
socialismului și comunismului.

In încheierea adunării, adresîn- 
du-se secretarului general al parti
dului, tovarășul Trandafir Cocîrlă 
a spus : „Vă mulțumim din inimă 
pentru aprecierile calde făcute la 
adresa muncii noastre și pentru 
înaltele distincții acordate celor 
două uzine reșițene și unui însem
nat număr de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și maiștri. Indicațiile 
dumneavoastră sînt pentru organi
zația județeană de partid, pentru 
toți comuniștii, pentru toți oame
nii muncii din municipiul și jude
țul nostru un program concret de 
acțiune, care va sta la baza între
gii noastre activități.

Comuniștii și toți oamenii mun
cii din acest județ — români, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități 
— 'dau o inaltă apreciere politicii 
partidului și statului nostru, mun
cii neobosite pe care dumneavoas
tră o desfășurați în fruntea parți- 

• dului și statului.
La Reșița, străveche vatră a in

dustriei românești, Partidul Co
munist Român are un puternic de
tașament, este urmat cu credință 
și dragoste, ca și in întreaga țară, 
de toți oamenii muncii.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din această citadelă prole
tară vor desfășura în continuare, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, o activitate susținută 
și prodigioasă, vor dezvolta aceste 
mari uzine, vor făuri oțelul și ma
șinile necesare economiei noastre 
socialiste.

Pe baza programului elaborat de 
dumneavoastră pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideologice, 
organizația județeană de partid va 
milita pentru ca oamenii de aici 
să aibă tăria oțelului, o puter
nică conștiință socialistă, să fie ca
racterizați cu toții de o nețărmurită 
dragoste pentru partid și patria 
noastră socialistă.

Vă mulțumim încă o dată pentru 
indicațiile și ajutorul multilateral 
acordat și vă urăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate 
și putere de muncă pentru binele 
poporului și al patriei noastre so
cialiste !“

★
După adunarea populară, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
vizitat o cuprinzătoare expoziție, a- 
menajată la sediul comitetului ju
dețean de partid, care ilustrează dez
voltarea urbanistică a orașului side
rurgiștilor și constructorilor de ma
șini și a perspectivelor sale de viitor. 
O machetă sugestivă, mai multe 
planșe redau imaginea de astăzi 
și de miine a Reșiței. Sint configu
rate noile cartiere, cu blocuri zvel
te, complexele comerciale, edificiile 
sociale, de cultură, artă și învăță- 
mînt. înălțate aici în anii socialis
mului. Exponatele prefigurează, în 
același timp, viitoarele construcții, 
care vor aduce un plus de frumu
sețe Reșiței.

In cadrul discuției avute cu 
specialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat o folosire 
mai rațională a terenului, o mai 
judicioasă amplasare a construc
țiilor, crearea unei puternice artere 
comerciale, să se aibă în vedere 
necesitățile dezvoltării industriale 
și urbanistice a Reșiței, pe o pe
rioadă mai mare de timp.

Seara, conducătorii de partid și 
de stat au asistat la un. frumos 
spectacol, susținut pe scena teatru
lui de stat de artiști amatori și 
profesioniști din județ.

Programul a cuprins cîntece și 
versuri închinate partidului și pa
triei socialiste, Reșiței eroice, me
lodii și jocuri populare din boga
tul folclor românesc, al naționali
tăților conlocuitoare.
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Ion Dumitru 
Petre Dumitrescu

Prima balcaniadă 
matematică a studenților 

și tinerilor cercetători
Incepind de vineri seara, Capitala 

noastră găzduiește o prestigioasă reu
niune științifică internațională dc ti
neret : „Prima balcaniada matema
tică a studenților și tinerilor cercetă
tori", manifestare organizată la ini
țiativa țării noastre.

Manifestarea, menită să stimuleze 
înclinațiile studenților și cercetători
lor în domeniul matematicii, a fost 
inaugurată in aula Universității din 
București. Ea reunește concurențl clin 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România. Tematica înscrisă pe ordi
nea sa de zi se referă la domenii ac
tuale ale acestei științe — tehnica 
matematică și raționamentul matema
tic — in care au fost înregistrate re
zultate deosebite.

La ședința de deschidere a reuniu
nii au participat Marțian Dan, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
asistenta universitară Zoe Ceaușescu, 
președinta Comitetului tineretului u- 
niversitar român de organizare a 
balcaniadei, Ion Borca, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, a- 
cademicieni și alți oameni de știință, 
conducători ai unor instituții culturale 
centrale și ai unor organizații obștești, 
cercetători, studenți.

Lucrările au fost deschise de D. A. 
Kapos, președintele Uniunii balcanice 
a matematicienilor. In numele acestei 
organizații internaționale, vorbitorul

CONCURS CU TEMA:

„Economisirea, semn 

al înțelepciunii"
Casa de Economii și Consem- 

națiuni a Republicii Socialiste 
România organizează cel de-al 
doilea concurs publicistic cu 
tema : „Economisirea, semn al 
înțelepciunii".

Concursul are ca scop stimu
larea creației publicistice pe a- 
ceastă temă și dezvoltarea în 
rindurile populației a spiritului 
de economie și a deprinderii de 
a economisi la C.E.C. La con
curs pot participa gazetarii din 
întreaga țară care lucrează in 
presă sau în instituții de presă.

Fiecare concurent poate parti
cipa la concurs cu unul sau mai 
multe materiale de diferite ge
nuri (articole, reportaje, schite, 
foiletoane, anchete sociale etc.) 
care, prin conținutul lor, contri
buie la .^țimuțarca soiritului de 
economie in rîndul oamenilor 
muncii de la orașe și sate și ale 
tineretului școlar, subliniind a- 
vantaje ale păstrării banilor la 
C.E.C. Materialele trebuie să fi 
apărut in perioada 15 iulie—31 
octombrie 1971 in paginile pre
sei sau să fi fost difuzate prin 
radio și televiziune.

Nu vor fi luate in considerare 
articolele de analiză și materia
lele cu caracter de publicitate.

Materialele pentru concurs 
(cele apărute in presă — decu
pate, iar cele difuzate prin ra
dio și televiziune — dactilogra
fiate și purtind data transmite
rii. cu viza redactorului-șef) se 
vor trimite direct de către autor
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cinema
• Start la moștenire : SALA PA- 
LATULUI (seria de bilete 3776) — 
17.45; (3506) — 20,15, FESTIVAL —

• 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.
• 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 : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Asediul : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS — 10; 
12,30; 15; 17,30, la grădină — 20.
• Visele copilăriei ; Culturismul ; 
Vînătoarea ; Orizont științific nr. 
8/1971 ; Pulberea răului ; Omagiu : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în con
tinuare.
• 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, MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Lumea minunată a fraților 
Grimm : CINEMATECA (sala U- 
nion) — 9.30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Ctntărețul 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 ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Hello Dolly : FEROVIAR — 9; 
12,30; 16,30; 20, GRĂDINA FESTI
VAL — 19,30.
• Cortul roșu : VITAN — 16, la 
grădină — 19,30.
• O floare și doi grădinari : LU
MINA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• Riscul : PACEA — 15.45; 18; 20.
• Sunetul muzicii : DACIA — 

8.30-18,45 în continuare, VIITORUL
— 16; 19,30.
• Direcția Berlin : CRÎNGAȘI — 
16; 18; 20.
• Tick, Tick, Tick : BUCEGI — 

și-a exprimat, între altele, satisfacția 
că România, țară cu vechi tradiții in 
domeniul științelor matematice, găz
duiește prima reuniune de acest gen.

Au rostit apoi saluturi acad. B. Pet- 
kantschin — Bulgaria ; prof. B. Mar- 
janovid — Iugoslavia, acad. Gr. Moisll, 
președintele Societății de științe ma
tematice din Republica Socialistă 
România, și acad. Nicolae Tcodorescu, 
președintele Comitetului Național Ro
mân pentru Uniunea balcanică a ma
tematicienilor, secretarul general al 
Uniunii balcanice a matematicienilor.

Actuala manifestare științifică, la 
care fiecare din țările participante 
este prezentă cu cite trei candidați 
propuși de comitetele naționale bal
canice, va fi urmată, între 19 și 21 
septembrie, de o sesiune a tinerilor 
matematicieni prezenți, precum și de 
conferințe ale unor personalități in 
domeniul respectiv. La închiderea 
balcaniadei de matematică, cele mal 
valoroase lucrări vor fi publicate in 
paginile unei culegeri de specialitate, 
care vo fi difuzată pe plan internațio
nal.

Lucrările continuă.
★

în seara aceleiași zile, Asociația oa
menilor de știință din Republica So
cialistă România a oferit un cocteil 
in onoarea participanților la prima 
balcaniadă matematică a studenților 
și tinerilor cercetători.

(Agerpres)

pe adresa : Casa de Economii și 
Consemnațiuni, serviciul popu
larizare, București, Calea Victo
riei nr. 13, cu mențiunea: pentru 
concursul „Economisirea, semn 
al înțelepciunii", pină la data de 
5 noiembrie 1971.

Juriul concursului, format din 
reprezentanți ai presei centrale 
și locale (desemnați de redacțiile 
acestora) și ai Casei de Econo
mii și Consemnațiuni. va acorda 
ciștigătorilor concursului urmă
toarele premii și mențiuni :

Premiul I : un libret de econo
mii cu dobindă. cu o depunere 
inițială de 6000 lei.

Premiul II : un. libret de eco- , , 
nomii cu dobindă. cu o depu
nere inițială de .4000 lei.

Premiul III : un libret de e- 
conomii cu dobindă, cu o depu
nere inițială de 3000 lei.

De asemenea, se vor acorda 
trei mențiuni constind in librete 
de economii cu o depunere ini
țială de 1 000 lei fiecare.

★
Participanții la concurs pot so

licita informații și material do
cumentar in legătură cu diferite 
aspecte ale acțiunii de economi
sire din țara noastră la Centra
la Casei de Economii și Con
semnațiuni, serviciul populariza
re, Calea Victoriei nr. 13, Bucu
rești. sau la direcțiile județene 
C.E.C.

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.
• Ti cunoașteți pe Urban 7 : 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.
• Săptămina nebunilor : MUNCA 
— 16; 18; 20, FLACĂRA — 15.30; 18;
20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
CIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Greșeala fatală : UNIREA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Tntîlnire cu o necunoscută : FE
RENTARI — 15,30; 17.45; 20.
• Genoveva de Brabant : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : D-ale carnavalului — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
— 19,30.

tv
16.15 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană.
18,00 Atletism : Campionatele In

ternaționale ale României. 
Aspecte înregistrate de la 
stadionul „Republicii". Co
mentează Nicolae Mărășescu 
și Cristian Țopescu.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptărnîna internațională.
20.15 Teleenclclopedla.
21.15 La vlrsta Întrebărilor. Spec

tacol muzlcal-umoristlc cu 
tineri actori șl interpret de 
muzică ușoară.

32,25 Film documentar : Imagini 
din Chile.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Cîntece de petrecere.
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pagina economică
l/b/n acționa cu hotărire pentru

a crea bunuri de larg consum
PERICOL

DE BRUMA

in sortimente cit mai variate,
de calitate cit mai înaltă!"

, Organizații de partid, sindicale și ale U.T.C., conducerile a tot mai multe 
întreprinderi industriale și unități cooperatiste continuă să adreseze tele- 
sraine Comitetului Central al Partidului Comunist Român, secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin care iși exprimă senti
mentele dc adincâ recunoștință pentru grija deosebită pentru îmbunătățirea 
ticiti oamenilor mumii, pentru telul cum sint abordate și soluționate proble
mele legate de creșterea continua a nivelului de trai al poporului. Totodată, 
in telegrame se exprimă hotărirea fermă a oamenilor muncii de a face io
tul pentru realizarea sarcinilor cuprinse in scrisoarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu unităților economice din domeniul producției și desfa
cerii bunurilor de larg consum.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, se arată in telegrama Comi
tetului Executiv CENTROCOOP. că 
organizarea producției și a muncii, 
folosirea mai deplină a capacităților 
de producție. îmbunătățirea calității 
produselor. întărirea disciplinei pre
cum și indicațiile date in legătură cu 
dezvoltarea bazei comerciale și per
fecționarea continuă a unităților de 
desfacere în vederea aprovizionării 
in condiții cit mai bune a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, vor 
in centrul preocupărilor noastre v. 
vom face totul pentru realizarea lor 
exemplară.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că. punind in aplicare prețioa
sele dumneavoastră indicații cuprinse 
in cuvintul adresat celui de-al V-lea 
Congres al cooperației de consum, 
organizațiile noastre au trecut la în
făptuirea unui program amplu de 
de za’ol tare a prestărilor de servicii 
și a producției de bunuri de consum. 
Potrivit acestui program, paralel cu 
dezvoltarea producției de bunuri de 
consum in cincinalul actual, se vor 
înființa 15 000 noi ateliere pentru 
prestații de servicii.

Aplicarea cu consecvență a măsu
rilor preconizate ne va permite să 
realizăm în actualul cincinal, peste 
prevederile inițiale, un volum de pro
ducție și prestări de servicii de 5 
miliarde lei, ceea ce va însemna o 
sporire de aproape 2,5 ori a volumu
lui producției-marfă și al prestărilor 
de servicii, in anul 1975 față de cel 
din 1970. în domeniul valorificării 
produselor agroalimentare, ne anga
jăm să achiziționăm in anii 1971— 

11975, peste prevederile'planului' de 
|Stat, produse in valoare de cel puțin 
s 150 milioane lei anual.

în numele tuturor lucrătorilor miș
cării noastre cooperatiste, vă asigu
răm. tovarășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
traducerea in viață a importantelor 
sarcini pe care conducerea de partid 
și de stat le-a încredințat cooperației 
de consum.

întreaga noastră țărănime coopera
tistă. activiștii uniunilor județene și 
ai Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție — scrie 
in telegrama adresată de Biroul Per
manent și organizația de partid a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție — au primit 
cu deosebită satisfacție, cu justifica
tă mindrie și bucurie înaltele apre
cieri cuprinse in scrisoarea pe care 
ați adresat-o oamenilor muncii care 
lttcrează in domeniul producției și 
desfacerii bunurilor de larg con
sum.

Prezența — pentru prima oară — 
a sectorului cooperatist al agricultu
rii la o manifestare de asemenea im- 
nortanță cum este pavilionul de mos
tre reflectă posibilitățile, resursele 
inepuizabile de care dispun coope

rativele agricole de producție pen
tru ca, îndeplinind sarcinile ce le 
revin in creșterea producției agri
cole. să dezvolte pe scară largă ac
tivitățile industriale și prestările de 
servicii, pentru a aduce și pe a- 
ceastă cale contribuția lor la înfăp
tuirea programului elaborat de cel 
pe-al X-Iea Congres al partidului.

pcrației meșteșugărești din județul 
Saiu-Marc, se spune : Ingăduiți-ne, 
cu acest prilej, să dăm expresie cal
dei recunoștințe n celor peste 5 500 
de membri ai cooperației meșteșugă
rii i din județul Sațu-Mare, români, 
m.'.lv.iri. germani și de alte națio
nalități, pentru grija permanentă ce 
o acordă conducerea de partid și de 
stat, in frunte cu dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, dez
voltării sectorului bunurilor de larg 
consum în numele tuturor coope
ratorilor și lucrător'lor din ju
dețul nostru, asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe se
cretar general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a da viață pre
țioaselor indicații cuprinse in scri
soare pentru valorificarea tuturor re-

sta 
și Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

înscrierea 
tiste 
nuri 
sum _____ ____
măsurilor de mare importanță econo
mică și socială pe care dumneavoas
tră personal, tovarășe secretar gene
ral, le-ați inițiat pentru , mai buna 
folosire a forței de muncă din agri
cultură, a resurselor de materii pri
me și materiale, pentru valorificarea 
unor îndeletniciri tradiționale, prin 
crearea și dezvoltarea activităților 
industriale și a prestărilor de servi
cii către populație.

Vom acționa cu hotărire și fermi
tate pentru ridicarea acestor activi
tăți la nivelul cerințelor actuale și de 
perspectivă ale societății noastre, să 
ne încadrăm cu toată energia, și ca
pacitatea în amplul efort depus de 
i-htregul nostru popor' pentru' realiza
rea marilor obiective ale actualultii 
cincinal.

Comuniștii, uteciștii, întregul co
lectiv al Cooperativei de artă popu
lară și meșteșugărească din Hațeg, 
se spune intr-o altă telegramă. iși 
exprimă adeziunea totală la chema
rea de a acționa neobosit și de a 
munci cu exigență și înalt spirit de 
răspundere pentru producerea unei 
game cit mai largi de bunuri și se 
angajează să creeze și să execute 
produse de calitate superioară, răs- 
punzînd astfel cerințelor mereu 
crescînde ale oamenilor muncii, con
tribuind la ridicarea necontenită a 
nivelului lor de trai.

Colectivul întreprinderii de pielă
rie și încălțăminte „Partizanul" din 
Bacău, se arată in altă telegramă, 
se angajează să facă tot posibilul 
pentru a intensifica munca de creație 
astfel ineît in perioada ce a mai ră
mas pînă la sfirșitul anului, cit și în 
anul 1972, să realizăm încă 350 de 
modele care să intre în producție de 
serie.

în telegrama adresată de către co
lectivele de muncă din unitățile coo-

agriculturii coopera- 
ca producătoare de bu- 
industriale de larg con- 

reprezintă materializarea

servelor de care dispunem pentru 
realizarea sarcinilor ce ne revin din 
planul cincinal elaborat de cel de-al 
X-lea congres al. Partidului Comunist 
Român.

Conștienți de faptul că coope
rația meșteșugărească face parte 
integrantă din economia națională, se 
spune în telegrama colectivului de 
cooperatori și lucrători din coopera
ția meșteșugărească din județul Bra-

șov, ne rovine importanta sarcină de 
a valorifica prețioasele tradiții meș
teșugărești, aducindu-ne contribuția 
la satisfacerea într-o măsură tot mai 
mare a cerințelor populației cu lu
crări și prestări de servicii și bunuri 
de consum.

Colectivele de lucrători ai organi
zațiilor comerciale dc stat și coope
ratiste din județul Dolj au luat cu
noștință cu entuziasm și profundă 
satisfacție de aprecierile și prețioa
sele indicații ce străbat scrisoarea 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, adresată oamenilor mun
cii din domeniul producției și desfa
cerii bunurilor de larg consum.

In numele color peste 9 000 d-* lu
crători din imitările noa tre comer
ciale. ne angajăm in fața Comite
tului Central că vom milita perma
nent pentru perfecționarea metode
lor de cunoaștere a cererii de con
sum, pentru ridicarea continuă la 
un nivel calitativ superior a activi
tății comerciale.

Telegrame asemănătoare au mai 
fost adresate de Comitetul orășenesc 
Slatina al P.C.R., de Combinatul de 
industrie locală Timișoara, de Uniu
nea județeană a cooperației meșteșu
gărești Galați, de activul de partid al 
Combinatului d" exploatare și indus
trializare a lemnului din Constanța, 
dc colectivele de muncă ale țesătoriei 
„Cazanele" din Orșova, fabricii de 
tricotaje ..1 Iunie" — Timișoara, ale 
întreprinderii „11 Iunie“-Galați, în
treprinderii de morărit și panificație- 
Dobrogea-Constanța, de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la Fabrica 
de zahăr din Roman, de la întreprin
derea ,.Textila“-Pitești. de la uzina 
..Electronica" din Capitală.

Instltutul de meteorologic șl hidro
logic comunică : în ultima decadă a 
lunii septembrie este de așteptat să 
se producă brume și înghețuri noc
turne. cu o frecvența și intensitate 
mai mare in Transilvania, zonele 
vestice ale țarii, dealurile subcarpa
tice și nordul Moldovei. Avind în 
vedere acest lucru este necesar ca. 
incâ dc pe acum, să se ia măsuri in 
vederea protejării culturilor sensi
bile aflate in vegetație — tomate, 
ardei, vinete etc.

La am. erea materialelor fumigene 
trebuie avut in vedere ca prin ar
dere să sc Obțină și o creștere a 
temperaturii cu 1—3 grade față de 
zona neprotejată. Se vor folosi in a- 
cest scop reziduuri din gospodărie, 
rumeguș, cauciuc, paie, talaj, gudron 
etc. Acolo unde există posibilități se 
vor pune în funcțiune arzătoare spe
ciale care prin emiterea razelor ca
lorice determină formarea curenților 
de convecție, impiedicind răcirea in
tensă a aerului la nivelul culturilor.

Este necesar oa fumul să fie men
ținut cel puțin încă o oră-două după 
răsăritul soarelui pentru a evita în
călzirea bruscă a plantelor după ră
cirea din timpul nopții.

Pe tot intervalul dintre 19—30 sep
tembrie se impune urmărirea atentă 
a buletinelor și avertizărilor me
teorologice in care se vor face pre
cizări asupra datelor de producere 
a fenomenelor.

Deoarece intensitatea înghețului 
variază mult în cadrul aceleiași zone 
geografice in funcție de relief, cu
loarea și umiditatea solului, vege
tație etc., trebuie să se facă precizări 
locale asupra pericolului de îngheț, 
în acest scop, cel puțin in perioada 
de avertizare se va determina, cu 
ajutorul unui termometru așezat pe 
suprafața solului, temperatura de la 
ora 20. Cînd temperatura de la su
prafața solului la această oră co
boară sub 8 grade Celsius, cerul fiind 
senin, iar vintul nedepășind 3—4 
m/sec. se va da prima avertizare lo
cală, iar citirile de la termometru vor 
continua din oră in oră.

Dacă temperatura coboară pînă la 
1—1.5 grade înainte de apariția zori
lor și cerul se menține senin se dă 
alarma și se aprind grămezile fu
migene.

(Agerpres) (Agerpres)

In secția pregătire a fabricii de mobilă „Libertatea Foto : S. CristiaD

Ci REPLICĂ DAM PRACTICILOR 
CARE SLĂBESC PUTEREA 
DE LEGE A CONTRACTULUI

ECONOMIC ’

De la începutul anului 
și pină in prezent, uni
tățile aparținind Combi
natului de exploatare și 
industrializare a lemnului 
din Cluj au obținut, pes
te plan, importante reali
zări in producție, concre
tizate. printre altele, in 
peste 8 300 mc de bușteni, 
rășinoase și foioase, mobi
lă in valoare de aproape 
1 000 000 de lei, in depăși
rea planului la export, 
reducerea cheltuielilor de 
fabricație. Volumul bene
ficiilor suplimentare se 
ridică, in această perioa
dă, la peste 4.9 milioane 
de lei. Toate acestea sint, 
incontestabil, succese de 
prestigiu, care se înscriu 
in tradiția de muncă a co
lectivelor din unitățile 
acestui combinat.

Desigur, un merit de 
seamă al specialiștilor de 
]a C.E.I.L.-Cluj il consti
tuie și crearea, in perma
nență. a unor noi modele 
de mobilă, menite să îm
prospăteze mereu bogata 
și variata gamă de sorti
mente de pe liniile de fa
bricație. Concomitent, mo
delele mai vechi sint re
văzute. reproiectate, mo
dernizate. in spiritul exi
gențelor actuale ale bene
ficiarilor. Au fost create, 
astfel, in acest an, mai 
mult de 20 noi tipuri de 
garnituri de mobilă, in 
comDonența cărora sint 
mai bine de 300 de piese. 
Este vorba de garnituri da 
mobilă care s-au bucurat 
de unanimă apreciere la 
diferite tirguri și expoziții 
internaționale, printre ca
re cele de la Moscova, Mi
lano. Lyon, Paris, Stock
holm, Dusseldorf și al
tele. La Pavilionul de 
mostre de bunuri de larg 
consum, inaugurat recent 
in Capitală, sint prezen
tate : sufrageria tip cla
sic „302". camera de lu
cru stil ..226- și. de ase
menea, o altă modernă 
garnitură. Multe dintre 
prototipurile executate și

expuse la tirguri și expo
ziții au intrat in produc
ția de serie. Printre aces
tea amintim : camerele 
complexe „Napoca" și 
„Horia", biblioteca „So
net", patul „Bonanza" și 
altele. La proiectarea noi
lor prototipuri, precum și 
la modernizarea celor a- 
flate in producția de se
rie, specialiștii combina
tului au avut in vedere să

ma", compusă din vitrină, 
bufet, masă, scaune etc. 
în finisaj mat ; sufrageria 
„Evrica", realizată in stil 
rustic cu elemente deco
rative, compusă din bufet- 
combinat, masă extensibi
lă, 6 scaune ; camera de 
lucru IP-357, în stil ger
manic vechi, evidențiin- 
du-se prin elemente de
corative în basorelief, și 
avind in componență : bu

reducerea consumului 
specific de materiale — 
inclusiv lemnos, prin fo
losirea mai largă a unor 
înlocuitori, stabilirea lo
tului optim de fabricație, 
extinderea mecanizării la 
toate operațiunile — din 
exploatările forestiere și 
pină la ultima fază de 
lucru din fabricile de mo
bilă. într-un cuvint, s-a 
inițiat o largă acțiune de

tatea de prelucrare și in
dustrializare din Gherla.

Din discuția avută cu 
tovarășul ing. Cornel 
Broșteanu, directorul ge
neral al combinatului, am 
reținut faptul că se depun 
intense eforturi pentru 
creșterea rapidă a poten
țialului tehnic. în acest 
scop, autoutilării i se a- 
cordă atenția cuvenită, 
dezvoltîndu-se ca atare

LA C.E.I.L.-CLUJ O ACȚIUNE CONTINUĂ: 

Modernizarea produselor și a tehnologiilor 
rezultatul: Mobilă multifuncțională 

de bună calitate
conceapă piese at mai 
proportionate, mai utile 
și cu cit mai multe func
țiuni, Iar accesoriile me
talice să fie adecvate cu 
culoarea finisajelor — 
pastelate, mate. în pre
zent, pe planșetele crea
torilor se conturează noi 
și noi modele de proto
tipuri de mobilă, care ur
mează să fie expuse la 
tirguri și expoziții inter
naționale, printre care 
garnitura „Bonanza", cu 9 
piese multifuncționale, și 
care pot forma — după 
dorință — o cameră de zi, 
hol, cameră de lucru, ca
meră pentru tineret : apoi, 
sufrageria modernă „Ga

fet, bibliotecă,, masă ex- . 
tensibilă. 6 scaune. Se mai 
lucrează, de asemenea, la 
proiectarea unui set de 
birouri, cu furnire exoti
ce, precum și a unor bu
fete viu colorate.

în centrul atenției spe
cialiștilor se află perfec
ționarea, in continuare, a 
tehnologiilor de fabricație 
de la produsele de serie, 
in scopul creșterii produc
ției și productivității mun
cii, precum și a calității 
și diversității acestora. Au 
fost astfel elaborate 33 de 
studii, care vizează mai 
buna organizare a locu
rilor de muncă, pregătirea 
proceselor tehnologice.

modernizare atit a produ
selor, cit și a tehnolo
giilor, in care au fost an
trenați un mare număr de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni. Anticipările eco
nomiștilor prevăd că de 
pe urma aplicării acestor 
măsuri, la fabrica „Liber
tatea" din Cluj, de exem
plu, se vor obține, supli
mentar. produse in va- 
'.oare de peste 16 milioa
ne de lei și beneficii pes
te plan de circa 1,4 mi
lioane lei. Este de re
ținut că in această perioa
dă s-a dat o mai deplină 
valorificare deșeurilor in 
plăci aglomerate, la uni

cit mai mult posibilitățile 
atelierului respectiv. Este 
de relevat că in cadrul 
acestei acțiuni, specialiștii 
in mecanizarea transpor
turilor forestiere au pre
gătit, de pe acum, pro
ducția in vederea con
struirii unor funiculare 
pasagere de mică capaci
tate, atit pentru ne
voile proprii, cit și 
pentru alte unități din 
țară. Tot pe aceeași linie 
se înscrie realizarea loco
motorului Diesel de 130 
CP. cu un randament net 
superior locomotivei cu 
aburi, pentru linia fores
tieră Poieni. S-au execu
tat. de asemenea, cinci

remorci pentru transpor
tul lemnului rotund des
picat, obținindu-se o creș
tere simțitoare a gradului 
de încărcare a utilajelor. 
La unitatea din Huedin 
se confecționează căru
cioare pentru funicularele 
pasagere. In colaborare 
cu U.M.T.F. Baia Mare, se 
fabrică piese pentru tro- 
lii auto și altele.

Ca rezultat al preocu
părilor creatoare, specia
liștii combinatului — de 
la unitățile de producție 
din Dej, Cluj și Gherla 
— au conceput și realizat 
diferite mașini, printre 
care și o presă pentru 
aplicarea furnirelor pe 
canturile profilate, utili
zabile la mai multe tipuri 
de mobilă, s-au moderni
zat mai multe utilaje 
pentru șlefuirea mecanică 
a grundului, prepararea 
cleiului de placaje și al
tele.

Acțiunea de autoutilare 
va continua și in viitor. 
In programul C.E.I.L. 
Cluj s-a prevăzut, printre 
altele, și construcția unui 
tocător pentru deșeurile 
din lemn, benzi pentru 
montarea meselor și a al
tor piese de mobilă, dis
pozitive pentru lustruit. 
Pentru unele dintre aces
tea au și fost executate 
prototipurile.

Din cele relatate mai 
sus rezultă că la C.E.I.L. 
Cluj, dezvoltarea continuă 
a potențialului de produc
ție, prin dotarea ateliere
lor și secțiilor din fiecare 
unitate cu noi utilaje și 
instalații de mare randa
ment — concepute și exe
cutate cu mijloacele pro
prii ale combinatului, în 
cadrul acțiunii de auto
utilare — s-a înscris oe 
un făgaș rodnic, că efi
ciența acestei acțiuni de 
pe acum se dovedește va
loroasă.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Legea contractelor economice cu
prinde o abordare principial nouă a 
relațiilor economice dintre organi
zațiile socialiste, urmărind să trans
forme contractul intr-un instrument 
economic și juridic eficient, menit să 
asigure mai multă ordine și stabili
tate in relațiile dintre întreprinderi, 
in desfășurarea activității economi
ce. Respectarea riguroasă a discipli
nei de plan și contractuale este asi
gurată prin regimul răspunderii păr
ților de a executa întocmai obliga
țiile asumate prin contractele econo
mice încheiate, orice modificare sau 
denunțare unilaterală a contractului 
fiind interzisă de lege.

Organizația socialistă, care din 
culpă nu-și execută obligațiile sau le 
execută necorespunzător, datorează 
celeilalte părți penalități. în con
cepția noii legi, penalitățile nu se cu
mulează cu daunele interese, ci se 
impută asupra lor. Penalitățile se 
stipulează in contractul economic 
chiar atunci cind nu sint menționate 
în condițiile fundamentale, limita lor 
minimă fiind stabilită prin hotărire 
a Consiliului de Miniștri ; ele repre
zintă — în principiu — numai un 
minim al despăgubirilor garantat de 
lege, avind atit rol sancționar, cit și 
reparator. Dacă prin plata penalită
ților nu se acoperă întregul prejudi
ciu cauzat, credi
torul este îndri
tuit să ceară — 
in completare — 
daune interese.

Răspunderea 
contractuală ci
vilă a organizații
lor socialiste pen
tru neexecutarea 
culpabilă a obligațiilor economi
ce ce le revin nu este irever
sibilă, legea contractelor economi
ce prevăzînd in mod expres câ, 
pentru amenzile contravenționale, 
penalitățile sau despăgubirile plă
tite datorită nerespectării disciplinei 

. contractuale,, anga jații vinovați, ,y,or 
.răspunde, male.viftț sau disciplinar, 
potrivit cu culpa fiecăruia, iar a- 
tunpi sjnd,. prin încălcarea disciplinei 
contractuale *— datorită faptei unor 
angajați — s-au cauzat prejudicii 
însemnate avutului obștesc, acei an
gajați vor răspunde in condițiile ari. 
248 (abuz in serviciu contra intere
selor obștești) sau 249 (neglijență în 
serviciu) din codul penal, după caz, 
dacă fapta lor nu întrunește ele
mentele unei infracțiuni mai grave.

Legea nu deosebește intre anga- 
jații cu funcții de conducere — care 
alcătuiesc organele persoanei juri
dice — și celelalte categorii de an
gajați, instituind pentru toți aceeași 
răspundere materială, disciplinară sau 
penală, după caz. dacă încalcă disci
plina contractuală intr-un mod sus
ceptibil de a prejudicia întreprin
derea. în felul acesta, a fost con
sacrată legislativ cerința — expri
mată in documentele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân — de a se asigura creșterea 
disciplinei in muncă și a răspun
derii, pe toate planurile, a tuturor 
angajaților, indiferent de funcția 
lor. pentru îndeplinirea riguroasă a 
atribuțiilor lor de serviciu. In ace
lași scop au fost aduse modificări 
dispozițiilor din Codul muncii re
feritoare la întinderea răspunderii 
materiale a angajaților, in sensul 
că. in toate cazurile, aceștia vor fi 
obligați la acoperirea integrală a 
pagubelor pe care le-au cauzat in 
mod culpabil organizațiilor socialis
te in care lucrează.

După cum am arătat, potrivit 
legii, executarea cu intirziere sau 
necorespunzătoare a obligațiilor con
tractuale trebuie să se soldeze În
totdeauna cu plat? de penalități. 
Este normal să fie așa, întrucit fără 
sancțiuni pe măsura daunelor prici
nuite celeilalte părți, orice contract 
este lipsit de forța de inriurire in 
sensul executării lui riguroase. To
tuși, in mentalitatea unor directori 
de întreprinderi, penalitățile sini 
socotite facultative, fiind „negociate" 
într-un mod ce incalcă flagrant nu 
numai disciplina contractuală, dar 
și legalitatea economică. în acest 
sens, este tipic cazul oferit de Com
binatul siderurgic din Galați, care — 
spre a se sustrage plății unor pe
nalități pentru nelivrarea la timp a 
unor produse către uzina „Vulcan" 
din București — a oprit fabricația 
unor sortimente de tablă ce erau 
absolut necesare uzinei beneficiare 
In momentul respectiv, reluind pro
ducția și livrarea acestora abia a- 
tunci Cind beneficiarul s-a arătat 
mai „înțelegător" și și-a retras ce
rerea de penalități. Oare un aseme
nea „procedeu", calificat pe bună 
dreptate reprobabil, cind se soldea
ză cu perturbarea activității unei 
organizații socialiste, cum a fost în 
cazul amintit, ori cu producerea li
nei pagube economiei naționale, nu 
constituie infracțiune ?

După cum se vede, mentalitatea 
greșită de care vorbeam și interesul 
economic propriu îngust ii deter
mină pe unii conducători de între
prinderi să acționeze arbitrar, rigid, 
fără să se gindească atit la pertur
barea deosebit de gravă a activității 
partenerilor lor economici, cit și la 
consecințele — uneori chiar de or
din penal— la care ei înșiși se ex
pun. Tocmai de aceea a devenit ne
cesar să se pună capăt, cu toată fer
mitatea, acestor practici nelegale de 
presiuni și concilieri neprincipiale, 
de îngăduință și concesii reciproce, 
întemeiate pe mentalitatea învechită 
că „o mină spală pe alta". Sub nici 
un motiv asemenea practici nu pot 
fi admise, intrucît sint contrare 
normelor eticii relațiilor dintre în
treprinderile socialiste și dăunătoare 
bunului mers al activității econo

puncte de vedere

mice. Nimănui nu-i este îngăduit «5 
încalce legea, să pună mai presus 
interesul său propriu îngust, in 
dauna intereselor întreprinderii par
tenere, ale economiei naționale.

Există antidoturi pentru lichida
rea unor asemenea practici ce slă
besc puterea de lege a contractului 
economic și duc la proliferarea în
găduinței și a concesiilor reciproce. 
Mă gindesc, in primul rind, la exi
gența și fermitatea de care trebuie 
să dea dovadă întreprinderea lezată, 
intrucit simpla pasivitate față de un 
partener incorect înseamnă, de fapt, 
tot un act de încălcare a legii. Am 
in vedere, de asemenea. întărirea 
controlului financiar intern, sporirea 
influenței organelor bancare*, precum 
și reorganizarea activității Arbitra
jului de Stat, in sensul ca acest or
gan să nu se ocupe numai de jude
carea unor litigii la sesizarea părți
lor contractante, ci să acționeze și 
din oficiu, verificind in întreprinderi 
dacă legislația economică a fost res
pectată. dacă nu a fost încălcată dis
ciplina contractuală și lezată ges
tiunea economică.

Consider că un rol deosebit de im
portant in apărarea drepturilor și 
intereselor legitime ale organizațiilor 
socialiste, in promovarea legalității 
economice și in lichidarea practici

lor nelegale de 
incălcare a disci
plinei contractua
le și de sustrage
re de la răspun
dere a celor vi
novați, poate și 
trebuie să-1 joace 
procurorul. Legea 
nr. 60/1968 pentru 

organizarea și funcționarea Procu
raturii (art. 28, 29) stabilește cadrul în 
care iși desfășoară procurorul activi
tatea, de prevenire și combatere a în
călcărilor de lege din administrație și 
economie. Astfel, procurorul este 
competent să acționeze impotriva 

economie, cind au fost săvirșjte de 
orice persoană-"căre/ exercită o futlc- 
ție’‘sau incteplîrieștd o însărcinare 
in cadrul organelor centrale și lo
cale ale administrației de stat, or
ganizațiilor economice, întreprinde
rilor și instituțiilor de stat, organi
zațiilor cooperatiste și altor orga
nizații obștești. Despre aceste încăl
cări, procurorul poate lua cunoștință 
fie pe baza reclamațiilor și sesiză
rilor ce-i sint adresate, fie pe baza 
activității desfășurate in cauzele pe
nale și civile ori a altor lucrări e- 
fectuate, de competența sa.

Ținind seama de faptul că una 
din principalele modalități de inves
tire a procurorului cu cercetarea ca
zurilor de nerespectare a legii in ad
ministrație și economie o constitui* 
reclamațiile și sesizările organiza
țiilor socialiste și ale cetățenilor 
este necesară activizarea opinie 
publice în cadrul tuturor intreprin 
derilor, in așa fel incit să se creezi 
o atitudine intolerantă față de oriei 
incălcare a legalității economice 
Aceste încălcări trebuie analizate d* 
adunările generale ale salariațilo 
din întreprinderi -și — cind este ca 
zul — sesizate și procurorului. Așa 
de exemplu, pot fi sesizate cazuri! 
de incălcare de către unii furnizor 
a disciplinei contractuale, de natur 
a împiedica desfășurarea normală 
activității productive a intreprinder 
respective.

Este de observat că, spre deose 
bire de măsurile care intră în corn 
petența procurorului — și anumi 
de a da dispoziții obligatorii in le 
gătură cu respectarea legii — mă 
șurile de restabilire a legalității i 
administrație și economie sint d 
competența altor organe, pe car 
procurorul le sesizează numai. Așî 
dar. in cazurile cind legea nu pit 
vede dreptul procurorului de a d 
dispoziții obligatorii, acesta va ai 
ționa cu sesizare și cu cerere de t 
plicare a dispozițiilor legale refer 
toare la răspunderea administrativ 
disciplinară sau materială. Cea dir 
tii se introduce la organul în act 
vitatea căruia s-a constatat încăla 
rea, iar cea de a doua la orgam 
competent să tragă la răspunde: 
pe funcționarul vinovat. Dacă în: 
încălcarea de lege constituie infra* 
țiune, procurorul este competent : 
dea dispoziții obligatorii, luind toa 
măsurile prevăzute de legea penal

Chiar și in cazurile cînd procur 
rul acționează ca organ de urmări 
penală, dînd dispoziții obligatorii 
legătură cu respectarea legii, el es 
dator să acționeze și • in scop pr 
ventiv. Astfel, dacă din activitat 
de urmărire penală au rezultat c 
zuri frecvente de nerespectare 
legii, procurorul va introduce o s 
sizare cu caracter preventiv, ceri: 
organului competent să ia măsi 
de înlăturare și prevenire a căzu: 
lor concrete de nerespectare a lej 
Dacă aplicarea măsurilor penale : 
mai este posibilă, va putea de as 
menea acționa prin introducer 
unei sesizări cu caracter prevent 

în acest context legal, se po< 
afirma că răspunderile institu 
(materială, disciplinară, administi 
tivă sau penală, după caz) peni 
încălcarea disciplinei contractua 
precum și modalitățile de realizi 
a acestor răspunderi, modalități 
implică și contribuția activă a p 
curorului, reprezintă un mijloc 
stimulare a preocupării, de întăr 
a spiritului de exigență și autoe 
gență al cadrelor economice și al 
turor salariatelor pentru desfășui 
rea normală, ireproșabilă a acti 
tații productive in sectoarele ecoi 
mice in care lucrează.

Dan GRAMATOVICI 
procuror la Procuratura generi
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FEMEIA ? SĂ N-O ATINGI NICI CU 0 FLOARE...

In schimb, poate să fie
exploatată cu cinism!

L dar în atelierul în 
rbații refuzau să 
sâ-mi Încredințeze

....Sint pasionată după aeronautică. 
Dar pentru a mă dedica acestui do
meniu a trebuit sâ lupt mult Mama 
imi spunea că n-o să găsesc niciodată 
un bărbat dispus să sc Însoare cu o 
fată căreia ii place să ..șurubăreascâ 
la motoare". La fa cui ta le profesorii 

=ă mă orientez către o alîă 
răci niciodată ca femeie 
isi o slujbă în industrie".

....Dc cind am părăsit colegiul 
viața mi-a servit lecții aspre. Pină 
Ia urmă am ințeles că o femeie tre
buie să fie competentă în postul pe 
care il ocupă, dar că n-are voie 
aspire La un post superior".

...„De indată ce postul pe care l-am 
ocupat timp de 2 ani a fost preluat 
de un bărbat, salariul său a fost du
blat, deși depunea aceeași muncă".

Luiau 
ta te.

sâ

profesori de valoare, mai puține fon
duri și mai puține burse. Cind o zia
ristă l-a întrebat pe un profesor de la 
Universitatea Princeton ce părere are 
despre introducerea invățămintului 
mixt in colegii, el a răspuns cu dis
preț : „Din punct de vedere intelec
tual am avea de pierdut, căci pe 
plan intelectual femeile sint infe
rioare bărbatului". Statisticile arată 
că in S.U.A. tot mai puține femei 
reușesc să obțină diplome univer
sitare (ele reprezintă 20 la sută din 
numărul studenților, față de 30 la 
sută in 1879) și chiar și acestea 
reușesc cu greu să găsească servi
cii pe măsura calificării lor. în 
aceste condiții nu este de mirare că 
ele sint aproape absente dintr-o serie 
de profesii. Ele reprezintă, de pildă, 
doar unu la sută din numărul ingine
rilor, trei la sută din cel al avocați-

în Italia se află in cîmpul muncii 
5 milioane de femei. Dintre acestea 
o pătrime lucrează in agricultură, 38 
la sută în industrie, iar restul — ca 
funcționare sau învățătoare. în urma 
unor îndelungate lupte desfășurate 
de forțele progresiste, in primul rind 
de partidul comunist, femeile italiene 
se bucura de o legislație favorabilă. 
In 1915 ele au obținut dreptul dc 
vot. In 1956 s-a elaborat legea care 
prevede salariul egal pentru muncă 
egală, iar in 1963 s-a interzis pa
tronilor să concedieze femeile pe 
motivul că sint căsătorite sau gra
vide. practică larg răspindită pină 
atunci. Cu toate acestea, egalitatea 
intre sexe este departe de a fi reali
zată in fapt. Un rol negativ il are aici 
tradiția de secole, puternic înrădăci
nată mai ales in Sud, prin care fe
meii ii este impus un statut de per-

proiectul de lege prin care se insti
tuie dreptul la salariu egal cu băr
bații. Și tot in Anglia numai 0.02 la 
sută din chimiști sint femei, 0,06 la 
sută din inginerii constructori. 2,9 la 
sută din avocați și 4,1 la sută din ar
hitecți. Femeile reprezintă 58.8 la sută 
din corpul profesoral, dar numai două 
treimi din ele predau in învățămintul 
elementar. O pătrime din toate fe
meile aflate in cimpul muncii sint 
dactilografe, stenografe și secretare. 
(„International ” • - —...........Herald Tribune'*).

Cine se ocupă
copii ?

Majoritatea... minoritară
Femeile care au făcut aceste mâr- 

turis’.ri revistei americane „The At
lantic" nu și-au dezvăluit numele 
Ele au accentuat astfel că spusele 
lor nu vin să ilustreze un caz par
ticular. ci completează un tablou de 
ansamblu asupra situației pe care o 
ocupă femeia in societatea americană. 
Femeia ? — spun cavalerii moralei 
burgheze — sâ n-o atingi nici cu o 
floare... în schimb, ea poate fi 
exploatată cu cinism. Deși Le
gea privind drepturile civile „in
terzice orice discriminare — in
diferent de culoarea pielii, rasă, re
ligie sau sex", in viața socială fe
meia este pusă într-o situație de fla
grantă inegalitate față de bărbat.

în prezent, in S.U.A. femeile re
prezintă peste o treime din mina de 
lucru, „dar asta nu înseamnă, după 
cam scrie revista „Ramparts", că sta
tutul lor s-a îmbunătățit. Femeia de 
azi e mai dezavantajată decit acum 
25 de ani. în loc să progreseze și să 
se afirme in diferitele domenii de 
activitate, ea a fost împinsă din ce 
in ce mai mult spre muncile semi- 
calificate. în 1940. in muncile care 
necesitau o calificare profesională fe
meile dețineau o pondere de 45 la 
sută. în 1967, această pondere a scă
zut la 37 la sută". „Condițiile de viață 
și de muncă ale femeii americane — 
a arătat Priscilla Sitwell, militantă 
a korganizațiqi naționale a femeilor 
diti S.U.A., in cadrul (unui interviu 
.-.-Jordat revistei franceze „Le Nouvel 
Observateur" —. se- înrăutățesc 
înrr-un ritm record din 1950 încoace, 
în afară de învățămint (cu excepția 
celui superior) și serviciile sanitare, 
celelalte domenii restring tot mai 
mult activitatea femeilor. Un număr 
important de femei care obținuseră 
la sfirșitul războiului posturi de răs
pundere au fost cu timpul înlătu
rate”. ..Deși femeile reprezintă 51 la 
sută din populația S.U.A., arată re
vista americană „Time", ele trebuie 
să facă față unor probleme similare 
celor înfruntate de minoritățile na
ționale din S.U.A.".

In unele state, discriminarea impo- 
triva femeilor mai este încă literă de 
lege. In statul Illinois, majoratul 
pentru bărbați este stabilit la 18 ani. 
iar pentru femei la 21. în alte trei 
state nici o femeie nu poate fi aleasă 
jurat. In mare parte sistemul de in- 
vățămint superior este segregativ. 
Majoritatea marilor universități au 
un colegiu pentru băieți și unul pen
tru fete. La New York, de exemplu, 
„Columbia” este pentru băieți, iar 
„Barnard" pentru fete. ..Barnard" 
are mai puține cursuri, mai puțini

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI
lor și șapte Ia sută din cel al doctori
lor. Femeile sint obligate să accepte 
munci tot mai ingrate, cu salarii mult 
inferioare celor ale bărbaților.

Mina de lucru feminină —
sursă de profit

Ziarul „Washington Post" arată că 
in industrie o femeie obține doar 58,2 
la sută din retribuția unui bărbat, iar 
in comerț ciștigă in medie cu 60 la 
sută mai puțin decit un bărbat. Veni
tul mediu al femeilor este de aproxi
mativ 59 la sută in raport cu al băr
baților, iar ciștigul femeii de culoare 
este cu 25 la sută mai mic decit cel 
al compatrioatei ei albe.

Vechea lozincă a femeilor munci
toare din țările capitaliste — „sala
riu egal la muncă egală" — este la 
fel de actuală in S.U.A. co și in Eu
ropa occidentală. Un studiu al unei 
comisii a C.E.E. confirmă că in toate 
țările Pieței comune există un deca
laj flagrant intre salariul bărbați
lor și cel al femeilor, in defavoarea 
acestora din urmă. în industria pre
lucrătoare, de pildă, diferența este de 
24.8 la sută in Italia, de 27.5 la sută 
-in. Franța, de 30.3 la sută în R. F, a 
Germaniei, de 39,3 la sută in Olanda 
și de 45.5 la sută in Luxemburg. Re
vista „Le Nouvel Observateur" relevă 
că in Franța un funcționar ciștigă in 
medie cu 31 la sută mai mult decit 
o funcționară, un muncitor — cu 55 
la sută mai mult decit o muncitoare 
ș.a.m.d. In țările vest-europene fe
meile sint extrem de slab reprezen
tate in domeniul tehnic, ele consti
tuind doar 2—3 la sută din corpul in
gineresc. La uzinele „Renault" din 
2 500 de specialiști și ingineri numai 
32 sint femei. „Fetele, chiar cu o ca
lificare superioară, găsesc mult mai 
greu de lucru decit bărbații" — scria 
ziarul „Le Figaro". Iar faptul a fost 
confirmat, tot in presă, de următoa
rea intîmplare. Există prenume ca 
Dominique, Claude etc., care se scriu 
la fel pentru ambele sexe. ~ 
cu un asemenea 
autobiografia la o 
preună cu o serie 
imediat chemată 
Cind directorul a 
meie, a anulat pe 
muncă pregătit.

manentă tutelă, ea aflindu-se „sub 
patronajul" tatălui sau al bărbatu
lui. Această situație se oglindește și 
in faptul că numărul femeilor care 
lucrează este in Italia mai scăzut in 
raport cu alte țări. Astfel, deși si
tuația materială a multor familii 
este precară, in Italia lucrează doar
26.7 la sută din femei, față de 32 
la sută in Belgia, 35 la sută in Fran
ța. 37 la sută in Anglia și R.F.G. și 
34 la sută in S.U.A.

Garantarea egalității în drepturi a 
bărbaților și femeilor este înscrisă in 
constituția R.F.G., dar cind reușește să 
obțină o slujbă, femeia primește un 
salariu mai mic decit al bărbatului. 
Diferențele oscilează între 21,8 la 
sută la muncitoarele necalificate și
26.8 la sută la muncitoarele cu cali
ficare. „Dar, arată ziarul „Welt der 
Arbeit", organul Uniunii sindicate
lor din R.F.G., la noi In țară munci
toarele cu specializare profesională 
reprezintă o raritate : 5,3 la sută din 
totalul forței de muncă feminine 
vest-germane are o calificare cores
punzătoare. Numai 2 la sută din in
ginerii vest-germani sint femei". „In
struirea și pregătirea profesională a 
femeilor, scria revista „Stern", este 
mizerabilă. Multe se mulțumesc cu 
absolvirea școlii elementare, unele 
t i-minâ școala medie, dar la baca
laureat nu ajung decit foarte puține. 
Din aproximativ zece milioane de 
femei apte de muncă, mai mult de 
jumătate n-au absolvit decit școala 
elementară și n-au nici o pregătire 
profesională. Dintre salariate, numai 
o treime și-au terminat pregătirea 
minimă, iar din o sută de femei nu
mai nouă au certificate de calificare. 
Restul sint muncitoare auxiliare".

Dar ce se întimplă în Anglia, pa
tria renumitei mișcări a sufragetelor, 
unde femeile au obținut dreptul de 
vot încă din 1918 ? Camera Comune
lor a aprobat de abia anul trecut

Situația femeii in societatea capi
talistă este și mai mult îngreunată 
de insuficiența creșelor și grădinițe
lor. Femeia-mamâ, care oricum își 
găsește cu greu de lucru, chiar accep- 
tind situația discriminatorie de a fi 
retribuită cu un salariu mai mic de- 
cit cel ce i se cuvine, este în multe 
cazuri nevoită să rămînă acasă pen
tru a-și putea îngriji copiii. Dintr-o 
suită de articole publicate de ziarul 
..International Herald Tribune", pre
cum și dintr-un studiu al revistei 
franceze „Probleme politice și so
ciale", intitulat „Aspecte ale condi
ției femeii în Occident", reiese că in 
Anglia, numai 7 la sută din copii au 
locuri la cămine, iar o mamă care 
lucrează trebuie să aștepte circa doi 
ani pină i se dă un răspuns la cere
rea pentru cămin. în S.U.A., există 
640 000 de locuri la creșe și grădinițe, 
in timp ce cererile sint de ordinul 
milioanelor. în Franța, există 4 mili
oane de copii sub patru ani, iar gră
dinițele și creșele oferă numai 56 000 
de locuri. în Italia, 2 milioane de co
pii intre 3 și 6 ani nu pot fi primiți în 
cămine și grădinițe.

Desigur, societatea capitalistă este 
vital interesată pentru a menține 
statu quo-ul inegalității femeii. Și a- 
ceasta in primul rind pentru că, men- 
ținind diferențierile între salarizarea 
femeilor și a bărbaților, capitalul mo
nopolist poate culege supraprofituri 
uriașe. In afară de aceasta, existența 
salariului mai redus la femeie este 
folosit ca un mijloc de presiune pen
tru menținerea unor salarii mici și 
la bărbați. s

Discriminarea flagrantă a femeii în 
societatea capitalistă generează tot
odată puternice reacții de protest 
Sint cunoscute marile acțiuni reven
dicative ale femeilor din S.U.A., An
glia, Franța etc., care s-au bucurat de 
sprijinul și solidaritatea tuturor for
țelor progresiste. Femeile pot și tre
buie să devină un factor important 
în dezvoltarea economică, socială și 
politică a țărilor lor, cu îndatoriri, 
dar și drepturi egale. Acesta nu este 
dezideratul doar al unei categorii de 
cetățeni, sau mai bine zis cetățence, 
ci este și un imperativ al progresului.

Adriana SOCEC

Sp întunecase cind 
ajuns la 
Niște prieteni ne 
seră să mergem pe 
drum ocolit pentru a 
desfăta din plin de 
musețea peisajului. Urmă
ream pe harta șoseaua. în 
oraș am Intrat venind din
spre vest. Strada era pu
țin luminată. în licărirea 
sărăcăcioasă a lămpii ar au 
apărut casc dărăpănate, 
cirpite cu placaj, tablă și 
sirmă, cu geamurile de la 
ferestre sparte. Gunoiul 
zăcea in grămezi in fața 
lor, se revărsa din găleți, 
pungi, cutii de carton.

Au apărut și oameni, 
majoritatea negri, care ne 
priveau cu suspiciune. Ni
meriserăm in „slum", in 
ghetlo-ul săracilor. Tinăra 
mea însoțitoare de la vo
lan părea neliniștită. 
„Oare acesta este drumul 
spre centru ?" Am încetinit 
viteza mașinii. în aceeași 
clipă cineva claxonă vio
lent in urma noastră. I-am 
făcut loc. O limuzină lată 
și veche ne-a depășit șl 
s-a așezat la o mică dis
tanță de-a curmezișul 
străzii, blocindu-ne dru
mul. Patru sau cinci indi
vizi, băieți tineri, au sărit 
din mașină indreptindu-se, 
gesticulind amenințător 
spre noi. Tinăra de la vo
lan a reacționat fulgerător, 
a dat inapoi și aproape 
a smuls mașina in direc
ția opusă. Goneam in 
plină viteză, schimbind 
deseori direcția. Ne-am ră
tăcit în mulțimea strădu
țelor prost luminate care 
păreau fără sfirșit. Nu în
drăzneam să oprim, să 
coborim geamul, să ne a- 
dresăm cuiva. Norocul 
ne-a scos in cale o patrulă 
a poliției, care ne-a îndru
mat din cartierul întune
cos spre centrul feeric lu
minat.

„Ce s-ar fi întimplat 
dacă am fi oprit" ? — în
cerc să leg o conversație 
cu însoțitoarea mea. „Pro
babil că ne-ar fi atacat și 
jefuit". Trăiește de mai 
mulți ani in America și 
este obișnuită cu astfel de 
incidente. „A fost vina 
noastră, nu este recoman
dabil să sosești pe întune
ric într-un oraș străin — 
a adăugat resemnată. La 
așa ceva trebuie ‘să te aș
tepți oriei nd aici". Seara 
am ferecat pentru prima 
dată ușa camerei de la 
hotel și am pus lanțul — 
cum se obișnuiește in fie
care hotel american.

A doua zi vizităm o tî- 
nără pereche care s-a sta
bilit intr-o casă cu etaj la 
marginea slum-ului. Aici 
chiria este mai accepta
bilă. Proprietăreasa dă ore 
de pian. Are ca elevi și 
copii negri din slum. Mun
cește din greu pentru a 
păstra casa. Nu-mi pot 
abține întrebările : „Ce 
este de fapt slum-ul ? Cine 
locuiește aici ?" Răspunsul 
vine prompt. în slum se 
mută săracii, care vin în 
oraș pentru că chiriile sint 
mici. De obicei sint negri. 
Dar foarte greu reușesc să 
mai iasă din această zonă. 
Dacă doi se prezintă pen
tru aceeași slujbă, iar unul 
din ei locuiește în slum și 
celălalt nu, atunci va fi 
angajat acela care nu lo
cuiește in slum, pentru că 
angajarea celuilalt prezintă 
prea multe riscuri. Cel re
fuzat mai încearcă de cî- 
teva ori să găsească

am
Philadelphia, 

sfătul- 
un 
ne 

fru-

lucru, pe urmă se resem
nează. încearcă să trăiască 
din ajutorul de șomaj. 
Chiar și pentru cl singur 
această... pomană este in
suficientă. Dacă are o so
ție și copii primește ceva 
mai mult. Dacă își pără
sește familia, soția lui, ca 
mamă părăsită, primește 
încă ceva in plus. Părăsln- 
du-șl familia, fie și numai 
aparent, cl reușește să a- 
sigure pentru copil o bu
cată de piine in plus. La 
toate colțurile, întâlnești 
șomeri in căutare de munci 
ocazionale. Mulți intră în 
circuitul ilegal al comer
țului cu stupefiante, de-

se mc din această, prezen
tare. Apare întrebarea : 
încotro cu populația să
racă, unde și cum să lo
cuiască ea ? Această între
bare preocupă opinia pu
blică americană... Slum-ul 
crește permanent, înghite 
părți tot mai mari din car
tierele centrale ale orașelor 
și aceasia nu numai la New 
York, ci și la Chicago, la 
Detroit, la Philadelphia, in 
fiecare oraș mare.

Această extindere a slums- 
urilor a pus în mișcare 
o adevărată migrație 
locuitorilor Americii. 
care aparțin claselor 
stărite fug din metropole,

a
Cel 
în-

O fată 
nume și-a trimis 
întreprindere, im- 
de lucrări. A fost 
pentru angajare, 
văzut că este fe- 
loc contractul de
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ACCELERATOR 
DE MARI 

PROPORȚII
In Uniunea Sovietică 
fost întocmit proiec-a . . .

tizi pentru construirea 
unui accelerator de 
mari proporții pentru 
particule elementare. 
Cu ajutorul său vor 
putea fi obținuți pro
toni cu energii pină 
la 5 trilioane electroni 
volți. Instalația depă
șește prin dimensiuni
le sale tot ce s-a rea
lizat pină astăzi în 
lume în această direc
ție. Pentru comparație 
amintim că pină in 
prezent s-au obținut in 
acceleratorul de la
Serpuhovo (U.R.S.S) 
protoni cu energii de 
ordinul a 76 miliarde 
electroni volți.

Uriașul accelerator 
sovietic va fi un aliat 
de nădejde al savanți- 
lor in eforturile lor de 
a descoperi noi și noi 
taine ale materiei.

chimie, Plutoniul este 
obținut astăzi in canti
tăți relativ importante, 
in reactoare nucleare 
și extras in mod obiș
nuit din combustibili 
iradiați prin tratamen
te chimice. Descoperi
rea unor urme de Plu
toniu în pămint are 
o mare însemnătate 
pentru știință. Pre
zența sa confirmă, în
tre altele, ipotezele de 
pină acum despre 
vîrsta Pămintului.

INDIENII PRECO 
LUMBIENI AU 

CUNOSCUT CHI 
RURGIA ?

10—20 de ani, clima 
insulei se va răci. O 
ameliorare a ei va in
terveni abia in secolul 
viitor. Această schim
bare a climei va crea 
mari dificultăți econo
miei piscicole. In pre
zent, aceste prono
sticuri sint studiate cu 
toată atenția de o e- 
chipă de specialiști da
nezi, preocupați să gă
sească metode de com
batere a efectelor aces
tei răciri a „insulei 
gheață".

INVAZIE 
DE MEDUZE

de

A FOST DESCO
PERIT PLUTONIU 

NATURAL
Atomiști de la cen

trul de cercetări din 
Los Alamos (S.U.A.) 
au descoperit intr-un 
minereu urme infime 
de Plutoniu 244. Pină 
in prezent. Plutoniul. 
elementul cu numărul 
de ordine 94 din clasi
ficarea periodică a ele
mentelor, a fost obți
nut doar pe cale arti
ficială. Produs in labo
rator in 1940 de către 
profesorul Seaborg, 
realizare care t-a adus 
Premiul Nobel pentru

O echipă de arheo
logi mexicani a desco
perit in apropiere de 
Mata Cazuela (Vera
cruz) un picior ome
nesc modelat din lut, 
pe car£ se poate dis
tinge in mod clar un 
abces purulent. In in
teriorul piciorului s-a 
descoperit un cuțit cu 
care, probabil, a fost 
operat abcesul. Se pre
supune că, potrivit da
tinilor tribului indian 
Totonak, chirurgul a- 
nonirn a modelat, după 
operație, partea din 
corpul omenesc asupra 
căreia s-a efectuat in
tervenția și a adus-o 
ofrandă zeilor.

CLIMA GROEN'
LANDEI SE... RĂ

CEȘTE
Foraje efectuate in 

straturile de gheată 
din interiorul Groen
landei au dus la con
cluzia că, în următorii

Pe litoralul nordic al 
Olandei și-a făcut apa
riția vara aceasta un 
număr impresionant de 
meduze toxice. Nu
mai pe plajele oră
șelului Zandpoort pes
te 2 500 de persoane au 
căpătat arsuri și au 
fost nevoite să se a- 
dreseze medicilor pen
tru tratament din cau
za lor. Arsurile sînt 
provocate, la cea mai 
mică atingere, de masa 
gelatinoasă a meduze
lor. De-a lungul între
gului litoral olandez au 
fost așezate vase cu 
soluții de amoniac 
pentru ca numeroasele 
victime să se poată 
trata de urgență împo
triva arsurilor. Local
nicii afirmă că 
amintesc să fi 
pină acum meduze de 
asemenea dimensiuni. 
Cele cunoscute de ei 
nu depășeau 50 cm. în 
diametru in timp ce 
exemplarele actuale 
măsoară cu mult peste 
un metru. Asemenea 
meduze se întilnesc 
doar în mările arctice.

nu-și 
văzut

ACESTE
GHETTOURI
DENUMITE
„SLUMS"• ••

• „TOTUL A ÎNCEPUT CU 0 AVENTURĂ, 
NOAPTEA" • SE CUMPĂRA UN... CORDON 
SANITAR • CATALOAGE SPLENDIDE Șl 

REALITĂȚILE UNUI CERC-VICIOS

vin toxicomani, iar pen
tru a-și procura banii ne
cesari pentru heroină... 
hoți și criminali. Acest 
cerc diabolic a fost des
cris de suficiente ori. La 
toate acestea se adaugă și 
cortegiul de mizerie ge
nerat de sistemul de im
pozite. Administrațiile ora
șelor sint obligate să plă
tească toate serviciile pu
blice din impozite încasate 
pe imobile. Cum partea de 
impozit pe care reușești 
s-o obții din slum este mi
nimă, și serviciile sint pe 
măsura încasărilor. Ilumi
nația, canalizarea, aliriiert- 
târea cu apă potabilă sint 
mizerabile. Gunoiul este 
ridicat la 14 zile o dată sau 
și mai rar. Școlile sînt 
proaste, copiii nu pot în
văța atit cit le-ar trebui 
pentru a ieși din această 
mlaștină. Sint totuși pă
rinți ambițioși, ca cei care 
dau copiilor ore de pian. 
Aceștia încearcă să-și sal
veze copiii, dar puțini reu
șesc.

Este o redare foarte 
schematică a ceea ce în
seamnă slum-ul și locui
torii săi. Detaliile compli
cate și deseori tragice lip-

nu numai din cauza po
luării aerului sau a gălă- 
giei, dar mai ales de fri
ca maselor de săraci. In 
1940 trăiau doar doi din 
zece americani in suburbii, 
astăzi patru din zece, in 
total 76 de milioane. „încă 
20 de ani in ritmul acesta 
— ne spunea un reprezen
tant al administrației ora
șului Baltimore — și me
tropola americană devine 
un azil pentru săraci".

Administrațiile subur
biilor încearcă prin orice 
mijloace să-i țină departe 
pe săraci și pe negri. Cea 
mai eficace metodă, de 
altfel fțțarte' răspindită, 
este construirea de locuințe 
scumpe pe care aceștia nu 
pot să le plătească. De-a 
dreptul șocantă este solu
ția celor din Newport 
Beach, un orășel locuit în 
exclusivitate de bogați, 
unde găsești mai multe de
barcadere pentru iahturi 
decit locuri de parcare 
pentru mașini. Administra
ția a cumpărat o fișie de 
pămint nelocuită în jurul 
orașului. Cu acest „cordon 
sanitar" vrea să împiedice 
contopirea cu orașul vecin 
mai sărac, Cosa Mesa. Dar

ceea ce își poate permite 
orășelul milionarilor desi
gur că nu-și pot permite 
șl celelalte suburbii, iar 
„valul crescind al sărăciei" 
amenință să le inunde.

M-am adresat unuia din 
cei șapte șefi ai „Departa
ment of Housing and Ur
ban Development" cu ‘în
trebarea : „Ce poate Între
prinde ministerul de resort 
pentru a soluționa proble
ma cartierelor mizere ?"

Interlocutorul nostru pă
rea neplăcut surprins de 
obiectul curiozității noas
tre. Ne-a explicat că 
slums-urile pur și simplu 
nu se pot asana. „Locui
torii sint bănuitori față de 
orice inițiativă care por
nește de la oficialități". Și 
cu un zîmbet fin : „Există 
diferite teorii despre 
slums-uri. Una dintre ele 
spune că slum-ul iși creea
ză propriul lui comporta
ment social, pe care nu 
este bine să-l deranjezi". 
Despre alte teorii, domnul 
Warburthon nu ne-a mai 
vorbit, nici măcar nu ne-a 
spus adeptul căreia este.

L-am întrebat ce face to
tuși ministerul cu bugetul 
anual de 9 miliarde dolari 
și cu ce se ocupă cei 15 000 
de angajați ai ministrului. 
„Finanțează, la cererea co
munelor, blocuri de locuin
țe, proiecte mai mari". A 
fost nevoit insă să recu
noască că aceste sume o- 
dată ieșite din minister a- 
jung la discreția primarilor 
orașelor solicitante. Și a- 
tunci se intimplă în gene
ral ceea ce s-a întimplat Ia 
Nashville : ministrul a dat 
bani pentru construirea de 
locuințe ieftine pentru cei 
nevoiași, dar cei din Nash
ville au dărimat vechile 
clădiri dintr-un cartier cu 
locuințe ieftine și au con
struit cu sumele primite 
un bloc cu birouri. Evi
dent, administrația orașu
lui a avut numai de cîști- 
gat inchiriind birourile, dar 
cei săraci, cu ce s-au ales? 
Și doar banii erau desti
nați lor ! „Ne lipsesc posi
bilitățile unui control ri
guros" — a declarat mi
nistrul Warburthon resem
nat. în schimb, ne-a dat 
două splendide cataloage 
cu fotografii conținind su
perbe vile și apartamente, 
situate in mari spații 
verzi, cu locuri de joacă 
pentru copii, amenajate cu 
multă fantezie, cu copii 
negri drăguți și fotogenici, 
amestecați cu copii albi, 
azile prietenoase și lumi
noase pentru bătrîni, o 
stradă centrală, restaurată 
in stil colonial etc. In to
tal 60 de proiecte, majori
tatea opera unor arhitecți 
celebri. Cu proiecte pentru 
locuințe ieftine însă nu se 
ocupă decit unul singur. 
Semnificativ, nu ? Și chiar 
și dintre proiectele aces
tuia cite se materializează.?

într-adevăr este un su
biect fără strălucire pen
tru arhitecți cu orgoliu ar
tistic și cu pretenții la o 
viață elegantă, îndestulată, 
însă și cel mai înverșunat 
optimist trebuie să recu
noască faptul că problema 
cartierelor și a locuințelor 
pentru săraci este mai a- 
propiată de realitatea so
cietății contemporane ame
ricane decit strălucirea zgi- 
rie-norilor din Wall Street 
sau din Park Avenue.

Vulcanul orașelor
a început 
să fumege

REPORTAJ DIN VIETNAMUL DE SUD

Trebuie să ai curaj pen
tru a oferi cuiva la Saigon 
flori roșii, a distribui lo
zinci care cer retragerea 
americanilor, ori a striga : 
„U.S. go home !“, „Pără
siți războiul murdar !“. 
Chiar pentru mai puțin 
decit atit poți fi arestat și 
aruncat in închisoare. Și 
cine spune închisoare, spu
ne tortură ; din cei ares
tați, nimeni nu s-a putut 
sustrage de la așa ceva. 
Bătăi cu bastonul, care nu 
o dată se soldează cu moar
tea, torturi cu curent elec
tric, zdrobirea degetelor și 
cite alte orori — iată ce 
riscă studentul, elevul, 
muncitorul ori budistul sud- 
vietnamez care a partici
pat la o manifestație de 
stradă. Cu toate acestea, ei 
participă la manifestații in 
proporții din ce in ce mai 
mari. Conștiința lor. hră
nită din nenorocirile popu
lației sud-vietnameze, din 
suferințele indurate de ea 
de pe urma prezenței tru
pelor străine, s-a trezit. 
Oamenii nu mai tolerează 
să fie batjocoriți.

După exemplul comba
tanților din rezistență, care 
nu se dau înlături de la 
nici un sacrificiu sub dra
pelul Frontului Național 
de Eliberare, locuitorii ora
șelor din Vietnamul de sud . 
organizează, la rindul lor. 
lupta pentru a pune capăt 
agresiunii imperialiste. Re
presiunile sint neputin
cioase in fața acestui cu
rent. Indignarea este Dre- 
tutindeni in floare, gata să

în orice moizbucnească 
ment.

într-o zi, 
un soldat 
americană, instalat pe un 
camion, a . . : ’
umăr, a țintit și a tras : 
un elev sud-vietnamez. 
cocoțat pe gardul liceului 
din localitate, s-a prăbușit 
mort. Imediat, orașul s-a 
pus in mișcare. Manifesta
țiile au durat 3 zile, pro- 
liferîndu-se și in alte ora
șe : Saigon. Da Nane. 
Huă. Americanii au fost 
consemnați in cantonamen
tele lor : ar fi fost fatal 
pentru ei să apară pe 
străzi in acele zile. Cami
oane și jeep-uri au fost 
incendiate, soldați ameri
cani au fost molestați.

In orășelul An Nhon. doi 
elevi au fost uciși de 
mercenari sud-coreeni. Va
lul demonstrațiilor a cu
prins din nou majoritatea 
orașelor. Din nou au fost 
incendiate vehicule mili
tare. Studenții au procla
mat crearea „guerilei ur
bane". Din jeep-urile 
americane și sud-coreene 
s-a răspuns cu proiectile.

La Ham Tin, două femei 
au fost violate și apoi ucise 
de către soldați americani. 
Din nou — manifestații. 
La Saigon, președinta Co
mitetului femeilor luptătoa- a 

a 
cu de-

la Qui Nhon, 
din armata

pus pușca la

re pentru dreptul de 
trăi, Ngo Ba Thanh, 
declarat : ,,O dată 
barcarea masivă a trupe
lor americane in țara noas
tră, femei vietnameze au

Helene RAHMS, 
publicistă vest-germană

In timpul uneia din numeroasele demonstrații antiguvernamentale de la Saigon

căzut victimă instinctelor 
josnice ale militarilor. Ca
zurile de acest gen sint 
tot mai numeroase și 
mai barbare din pricina 
complicității autorităților 
de la Saigon, care încearcă 
să conserve sprijinul ame
rican indiferent de prețul 
ce trebuie plătit."

în regiunile ocupate ale 
Vietnamului de sud șoma
jul atinge majoritatea pătu
rilor populației. Chiar și 
cei ce au de lucru nu-și 
pot hrăni familiile. Mini
mul vital este fixat in 
mod oficial la 251 piaștri 
pe zi pentru un om ; astfel 
incit un funcționar care 
ciștigă 7 000—8 000 piaștri 
lunar nu-și poate asigura 
existența decit pentru sine 
Însuși. Valul inflației nu 
are echivalent in nici o 
altă țară din lume. Numai 
in 1970 prețurile au crescut 
în medie cu peste 60 la 
sută. O dată cu aplicarea 
politicii de „vietnamizare" 
de către S.U.A. impozitele 
au crescut in ritm vertigi
nos. în același timp, un 
pumn de oameni in solda 
echipei Thieu-Ky-Khiem 
adună averi colosale prin 
furt organizat. speculă, 
delapidări. Nici chiar micii 
traficanți n-o „scot la 
capăt". Cit despre oamenii 
muncii, ei au fost aruncați 
într-un marasm pe care 
devalorizarea piastrului din 
anul trecut n-a făcut decit 
să-1 instaureze definitiv

Un soldat al armatei 
saigoneze capătă o soldă de 
4 500 piaștri pe lună. Or.

de orez 
zile Je 
piaștri, 
milita-

prețul unui quintal 
a crescut în citeva 
la 3 000 la 6 500 de 
In aceste condiții, 
rul saigonez recurge la 
orice pentru a face rost de 
bani. De obicei, el jefuiește 
sau arestează la intîmplare 
pe cine se nimerește, și 
apoi eliberează persoanele 
reținute in schimbul unei 
sume de bani.

în luna august a anului 
trecut, Ngo Cong Duc, 
deputat catolic din Saigon, 
a remis Papei o „scrisoare 
a vietnamezilor creștini", 
in care declara că in Viet
namul de sud, potrivit 
chiar statisticilor ameri
cane, „o femeie din patru 
se prostituează. In plină 
zi asistăm la răpirea unor 
fete tinere la Saigon" — se 
adăuga in scrisoare. Unele 
publicații saigoneze au și 
reacționat /împotriva tra
ficului de ’tinere sud-viet
nameze. „De aici, arătau 
ziarele, multe fete sint 
transportate la Bangkok, 
apoi direct in Statele Unite. 
Este vorba de o adevărată 
organizație de traficanți 
de acest gen". în timpul 
unei reuniuni de protest 
împotriva agresiunii ameri
cane, demonstrație care a 
avut loc la pagoda An 
Quang, din Saigon, a fost 
dezvăluită existența unei a- 
nume case, unde 400 de ti
nere sint închise pentru a 
fi „vîndute" cu 100 000— 
200 000 de piaștri...

După atîția ani de pre
zență americană, populația 
sud-vietnameză nu mai

vrea să accepte o astfel de 
viață. Studenții se opun 
regimului, mișcări și orga
nizații de toi felul își 
manifestă de asemenea 
împotrivirea. Sint in acest 
sens mișcări ale muncitori
lor, budiștilor, femeilor, 
catolicilor progresiști, afe 
vechilor combatanți și 
victimelor războiului. Toam
na trecută, la Saigon și-a 
făcut apariția un „Front 
popular pentru pace". „Ar
mata americană ar trebui 
să se retragă, iar vietna
mezii trebuie să-și decidă 
singuri viitorul" — pro
clamă manifestele acestor 
organizații. „In pofida răz
boiului care se duce in 
imediata apropiere și a 
pătrunderii Iui la răstim
puri chiar în oraș, — scria 
săptămînalul american 
„Newsweek" — Saigonul 
era considerat ca un loc 
sigur pentru străini ; in 
prezent insă, cind anti- 
americanismul înmugurește 
in oraș și in alte localități 
sud-vietnameze, timpurile 
s-au schimbat. Nu demult, 
ambasada americană i-a 
invitat în mod public pe 
americani ca, pentru pro
pria lor securitate, să nu 
se mai plimbe singuri prin 
Saigon". Potrivit unor dale 
furnizate de funcționari 
americani, arăta aceeași 
revistă, numărul incidente
lor grave Intre americani 
și sud-vietnamezi a sporit 
brusc ; unele estimări a- 
preciază la 1 000 înfrun
tările de tot felul (de la 
insultă pină la omor) —

care au loc lunar numai 
la Saigon. „Vietnamezii 
sint indignați că americanii 
le necinstesc fiicele, că fac 
să crească costul vieții, că 
ii denumesc „indigeni". 
Pentru mulți sud-vietna
mezi, americanii sint o 
nouă categorie de colonia
liști". — conchide „News
week".

Populația orașelor sud- 
vietnameze nu mai tole
rează degradanta agresi
une a militarilor americani 
și a sateliților lor, care 
mușamalizează crimele ce 
se comit. în însăși admini
strația saigoneză, starea de 
spirit se modifică; C.I.A. 
l-a avertizat pe președinte
le S.U.A. că „30 000 de 
agenți comuniști" s-ar fl 
„infiltrat" în sinul regimu
lui. în realitate, această 
cifră este modestă. Căci 
prin „agent comunist" tre
buie înțeleasă orice per
soană in care s-a trezit 
sentimentul patriotic, orice 
om care speră într-o ple
care grabnică a americani
lor. care dorește pacea. 
Oameni ce gindesc astfel 
siht mult mai numeroși 
chiar in cadrul administra
ției saigoneze.

Vulcanul orașelor, pe care 
agresorii americani și com
plicii lor il credeau stins, 
a început să fumege. E- 
rupția amenință să arunce 
în aer politica de „viet
namizare".

Jean-Emile VIDAL 
publicist francez
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DIVERS!
I I
| Fructele-
| medicament
ISe știe. în general, ce impor- I 

tanță reprezintă pentru organic- I 
mul omului, consumul de fructe. 1

IM ai puțini știu. insa, că acestea I 
pot fi și adevărate medicamente 1 
pentru combaterea unor atee- •

Ițiuni. S-a stabilit, astfel, câ. ■ 
folosite după rețete bine echi- I 
librate. merele și perele fac bine | 
în vindecarea unor boli de

I rinichi, cardio-vasculare, ale tu- I 
bului digestiv ; strugurii și pier- I

I sicile in tratarea anemiilor, atee- ’ 
I punilor de ficat si celor febrile | 

etc. De aceea, in baza unor studii I
I de specialitate, in județul Argeș | 

s-a luat inițiativa organizării 
unor centre destinate tratării I 
diferitelor boli cu ajutorul... I

1 curei de fructe. Peste citeva 1 
1/ zile, primele centre de acest I 
,» gen își vor face apariția in o- I 
I ■ rașele Pitești și Topoloveni. In I 

afara fructelor necesare, ama- > 
torilor de cură li se vor oferi și I 
asistența sanitară a unor medici | 
de specialitate, cit și condiții de

I cazare. Nu mai cămine decit să I 
lansăm celor interesați invitația I 
de rigoare. ■

Abuz
pe patru roți j

Un control efectuat Ia o ba- ■ 
rieră a Capitalei. Deși avea o I 
capacitate dc 5 tone, autoca- | 
mionul cu nr. 21-B-6929, apar- 
ținind l.C.S.P. (garajul Cioro- I 
girla). condus de Alexandru I 
loroa, venea in București pentru ’ 
a încărca o... butelie de aragaz. I 
aparținmd inginerului Mihai I 
Margine. In declarația sa șofe- | 
rul afirmă că a încercat să-l . 
convingă pe șeful său că nu I 
merită să folosești ditamai ca- I 
mionul pentru o butelie ce 
poate fi schimbată și-n Cio- I 
rogirla. Inginerul i-a replicat I 
insă că... merge ! Și după cum I 
se vede. șoferul a mers cu o ■ 
oprire pe parcurs însă. Rămine I 
de văzut cit va ..merge" abuzul | 
privind folosirea parcului auto 
al întreprinderii. |

Prima 
„corigență44

N-a început bine anul școlar I 
și. iată, s-au și ivit primele ,,co- | 
rigențe". în speță, este vorba de 
manualul de Muzică destinat I 
claselor a IlI-a și a IV-a, care | 
(cel puțin in cazul Școlii ge- ’ 
nerale nr. 5 din Capitală, dar I 
mai sini și alte exemple), cu- I 
prinde. între coperți... Manualul I 
de limba română — literatură • 
și gramatică — pentru clasa a i 
V-a ! Cum situații de acest gen I 
se petrec aproape in fiecare an. | 
este cazul să ne întrebăm cum 
a funcționat ..examenul" contro- I 
lului de calitate in tipografii ? I 
Sperăm că. analizind cazul, cei 1 
in drept vor acorda... nota cu- I 
venită celor vinovați. ,

Schimb
de... locuință I

Domiciliat in strada Iarmaroc | 
41, din Iași. Pavel Grigore, 
bogat posesor de antecedente I 
penale, iși formase un obicei. Se I 
adresa diferiților amatori pen- I 
tru schimb de locuință ofe- ■ 
rindu-le o pretinsă locuință con- I 
fortabilă. cerindu-le în schimb | 
j 500—2 000 de lei pentru dife
rența de confort. După incasa- I 
rea banilor se făcea nevăzut. I 
Altor cunoștințe intimplătoare 1 
le cerea împrumuturi de 2 500— | 
3 500 lei pretextind că are o I 
fiică studentă in ultimul an | 
căreia trebuie să-t plătească . 
„taxele" școlare. De curînd or- I 
ganele de resort au reușit să | 
stabilească cu precizie ce făcea 
P.G. cu banii. Frecventa res- I 
taurantele. juca la Loz in plic I 
și cind ajungea la fundul sacu- I 
lui își relua „ocupația". Acestea ■ 
fiind constatările urmează ca. I 
după ce escrocul ~ va fi „taxat" | 
cum se cuvine, să-și ia în pri- 
mire., locuința oferită de in- I 
stanța de judecată. i

Sete și 
..răcoritoare44 I

IFiind „Însetat", Paszka Ale- | 
xandru din comuna Sinzieni 
(Covasna) a consumat mai multe I 
pahare intr-un local la marginea | 
orașului Tg. Secuiesc, după care i 
a pornit spre casă. Se vede insa • 
că alcoolul in loc să-1 răcorească I 
i-a stirnit o altă sete : aceea de | 
a distruge. In drum spre casă, . 
a tăiat cu briceagul paisprezece I 
plopi canadieni tineri plantați pe | 
marginea șoselei. Identificat m . 
scurt timp, va trebui să răspun- I 
dă pentru fapta sa și sperăm I 
că pedeapsa pe care o va primi i 
va avea un efect... răcoritor. I

Rubrică redoctato de :
Dumitru TÎRCOB ;
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii".

PLECAREA TOVARĂȘULUI
CORNELIU MĂNESCU LA SESIUNEA O.N.U.

întoarcerea delegației P.C.R.

din Republica Malgașă
Vineri dimineața » plecai Is New 

York ministrul afacerilor externe, 
delegația română la cea de-a XXVI-a 
sesiune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite

Din delegație fac parte: Nicol ie 
Ecobeacu, adjunct a) ministrului afa
cerilor externe, locțiitorul șefului de- 
ii-gați'-i ; Mima GrtM, \ h'<-prcs.'il,r.- 
'c al Marii Adunări Naționale . 
Gheorghe Diaconescu. ambasador, re
prezentantul permanent al Republi
cii Socialiste România la O.N.U. 
Cornel Bogdan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in Statele 
Unite ale Americii. Membrii supleanțl 
ai delegației sint : Constantin Ene, 
Mihai ștefan. Ion Covaci, directori 
în M.A.E., și Ion Duma, consilier 1» 
Misiunea permanentă română la 
O.N.U.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți George Macovescu. 
prim-adjuncl, și Petru Burlacu, ad-

Vizitele delegației Ministerului Sănătății
Publice si Securității Sociale din Franța1 1 ,

în cursul zilei de vineri, delegația 
Ministerului Sănătății Publice și 
Securității Sociale din Franța, con
dusă de ministrul Robert Boulin, 
care se află in țara noastră, a avut 
întrevederi cu acad. Aurel Moga, 
președintele Academiei de științe 
medicale, și cu acad. prof. Th. Bur- 
ghele. rectorul Institutului medico-

încheierea lucrărilor celei de-a 13-a conferințe 
a conducătorilor direcțiilor vamale din țările socialiste
Vineri după-amiază s-au încheiat 

lucrările celei de-a 13-a conferințe 
a conducătorilor direcțiilor vamale 
din țările socialiste. Delegații din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. R. D. 
Germană, Iugoslavia. Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria și U.R.S.S, 
care au dezbătut probleme privind

Manifestări științifice
Vineri după-amiază s-au încheiat 

în Capitală lucrările celui de-al 
II-lea congres național de microbio- 
logie medicală, organizat de Uniunea 
societăților de științe medicale.

în cea de-a treia zi a fost dezbătu
tă tema privind aspectele actuale alș 
imunității și imunopatologiei.
_ Lucrurile de speciality rpre&onia-, ; 

te și problemele discutate de parti
cipanta români și străini au prile
juit un valoros schimb de expe
riență.

Concluziile congresului au scos in 
evidență importanța problemelor 
dezbătute și aportul școlii românești 
de microbiologic și imunologie in 
aprofundarea aspectelor legate de 
diagnosticul, tratamentul și profilaxia 
in bolile din acest domeniu.

★
La Casa universitarilor din Bucu

rești s-au încheiat, vineri, lucrările 
celei de-a V-a conferințe interna-
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Astăzi, pe stadionul „Republicii"

Primele întreceri în cadrul 
Campionatelor internaționale 

de atletism ale României
Astăzi, pe stadionul „Republi

cii" din Capitală incep campio
natele internaționale de atletism 
ale României. Atit azi, cit și du
minică, probele se vor desfășu
ra intre orele 16 și 18. Iată pro
gramul primei zile de concurs : 
ora 16 — 110 n» garduri, înălți
me bărbați și triplu salt ; ora 
16,15 — 100 m plat temei, serii : 
ora 16,25 — 100 m plat bărbați, 
serii : ora 16.25 — greutate fe

CEA DE-A 71-A
Cea de-a 71-a sesiune a Comite

tului internațional olimpic a continuat 
la Luxemburg cu prezentarea pro
iectelor de raport privind organiza
rea Jocurilor Olimpice din anul 1976.

în ceea ce privește raportul pre
zentat de Montreal, gazda Olimpiadei 
de vară, nu au fost ridicate obiecții, 
in schimb, cel al orașului Denver 
(Colorado), unde se vor desfășura 
Jocurile de iarnă, a fost criticat din 
cauza caracterului său fluid și ne- 
precis, mai ales în privința amena
jării pirtiilor de schi. După cum se 
știe, rapoartele orașelor Miinchen și 
Sapporo, unde vor avea loc Jocurile 
de vară și de iarnă in anul 1972, au 
fost considerate satisfăcătoare.

Participanții la sesiune au acceptat 
propunerea prin care adunarea ge
nerală a comitetelor olimpice naționa
le recomandă ca Rhodesia să parti
cipe la Olimpiada de la Miinchen 
sub același drapel ca și la Olimpiada 
din 1964 (Tokio), adică cel^al Marii 
Britanii. De asemenea, la propune
rea grupului țărilor africane in Rho
desia va fi trimisă o comisie de an
chetă in legătură cu discriminarea 
rasială care se practică in această 
țară in domeniul sportului. în cercu
rile sportive se remarcă insă faptul 
că această soluție de compromis ar 
putea să nu fie acceptată de guver
nul Rhodesiei, care ar putea chiar să 
renunțe să mai trimită sportivi la 
Olimpiada de la Miinchen.

Noul articol 26 privind regulile a- 

ivinrt al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

Erau de față Leonard Meeker, «am
basadorul S.U.A. la București, și Sh- 
> d Abbas Chrdid. directorul cen
trului de Informam al O.N.U.

★
în drum spre New York, ministrul 

afacerilor externe. Corneliu Mănescu, 
a făcut o scurtă escală la Belgrad, 
unde, la aeroport, a fost intimpinat 
de Mirko Tepavaț, secretar federal 
pentru afaceri externe al R.S.F, Iugo
slavia. Cu acest pri!» j a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

D« asemenea, delegația română la 
sesiunea O.N.U., condusă do minis
trul afacerilor externe, a făcut o 
escală la DUsseldorf, capitala landu
lui Renania de nord Wcstfalia. De
legația a fost întîmpinată de primul 
ministru al guvernului de land, 
Heinz Khun, care s-a întreținut, cor
dial cu ministrul român al afacerilor 
externe.

(Agerpres)

farmaceutic-București. Oaspeții au 
vizitat, de asemenea, unele unități sa
nitare din Capitală.

Seara, ministrul sănătății. Dan E- 
nâchescu, a oferit un dineu in cinstea 
delegației Ministerului Sănătății Pu
blice și Securității Sociale din Franța.

(Agerpres)

facilitarea traficului internațional de 
mărfuri și de călători, căile comba
terii contrabandei, precum și modali
tăți de tehnică și procedură vamală, 
au semnat in încheierea lucrărilor 
protocolul celei de-a 13-a conferințe.x

(Agerpres)

ționale de meteorologie a Carpați- 
lor. La această reuniune au luat 
parte savanți. cercetători și alți spe
cialiști din Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Iugoslavia. Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea Sovie
tică. Participanții au dezbătut prn- 
blemg. jjrivincl influența, orografiei 
Zonelor muntoase asupra evoluției 
timpului și a circulației generale a 
atmosferei, metode și studii asupra 
elementelor meteorologice și clima
tice din zonele Munților Alpi. Car- 
pați și Balcani și au examinat u- 
nele studii asupra unor fenomene 
meteorologice periculoase favorizate 
de lanțurile muntoase.

In încheierea lucrărilor s-a hotărit 
ca următoarea conferință internațio
nală de meteorologie a Carpaților să 
aibă loc in 1973, in Uniunea Sovie
tică.

(Agerpres)

I

mei : ora 16,35 — 800 m femei ; 
ora 16,40 — 400 m bărbați ; ora 
16.50 — 110 m garduri finală și 
aruncarea discului bărbați ; ora 
17 — 100 m garduri femei ; ora 
17,10 — 100 ni temei finală ; ora 
17,15 — 100 m bărbați finală : 
ora 17,25 — 1 500 ni bărbați și 
ora 17,35 — 3 U00 m obstacole.

Reamintim că elevii și studen
ții se bucură dc intrare liberă 
in tribunele stadionului.

SESIUNE C. I. 0.
matorismuiui va rămine așa cum a 
fost stabilit la ultima reuniune a 
C.I.O., existind lotuși posibilitatea 
pentru comisia executivă de a da o 
interpretare nuanțată, in caz de du
bii sau de probleme ce ar putea pro
voca neînțelegeri.

Cu privire la sporturile incluse in 
programul olimpic, adunarea a ac
ceptat următoarea regulă ; „Pentru 
ca un sport să fie admis la Jocurile 
Olimpice de vară, acesta trebuie să 
fie practicat in cel puțin 40 de țări 
și trei continente — la bărbați, în cel 
puțin 25 de țări și două continente — 
la femei. La Jocurile de iarnă, spor
tul respectiv trebuie să fie practicat 
in cel puțin 25 de țări și două conti
nente".

Adunarea C.I.O. a hotărit să se in
terzică sportivilor și oficialilor să fo
tografieze in incinta bazelor sportive 
in timpul Olimpiadei.

în ceea ce privește ceremonia de 
deschidere s-a stabilit ca lansarea 
porumbeilor să se facă după salvele 
de tun și nu înainte cum s-a proce
dat la olimpiadele anterioare.

Au fost aleși noi membri ai C.I.O. : 
Vitali Smirnov (U.R.S.S.), Y. Tessema 
(Etiopia), Prabhas Charusathiara (Tai- 
landa). Pentru prima oară in istoria 
mișcării olimpice, Etiopia și Tailan- 
da sint reprezentate in acest inalt 
for. Prințul Takeda (Japonia) a fost 
reales pentru o perioadă de încă pa
tru ani membru al Comisiei executi
ve a C.I.O.

Vineri dupâ-amiază s-a înapoiat 
In Capitală delegația P.C.R.. forma
tă din tovarășii : Nicolae Guinâ, 
membru al C.C., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., conducătorul delegației, și 
Constantin Vasillu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Partidului Congresul pen
tru Independența Madagascarului, a 
participat la cel do-nl Vl-lca con
gres al acestui partid și a făcut o 
vizită in Republica Malgașă.

la pitești Expoziție de fotografii 
,,Imagini din Iran"

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Comitetului pentru cultură 
și artă al județului Argeș, vineri, in 
sala Galeriei de artă din municipiul 
Pitești, a avut loc deschiderea expo
ziției de fotografii ,,Imagini din 
Iran", organizată cu prilejul aniver
sării a 2 500 de ani de la fondarea 
statului iranian.

în deschiderea expoziției sint. pre
zentate imagini din timpul vizitei 
oficiale a președintelui Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Iran, și 
a șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryainehr, împreună cu so
ția sa, Farah Pahlavi, în Republica 
Socialistă România. Expoziția cu
prinde fotografii înfățișind aspecte 
ale economiei și culturii iraniene

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII COSTA RICA

Vineri. 17 septembrie a.c., a sosit 
in Capitală Benjamin Nunez, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Costa Rica in Republica 
Socialistă România.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Corneliu 
Mănescu, a transmis o telegramă ele 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda Medina, eu prilejul Zilei na
ționale a acestei țări.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Chile — 18 septembrie — Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat vineri, la 
casa de cultură a institutului, o sea
ră culturală consacrată acestui eveni
ment. Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., după 
care Constantin Măciucă, directorul 
Centralei cărții, a prezentat un iti
nerar chilian. în continuarea progra
mului au avut loc o proiecție de dia
pozitive cu imagini din pictura chi- 
jiână contemporană și un recital, de 
•verSuri de poeți chilieni, susținut (ie1 
actori ai scenelor bucureștene. La ma
nifestare au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. I.R.R.C.S., oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros pu
blic. Erau prezenți, dc asemenea. 
Julio Homero Luciano Ruiz de Loi- 
zaga, ambasadorul Republicii Chile 
la București, șefi ai altor misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Corneliu 
Mănescu. a adresat o telegramă de

Turneul preolimpic 
de box

Turneul preolimpic de box a con
tinuat la Miinchen cu cea de-a doua 
gală a semifinalelor.

în finala categoriei grea se vor 
întilni vest-germanul Peter Hussing 
și Anginler Fatatadjula (Nigeria). 
Hussing l-a învins la puncte pe polo
nezul Tiftla, iar pugilistul nigerian l-a 
întrecut, de asemenea, la puncte pe 
Ilie Dascălu.

In limitele categoriei semiușoară, 
maghiarul Laszlo Iuhazs a ciștigat la 
puncte întîlnirea cu românul Gheor
ghe Ciochină, iar englezul Joe Single- 
ton s-a calificat prin victoria la 
puncte asupra lui Peter Henatsch 
(R. F. a Germaniei).

Semigreul polonez Janusz Gortat 
l-a învins prin K.O. tehnic in rundul 
doi pe Uwe Wienering (R. F. a Ger
maniei). urmând să se intîlnească în 
finală cu Nikolai Anfimov (U.R.S.S.), 
victorios la puncte în meciul cu 
Stephen Thega (Kenya).

Balcaniada 
de călărie
Cea de-a 4-a ediție a campionate

lor balcanice de călărie s-a deschis 
la Skoplie cu desfășurarea probei de 
obstacole.

La juniori, victoria a revenit spor
tivului român Nicolae Vlad, care a 
concurat pe calul „Sondor". El a to
talizat 5 puncte, fiind urmat de bul
garii P. Iankov pe „Magoșnila" — 6 
puncte, și Gheorghiev pe „Mălină" — 
7 puncte.

întrecerea rezervată seniorilor a 
fost ciștigată de iugoslavul R. Bla- 
goevici (pe „Polaris"), cu 11 puncte. 
Concurentul român Cornel Ilin pe 
„Viteaz" s-a clasat pe locul doi cu 12 
puncte.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

17 septembrie 1971 :
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI’ 

1 248 429 lei, din care 269 909 lei 
report.

EXTRAGEREA 1 : 61 85 4 41 63 
31 12 77 28

EXTRAGEREA A Il-a : 65 18 37 
22 42 26 13

Delegația P.C.R. a vizitat, de ase
mene i, Tanzania -- la invitația Par
tidului Uniune» Naționala Africană 
din Tanzania (T.A.N.U.), și Zambia — 
la invitația Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale (U.N.I.P.).

La aeroport, delegația a fost în- 
timpinată de tovarășii Ion Savu, 
membru al C.C. hI P.C.R.. și Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef le sec
ție la C.C. al P.C.R.

de-a lungul istoriei sale de două mi
lenii și jumătate.

La vernisaj au luat parte Gheorghe 
Năstase, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Argeș, prof. dr. Aurel Decei, 
membru al Comitetului pentru orga
nizarea in România a manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 2 500 de 
ani de la crearea stalului iranian, 
reprezentanți ai I.R.R.C.S., oameni dc 
cultură, ziariști, un numeros public. 
Au fost, de asemenea, prezenți mem
bri ai ambasadei Iranului la Bucu
rești. Cu acest prilej au luat cuvîn- 
tul Constantin Dinischiotu, președin
tele Comitetului pentru cultură și 
artă al județului Argeș, și Ahmad 
Ajdari, consilier al ambasadei Ira
nului la București.

(Agerpres)

felicitare secretarului general al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
Manuel Perez Guerrero, cu prilejul 
aniversării zilei sale de naștere.

★
Vineri seara s-a inapoiat in Capi

tală delegația Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții condusă 
de ministrul Traian Ispas, care a luat 
parte la „Ziua României" organizată 
in cadrul expoziției internaționale de 
materiale de construcții deschisă la 
Moscova. Numeroasele exponate pre
zentate de întreprinderile de specia
litate din țara noastră la această ma
nifestare economică s-au bucurat de 
frumoase aprecieri din partea vizita
torilor. O dovadă în acest sens o con
stituie faptul că pavilionul românesc 
a fost distins cu diploma de onoare a 
expoziției, iar unui număr de 8 în
treprinderi și instituții românești par
ticipante le-au fost acordate diplome.

*
Vineri după-amiază, George Maco

vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit in au
diență pe Erwin Wickert, in legătură 
eu apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Federale a Germa- 
niei.in -Republica/Socialistă România.

★
în cursul dimineții de vineri, noul 

ambasador al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Larbi De- 
maghlatrous, acreditat in Republica 
Socialistă România, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La ceremonie au asistat membri ai 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori.

★
La Mamaia se desfășoară in aceste 

zile cea de-a 11-a consfătuire a edi
turilor de sport din țările socialiste. 
Participă directori și redactori-șefi 
ai editurilor din Moscova, Sofia, 
Budapesta, Berlin, Varșovia, Praga, 
Bratislava și Bucurdști.

în cadrul lucrărilor se discută pro
bleme ale muncii editoriale și ale 
colaborării dintre editurile respective.

★
Vineri a plecat în U.R.S.S. o dele

gație a Consiliului Național al Fe
meilor. condusă de Suzana Gâdea, 
președinta C.N.F., care, la invitația 
Comitetului Femeilor Sovietice, va 
participa la seminarul internațional 
pe temele : „Rolul femeii in socie
tate și familie" și „Pacea și secu
ritatea europeană", ce va avea loc la 
Moscova in zilele de 18—21 septem
brie 1971.

*
în Capitală a sosit o delegație a 

Camerei de Comerț din Columbus 
(statul Ohio). Specialiștii americani, 
reprezentanți ai unor firme din in
dustria constructoare de mașini, elec
tronică și industria materialelor de 
construcții, vor avea in următoarele 
zile o serie de contacte la Ministe
rul Comerțului Exterior, la Camera 
de Comerț, precum și la întreprinderi 
de comerț exterior, în vederea dez
voltării și diversificării schimburilor 
comerciale bilaterale.

(Agerpres)

ȘEDINȚA PREZIDIULUI B. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 17 (Agerpres). — Pre

zidiul R. S. F. Iugoslavia s-a reunit 
la 16 septembrie, sub președinția lui 
Iosip Broz Tito, pentru a examina o 
serie de probleme actuale ale poli
ticii externe iugoslave și ale relațiilor 
internaționale, informează agenția 
Taniug. A fost adoptat, de asemenea, 
programul de activitate al prezidiului 
pentru perioada următoare.

Pe baza amendamentului constitu
țional 36. Prezidiul R.S.F.I. a format 
Consiliul pentru afacerile externe.

Ședința comună a Prezidiului C.C. al P.C.C. 
și C.C. al Frontului Național

PRAGA 17 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc ședința comună a Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și C.C. al Frontului Național al R. S. 
Cehoslovace, anunță agenția C.’T.K. 
La lucrări au luat parte Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Fron
tului Național, Ludvik Svoboda, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și alți 
conducători de partid și de stat.

„AKAHATA“: 
la cauza

„0 contribuție însemnată 
comuna a mișcării

comuniste internaționale"»
Sub titlul „însemnătatea deosebită 

a comunicatului comun adoptat de 
Partidul Comunist din Japonia și 
Partidul Comunist Român", ziarul 
„Akahata", organul C.C. al P.C. din 
.Japonia, publică un articol de fond 
consacrat rezultatelor recentei vizite 
in România a delegației P.C. din Ja
ponia, condusă de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al P.C. din Ja
ponia, .și importanței convorbirilor pe 
care delegația le-a avut cu delega
ția P.C.R.. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului.

în articol se arată, printre altele : 
„Pretutindeni in România delega

ția noastră a fost întîmpinată in mod 
sincer și prietenesc. Ne bucurăm din 
toată inima de marile rezultate ob
ținute in urma vizitei delegației noa
stre de partid in Republica Socialistă 
România".

Referindu-se la importanța deose
bita a comunicatului comun, zia
rul relevă :

„în primul rind, comunicatul co
mun a reafirmat solidaritatea mili
tantă a celor două partide, ajutorul 
și asistența lor activă acordate luptei 
juste duse de eroicul popor vietna
mez și de celelalte popoare din In
dochina. Ambele partide au susținut 
propunerile in șapte puncte elabo
rate de Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, s-au pronunțat in mod hotărit 
pentru încetarea agresiunii ameri
cane. pentru retragerea trupelor Sta
telor Unite din această regiune și. in 
același timp, au subliniat necesita
tea de a se face eforturi pentru con
cretizarea «unității tuturor forțelor 
democratice, progresiste și antiim- 
periallste, cu participarea popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian, in 
vederea sprijinirii luptei duse de a- 
ceste trei popoare din Indochina»".

în al doilea rind, comunicatul co
mun subliniază necesitatea coeziunii 
mișcării comuniste internaționale, 
pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și ale internaționalismului pro
letar. pe baza independenței, egalită
ții. neamestecului in treburile inter
ne. O formulare atit de clară a prin
cipiilor coeziunii mișcării comuniste 
internaționale are o însemnătate ex
trem de mare pentru cauza unității 
mișcării comuniste internaționale.

CHILE SPRIJIN FERM
GUVERNULUI

UNITĂȚII POPULARE
Soclul statuii ecves

tre a lui Bernardo 
O'Higgins, din Piaza 
Bylne^, e plin de^flori. 
Flori ' de primaiSară, 
pentru că aici este ano
timpul florilor. Mi s-a 
spus că mulți oameni 
care sosesc zilele aces
tea cu treburi la San
tiago de Chile, fie din 
Nord, de la Arica, fie 
din Sud, de la Punta. 
Arends, vin cu cite o 
floare și o pun la mo
numentul acestui erou 
național care a aprins 
flacăra luptei pentru 
independența țării, lup
tă încununată de vic
torie la 18 septembrie 
1810.

Anul acesta ziua in
dependenței se sărbă
torește intr-o atmos
feră deosebită. Este 
primul an al guvernă
rii. Unității populare. 
Victoria in alegeri a 
forțelor de stingă a im
primat istoriei națio
nale o cotitură care, 
prin importanța ei. 
este asemuită cu eve
nimentul cuceririi in
dependenței politice. 
Prin desprinderea u- 
nor poziții strategice 
ale economiei naționa
le din imperiul mono
polurilor străine și au
tohtone s-a deschis ca
lea „celei de-a doua 
independențe", cea e- 
conomică. Am asistat 
la proclamarea aces
tei noi independențe, 
la 5 noiembrie 1970. 
cind pe „Estadio Na- 
clonai" s-au strins 
peste o sută de mii de 
oameni pentru a săr
bători victoria Frontu
lui Unității Populare 
prin instalarea pre
ședintelui Salvador Al
lende in funcția prezi
dențială, victorie isto
rică la care și-au adus

interesul lui și pentru 
viitorul lui. Naționali
zarea principalelor bo
gății naturale și sec
toare economice — cu
prul, fierul, cărbunele, 
salpetrul, Industria si
derurgică, un mare nu
măr de bănci, trecerea. 
sub control statal a 
întreprinderilor mono
poliste din industria 
textilă și cea a pescui
tului — reprezintă im
portante cuceriri pe 
calea consolidării inde
pendenței economice, 
care dau noi împliniri 
independenței politice. 
Conștiința suveranită
ții naționale, consacra
tă în actele politice și 
economice ale guver
nului Unității, popu
lare, constituie pentru 
chilieni unul din cele 
mai puternice imbol
duri ale participării 
lor la scrierea noilor 
pagini din istoria pa
triei. Dacă independen
ța politică a fost cuce
rită pe cimpurile de 
luptă de la Chacabuco, 
bătăliile eliberării eco
nomice și sociale s-au 
dat, de-a lungul mai 
multor decenii, în în
treprinderi și in mine, 
deseori cu grele jertfe 
de singe.

18 septembrie 1971 se 
sărbătorește in Chile 
cu convingerea mase
lor populare că li s-a 
deschis calea partici
pării directe la stabi
lirea destinelor țării și 
propășirea ei, la schim
barea vechilor rîndu- 
ieli. Această participa
re populară, conștientă 
și organizată, se afir-

Consiliul pentru apărarea națională și 
Consiliul pentru afacerile securității 
de stat. Potrivit hotăririi cu privire 
la activitatea prezidiului, președintele 
Consiliului pentru afacerile apărării 
naționale și al Consiliului pentru 
afacerile securității de stat este pre
ședintele republicii, Iosip Broz Tito. 
în funcția de președinte al Consiliu
lui pentru afacerile externe, cu un 
mandat pe durata de un an, a fost 
numit Veliko Miclunovici, membru 
al prezidiului.

Gustav Husak a prezentat raportul 
consacrat alegerilor in organele le
gislative și in organele locale ale pu
terii de stat. Participanții la ședință 
au adoptat hotărirea să recomande 
Prezidiului Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace ca alegerile să aibă loc 
la 26 și 27 noiembrie. A fost aleasă, 
de asemenea, comisia centrală elec
torală. 

Comunicatul comun declară. în al 
treilea rind, că ambele părți sini ho
luri te să acționeze in sensul dezvol
tării pe mai departe a relațiilor de 
prietenie dintre ele și. in al patrulea 
rind, că opiniile lor sini comune in 
ceea ce privește problemele princi
pale din Asia și Europa.

în comunicatul comun mai sint 
multe alte puncte Importante. Ele nu 
se limitează doar la cele menționate 
mai sus. în afară de aceasta, faptul 
că ambele părți au confirmat că sini 
unanime in ceea ce privește proble
mele majore. Importante, ce se pun 
in fața mișcării comuniste internațio
nale actuale, precum și in privința 
forțelor antlimperialiste din lumea 
întreagă, constituie o contribuție în
semnată la cauza cotnună a mișcării 
comuniste internaționale".

In continuare, „Akahată" scrie :
„Partidul Comunist din Japonia iși 

desfășoară lupta in Asia in condițiile 
subordonării Japoniei — țară capi
talistă foarte dezvoltată — imperia
lismului american, iar Partidul Co
munist Român militează in Europa 
de Răsărit pentru construirea socia
lismului multilateral dezvoltat in pa
tria sa. Astfel, țările noastre sini si
tuate, din punct de vedere geografic, 
la distanțe mari, iar condițiile in care 
partidele iși desfășoară activitatea 
sint diferite. însă relațiile de prie
tenie, de solidaritate internationalists 
și cooperare tovărășească dintre cele 
două partide s-au dezvoltat perma
nent, prin schimburi de delegații și 
prin convorbiri între ele.

Este evident că recenta vizită a de
legației Partidului Comunist din Ja
ponia în Republica Socialistă Româ
nia va deveni un nou moment im
portant in întărirea pe mai departe 
a acestei solidarități și cooperări. 
Așteptăm cu nerăbdare o viitoare 
vizită a delegației Partidului Comu
nist Român in țara noastră, la invi
tația partidului nostru.

Vom acționa sincer pentru realiza
rea țelului comun in lupta antiimpe- 
rialistă a popoarelor și in mișcarea 
comunistă internațională și pentru 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
dintre cele două partide, bazate pe 
înțelegerea convenită in convorbiri
le dintre cele două partide, așa cum 
sint exprimate in comunicatul co
mun44.

contribuția comuniștii, mă impetuos in lupta 
socialiștii și alte forțe- pentru ajJăfarea și am- ~ 
de stîngff.:și democra- plificdrea' cuceririlor 1 
tice. , obținute. O luptă po-':' (i

Putăred1 cucerită-' >:-âe l ’lițicâ perinanentă im-'' 
popor este folosită' !’n potrivă, ofensivei reac-

țiunii, care a pus în 
mișcare toate pirghii- 
le de care dispune. în- 
cercind să împiedice 
procesul transformări
lor revoluționare din 
Chile. Clasa muncitoa
re chiliana, masele 
populare reacționează 
însă cu hotărire in fața 
provocărilor și mane
vrelor forțelor ostile. 
Este deosebit de sem
nificativ in acest sens 
marele miting organi
zat la 15 septembrie in 
piața Bulnes. Zeci de 
mii de persoane și-au 
exprimat și cu acest 
prilej sprijinul liotărit 
față de guvern in fața 
manevrelor și provo
cărilor reacțiunii, spri
jin pe care oamenii 
muncii îl acordă zi de 
zi, in primul rind prin 
victoriile repurtate In 
„bătălia producției".

Luind cuvintul, pre
ședintele Salvador Al
lende, după ce a evocat 
transformările revolu
ționare care au loc in 
Chile, s-a referit la 
numeroasele manifes
tări ale forțelor reac
ționare, inclusiv prin 
intermediul publicații
lor pe care le contro
lează. El a subliniat 
necesitatea ca oamenii 
muncii să participe ac
tiv la exercitarea pu
terii. amintind in acest 
sens de acordul inter
venit între guvern și 
Centrala Unică a Mun
citorilor cu privire la 
conducerea procesului 
de producție în econo
mia națională.

Eugen POP 
Santiago de Chile

VIZITA țlNISHUI ROMÂN 
Al TRANSPORTURILOR 
$1 TELECOMUNICAȚIILOR 

IN R. P. POLONA
VARȘOVIA 17. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Ministrul transporturilor și teleco
municațiilor din Republica Socialistă 
România, Florian Dănălache, care se 
află în vizită in R.P. Polonă, la invi
tația ministrului comunicațiilor, M. 
Zaifryd, a vizitat șantierul naval 
„V.I. Lenin" din Gdansk, nava „Ștefan 
Okrzaja", monumente culturale și is
torice de pe litoralul Mării Baltice.

Ministrul român s-a întreținut in
tr-o atmosferă cordială cu reprezen
tanții conducerii întreprinderilor vizi
tate, care au informat despre preocu
pările actuale și prevederile de 
dezvoltare în actualul cincinal. Au 
fost apreciate deosebit de favorabil 
relațiile stabilite intre întreprinde
rile de resort din cele două țări și 
perspectivele lor de dezvoltare.

Ministrul român a informat despre 
preocupările actuale din România 
privind dezvoltarea transporturilor 
maritime și fluviale.

i



viața internațională
PUTERNICE ATACURI ALE FORȚELOR

PATRIOTICE SUD-VIETNAMEZE
SAIGON 17 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al Comandamen
tului militar de la Saigon a anunțat 
cfi detașamente Rle Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud au lansat joi puternice atacuri 
împotriva trup- lor saigoncze nmpla- 
sate in zona pădurii U Minh, la cir
ca 200 kilometri sud-vest de capitala 
sud-vietnameză. Purtătorul de cuvint 
a recunoscut că bombardiere grele și 
elicoptere de asalt americane au in

tervenit in sprijinul unităților salgo- 
neze, aflate intr-o situație dificilă. 
El a menționat că pierderile înregis
trate in timpul acestor lupte de că
tre trupele saigoneze se ridică, po
trivit agenției France Presse, la a- 
proximatlv 15 la sută din efective.

în provinciile septentrionale Quang 
Ngai și Quang Tri au fost semna
late, de asemenea, mai multe cioc
niri in ultimele 24 de orc.

CAIRQ Președintele A. Sadat 
despre unele probleme 

interne și externe
CAIRO 17 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Arabe a Egiptului, 
Anwar Sadat, a rostit joi seara, la 
posturile de radio și televiziune, un 
amplu discurs in care s-a referit la 
principalele probleme interne și ex
terne ale țării.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat. Anwar Sadat a reafir
mat poziția egipteană privind regle
mentarea conflictului arabo-israelian. 
..Respingem, a spus el. orice soluție 
parțială care nu ar constitui o primă 
etapă spre o soluționare globală a con
flictului, adică retragerea forțelor is- 
raeliene din toate teritoriile arabe o- 
cupate. Folosirea Canalului de Suez 
de către Israel va fi interzisă atita 
timp cit acesta nu iși va îndeplini 
obligațiile care ii revin potrivit Re
zoluției Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967. Mai mult, a de
clarat șeful statului egiptean, nu vom 
accepta niciodată o incctare a focu

lt
CAIRO 17 (Agerpres). — Un avion 

israelian de tip ..Phantom" a fost 
dobori! vineri de artileria antiaeriană 
a armatei egiptene, a declarat un 
purtător de cuvint militar, citat de 
agenția M.E.N. El a precizat că două 
avioane israeliene de recunoaștere de 
tip „Phantom" au violat spațiul ae
rian al Republicii Arabe a Egiptului 
și că unul din cele două aparate a

lui in baza căreia un singur soldat 
străin ar mai rămine pe teritoriul 
nostru. In ceea ce privește prezența 
egipteană la est de Canalul Suez, ea 
nu poate constitui obiectul nici unei 
discuții. Avem dreptul să menținem 
o prezență la est de Canalul de Suez, 
deoarece acest teritoriu aparține E- 
giptului".

Anwar Sadat a abordat apoi pro
blemele reorganizării aparatului de 
stat, subliniind că „această reorgani
zare va cuprinde toate structurile sta
tale, in conformitate cu principiile 
enunțate in Constituția permanentă, 
aprobată in cadrul recentului referen
dum".

In încheiere, șeful statului egip
tean a precizat că vor fi luate in 
curind măsuri in vederea majorării 
salariului minim și a îmbunătățirii, în 
general, a nivelului de trai al popu
lației.

★

fost lovit în timp ce se afla in spa
țiul aerian egiptean.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — La Tel 
Aviv un purtător de cuvint militar, 
citat de agențiile France Presse și 
Reuter, a declarat că un avion israe
lian a fost dobori! vineri, de unități 
egiptene, in timp ce survola regiunea 
Sinai, la 22 kilometri est de Canalul 
Suez.

Lucrările Conferinței
internaționale a educației

INTERVENȚII ALE DELEGAȚILOR ROMÂNI

GENEVA 17. — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : Cea 
dc-a 33-a sesiune a Conferinței in
ternaționale a educației iși continuă 
activitățile la Geneva, în cadrul șe
dinței plenare consacrate marilor 
tendințe in domeniul educației și al 
comisiei asupra mediului 
elevilor.

La dezbaterea generală 
vîntul șeful delegației 
Vasile Alexandrescu. adjunct al mi
nistrului invățămintului. El s-a refe
rii la principalele activități ale Ro
mâniei in domeniul politicii sociale 
și școlare, menite să răspundă cit 
mai bine necesităților economiei na
ționale, dezvoltării științei și culturii 
și. in același timp, să satisfacă aspi
rațiile și posibilitățile tinerilor, pre- 
gâtindu-i pentru viață, pentru activi
tatea profesională. ” 
României s-a referit, 
la necesitatea 
universalității in cadrul conferinței ; 

acest sens, el a apreciat că, pen-

social al

a luat cu- 
României,

Reprezentantul 
. de asemenea, 

realizării principiului
in

întrevedere
I. B.

Santiago Carrillo
BELGRAD 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, l-a pri
mit pe secretarul general al P.C. din 
Spania. Santiago Carrillo. Cu acest 
prilej, informează agenția Taniug, a 
avut loc o discuție prietenească. La 
primire a fost de față Stane Dolanț, 
membru al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.t.I.

Santiago Carrillo a purtat, de a- 
semenea, convorbiri la Prezidiul 
U.C.I., cu Stane Dolanț, în cursul că
rora a avut loc un schimb de pă
reri in legătură cu unele probleme 
actuale de interes pentru cele două 
partide.

|(C

Convorbiri
L. Brejnev

In sprijinul soluționării
marilor probleme ale Italiei

tru a asigura o cooperare cu adevă
rat universală, se impune restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze, precum si partici
parea la lucrări a Republicii Demo
crate Germane. Republicii Democrate 
Vietnam și Republicii Populare De
mocrate Coreene.

In cadrul comisiei asupra mediului 
social al elevilor a luat cuvintul 
prof. Zina Sirbu, membru al delega
ției române. Intervențiile delegaților 
României s-au bucurat de un real 
interes in rindul parlicipanților la 
lucrări.

W. Brandt
O REZOLUȚIE A DIRECȚIUNII P. C. I.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Agențiile Associated Press, U.P.I. și 
France Presse transmit că președin
tele S.U.A., Richard Nixon, a decla
rat, intr-o conferință de presă, ur
mătoarele : „Vom vota pentru admi
terea R. P. Chineze in Națiunile 
Unite și aceasta va însemna, firește, 
obținerea unui loc in Consiliul de 
Securitate". Președintele a subli
niat că această poziție a Statelor U- 
nile la O.N.U. „reflectă pur și simplu 
realitățile situației actuale" și a men
ționat că numărul statelor membre 
ale Națiunilor Unite care se pronunța 
in favoarea restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze crește 
permanent. Nixon a precizat, pe de 
altă parte, că S.U.A. vor acționa, de 
asemenea, „cit de eficient o pot 
face", pentru menținerea calității du 
membru al O.N.U. a ciankaișiștilor. 
El reia, astfel, vechea teză „a celor 
două Chine", in pofida faptului că 
opinia publică internațională, ca și 
opinia publică din țara noastră, 
consideră guvernul R. P. Chineze ca 
singurul guvern legal reprezentind 
întregul popor chinez și se pronunță 
pentru restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chineze

IALTA 17 (Agerpres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță că. la 17 septembrie, 
au avut loc convorbiri intro Leonid 
Brejnev, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., și Willy Brandt, cancela
rul federal al R. F. a Germaniei. Au 
fost abordate probleme actuale ale 
evoluției relațiilor dintre Uniunea So
vietică și Republica Federală a Ger
maniei și probleme internaționale de 
interes comun, îndeosebi cele legate 
de întărirea securității europene.

e presă

ROMA 17. — Corespondentul Ager
pres. N. Puicea, transmite : La Roma 
a avut loc o ședință a Direcțiunii Par
tidului Comunist. Italian, care a ana
lizat situația din economia capitalistă 
vest-europeană după măsurile între
prinse de Statele Unite, precum și 
consecințele acestora asupra econo
miei Italiei. In rezoluția adoptată. Di
recțiunea P.C.I. subliniază că — ți- 
nind seama de faptul că măsurile eco
nomice și monetare americane agra
vează dificultățile, incertitudinile și 
cri/M de perspectivă a economiei ita
liene — este esențială apărarea inte
reselor naționale ale Italiei. Numai 
unitatea largă a forțelor democratice 
și cu adevărat naționale poate da ță
rii, ca și în alte momente dificile, ca
pacitatea de a trata și de a acționa 
autonom.

După ce menționează existența pe
ricolului unei recesiuni a producției, 
al reducerii numărului celor ocupați 
în producție, al unei noi restringeri a 
capacității de cumpărare a maselor

populare, după sporirea gravă a pre
țurilor. documentul arată că situația 
de criză ce s-a deschis „cere o revi
zuire profundă a politicii externe șl 
o cotitură democratică in orientarea 
politicii economice, care să meargă in 
direcția marilor reforme sociale, să 
ducă la soluționarea mar'lor probleme 
ale Italiei (in primul rind a probleme
lor meridională și agrară), să asigure, 
deci, prin programare economică, o 
înviorare generală și o lărgire a acti
vității productive și a folosirii forței 
de muncă*".

..Este in interesul poporului italian 
și al tuturor popoarelor europene ca 
Europa — prin inițiativa forțelor sale 
cele mai avansate, clasa muncitoare, 
comuniștii, socialiștii, forțele demo
cratice — să fie capabilă să-și asume 
o funcție pozitivă, incepind cu depăși
rea blocurilor militare opuse, instau
rarea unui sistem de securitate colec
tivă și promovarea unui vast program 
de cooperare economică internaționa
lă cu toate țările lumii".

BELGRAD Precizările 
al secretariatului federal
BELGRAD 17 (Agerpres). — La 

conferința sa de presă săptăminalâ, 
purtătorul de cuvin! bl secretariatu
lui federal pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Dragoliub Vuița. a 
afirmat că „apropiata intilnire dintre 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I., și 
Leonid Brejnev, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., va contribui la 
dezvoltarea in continuare și promo
varea multilaterală a prieteniei și 
colaborării intre Iugoslavia și Uniu
nea Sovietică". în relațiile iugo- 
slavo-sovietice, a spus el. s-au înre
gistrat in ultima vreme rezultate im
portante in diferite domenii de co
laborare. Ambele părți au subliniat 
in mai multe rinduri că există con
diții și posibilități pentru extinderea

la O.N.U., in Consiliul de Securitate 
și in alte organisme internaționale.

Răspunzind la o întrebare in le
gătură cu relațiile 
Unite și Republica __ . __ ___
neză, președintele Nixon a afirmat că 
„intre cele două țări există dificul
tăți foarte mari", adăugind că „poa
te fi utilă discutarea acestor diver
gențe".

Referindu-se la efectele măsurilor 
economico-financiare anunțate luna 
trecută, in special suprataxa de 10 
la sută impusă la importuri, pre
ședintele Nixon a recunoscut că 
„este inevitabil ca această politică 
să-i zdruncine pe aliații S.U.A.". El 
a arătat că măsurile vor fi menținute 
„pină la atingerea obiectivelor pe 
care Statele Unite și le-au propus". 
Ceea ce dorim — a precizat Richard 
Nixon — este o soluție permanentă 
și iată pentru ce suprataxa tempo
rară va fi menținută incă o anu
mită perioadă, deoarece este necesar 
să cădem de acord nu numai asu
pra problemelor monetare și a cursu
rilor de schimb, dar și asupra îm
părțirii sarcinilor militare, asupra 
restricțiilor comerciale, inclusiv a 
barierelor monetare.

Președintele a arătat, de asemenea, 
că restricțiile și măsurile de control 
asupra salariilor și prețurilor care 
vor urma perioadei de 90 de zile de 
blocare a lor, impusă la 15 august, 
vor fi foarte strinse și se vor aplica 
tuturor ramurilor industriale impor
tante ale S.U.A.

dintre Statele 
Populară Chi

purtătorului de cuvint 
pentru afacerile externe 
continuă a colaborării, precum și a- 
cordul reciproc , că baza . țrainică ..a 
acesteia o constituie respectarea 
principiilor suveranității, integrității 
teritoriale, neamestecurile in trebu
rile interne.

Comentind rezultatele vizitei dele
gației guvernamentale a R. P. Chi
neze, condusă de Cien Ci-kuan, mi
nistrul industriei ușoare, vizita fă
cută la invitația guvernului iugoslav, 
Dragoliub Vuița a subliniat că a fost 
foarte rodnică. El și-a exprimat con
vingerea că această vizită reprezintă 
o importantă contribuție la dezvolta
rea relațiilor economice chino-iu- 
goslave, la o mai bună înțelegere 
reciprocă, precum și la promovarea 
colaborării prietenești dintre cele 
două țări și popoare.

MOSCOVA — 17 (A- 
gerpres). — Au trecut 
zece luni de cind pe 
Lună, in zona Mării 
Ploilor, a fost debarcat 
laboratorul 
autopropulsat automat 
„Lv.nohod-T 
lalea mașinii a fost 
planificată inițial pe o 
durată de trei luni ; 
ulterior s-a stabilit 
că starea întregu
lui complex de apara
te ale lunamobilului 
permite funcționarea 
lui in continuare.

„Lunohod-1" a par
curs pe suprafața Se- 
lenei peste 10 kilome
tri și a transmis 
informații de valoa
re excepțională pen
tru prelucrarea căro-

sovietic

Activi-

ra este nevoie de mult 
timp, apreciază agen
ția T.A.S.S.

Rezultatele prelimi
nare au demonstrat că 
„Lunohod‘‘-ul „a învă
țat" să se deplaseze cu 
viteze diferite pe su
prafața Lunii. El a re- 
îalvdt' cu succes, în 
mai multe rinduri, si
tuații complexe, iar u- 
neori echipa de diri
jare de pe Pămint a 
complicat traseul pen
tru a 
rimenta 
condiții 
cum relatează agenția 
T.A.S.S., bilanțul acti
vității de zece luni 
confirmă siguranța, 
perfecțiunea și juste
țea soluțiilor tehnico-

putea expe- 
mașina in 

grele. După

științifice in construc
ția lunamobilului.

In zece luni s-a reu
șit explorarea minu
țioasă a unei suprafețe 
selenare de aproxima
tiv 200 000 de metri 
pătrați. Camerele de 
televiziune ațz retrans
mis pe Pământ circa 
200 000 de fotografii ale 
acestei suprafețe, iar 
camerele telefotogra- 
Jice au transmis nu
meroase imagini pano
ramice ale suprafeței 
Lunii. Toate acestea au 
permis efectuarea de 
aprecieri cantitative 
asupra craterelor și 
altor formațiuni. Tot
odată, s-au realizat și 
analize privind compo
nența chimică și pro
prietățile fizico-meca- 
nice ale rocii.

ci veritabilă „armada" de zeci și zeci de nave pescărești britanice a navigat 
vineri pe Tamisa, spre palatul Westminster — clădirea Parlamentului — pen
tru a protesta împotriva aderării Angliei Ia Piața comună. Această acțiune 
de protest a fost inițiată de pescarii din Brixham și Devon, cărora li s-au ală
turat tovarășii lor din alte zeci de porturi britanice. In acest fel, ei au vrut 
să atragă atenția opiniei publice asupra pericolului pe care l-ar crea pentru 
pescarii englezi, ca și pentru ceilalți oameni ai muncii angajați in industria 
de prelucrare a peștelui, lichidarea limitei de 12 mile a apelor teritoriale in 

eventualitatea aderării Angliei Ia Piapa comună

agențiile de presă transmit
0 declarație !n le8ă,ură 

convorbirile preliminare dintre re
prezentanții organizațiilor de Cruce 
Roșie din nordul și sudul Coreei, 
care urmează să înceapă la 20 sep
tembrie. la Panmunjon, a fost dată 
publicității de către conducătorul păr
ții Armatei Populare Coreene și vo
luntarilor populari chinezi in Comi
sia militară de armistițiu din Coreea. 
Declarația apreciază in mod pozitiv 
viitoarele convorbiri, subliniind carac
terul lor umanitar și sentimentele 
patriotice care au stat la baza iniție
rii lor și asigură că va fi făcut tot

ce este necesar pentru progresul și 
desfășurarea in bune condiții a con
vorbirilor, informează agenția A.C.T.C.

Acordul privind colabo
rarea culturală între Româ
nia și Austria 51 p™sramul de 
colaborare culturală dintre cele două 
țări pe perioada 1971—1973 au fost 
semnate la Viena. Cele două docu
mente, care vor facilita intensifica
rea și diversificarea schimburilor, 
culturale, științifice și artistice bila

terale, constituind instrumente ale 
adincirii cunoașterii reciproce a va
lorilor spirituale create de cele două 
popoare, au fost semnate din partea 
română de Dumitru Aninoiu, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar, iar din partea austriacă de Ru
dolf Kirchschlaeger, ministrul fede
ral al Afacerilor Externe.

0 nouă ședință în cadrul 
convorbirilor sovieto-ame- 
riCCinC privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice a avut loc la 
Ambasada U.R.S.S. din Helsinki. Ur
mătoarea reuniune va avea loc marți, 
la Ambasada Statelor Unite.

Internaționalism 
în fapte concrete

Angrenat cu toate forțele in edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, poporul român, parti
dul nostru manifestă in același timp 
o inaltă responsabilitate pentru des
tinele socialismului și ale păcii in 
lume, iși aduce activ contribuția la 
cauza generală a libertății și progre
sului tuturor popoarelor. Această po
ziție a fost in mod deosebit de preg
nant reafirmată in aceste zile cu pri
lejul vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in unele județe ale 
țării. Ocupindu-se de o serie de pro
bleme care privesc dezvoltarea econo
miei naționale, analizind situația din 
unele importante obiective industriale 
din zonele vizitate, secretarul general 
al partidului a subliniat in cuvintarea 
de la intilnirea cu activul de partid 
și de stat din municipiul Turnu-Se- 
verin și județul Mehedinți că succe
sele obținute de poporul român in 
marea operă națională — făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate — reprezintă un aport direct la 
întărirea socialismului in lume, la 
creșterea influenței și prestigiului 
lui, la cauza păcii. Exprimind esența 
acestei teze fundamentale despre re
lația indisolubilă dintre factorul na
țional și cel internațional, conducă
torul partidului și statului nostru a 
arătat că „răspunzind acestei îndato
riri naționale, noi răspundem tot
odată și îndatoririlor noastre inter
naționale, pentru că succesele Româ
niei in construcția socialistă sint suc
cese ale tuturor țărilor care constru
iesc socialismul, ale intregii mișcări 
revoluționare ; așa cum succesele 
fiecărei țări socialiste constituie și 
succese ale României, ale tuturor 
forțelor revoluționare. întotdeauna 
partidul nostru a văzut intre îndato
ririle naționale și internaționale o 
strinsă unitate dialectică".

Partidul nostru și-a călăuzit și iși 
călăuzește acțiunile, așa cum a re
amintit tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acordind in egală măsură atenție 
ambelor aspecte pentru că a neglija 
construcția socialistă sau soluționa
rea problemelor naționale ar însemna 
să nu se aducă un serviciu nici națiu
nii proprii, nici cauzei generale a so
cialismului, după cum a neglija în
datoririle naționale ar insemna a 
siâbi și lupta din propria țară.

Internaționalismul nu este o cate
gorie abstractă, el a avut și are in 
fiecare etapă istorică un conținut 
concret, exprimat nu declarativ, prin 
lozinci, d prin fapte concrete. Pu
ni nd in evidență acest adevăr funda
mental, secretarul general al parti
dului a definit și sintetizat cerințele 
majore ale internaționalismului pro
letar in actualul stadiu de evoluție 
a socialismului pe plan mondial, a si

tuației internaționale —, și, în ace
lași timp, a trecut in mod am
plu in revistă principalele sfere 
de manifestare a politicii interna
ționaliste a României socialiste : 
solidaritatea cu toate țările socialis
te. lupta pentru depășirea divergen
țelor existente, pentru întărirea uni
tății pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar ; dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, sprijinirea activă a luptei pe 
care o duc acestea, consolidarea uni
tății și dezvoltarea mișcării progre
siste și revoluționare, respectindu-se 
dreptul fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică ; spri
jinirea luptei de eliberare națională, 
a dreptului popoarelor de a fi stă- 
pine pe bogățiile naționale ; solida
ritatea cu popoarele vietnamez, cam-

spiritul politicii sale externe consec
vente și principiale, animată fiind 
de dorința de a-și aduce contribuția 
constructivă in vederea înfăptuirii 
aspirațiilor fierbinți ale tuturor po
poarelor : pacea și securitatea ome
nirii.

O concludentă expresie a acestei 
dorințe o constituie și scrisoarea de 
răspuns adresată de guvernul român 
secretarului general al O.N.U. cu pri
vire la modalitățile întăririi securită
ții internaționale — scop primordial 
al Organizației Națiunilor Unite. Scri
soarea subliniază însemnătatea vitală, 
din acest punct de vedere, a respec
tării principiilor independenței și su
veranității naționale, deplinei egali
tăți in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la for
ță sau la amenințarea cu forța, avan
tajului reciproc, principii care stau

gentă a restabilirii drepturilor legi
time ale R.P. Chineze la O.N.U., în 
Consiliul de Securitate și în celelalte 
organisme ale Națiunilor Unite, ne
cesitate recunoscută de altfel de 
tot mai multe state. Țara noastră 
sprijină, de asemenea, admiterea ce
lor două state germane, R. D. Ger
mană și R. F. a Germaniei, ca și 
a altor state, care sint menținute, în 
mod arbitrar, in afara organizației.

încetarea cursei nesăbuite a înar
mărilor, stingerea focarelor de în
cordare și război, eliminarea vesti
giilor coloniale și ale practicilor dis
criminării rasiale, a decalajelor între 
țările avansate și cele slab dezvol
tate economicește, precum și înfăp
tuirea securității europene, r^plizarea, 
unor înțelegeri cu caracter regional în 
Balcani și în alte părți ale lumii, iată 
tot atitea probleme de primă impor-

CRONICA INTERNAȚIONALĂ
bodgian și laoțian în lupta împotriva 
imperialismului ; crearea unui cli
mat de încredere și cooperare in Bal
cani ; înfăptuirea securității euro
pene ; instaurarea între toate statele 
lumii a unor relații noi, întemeiate 
pe principiile legalității internațio
nale, care să garanteze fiecărei țări, 
fiecărui popor, dezvoltarea potrivit 
voinței proprii.

Este absolut evident că acestea re
prezintă intr-adevâr comandamentele 
majore ale internaționalismului prole
tar in zilele noastre. Acționînd cu con
secvență tocmai in numele acestor im
perative, partidul și guvernul României 
socialiste iși indeplinesc o inaltă o- 
bligație față de poporul român și. in 
același timp, față de clasa muncitoa
re internațională, dind un exemplu 
de slujire a intereselor socialismului, 
colaborării și păcii in întreaga lume.

Inaltă responsabilitate 

față de cauza păcii 
și securității in lume

Peste puține zile, mai precis în cea 
de-a treia marți a lunii septembrie, 
așa cum statornicește tradiția. Adu
narea Generală a O.N.U. iși inaugu
rează noua sesiune — cea de-a 
XXVI-a. Profund preocupată de soar
ta păcii în lume, ferm atașată scopu
rilor și principiilor Cartei Națiunilor 
Unite. România socialistă înțelege să 
participe Ia această sesiune, ca și la 
celelalte la care a fost prezentă, în

la baza întregii activități externe a 
țării noastre și care se impun tot 
mai mult in viața internațională ca 
singurele in măsură să chezășuiască 
pacea și colaborarea între toate na
țiunile lumii. în acest context, cu o 
cerință fundamentală a contempora
neității, in sprijinul căreia România 
se pronunță neabătut, se impune ne
cesitatea abolirii pentru totdeauna a 
practicilor politicii de forță, a presiu
nilor și constringerilor de orice fel in 
viața internațională. Interesele păcii și 
securității cer imperios asumarea de 
către toate statele a unor angajamen
te și măsuri concrete care să asigure 
respectarea dreptului sacru al fiecă
rui popor de a trăi și a se dezvolta 
liber și suveran, renunțarea la încer
cările de a se impune prin forță do
minația asupra altor popoare. Un a- 
semenea curs constituie, in concep
ția României socialiste, factorul de
cisiv al menținerii păcii și securității 
in lume, al însănătoșirii climatului 
politic general. Concepția țării noas
tre că O.N.U. trebuie să-și întăreas
că aportul tocmai în această direcție 
este o expresie a aprecierii pe care 
o dă România rolului constructiv al 
Organizației Națiunilor Unite.

Pentru a-și îndeplini cu succes a- 
cest rol, O.N.U. trebuie să realizeze 
înfăptuirea principiului universalită
ții, să oglindească fidel realitățile in
ternaționale, să asigure condițiile ca 
toate statele lumii, mari, mici și mij
locii, să-și spună cuvintul asupra pro
blemelor care privesc pacea lumii 
în deplină conformitate cu această 
cerință, in scrisoarea guvernului ro
mân se reliefează necesitatea strin-

tanță a căror transpunere în viață, 
pentru care România militează ferm, 
ar face să progreseze, așa cum se 
arată și in scrisoare, cauza secu
rității internaționale.

Reafirmarea pozițiilor cunoscute 
ale țării noastre in chestiunile fun
damentale legate de menținerea 
păcii, de întărirea securității și des
tinderii pe glob constituie totodată o 
chezășie și un angajament că poporul 
nostru va acționa cu aceeași hotărire 
ca și pină acum în împlinirea aces
tor aspirații universale.

Conferința 
general-europeană 

in centrul preocupărilor
Este incontestabil că orice încer

care de a defini momentul politic 
european actual nu poate avea ca 
punct de plecare decît preocuparea 
crescindă a maselor largi, a po; 
poarelor, care influențează și factorii 
de răspundere ai statelor, pentru sta
tornicirea securității pe continent. In 
această direcție se conturează un 
consens larg asupra oportunității și 
necesității conferinței general-euro- 
pene, apreciindu-se condițiile prezen
te ca deosebit de favorabile convo
cării acesteia.

Numeroși participanți la recenta 
conferință de la Paris a Uniunii in
terparlamentare s-au pronunțat în 
sprijinul multiplicării contactelor și

promovării cooperării pe linia parla
mentară, in sensul pregătirii practice 
și întrunirii cit mai grabnice a forului 
paneuropean. Așa cum se arată in 
relatările de presă, problemele le
gate de întărirea securității europene 
au fost abordate alături de probleme 
ale relațiilor bilaterale, in cadrul 
convorbirilor din Crimeea, intre se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
L. Brejnev, și cancelarul vest-ger- 
man, W. Brandt. De asemenea, după 
încheierea vizitei sale în Ungaria și 
Bulgaria, ministrul afacerilor externe 
al Franței, M. Schumann, a declarat 
că pregătirea conferinței europene 
trebuie să intre într-o fază activă, cu 
participarea pe picior de egalitate a 
R.D. Germane și a R.F. a Germaniei.

Din acest punct de vedere al nor
malizării raporturilor cu cele două 
state germane și necesității partici
pării lor la dezbaterea tuturor pro
blemelor internaționale, se cuvine 
relevată inițiativa guvernului finlan
dez, materializată sub forma unui 
proiect de tratat pentru stabilirea de 
relații diplomatice atit cu R.D.G., cit 
și cu R.F.G.

în favoarea conferinței europene 
de securitate și cooperare s-a decla
rat și senatorul american Mansfield, 
ca o concluzie a turneului intreprins 
in mai multe țări din vestul conti
nentului ; el și-a reinnoit totodată 
propunerile pentru reducerea efecti
velor militare americane din Europa 
occidentală.

Firește, nu se poate ignora că mai 
sint încercări de a se condiționd în
trunirea conferinței de soluționarea 
in prealabil a anumitor probleme 
în suspensie. Asemenea poziții nu 
sint cu nimic întemeiate, însăși re
uniunea europeană fiind de natură să 
deschidă căile în vederea reglemen
tării situațiilor care iși așteaptă re
zolvarea.

Salutind ultimele evoluții încuraja
toare pe plan european, țara noastră 
consideră că se impune ca o sarcină 
imediată inițierea consultărilor pe 
baze multilaterale, eventual potrivit 
formulei „salonului de la Helsinki", 
așa cum a propus guvernul finlandez, 
pentru a se cădea de acord asupra 
diferitelor aspecte practice pe care le 
ridică organizarea conferinței euro
pene — corespunzător dorinței și in
tereselor tuturor popoarelor Europei, 
intereselor păcii și destinderii în în
treaga lume.

„Rebeliunea" împotriva 
dolarului

Și în această săptămină criza mo
netară interoccidentaiă, determinată 
de situația precară a dolarului ame
rican și de măsurile protecționiste 
ale guvernului S.U.A. — suspendarea 
convertibilității in aur a monedei

naționale și suprataxa vamală de 10 
la sută — a continuat să se mani
feste prin răbufniri spectaculoase. 
Diferitele reuniuni care și-au propus 
să dezbată această spinoasă chestiu
ne — convorbirile americano-japoneze, 
desfășurate al Washington, întrunirea 
de la Bruxelles a miniștrilor de fi
nanțe din cele șase țări membre ale 
Pieței comune. întrunirea de la Lon
dra a „grupului celor 10", care ur
mează într-un fel, să fie încoronate 
de conferința anuală a Fondului Mo
netar Internațional, de la sfirșitul 
lunii — au scos la iveală persistența 
și amploarea divergențelor dintre 
Statele Unite și partenerii lor. diver
gențe care decurg din refuzul aces
tora din urmă de a accepta să li se 
arunce in spinare deficitul balanței 
de plăți americane sau, după cum se 
exprimă cotidianul francez „La Na
tion" din „rezistența față de legea 
celui ce pretinde că este cel mai pu
ternic". Această rezistență a îmbră
cat forme exacerbate, ceea ce a de
terminat ziarul ..Guardian" să 
evoce spectrul unei ..lumi (capitaliste 
— N.R.) alcătuite din grupări econo
mice reciproc ostile si despărțite de 
bariere protecționiste".

Astfel de evoluții aruncă o lumi
nă din cele mai semnificative asupra 
contradicțiilor lumii capitaliste, în 
care partenerii mai puternici caută 
să-i domine pe cei mai slabi, cît și 
asupra deplasărilor, intervenite în 
ultimul timp, în raporturile de forță 
pe plan economic ; practic, o aseme
nea „rebeliune" față de supremația 
dolarului ar fi fost, după cum re
marcă mulți comentatori occidentali, 
greu de imaginat cu ani în urmă. Tot
odată, nu se pot ignora încercările 
majorității acestor comentarii de a 
situa datele problemei exclusiv în 
domeniul deficiențelor de funcționare 
a mecanismelor economico-financiare 
interoccidentale, ceea ce echivalează 
cu escamotarea adevăratei rădăcini a 
răului — politica de intervenții mi
litare (războiul de agresiune dus tr 
Vietnam a costat pină în prezent, 
potrivit recunoașterilor oficiale, pes
te 130 miliarde dolari), cheltuielile 
exorbitante pentru înarmare. Iată de 
ce, în ciuda eforturilor diferiților 
experți și somități financiare ale 
lumii capitaliste, apare tot mai evi
dent că nu există rezolvări in afara 
cursului spre stăvilirea spiralei înar
mărilor, spre înfăptuirea unor pași 
concreți în domeniul retragerii tru
pelor și lichidării bazelor militare de 
pe teritorii străine, spre destindere 
și o largă cooperare internațională, 
fără restricții și discriminări.

Romulus CAPLESCU

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En_ 
lai, a primit o delegație de parla
mentari japonezi, membri ai Parti
dului Liberal Democrat, condusă de 
Hideji Kawasaki. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire prietenească, 
menționează agenția China Nouă.

La Alger s-a închis cel de-al 1 
VIII-lea tirg internațional, la ' 
care au participat 34 de țări.

In cadrul ceremoniei oficiale 
de închidere a tirgului, desfășu
rată in prezența membrilor Con
siliului revoluției algeriene și 
ai guvernului, președintele Ho- 
uari Boumediene a inmînat di
rectorilor unor pavilioane me
dalii de aur și de argint. Pavi
lionul românesc a obținut me
dalia de aur.

Kim Ir Sen, secretar generai 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit delegația pentru pro
movarea prieteniei dintre popoarele 
japonez și coreean, condusă de Isa
mu Akamatsu, vicepreședinte al Par
tidului Socialist din Japonia, membru 
al Camerei reprezentanților, aflată 
in vizită în R.P.D. Coreeană, și a 
avut o convorbire prietenească cu 
oaspeții japonezi, relatează agenția 
A.C.T.C.

La Khneifiss — Republica A- 
rabă Siria — a avut loc festivi- 
tatea de punere in funcțiune a 
minelor și instalațiilor pentru ex
ploatarea unui zăcămînt de fos
fați, obiectiv realizat prin coope
rarea dintre întreprinderea ro
mână „Geomin" și compania ge
nerală siriană de fosfați și mine 
din Horns.

' La festivitățile organizate sub 
patronajul președintelui Repu
blicii Arabe Siria, Hafez Assad, 
au fost prezenți primul ministru 
Abdel Rahman Khleyfawi, mem
bri ai guvernului, diplomați acre
ditați la Damasc. Din partea ro
mână a participat loan Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei.

In timpul probelor tehnologice, 
instalația de preparare-sortare, 
fabricată în România, a realizat 
principalii parametri proiectați.

Delegația economică gu
vernamentală a R. P. Chi- 
H6Z6, con^usă de Cien Ci-kuan, mi
nistrul industriei ușoare, și-a înche
iat vizita oficială in Iugoslavia.
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