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Vrancea al P.C.R.)

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
fn cursul zilei de slmbătă, 18 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreuna cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Ilie Verdeț și Maxim Berghianu 
au continuat vizita de lucru în județul Caraș-Severin. De 
la reședința județului se pleacă la primele ore ale di
mineții. Cetățenii Reșiței, care pe tot parcursul vizitei 
de vineri au înconjurat cu multa căldura și dragoste pe 
conducătorul partidului și statului, au dat din nou stră
zilor „cetății de ioc” imaginea entuziastă a marilor săr
bători. In aplauzele și uratele mulțimii, coloana de ma
șini străbate centrul orașului, indreptîndu-se spre Ca
ransebeș. Vizita secretarului general in municipiul Re
șița, prilejuită și de împlinirea a 200 de ani de activi
tate industrială neîntreruptă pe aceste meleaguri, dia
logul fructuos cu activiști de partid și de stat, cu ca
dre de conducere din economia județului, cu munci
tori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile munici
piului, indicațiile date reprezintă un puternic iactor mo
bilizator pentru activitatea viitoare a reșițenllor, pen
tru dezvoltarea continuă, multilaterală a județului Ca
raș-Severin.

Caransebeșul pășește viguros
pe magistrala industrializării

...Caransebeș. In aceeași atmo
sferă entuziastă, plină de căldură, 
conducătorii de partid și de stat 
străbat arterele principale ale ora
șului. Aproape întreaga populație a 
venit în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Prin aplauze și 
urale, oamenii muncii își exprimă 
nețărmurita bucurie de a-1 primi în 
mijlocul lor pe conducătorul parti
dului și statului, dragostea și recu
noștința față de conducerea parti
dului și statului pentru grija ce le-o 
poartă.

Orașul Caransebeș, ca și celelal
te localități ale patriei noastre, a 
cunoscut în anii construcției socia
liste importante înnoiri, rod al po
liticii marxist-leniniste a partidu
lui nostru de industrializare socia
listă, de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție în toate zo
nele țării. La Caransebeș, oraș lip
sit în trecut de industrie, a fost dat 
în funcțiune în ultimii ani un mare 
combinat de industrializare și 
prelucrare a lemnului, iar în 
prezent se află în construcție 
o puternică uzină de construc
ții metalice, intrată parțial în 
exploatare în vara acestui an. Dez
voltarea economică a condus în a- 
celași timp și la transformări pro
funde în domeniul social-cultural, 
mărturie fiind noile blocuri de lo
cuințe, școli și magazine, edificii 
■de cultură.
I Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți oaspeți sînt invitați să vizi
teze noua uzină în care procesul 
de producție se desfășoară conco
mitent cu lucrările de construcții și 
montaj. La intrare se află o imen
să pancartă pe care este înscrisă 
urarea „Bine ați venit în mijlocul 
nostru, iubiți conducători de partid 
și de stat“. Muncitori și muncitoare 
înconjoară pe oaspeți și le oferă 
buchete mari de flori. Sînt de față

ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, loan Avram, primul-se- 
cretar al Comitetului orășenesc Ca
ransebeș al P.C.R., Nicolae Magda, 
și colectivul de conducere al uzinei.

Vizita în întreprindere începe cu 
o prezentare a profilului unității și 
a stadiului de construcție. Prin in
termediul unor grafice și machete, 
directorul uzinei, ing. Vasile Uscat, 
arată că, în final, întreprinderea va 
produce anual 66 000 tone con
strucții metalice pentru hale in
dustriale, precum și diferite an- 
samble sudate pentru construc
ția de mașini. în prezent, uzina 
este intrată parțial în funcțiune. 
Se subliniază că întregul colectiv 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
este puternic mobilizat pentru a în
deplini angajamentele luate în ca
drul întrecerii socialiste, pentru a 
scurta cit mai mult perioada pla
nificată de realizare a parametri
lor tehnico-economici prevăzuți. 
Oaspeții sînt informați că primele 
produse ale unității au fost livrate 
pe șantierul Sistemului hidroener
getic de la Porțile de Fier, între
prinderii hidrotehnice de la Con
stanța, Uzinei chimice de la Valea 
Călugărească, Uzinei de autoturisme 
din Pitești și pe șantierele altor 
obiective industriale ale patriei 
noastre, bucurîndu-se de aprecie
rea beneficiarilor.

Se vizitează prima hală de pro
ducție intrată în funcțiune. Ea 
ocupă o suprafață de aproximativ 
45 000 mp. pe care sînt amplasate 
utilaje moderne, purtînd în marea 
lor majoritate marca unor uzine 
constructoare de mașini din țară. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu dis
cută cu muncitorii despre unele 
probleme legate de procesul de 
producție, de condițiile de muncă 
și de viață, se interesează de sta-

în faja machetei ce înfățișează dezvoltarea uzinei „Oțelul Roșu'

diul îndeplinirii primelor sarcini de 
plan și recomandă constructorilor 
de mașini să aibă tot timpul în 
atenția lor folosirea rațională a 
mașinilor cu care lucrează, utili
zarea judicioasă a suprafețelor 
destinate procesului tehnologic, în 
vederea sporirii productivității 
muncii și a producției de construc
ții metalice.

— Aveți posibilități, spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să depă
șiți producțiile planificate.

In legătură cu viitoarele con
strucții care vor întregi uzina în 
următoarele etape de dezvoltare 
din actualul plan cincinal — alte 
5 hale de producție, o fabrică de 
oxigen, cu o capacitate de 250 me
tri cubi pe oră, o centrală termică 
— oaspeții sînt informați că lucră
rile se desfășoară din plin, cores
punzător graficului de producție 
la zi.

Apreciind succesele de pînă 
acum, secretarul general re
comandă constructorilor să gă
sească cele mai bune soluții 
pentru scurtarea termenelor de in
trare în funcțiune a tuturor obi
ectivelor industriale prevăzute 
pentru această uzină, să se îngri
jească din timp de continuarea lu
crărilor în același ritm și pe tim
pul iernii, să folosească pe scară 
largă prefabricatele, care asigură

Pretutindeni, in uzinele vizitate, fovarâjul Nicolae Ceaujetcu este întlmpihat cu dragoste ;i stima de muncitori

o productivitate mare în construc
ții.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat sînt în
conjurați din nou de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei. Se
cretarul general al partidului le 
mulțumește pentru primirea căl
duroasă făcută, le urează tuturor 
noi succese în muncă, multă sănă
tate și fericire.

Spre Oțelul Roșu. Șoseaua urcă 
pante domoale, străbate întinse la
nuri de porumb și livezi. O ploaie 
măruntă a scăldat cîmpia, întărin- 
du-i culorile. Trecem prin sate 
frumoase, în care dominante sînt 
casele noi. Pretutindeni se vede 
hărnicia gospodarilor, a căror via
ță a devenit tot mai îndestulată în 
anii socialismului.

Locuitorii acestor așezări, bucu
roși de oaspeți, îi întîmpină cu. 
dragoste. în semn de aleasă pre
țuire, în ferestrele noilor case sînt 
rînduite ștergare românești, meș
teșugit lucrate, iar de-a lungul 
drumului au fost așezate, ca niște 
borduri multicolore, flori.

Sosind în comuna Obreja, oas
peții sînt întîmpinați la intrare de 
tineri călăreți ce poartă cu mîn- 
drie pe piepturi panglica tricoloră. 
Fete și flăcăi m costume naționa
le înconjoară — ca un adevărat 
brîu viu — pe secretarul general 
al partidului. Primarul comunei, 
Todor Drăgan, adresează cuvinte 
de bun venit. Un bătrîn țăran coo
perator, Ion Țîțon, oferă, după 
datina străbună, pîine și sare.

întreaga suflare a comunei, pre
cum și țăranii cooperatori din sa
tele din preajmă își exprimă, prin

puternice urale și ovații, sentimen
tele de profundă recunoștință și 
dragoste față de partid și condu
cătorul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adresîndu-se secretarului gene
ral al partidului, președintele coo
perativei, ing. Petru Sava, înfăți
șează dezvoltarea unității, preo
cupările și perspectivele ma
rii lor gospodării. C.A.P. O- 
breja are un profil complex — a- 
gricol, zootehnic și pomicol. Gaz
dele informează că scrisoarea a- 
dresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu țărănimii a avut un larg 
și puternic ecou și în rîndul coo
peratorilor de aici, mobilizîndu-i 
șl stimulîndu-i în muncă. Se arată 
că recoltarea s-a făcut la timp și 
în bune condiții, că s-au obți
nut. la hectar, 1 400 kg griu, 2 000 
kg porumb și 25 de mii kg cartofi. 
O mărturie a hărniciei și priceperii 
membrilor cooperatori o aflăm și 
în expoziția amenajată aici, unde 
sînt prezentate legume și fructe de 
bună calitate.

Obrejenii vorbesc cu satisfacție 
și despre dezvoltarea comunei lor, 
unde 95 la sută din case sînt noi, 
unde s-au construit, în ultimii ani. 
4 școli, 4 cămine, două complexe 
comerciale.

Țăranii cooperatori își iau un 
călduros rămas bun de la oaspeți, 
ovaționînd, aplaudînd cu dragoste 
pe secretarul general al partidului.

în dar sînt oferite frumoase 
ștergare și costume naționale, cu
sute în fir, în motive specifice fol
clorului bănățean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urează locuitorilor comunei multă 
sănătate, fericire, succese tot mai 
mari.

La aniversarea 
unei vechi uzine

în vechiul centru muncitoresc 
Oțelul Roșu, al cărui trecut, pre
zent și viitor s-au legat și se leagă 
organic de existența uzinei ce-i 
poartă numele, oamenii muncii ro
mâni, germani, maghiari și de 
alte naționalități, care lucrează aici 
înfrățiți în muncă și în idealuri, 
,primesc cu o deosebită căldură și 
bucurie pe secretarul general al 
partidului, venit în mijlocul lor 
pentru a sărbători împreună împli
nirea a 175 de ani de existență a 
metalurgiei pe aceste meleaguri.

La intrarea în uzina „Oțelul 
Roșu", tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt salutați de Nicolae 
Agachl, ministrul industriei meta
lurgice, loan Cozmuță, prim-se- 
cretar al comitetului orășenesc de 
partid, de membri ai comitetului 
de direcție și ai comitetului de 
partid, de reprezentanți ai organe
lor locale și de numeroși siderur- 
giștL

Directorul uzinei, inginerul Ta- 
kâcs Otto, prezintă succesele cu 
care colectivul întreprinderii cin
stește aniversarea, face un scurt 
istoric al evoluției producției 
și al transformărilor petrecu
te în viața unității și a ce
lor care muncesc aici. El arată 
că numai în ultimii cinci ani pro
ducția globală a întreprinderii a 
crescut cu 31 la sută, cea de oțel cu 
19 la sută, de laminate finite pline 
cu 10 la sută, iar cea de semifabri
cate de oțel cu 11 la sută. Au fost 
asimilate 10 mărci noi de oțeluri 
carbon, de calitate și slab aliate, 
precum și numeroase produse noi, 
printre care cilindri de laminor, 
diferite profile laminate pentru in
dustria constructoare de mașini, 
tuburi metalice flexibile, bare trase 
din oțeluri de calitate și aliate, ta
ble subțiri și altele.

(Continuare în pag. a II-a)

DECRET
privind conferirea Ordinului „23 August"

clasa I uzinei
Apreciind contribuția deosebită 

adusă la industrializarea țării și 
participarea activă a colectivului 
uzinei „Oțelul Roșu" la opera de 
construire a socialismului în pa
tria noastră, cu prilejul aniversă
rii a 175 de ani de activitate ne
întreruptă a uzinei,

„Oțelul Roșu"
Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România decretează :
Se conferă Ordinul „23 August” 

clasa I uzinei „Oțelul Roșu".
Președintele 

Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea titlului de „Erou 

al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 175 de 

ani de activitate neîntreruptă a 
uzinei „Oțelul Roșu*1, din județul 
Caraș-Severin, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România 
decretează :

Pentru merite deosebite în în
treaga activitate desfășurată în 
anii construcției socialiste a țării 
și pentru contribuția personală a-

dusă la dezvoltarea uzinei „Oțelul 
Roșu'*, se conferă titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste'* și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul** tovară
șului Ilie A. Lințu, maistru princi
pal la secția oțelărie a uzinei „O- 
țelul Roșu**.

Președintele 
Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU

„Sîntem hotăriți să dezvoltăm 
și să perfecționăm producția și 
desfacerea bunurilor de consum1*

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(IN PAGINA A III-A)

LA COMBINATUL CĂRBUNELUI DIN TG. JIU

Succese în realizarea 
planului de investiții
TG. JIU (Cores

pondentul „Scinteii**, 
Mihai Dumitrescu). — 
Combinatul cărbune
lui din Tg. Jiu 
se menține statornic 
în rindul colective
lor fruntașe in între
cerea socialistă din ju
dețul Gorj, raportind 
îndeplinirea planu
lui de Investiții pe 
primele 9 luni ale a- 
nului cu 15 zile mai 
devreme. La 1 octom
brie, după calculele 
preliminate, investiții
le realizate suplimen
tar față de planul la 
zi vor reprezenta 32 
milioane lei.

Investițiile alocate 
de stat, anul acesta, 
pentru dezvoltarea 
producției de lig

nit din bazinele car
bonifere ale Gorju- 
lui s-au materializat 
pină in prezent in ur
mătoarele obiective : a 
fost pusă in funcțiune 
gospodăria de cărbune 
de la Rovinari ; s-a a- 
sigurat extinderea în 
trimestrul IV a ex
ploatărilor miniere 
Leorda, Ploștina și Ju- 
poaia, la care se adau
gă extinderea exploa
tărilor Girla și Tisma- 
na. A fost dat in fo
losință, de asemenea, 
viaductul de peste Jiu. 
cu două circuite de 
benzi transportoare, 
care leagă direct gos
podăria de cărbune cu 
exploatările Girla și 
Beterega. Montorii și

electricienii combina
tului carbonifer au în
cheiat asamblarea unui 
puternic excavator cu 
o capacitate de 1800 
mc pe oră, in cariera 
Tismana. a unul exca
vator de 800 mc pe 
oră la Girla și a celui 
de 850 mc de -la Bete
rega.

Dacă cei ce deschid 
drumul spre cărbune, 
prin realizarea planu
lui de investiții, se si
tuează la înălțime, nici 
minerii nu rămin mai 
prejos. Pină la această 
dată, exploatările mi
niere din bazinele car
bonifere ale Gorjului 
raportează obținerea a 
120 000 tone cărbune 
peste planul la zi.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Sociaiiste România

BUCUREȘTI

In numele poporului vietnamez, Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Adunării Naționale și Guvernului Republicii Democrate Viet
nam, precum și în numele nostru personal, adresăm Partidului Comu
nist Român, Marii Adunări Naționale, guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase 
transmise cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a Republicii Democrate 
Vietnam.

Cu acest prilej urăm poporului român succese și mai mari în opera 
de construire a socialismului.

Să se consolideze mereu relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre poporul vietnamez și poporul român.

TON DUC THANG
Președintele 

Republicii Democrate Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam

FAM VAN DONG
Primul ministru
al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru felicitările și urările 
adresate cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Consiliului 
Prezidențial și, la rîndul meu, vă transmit dumneavoastră și poporului 
prieten român cele mai bune urări.

Consiliul Prezidențial al Republicii Populare Democratice a Yeme
nului și eu personal sîntem convinși că relațiile de prietenie și coope
rare dintre țările noastre se vor întări și dezvolta continuu, în interesul 
celor două popoare prietene, al prosperității și progresului.

SALEM RABYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Democratica 

a Yemenului

Excelenfeî Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările sincere și 
amabilele urări transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singa
pore și la rîndul meu adresez cele mai călduroase urări de pace și 
progres pentru poporul român.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

fUrmar» din pac. D

în noua halft a trftgătoriel d« 
bare, numeroase grafica înfățișea
ză prin cifre elocvente dezvoltarea 
producției diferitelor sectoare ale 
uzinei. Este semnificativ faptul că 
producția anului 1938 se realizează 
astăzi in numai două luni. O mică 
expoziție prezintă produsele pe 
care le fabrică metalurgiștii „Oțe
lului Roșu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciazâ eforturile făcute de colec
tivul de muncitori, tehnicieni șt 
ingineri de aici in domeniul reali
zării de instalații, dispozitive și di
ferite utilaje prin mijloace proprii, 
cu ajutorul cărora au fost moder
nizate și perfecționate unele faze 
tehnologice și s-a obținut o pro
ductivitate sporită. Secretarul ge
neral al partidului felicită pe 
inventatorii și inovatorii prezenți.

în continuare este vizitată oțe- 
lăria. De pe platforma cuptoare
lor Siemens-Martin, continuatoare 
modeme ale străvechilor cuptoa
re construite aici în 1796. 
este urmărit spectaculosul proces 
de plămădire a oțelului. Gazdele 
înfățișează preocupările și realiză
rile lor în direcția sporirii continue 
a producției de metal. Este apre
ciat faptul că, prin intensificarea 
gradului de exploatare a utilajelor 
și mărirea capacității cuptoarelor, 
se obține astăzi, pe aceeași supra
față industrială, o producție de 
oțel de 3 ori mai mare față de 
1950.

Secretarul general, ceilalți oas
peți asistă la elaborarea unei șar
je de oțel la cuptorul nr. 1 de că
tre echipa maistrului Gh. Iorgan 
și a prim-topitorului Gh. Vasi- 
loaie.

în continuare se vizitează hala 
laminorului de platine, unde se 
realizează semifabricate pentru 
producerea tablei subțiri laminate 
la cald, folosite în diverse dome
nii ale economiei.

în fața machetei uzinei are loc 
o discuție referitoare la perspecti
vele de dezvoltare în actualul cin
cinal a acestei bătrine, dar astăzi 
întinerite vetre industriale, modul 
cum se transpun în viață indica
țiile deosebit de importante pe 
care le-a dat secretarul general al 
partidului la întîlnirea cu lucrăto
rii și cadrele de conducere din în
treprinderile metalurgice și con
structoare de mașini din luna a- 
prilie a acestui an, cu privire La 
necesitatea dezvoltării uzinei „O- 
țelul Roșu", pentru ca ea să-și a- 
ducă o contribuție tot mai sub
stanțială la satisfacerea cerințelor 
de metal ale economiei noastre na
ționale.

Se arată că fondurile de inves
tiții alocate pentru cincinal vor a- 
sigura dublarea capacității de pro
ducție la barele trase, concomitent 
cu diversificarea sortimentelor ; 
construcția unui nou laminor 
va duce aproape la triplarea pro
ducției de laminate finite pline, 
la realizarea unor profile speciale 
destinate confecționării unor piese 
pentru automobile, mașini agricole 
și alte utilaje, care vor contribui 
în același timp la diminuarea sub
stanțială a importurilor. Va începe, 
în această perioadă, și construcția 
unei noi oțelării electrice. în același 
timp, se vor face numeroase mo
dernizări la procesele tehnologice 
din diferite sectoare existente în 
uzină. înfăptuirea planului de in
vestiții și perfecționări tehnice, 
prin hărnicia și priceperea acestui 
destoinic colectiv, va avea ca e- 
fect final o sporire a producției 
globale, în actualul cincinal, cu 40 
la sută și dublarea beneficiilor.

In cadrul discuției care are loc 
se subliniază necesitatea devansării 
termenului de construcție a noii 
oțelării, ținînd seama de interesele 
generale atît ale colectivului uzi
nei, cit și ale economiei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă conducerii ministerului 
și uzinei să ia toate măsurile pen
tru realizarea investițiilor prevă
zute în actualul cincinal, fapt care 
va contribui la asigurarea unei pro
ducții sporite de oțel, într-o gamă 
mult diversificată. în același timp, 
s-a indicat să se găsească cele mai 
corespunzătoare soluții pentru uti
lizarea cu maximum de eficiență 
economică a vechilor construcții. 
Este apreciat faptul că noile insta
lații de la Oțelul Roșu vor fi pro
iectate de către institutele noastre 
de specialitate și eă rtarea majo
ritate a utilajelor vor fi realizate de 
industria noastră constructoare de 
mașini.

în încheierea vizitei, gazdele 
roagă pe secretarul general al 
partidului să semneze pe prima pa
gină a cărții de onoare a uzine! 
„Oțelul Roșu", dedicată aniversării 
a 175 de ani de metalurgie pe a- 
ceste meleaguri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acrie : „Cu prilejul împlinirii a 175 
de ani de existență a uzinei și pen
tru realizările obținute în produc
ție în anii construcției socialismu
lui. adresez muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, întregului co
lectiv, precum și conducerii uzinei 
„Oțelul Roșu" cele mai calde feli
citări și le urez noi și însemnate 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
mari și de răspundere ce le revin 
în actualul cincinal, multă sănătate 
și fericire".

în semn de amintire a vizitei fă
cute în acest moment aniversar, 
directorul uzinei inmînează secre
tarului general al partidului, în 
numele colectivului de siderurgișți, 
un album cuprinzînd imagini din 
istoricul întreprinderii, al mișcării 
muncitorești de pe valea Bistrei.

Este, de asemenea, oferită o mi
nunată vază, sculptată cu măiestrie 
de metalurgistul Mircea Munteanu, 
urmaș al unei vechi familii de si- 
derurgiști din uzină, reprezentînd 

on topi tor turn în d o probi de 
oțel.

Pe tot parcursul vizitei In uzină, 
metalurgiștii primesc cu o deose
bită căldură pe secretarul general 
al partidului. Oțelari, laminoriști, 
tineri și virstnici, oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de flori,

Mitingul siderurgiștilor
din Oțelul Roșu

în hala de bare trase are loc un 
miting consacrat sărbătoririi a 175 
de ani de siderurgie la Oțelul Roșu.

Se află aici o mare mulțime de 
siderurgișți, precum și foști mun
citori ai uzinei, reprezentanți ai 
cetățenilor orașului, țărani de pe 
valea Bistrei — români, germani, 
maghiari. Pe macaralele portative, 
pe instalațiile din hală se văd dra
pele roșii și tricolore, lozinci care 
slăvesc partidul, patria noastră so
cialistă. Mulți poartă portrete ale 
secretarului general al partidului, 
stegulețe și flori. Este o atmosferă 
de mare entuziasm.

Apariția la tribună a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, a celorlalți conducători de 
partid și de stat este întîmpinată cu 
puternice și îndelungi aplauze, cu 
ovații și urale.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Trandafir Cocârlă, Prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., a ex
primat marea bucurie a locuitori
lor celui mai tînăr oraș al județu
lui de a primi în mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului.

Vă rog să-mi permiteți — a spus 
vorbitorul — ca, în numele comu
niștilor. al siderurgiștilor și al tu
turor locuitorilor din Oțelul Roșu 
și de pe întreaga vale a Bistrei, să 
vă adresez dumneavoastră, condu
cătorul iubit al poporului român, 
un călduros bun venit în acest 
vechi centru muncitoresc.

Acum, cînd bătrîna „cetate de 
foc“ a Reșiței și-a sărbătorit 200 de 
ani de activitate industrială, aici, pe 
valea Bistrei, muncitorii, tehni
cienii și inginerii, toți locuitorii 
orașului Oțelul Roșu aniversează 
175 de ani de siderurgie. De-a lun
gul anilor, pînă la cucerirea pu
terii de către poporul muncitor, în 
această uzină s-a lucrat în cele 
mai grele și aspre condiții de mun
că. Crunta exploatare, condițiile 
vitrege de muncă au ridicat munci
torii acestor meleaguri la lupta 
pentru pîine și pentru dreptate.

Siderurgiștii de pe valea Bistrei 
au cunoscut o viață omenească și 
dreptul la muncă de-abia după eli
berarea patriei de sub jugul fas
cist, cînd clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului co
munist, a smuls din mîinile bur
gheziei puterea politică și econo
mică. Răspunzînd chemării parti
dului, siderurgiștii uzinei din 
Oțelul Roșu s-au înrolat cu toată 
capacitatea și hotărîrea lor la 
munca eroică de ridicare a econo
miei naționale. Aducîndu-și zi de 
zi contribuția la industrializarea 
socialistă a patriei, ei au pulsat 
spre uzinele prelucrătoare mili
oane de tone de oțel, laminate și 
alte produse siderurgice.

Grija părintească a partidului 
nostru pentru cei ce muncesc din 
România a fost puternic simțită și 
aici, la Oțelul Roșu. Mecanizarea 
laminorului de platine, înlocuirea 
unor agregate cu altele noi, de ca
pacități și randamente sporite, 
noua secție de bare trase sînt nu
mai cîteva din înnoirile petrecute 
în această uzină, care au contribuit 
la creșterea producției de metal, 
la ușurarea muncii siderurgiștilor. 
O dată cu dezvoltarea și moderni

Cooperatorii din Obreja înfățișează roadele muncii lor

TI urează multă sănătate, ti mulțu
mesc pentru cinstea făcută de a le 
vizita întreprinderea, pentru grija 
neobosită față de condițiile lor de 
muncă șl de viață. „Vom răspun
de prin fapte, prin noi succese în 
muncă acestei griji", spun oamenii.

zarea uzinei, a cunoscut transfor
mări structurale și localitatea 
Oțelul Roșu. Aici au fost construite 
blocuri de locuințe pentru munci
tori și familiile lor, un frumos și 
modern club muncitoresc, urtități 
școlare și comerciale, s-a moderni
zat rețeaua de drumuri și străzi. 
Oțglul Roșu a devenit în anii con
strucției socialiste un oraș în plină 
dezvoltare. Oamenii muncii din 
Oțelul Roșu cunosc, stimate tova
rășe secretar general, că dumnea
voastră personal, conducerea parti
dului se preocupă ca uzina și lo
calitatea Oțelul Roșu, așa cum se 
întîmplă și cu alte așezări din pa
tria noastră, să continue să se dez
volte și mai mult.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că siderurgiștii 
de la Oțelul Roșu, toți oamenii 
muncii de pe valea Bistrei vor 
lucra și în continuare cu toată ca
pacitatea și priceperea lor pentru 
a da viață hotârîrilor celui de-al 
X-lea Congres al partidului, pre
vederilor actualului plan cincinal, 
aducîndu-și astfel contribuția la 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

Nutrind o înaltă considerație și 
recunoștință pentru priceperea, 
consecvența și energia cu care vă 
ocupați de destinele României so
cialiste, siderurgiștii, toți oamenii 
muncii din Oțelul Roșu, asigurîn- 
du-vă de profundul lor atașament, 
vă primesc în mijlocul lor cu 
nespus de multă dragoste și căl
dură.

Sub cupola vastei hale răsună 
minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Are loc solemnitatea înmînării 
unor ordine și titluri ale Republicii 
Socialiste România, conferite cu 
prilejul aniversării a 175 de ani de 
activitate neîntreruptă a uzinei, 

' pentru contribuția adusă la indus
trializarea țării și participarea ac
tivă la opera de construire a socia
lismului în patria noastră.

înaltele distincții au fost înmîna- 
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Secretarul Consiliului de Stat, 
tovarășul Constantin Stătescu, a 
dat citire decretelor Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia prin care se conferă Ordinul 
„23 August" clasa I uzinei „Oțelul 
Roșu", precum și titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul" tovarășu
lui Ilie A. Lințu.

De asemenea, prin decret al 
Consiliului de Stat, pentru me
rite deosebite în muncă, cu pri
lejul aniversării a 175 de ani de 
activitate neîntreruptă a uzinei 
„Oțelul Roșu", a fost conferit Ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I tovarășului Ște
fan Ernestin Otto A. Takâcs, direc
torul uzinei ; Ordinul „23 August" 
clasa I tovarășului Ioan I. Toma, 
tehnician laborant ; Ordinul Mun
cii clasa I tovarășilor : Nicolae G. 
Crețescu, topitor-șef, Martin I. Ioh- 
rend, maistru laminator ; Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a II-a tovarășilor: Ioan I. 
Cozmuță, secretar al Comitetului 
orășenesc Oțelul Roșu al P.C.R., 
Petru I. Homota, oțelar turnător ;

Secretarul general al partidului apreciază realizările în domeniul autouti lării de la uzina „Oțelul Roșu'

Ordinul „23 August" clasa a Il-a 
tovarășilor : Aurel V. Ardelean, in- 
giner-șef metalurgist la uzină, Ni
colae N. Ștefănescu, șef de echipă ; 
Ordinul Muncii clasa a II-a tovară
șilor : Francisc F. Peczca, lamina
tor, Dumitru D. Rolea, secretarul 
comitetului de partid al uzinei, Al
fred C. Schwerin, topitor-șef.

Participanții la miting au primit 
cu aplauze vestea că prin același 
decret s-au conferit, de asemenea, 
alte 20 de ordine ale Republicii So
cialiste România și 60 de Medalia 
Muncii unor muncitori, maiștri, 
ingineri, tehnicieni, economiști, 
funcționari, unor foști muncitori ai 
uzinei.

Luînd cuvîntul, directorul uzinei, 
Otto Takâcs, 8 spus: colectivul 
de muncă din uzina „Oțelul Roșu" 
sărbătorește astăzi un eveniment 
memorabil din viața și activitatea 
sa — 175 de ani de existență a me
talurgiei pe aceste meleaguri. Ani
versarea noastră a căpătat semni
ficații cu totul deosebite prin 
cinstea pe care ne-ați făcut-o, 
iubite tovarășe secretair general, 
participind personal la acest eve
niment. Pentru acest semn de pre
țuire și atenție față de colectivul 
nostru de muncă, vă exprimăm în
treaga noastră recunoștință și vă 
mulțumim din suflet.

Producerea și prelucrarea fieru
lui au început în vechea uzină de 
aici la sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea. în evoluția sa pînă la actul 
naționalizării, uzina a parcurs un 
drum lung și anevoios. Primele 
cuptoare — în anul 1796 ; laminorul 
de țagle — în anul 1830 ; laminorul 
de semifabricate care a produs șine 
pentru calea ferată Simeria-Petro- 
șani — în anul 1868 ; laminorul de 
tablă — în 1881 ; primul cuptor 
Martin — în anul 1891, sînt mo
mente importante în activitatea 
muncitorilor metalurgiști de pe va
lea Bistrei, care demonstrează exis
tența unei îndelungate tradiții si
derurgice pe aceste meleaguri.

In același timp cu dezvoltarea 
uzinei au avut loc șl procesul de 
creștere a conștiinței de clasă a 
muncitorilor, unirea lor împotriva 
asupririi și exploatării, pentru înlă
turarea nedreptăților sociale. La 
greva din anul 1906, nouă muncitori 

din uzină au plătit cu viața ridi
carea la luptă împotriva orînduirii 
capitaliste.

In continuare, vorbitorul a spus : 
în anii socialismului, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Co
munist Român, uzina noastră și-a 
îmbogățit dotarea tehnică atît prin 
modernizarea și creșterea capaci
tății unor agregate și secții, cît și 
prin construirea unor obiective 
noi. In dubla lor calitate de produ
cători și de proprietari ai mijloa
celor de producție, siderurgiștii din 
Oțelul Roșu, sub conducerea orga
nizației de partid, și-au înzecit 
eforturile, contribuind la asigura
rea cu metal a economiei noastre 
naționale. Producția întregului an 
1938 se realizează astăzi în doar 
66 de zile. Pe baza hotârîrilor Con
gresului al X-lea al P.C.R., colec
tivul nostru se preocupă intens de 
îmbunătățirea activității tehnice, 
de creșterea eficienței economice 
prin diversificarea produselor și 
mărirea gradului de prelucrare a 
acestora.

Este greu să exprimi în cuvinte, 
tovarășe secretar general, bucuria 
care a cuprins muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din uzină cînd 
au aflat despre indicațiile deosebit 
de importante pe care le-ați dat la 
întîlnirea cu conducerile centrale
lor siderurgice din luna aprilie a 
acestui an cu privire la necesitatea 
dezvoltării uzinei „Oțelul Roșu".

Sărbătorirea de astăzi, la care 
ne-ați făcut cinstea să participați, 
vizita efectuată în uzină, indicațiile 
prețioase pe care ni le-ați dat 
sînt o dovadă a grijii pe care o 
manifestă conducerea partidului și 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe secretar general, față de 
siderurgiștii din valea Bistrei. 
Pentru toate acestea, vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele celor a- 
proape 4 000 de lucrători din uzină, 
să vă mulțumesc din toată inima, 
angajîndu-ne că nu vom precu
peți nici un efort pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce ni le 
încredințează partidul, pentru a 
aduce o contribuție sporită la creș
terea potențialului economiei noas
tre naționale.

înaltele distincții acordate uzinei, 
unui număr important de lucră
tori, printre care mă număr și eu, 
constituie un imbold deosebit în 
activitatea noastră viitoare pentru 
înfăptuirea sarcinilor pe care parti
dul le pune în fața colectivului 
nostru.

Vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general, că indi
cațiile prețioase pe care ni 
le-ați dat vor constitui pentru 
noi un amplu și concret plan de 
lucru pentru perioada următoare 
și că nu ne vom precupeți efortu
rile pentru traducerea lor în viață.

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru participarea dumneavoastră 
la sărbătoarea de astăzi, în nu
mele întregului nostru colectiv, vă 
urez multă sănătate și putere de 
muncă închinată propășirii patriei 
noastre socialiste și fericirii po
porului român.

In cuvîntul său, maistrul prin
cipal la secția oțelărie, Ilia Lințu, 
a spus : Este o mare cinste pentru 
noi, comuniștii, pentru toți salaria- 
ții acestei întreprinderi, că avem 
prilejul să exprimăm în mod direct 
sentimentele noastre de dragoste, 
prețuire și recunoștință pentru ac
tivitatea ce o desfășoară Partidul 
Comunist Român, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu, 
spre binele patriei noastre, pentru 
fericirea întregului popor român.

O dovadă a atașamentului față 
de partid, față de politica sa mar- 
xist-leninistă o constituie realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan. 
Numai în cele 8 luni am depășit 
producția planificată cu 1 800 tone 
oțel, ne-am preocupat de îmbună
tățirea calității, am asimilat noi 
mărci de oțel.

Noi, muncitorii mai vîrstnici, 
am văzut cu ochii noștri transfor
mările ce au avut loc în uzină, ca 
de altfel în întreaga țară. Cunoaș
tem perspectiva de dezvoltare în 
următorii ani a uzinei și în mod 
deosebit a oțelăriei. Toate acestea 
reflectă grija permanentă a parti

dului și statului pentru dezvoltarea 
și modernizarea economiei noastre 
socialiste. Aceste transformări sînt 
rodul politicii înțelepte a partidu
lui nostru, al avîntului creator de 
care dă dovadă întregul nostru po
por. Vă asigurăm că oțelării din 
această uzină străveche vor fi 
demni de încrederea ce le-o acor
dați, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a-și aduce contribu
ția la înfăptuirea programului 
elaborat de partid.

Sub conducerea organizației de 
partid, sîntem preocupați să pre
gătim — pe baza indicațiilor cu
prinse în programul de perfecțio
nare a activității politico-ideologice 
aprobat de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. — schimbul de mîine, 
care să fie capabil să răspundă cu 
cinste și demnitate sarcinilor tot 
mai complexe pe care le pune con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră. 
Exprimăm recunoștința noastră 
fierbinte față de grija ce o purtați 
ridicării continue a nivelului de trai 
al clasei muncitoare, al întregului 
nostru popor — țelul fundamental 
al politicii partidului nostru.

Cinstea ce mi s-a făcut prin acor
darea înaltului titlu de Erou al 
Muncii Socialiste o consider ca o 
expresie a prețuirii aduse întregu
lui colectiv din care fac parte și vă 
rog să-mi permiteți să exprim an
gajamentul nostru de a face totul 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ni le-ați trasat cu oca
zia vizitei dumneavoastră.

Permiteți-mi să vă urez dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și celorlalți to
varăși care vă însoțesc, multă să
nătate, mulți ani, spre binele și fe
ricirea poporului român.

Salutînd pe oaspeți, ViCtOT Ho- 
vnncsak, muncitor la uzina 
„Oțelul Roșu", a spus : Prezența 
dumneavoastră la sărbătoarea 
noastră ne umple inimile de bucu
rie, constituind un minunat prilej 
de a ne manifesta înalta noastră 
stimă și prețuire față de conduce
rea de partid și față de dumnea
voastră personal, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Grija deosebită pe care o poartă 
partidul și statul nostru pentru 
dezvoltarea și modernizarea indus
triei socialiste se reflectă și în în
zestrarea acestei hale în care ne 
aflăm, realizată la nivelul tehnicii 
mondiale. Noi, muncitorii acestei 
secții, ca de altfel întregul 
colectiv de muncitori din uzină, 
sîntem hotărîți ca acestor e- 
forturi să le răspundem prin 
hărnicie, dăruire, pentru a 
contribui prin toate mijloacele 
la obținerea unei eficiențe sporite, 
a unor produse de înaltă calitate, 
care să satisfacă cele mai înalte 
exigențe, atît pe piața internă cît 
și pe cea externă.

în cei 175 de ani de existență a 
uzinei, alături de oamenii muncii 
români, și-au desfășurat aici acti
vitatea și oameni ai muncii de alte 
naționalități ; între toți aceștia, în 
focul muncii și al luptei împotri
va nedreptăților sociale din vre
mea domniei burgheziei s-au ci
mentat frăția și unitatea pentru 
înfăptuirea țelurilor comune. Uni
tatea și frăția oamenilor muncii 
din patria noastră și-au gă
sit o strălucită afirmare în anii 
construcției societății socialiste, da
torită înfăptuirii politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru în pro
blema națională.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în
tregul colectiv de muncitori din 
această uzină, sub conducerea ne
mijlocită a organizațiilor de partid, 
își face un titlu de cinste și mîn- 
drie din îndeplinirea sarcinilor în
credințate, conștient fiind că prin 
aceasta contribuie la afirmarea 
plenară a națiunii noastre socialis
te, la prosperitatea patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

A vorbit apoi Silvia Margan, 
profesoară la liceul din Oțelul 
Roșu : Ca educator și ca profesor 
de istorie, am cercetat adesea tre
cutul orașului Oțelul Roșu, docu

mentele îngălbenite de ani, eare 
ml-au vorbit mie, și prin mine ge
nerațiilor pe care le-am educat, 
despre viața oamenilor de pe aceste 
meleaguri, despre suferințele și 
sîngele vărsat în lupta pentru o 
viață mai bună, despre speranțele 
de satisfacții încercate în momen
tele de izbîndă. Documente
le care se vor referi la 
clipele pe care le trăim azi vor 
reuși oare să transmită generații
lor viitoare sentimentele pe care 
le încercăm acum, cînd vă primim 
în mijlocul nostru ? Este foarte 
greu să ne exprimăm aceste 
profunde stări sufletești, căci a 
vorbi în fața dumneavoastră în
seamnă a vorbi în fața întregului 
popor, fiindcă ne-am obișnuit să 
vedem în dumneavoastră, iubite 
conducător, chintesența trăsăturilor 
poporului nostru, în faptele dum
neavoastră — eroismul poporului 
nostru, în politica dumneavoastră
— înțelepciunea poporului nostru, > 
în programele pe care le elaborați
— chezășia marilor noastre victorii.

Datorită grijii permanente a 
partidului și statului față de per- , 
fecționarea învățămintului în țara / 
noastră — a spus în continuare, 
vorbitoarea — la Oțelul Roșu func
ționează 4 școli generale, un liceu 
de cultură generală, o școală pro
fesională, o școală de muzică, iar 
de anul acesta — o școală de maiștri 
și una postliceală, în care predau 
peste 130 învățători și profesori. 
Cadrele didactice au primit cu 
mare satisfacție programul pe care 
l-ați elaborat pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, pen
tru formarea unei înalte conștiințe 
comuniste a tineretului nostru, a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii. Studiind cu aten
ție acest program, am înțeles că 
trebuie să muncim mai mult și 
mai bine, în așa fel încît să asi
gurăm cu înalt simț de răspun
dere îndeplinirea misiunii ce ne-a 
încredințat-o partidul, de a forma 
un tineret pregătit să munceas
că și să lupte pentru cauza parti
dului, pentru popor, pentru socia
lism. Am desprins sarcina de 
a perfecționa sistemul de predare 
a tuturor disciplinelor, pentru îm
binarea strînsă a învățămintului 
teoretic cu practica, încît elevii de 
azi să fie capabili să preia orlcînd 
ștafeta unei meserii, ștafeta mun
cii creatoare, să devină inovatori și 
inventatori, pentru ridicarea țării 
noastre pe treptele frumuseții și 
măreției la care au visat înainta
șii lor.

Acum, la început de an școlar, 
vă asigurăm că vom închina toată 
munca noastră creării unui tineret 
capabil să ducă mai departe ceea 
ce noi am început, un tineret care 
prin forța brațelor și iscusința 
minții să ridice minunata noastră 
patrie pe culmi nebănuite, un ti
neret care, pe ogoare, în fabrici și 
uzine, în școli sau universități, să 
muncească spre fericirea întregu
lui popor, un tineret cu care să vă 
mîndriți și care să vă aducă sa
tisfacția împlinirilor muncii neobo
site pe care o depuneți zi de zi cu 
atîta abnegație.

Primit cu puternice aplau
ze, în aclamații și ovații a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU # (Cuvân
tarea se publică în pag. a IlI-a).

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
atenție, cu un deosebit interes de 
cei prezenți, care au subliniat-o în 
dese rînduri cu îndelungi aplauze, 
cu puternice ovații și urale, expri- 
mîndu-și unanim dragostea lor 
față de partid, de conducerea sa, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de Republica So
cialistă România. Participanții lai 
miting își manifestă astfel ade-\ 
ziunea lor totală la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărîrea de a mi
lita in spirit comunist, revoluțio
nar pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

In încheierea mitingului, a- 
dresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a luat cuvîntul tovară
șul Trandafir Cocârlă, care a spus:

„în numele comuniștilor, al side
rurgiștilor și al celorlalți locuitori 
ai orașului Oțelul Roșu, vă mul
țumim din toată inima pentru înal- 
tele distincții acordate uzinei și 
unui mare număr de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri în 
semn de prețuire a contribuției lor 
la dezvoltarea economică a patriei 
noastre.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană și organizația orășeneas
că de partid Oțelul Roșu vor 
munci cu răspundere pentru a da 
viață prețioaselor dumneavoastră 
indicații, pe care ni le-ați dat cu k 
prilejul vizitei în uzina „Oțelul 
Roșu" și în județul Caraș-Severin.

Ne angajăm ca, avînd drept e- 
xemplu luminoasa dumneavoastră 
activitate, să milităm neobosiți 
pentru îmbunătățirea stilului de 
muncă al organelor și organizații
lor de partid, în vederea creșterii 
rolului lor conducător în întreaga 
activitate economică, politică și 
cultural-educativă.

Vă mulțumim încă o dată pen
tru indicațiile și ajutorul multila
teral acordat și cu prilejul vizitei 
dumneavoastră în județul nostru și 
vă dorim, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. multă sănătate, viață 
îndelungată pentru a conduce po
porul român spre noi și mărețe 
victorii".

După vizita de la uzina „Oțelul 
Roșu", conducătorii de partid și de 
stat se întorc la Caransebeș, unde 
sînt întîmpinați cu vibrante simță
minte de dragoste. '

(Continuare în pag. a IU-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

la mitingul de la uzina „Oțelul Roșu"

„Sîntem hotăriți să dezvoltăm

Dragi tovarăși.

Doresc în primul rînd să vă adre
sez dumneavoastră, întregului co
lectiv al uzinelor „Oțelul Roșu*', 
tuturor oamenilor muncii din ora
șul Oțelul Roșu un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului patriei noastre socia
liste. (Aplauze îndelungate).

Mitingul de astăzi este consacrat 
unui eveniment important din via
ța uzinei dumneavoastră — împli
nirea a 175 de ani de cind a înce
put să se producă metal pe aceste 
meleaguri. Doresc să menționez că 
în acești ani uzina a cunoscut o 
dezvoltare continuă — și mai cu 
seamă în anii construcției socialiste, 
cind producția ei s-a mărit de ci- 
teva ori. De aceea, doresc să vă fe
licit atit cu prilejul aniversării a 
175 de ani de existență a uzinei, 
cit și pentru rezultatele bune pe 
care le-ați obținut în anii construc
ției socialismului. (Aplauze puter
nice, prelungite). De fapt, uzina 
dumneavoastră produce astăzi a- 
proape tot atît oțel cît se producea 
înainte de război în întreaga noas
tră țară. Desigur, aceasta arată cît 
de slab dezvoltată era, in trecut, 
siderurgia în România, dar, tot
odată, pune in evidență progresele 
mari pe care uzina dumneavoastră 
le-a cunoscut în acești ani. Proba
bil că pînă în 1975, uzina va 
ajunge să producă chiar mai 
mult oțel decît se realiza în Ro
mânia înaintea celui de-al doilea 
război mondial. Aceasta arată ce 
mari perspective de dezvoltare are 
în continuare uzina dumneavoastră. 
(Vii aplauze).

Cunoașteți preocuparea partidu
lui nostru privind dezvoltarea side
rurgiei, faptul că acordăm o mare 
atenție creșterii rapide a producției 
de metal și în special sporirii sub
stanțiale a producției oțelurilor spe
ciale. prelucrării superioare a aces
tora. în cadrul acestui program, uzi
nei „Oțelul Roșu“ îi revin sarcini 
importante. Pe baza măsurilor su
plimentare care se elaborează pen
tru dezvoltarea producției de oțel și 
asigurarea economiei noastre națio
nale cu profile cît mai corespunză
toare necesităților, uzina dumnea
voastră urmează să cunoască în ur
mătorii ani o dezvoltare mai rapidă 
decît se avea inițial în vedere. Va 
trebui, fără îndoială, să se acorde o 
atenție mai mare modernizării mai 
accelerate a producției, inclusiv a 
oțelăriei și, o dată cu creșterea și 
diversificarea producției, să se îm
bunătățească și condițiile de muncă 
ale celor ce lucrează aici. (Aplauze 
puternice. îndelungate).

Cunoscînd rezultatele bune obți
nute de colectivul uzinei atît în 
cursul cincinalului care a trecut, cit 
și in primele opt luni ale noului 
cincinal — faptul că planul de pro
ducție a fost realizat in această pe
rioadă în proporție de 103 la sută 
— am deplina convingere că și sar
cinile sporite ce revin colectivului 
dumneavoastră vor fi realizate, cu 
succes. De aceea, doresc să vă felicit 
pentru rezultatele bune obținute a- 
tît in cincinalul trecut, cît și în pri-

(Urmare din pag. a Ii-a)

In ovațiile mulțimii aflate de-a 
lungul străzilor în ciuda ploii 
care nu contenește, oaspeții se în
dreaptă spre piața centrală a ora
șului, împodobită sărbătorește. 
Aici se află numeroși localnici, 
care au ținut să salute, din toată 
inima, pe conducătorii partidului și 
statului.

O gardă de onoare, formată din 
militari ai forțelor noastre armate, 
din membri ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul comandantului su
prem al forțelor noastre armate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
mește raportul și trece in revistă 
garda de onoare.

Miile de oameni ai muncii, aflați 
în piață, flutură buchete de flori, 
scandează numele conducătorului 

mele opt luni ale acestui an — și 
să vă urez succese și mai mari in 
viitor. (Aplauze indelungatc).

Așa cum s-a spus aici, o dată cu 
dezvoltarea uzinei, în anii socia
lismului s-au îmbunătățit continuu 
condițiile de viață ale oamenilor 
muncii din întreprindere și din o- 
raș. Vechea comună — sau mai 
bine-zis vechiul sat — a devenit 
astăzi un oraș cu peste zece mii 
de locuitori. S-au ridicat aici o se
rie de obiective social-culturale — 
și, fără îndoială, că și în cursul a- 
cestui cincinal va continua să se 
dezvolte atit construcția de locu
ințe. cit și de instituții și așeză
minte de interes social și cultural 
— ceea ce va contribui la îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii. (Aplauze puter
nice). Toate acestea fac parte din 
programul general elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului 
nostru pentru dezvoltarea intr-un 
ritm rapid a industrializării socia
liste a țării, care să permită apro
pierea României de țările avansa
te din punct de vedere economic, 
să asigure ridicarea patriei noas
tre la un nivel economico-social 
tot mai înalt, condiții tot mai bu
ne de viață întregului popor. A- 
cestea sînt, de fapt, înseși obiecti
vele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, care asi
gură bunăstarea și fericirea tutu
ror celor ce muncesc. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Fără îndoială, realizarea obiec
tivelor trasate de Congresul al 
X-lea al partidului cere eforturi 
serioase din partea întregului 
popor, și, în primul rînd, cere o 
activitate intensă din partea cla
sei noastre muncitoare, care, de 
altfel, a răspuns întotdeauna cu 
cinste chemării partidului și deține 
rolul principal în întreaga operă 
de făurire a socialismului în Româ
nia. (Aplauze puternice).

în activitatea noastră au existat, 
desigur, și unele lipsuri, s-au săvîr- 
șit și greșeli. Mai avem încă multe 
lucruri de îmbunătățit, inclusiv în 
uzina dumneavoastră unde trebuie 
perfecționată activitatea atît pe tă- 
rîmul investițiilor, al gospodăririi 
eficiente a mijloacelor pe care le 
aveți la îndemînă, cît și în ce pri
vește utilizarea mai bună a capa
cității oamenilor muncii. Aveți aici 
un colectiv cu bune tradiții, cu o 
calificare înaltă și considerăm că 
aportul lui la dezvoltarea econo
miei naționale trebuie să fie pe 
măsura experienței și capacității 
sale. De aceea, comitetului de 
partid și comitetului oamenilor 
muncii pentru conducerea activită
ții economice și sociale a întreprin
derii le revine sarcina de a lua 
toate măsurile pentru a uni efor
turile întregului colectiv în ve
derea îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a însemnatelor prevederi 
din actualul cincinal. Am ferma 
convingere că vor fi realizate în 
întregime toate aceste sarcini. (A- 
plauze îndelungate).

Cunoașteți preocupările partidu
lui și guvernului țării noastre pri
vind perfecționarea tuturor laturi- 

iubit al partidului și poporului 
nostru, adresează urări- la adresa 
P.C.R. și a patriei socialiste.

★
în cursul după-amiezii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat s-au îna
poiat în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa erau de 
față tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Rădulescu, Dumitru 
Popescu, Mihai Gere, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu.

★
Vizita de lucru, făcută timp de 

trei zile de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți conducători 
de partid și de stat în județele 
Mehedinți și Caraș-Severin, s-a 
desfășurat în atmosfera insufleți- 
toare a puternicului entuziasm pa
triotic, a sentimentelor pline de 
căldură și dragoste pe care zeci și 

lor vieții sociale, măsurile adoptate 
de Comitetul Executiv în luna iulie 
a acestui an pentru îmbunătățirea 
activității politice-educative. Toate 
aceste masuri sînt chemate să con
tribuie la ridicarea conștiinței so
cialiste a poporului nostru, să asi
gure ca, o dată cu dezvoltarea eco
nomiei, să crească și nivelul po
litic și de cultură, de cu
noștințe științifice, al întregului 
popor, ca fiecare membru al socie
tății noastre socialiste să poată 
participa în mod activ, în deplină 
cunoștință, la conducerea societății, 
a tuturor domeniilor de activitate, 
în felul acesta dezvoltarea patriei 
noastre va fi realmente rodul ac
tivității conștiente a întregului 
popor care, stăpîn pe destinele 
sale, își făurește viitorul așa cum 
il dorește. (Aplauze îndelungate, 
puternice).

Cunoașteți, de asemenea, activita
tea internațională a partidului și 
guvernului patriei noastre. Știți 
că întotdeauna partidul nostru a 
considerat că intre sarcinile națio
nale și cele internaționale există 
o strinsă unitate dialectică. Preo- 
cupindu-se permanent de dezvol
tarea cu succes a societății noastre 
socialiste — care constituie sarcina 
sa fundamentală — partidul nos
tru comunist răspunde totodată și 
îndatoririlor sale internaționale.

Trebuie să dezvoltăm colabora
rea cu țările socialiste, cu parti
dele comuniste, cu toate forțele 
antiimperialiste, să contribuim la 
creșterea influenței și prestigiului 
socialismului în lume, la asigura
rea păcii și colaborării între po
poare. (Vii aplauze). De altfel, uzina 
dumneavoastră are nu numai o 
experiență îndelungată în produ
cerea metalului, ci și o veche și 
bogată istorie de luptă revoluțio
nară. încă în 1848 s-a constituit 
aici Asociația de întrajutorare a 
muncitorilor, iar cu 20 de ani mai 
tirziu, în 1868. s-a afiliat Asocia
ției generale a muncitorilor, care 
avea legături cu Internaționala I. 
Aveți deci tradiții nu numai in 
producerea metalului, ci și tradiții 
revoluționare, de luptă împotriva 
asupririi capitaliste, imperialiste, 
pentru dreptate socială și naționa
lă, pentru o viață mai bună. (Aplau
ze puternice). Nu aș putea, de ase
menea, să nu menționez că în 1918 
muncitorii de la „Oțelul Roșu“ 
s-au pronunțat pentru unirea cu 
România, pentru formarea statului 
nostru național unitar. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Știm că în anii ilegalității „Oțe
lul Roșu“ a constituit întotdeauna 
un puternic centru muncitoresc, re
voluționar, iar după 23 August a 
jucat, alături de celelalte centre re
voluționare din această parte a ță
rii, un rol important atît în lupta 
pentru cucerirea puterii politice, cît 
și in edificarea societății socialiste. 
Iată de ce am deplina încredere 
că întregul colectiv al uzinelor „O- 
țelul Roșu'* va ști să-și realizeze în 
cele mai bune condiții sarcinile 
de producție și, totodată, să trans
pună cu cinste în viață hotărîrile 
partidului nostru privind îmbună
tățirea activității politico-ideologi- 

zeci de mii de oameni ai muncii — 
români, germani, maghiari, sîrbi — 
de pe aceste frumoase meieaguri 
ale țării le-au manifestat față de 
oaspeții dragi. Asemeni tutu
ror întîlnirilor secretarului ge
neral cu cei ce muncesc din 
patria noastră, și acestea au de
monstrat în mod strălucit unitatea 
de nezdruncinat dintre partid și 
popor, faptul că toți fiii pămîntului 
românesc, fără deosebire de națio
nalitate, văd în Partidul Comunist 
Român exponentul aspirațiilor lor 
vitale, conducătorul încercat pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Am fost martorii unor emoțio
nante manifestări de stimă, prețui
re și dragoste profundă față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
expresii vii ale simțămintelor nu
trite de întregul nostru popor. 

ce, dezvoltarea conștiinței socialis
te a tuturor celor ce muncesc. (Vii 
aplauze). Aveți o organizație de 
partid care numără circa 1 100 de 
membri, un colectiv puternic care 
știe să unească eforturile tuturor 
oamenilor muncii din uzină. Sînt 
convins că, în frunte cu comuniștii, 
întregul dumneavoastră colectiv își 
va îndeplini sarcinile mari ce îi 
revin și, totodată, își va aduce 
contribuția la dezvoltarea solidari
tății cu oamenii muncii de pretu
tindeni, la lupta tuturor forțelor 
antiimperialiste pentru progres so
cial și pace. (Aplauze prelungite).

Aș dori să adresez felicitări între
gului colectiv de la „Oțelul Roșu“ 
pentru distincția acordată astăzi de 
Consiliul de Stat. Considerăm că 
prin decorarea uzinei cu Ordinul 
„23 August" clasa I, am decorat în
tregul ei colectiv, că aceasta consti
tuie o apreciere pe care partidul și 
statul nostru o dau muncii depuse 
de toți cei ce lucrează în această 
uzină (Aplauze prelungite, urale).

Doresc, de asemenea, să felicit pe 
tovarășul distins astăzi cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, pe ceilalți 
tovarăși cărora li s-au înmînat, cu 
acest prilej — sau li se vor înmîna 
în zilele următoare — ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia ; le urez tuturor noi și mari suc
cese în activitatea lor ! îmi exprim 
speranța că aceste distincții vor fi 
înțelese atît ca o apreciere a acti
vității desfășurate pînă acum, cît și 
ca o expresie a încrederii în capa
citatea oamenilor muncii de aici de 
a asigura îmbunătățirea activității 
generale pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le stau în față.

Sînt convins că toți cei ce mun
cesc din acest vechi centru siderur
gic vor acționa în așa fel încît la 
sfîrșitul cincinalului uzina să se 
prezinte cu realizări cît mai bune 
în toate domeniile, să ocupe un loc 
fruntaș în rîndul colectivelor side
rurgice (Aplauze prelungite). Și, 
pentru că sîntem la încheierea vizi
tei pe care am făcut-o in aceste zile 
in județele Mehedinți și Caraș-Se
verin și după festivitățile care au 
avut loc ieri la Reșița cu prilejul 
împlinirii a 200 de ani de exis
tență a acestor uzine, aș dori să 
mulțumesc tuturor locuitorilor din 
localitățile pe unde am trecut pen
tru puternicele manifestări și sen
timentele calde cu care am fost 
întîmpinați pretutindeni. In toate 
acestea noi vedem o expresie a 
profundei lor încrederi — ca, de 
altfel, a întregului popor — în 
partidul nostru, a hotărîrii de a 
face totul pentru înfăptuirea în 
viață a politicii marxist-leniniste 
— interne și externe — a Parti
dului Comunist Român. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

în încheiere doresc, încă o dată, 
să vă urez noi și mari succese în 
activitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate. Se scan
dează „Ceaușescu-P.C.R.". Cei pre- 
zenți la adunare ovaționează mi
nute in șir pentru partid, pentru 
Comitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Oamenii muncii din județele R 
Mehedinți și Caraș-Severin și-au h 
reafirmat și cu acest prilej hotărî- B 
rea de a-și spori eforturile, alături 
de cei ce muncesc din întreaga țară, 
pentru a da viață istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al X-lea al 
partidului, de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a parti
dului și guvernului, pusă în slujba 
înfloririi României socialiste, a 
cauzei socialismului și păcii.

Reportaj realizat de ;
Ion MARGINEANU 
Nicolae VAMVU 
Mircea S. IONESCU 
Gheorghe BRATESCU 
Petre UILACAN
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Petre DUMITRESCU

și să perfecționăm producția 
si desfacerea bunurilor de consum"

Numeroase colective de oameni al muncii din intreprinderi industriale 
și unități cooperatiste, organizații de partid, sindicale șl de tineret continuă 
să adreseze telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care Iși exprimă sentimentele lor de 
adinei recunoștință pentru grija permanentă pe care conducerea partidului 
și sfatului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului. o poartă ridicării consecvente a nivelului de trai al poporului nostru. 
Totodată, oamenii muncii iși exprimă hotărirea lor de a depune toate efor
turile in vederea dezvoltării și perfecționării producției și desfacerii bunuri
lor de larg consum.

Scrisoarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se arată in telegrama Colegiului Mi
nisterului Industriei Ușoare, consti
tuie pentru noi îndrumări de o ex
cepțională însemnătate in vederea 
realizării sarcinilor ce ne revin pe 
anul 1971 și următorii ani ai cinci
nalului. Conținutul scrisorii repre
zintă pentru cel aproape 400 de mii 
de salariați care lucrează in indus
tria ușoară un puternic stimulent, 
exemplu viu al modului in care 
dumneavoastră abordați și rezolvați 
multiplele probleme ale desăvirșirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră. In cuvîntul 
și îndemnul dumneavoastră am găsit 
întotdeauna izvorul unor noi resurse 
creatoare și posibilități pe linia 
realizării unei mai bune aprovizio
nări a populației 
cu produse indus
triale de larg con
sum, în cantități 
tot mai mari, in
tr-o gamă cit mai 
variată și la un 
înalt nivel calita
tiv.

Vă putem ra
porta cu acest pri
lej că industria 
ușoară, sector cu 
un inalt nivel de 
dotare tehnică și cu o arie de 
amplasare pe întreg teritoriul țării, 
a depășit planul de producție, 
pe primele opt luni ale acestui an, cu 
980 milioane lei ; pină la sfirșitul 
anului vom mai realiza o producție 
suplimentară de 520 milioane lei, 
astfel că pe întreg anul 1971, potrivit 
indicației dumneavoastră, vom reali
za peste sarcinile de plan o produc
ție de 1 500 milioane lei. Comparativ 
cu anul 1970, vom realiza un ritm de 
creștere de 12,1 la sută, față de 11 la 
sută prevăzut inițial.

în numele comuniștilor și al tutu
ror lucrătorilor din industria ușoară, 
vă asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, că vom munci cu toată 
răspunderea, pasiunea și capacitatea 
noastră pentru înlăturarea deficien
țelor existente, pentru îmbunătăți
rea continuă a activității noastre, li- 
vrind produse industriale de larg 
consum la nivelul posibilităților și 
cerințelor actuale.

Comitetul executiv, comitetul de 
partid, comitetul sindical, organiza
ția U.T.C., comuniștii și ceilalți sa
lariați din UCECOM, precum și 
întreaga masă de cooperatori, tehni
cieni, ingineri și celelalte cadre din 
unitățile cooperației meșteșugărești, 
se arată intr-o altă telegramă, ex
primă cele mai vii mulțumiri pentru 
călduroasele aprecieri făcute cu pri
vire la activitatea și rezultatele bune 
obținute de sectorul nostru. Răs- 
punzind cu recunoștință pentru 
sprijinul și îndrumarea perma
nentă primite din partea partidu
lui și statului, a dv. personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, cooperația 
meșteșugărească a depus toate efor
turile pentru a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile importante ce-i revin in an
grenajul general al economiei. Co
muniștii, toți lucrătorii din acest sec
tor sint hotăriți să dezvolte și să di
versifice activitățile sale in toate do
meniile și îndeosebi spre realizarea 
de produse, lucrări și servicii pentru 
populație, bunuri de consum în serie 
mică și execuție deosebită pentru 
comerț și export, să lărgească pro
ducția de artă populară și artizanat, 
direcții de dezvoltare stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dv. 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, lucrătorii, tehni
cienii, inginerii din cooperația meș
teșugărească vor folosi prețioasele 
indicații cuprinse în scrisoarea dv. 
drept o călăuză in intreaga lor acti
vitate, neprecupețind nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor deosebite 
ce ne revin in actualul cincinal.

Sentimentului de legitimă mindrie 
pentru realizările însemnate obținute 
in dezvoltarea și perfecționarea pro
ducției de bunuri de larg consum, se 
arată in telegrama Ministerului Co
merțului Interior și Sindicatelor din 
comerțul de stat și cooperația de 
consum, i se alătură înaltele apre
cieri pentru grija statornică pe care 
o purtați, în fruntea partidului și sta
tului, pentru creșterea bunăstării oa
menilor muncii. în cadrul acțiunii 
pentru îmbunătățirea prevederilor 
planului cincinal, desfășurată la indi
cația dumneavoastră, fondul de măr
furi destinat aprovizionării populației 

în anul 1971 a fost majorat, pină In 
prezent, cu peste 2 miliarde lei.

Raportăm, tovarășe secretar gene
ral, că in primele opt luni ale anului 
au fost vindute populației, prin uni
tățile comerțului socialist, mărfuri 
a căror valoare depășește cu 1,5 mi
liarde lei prevederile de plan pe a- 
ceastă perioadă. Comparativ cu anul 
trecut, creșterea desfacerilor de măr
furi reprezintă 5,7 miliarde lei, fiind 
cel mai mare spor înregistrat de co
merțul socialist. Realizări au fost do- 
bindite și in domeniul dezvoltării și 
modernizării rețelei comerciale, in 
îndeplinirea și depășirea indicatorilor 
financiari.

Conștienți de marile răspunderi ce 
ne revin in îmbunătățirea sistematică 
a aprovizionării și servirii populației, 
sîntem hotăriți să consacrăm intreaga 

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

tovarășului Nicolae Ceaușescu

capacitate organizatorică și politică 
in scopul transpunerii in viață a indi
cațiilor prețioase date de conducerea 
de partid, chemării adresate prin 
scrisoarea dumneavoastră, pentru 
perfecționarea relațiilor dintre indus
trie și comerț, dezvoltarea bazei co
merciale. îmbunătățirea continuă a 
activității unităților de desfacere, 
dezvoltarea unei atitudini* înainta
te, comuniste, față de muncă 
și proprietatea obștească.

Muncitorii, personalul tehnic și e- 
conomic al Uzinelor textile Arad — 
scrie intr-o altă telegramă — consi
deră felicitările dumneavoastră ca 
un imbold in munca depusă zi de zi 
de întregul colectiv, în frunte cu co
muniștii, pentru obținerea de noi 
realizări in vederea transpunerii in 
viață a mărețelor sarcini elaborate de 
cel de-al X-lea Congres al parti
dului.

în lumina exigențelor formulate în 
scrisoarea dumneavoastră, analizind 
cu responsabilitate comunistă activi
tatea noastră de pînă in prezent, vom 
lua toate măsurile necesare pentru a- 
sigurarea unei producții de țesături, 
cantitativ tot mai mari, de o ca
litate ireproșabilă și intr-un sorti
ment cit mai bogat.

Avind la bază prețioasele dumnea
voastră indicații, scrie in telegrama a- 
dresată de lucrătorii din industria 
locală a județului Ilfov — vom in
troduce în producție, incă din trimes
trul IV al acestui an, modelele pre
zentate la cel de-al V-lea Pavilion 
de mostre, astfel ca ele să poată fi 
puse la indemina populației intr-un 
termen cit mai scurt.

Aprecierile pe care le-ați făcut 
în scrisoarea dumneavoastră ca și 
deficiențele arătate în ce privește 
calitatea unor produse, se arată în 
telegrama lucratorilor și organelor 
de conducere din cadrul organiza
țiilor cooperației de consum din 
județul Neamț, stimulează și mai 
mult interesul nostru de a organiza 
și a diversifica producția de bunuri

LA UZINA „LAMINORUL" DIN BRAILA

Produse si beneficii 
este plan

BRĂILA (corespon
dentul „Scinteli" N. 
Gr. Mărășanu) : Co
lectivul de laminoriști 
ai uzinei „Laminorul" 
din Brăila raportea
ză cu deosebită satis
facție conducerii par
tidului și statului nos
tru îndeplinirea cu 24 
de zile mai devreme 
a planului de produc
ție pe primele trei 
trimestre ale anului. 
„Aceasta ne va per
mite, ne declară eco
nomistul Gheorghe 
Petcu, șeful serviciu
lui planificării, ca la 
sfirșitul trimestrului 

al III-lea să obținem 
o producție suplimen
tară de 52 milioane 
lei ; cu 50 milioane 
lei va fi depășită pro- 
ducția-marfă și cu al
te 45 milioane lei pro- 
ducția-marfă vindută 
și încasată. La sorti
mentul laminate vom 
obține peste plan 
cantitatea de 6100 to
ne, din care 1600 tone 
vor fi oțeluri aliate".

Rezultate remarca
bile au fost obținute 
și la capitolul „bene
ficii" (16,4 milioane 
lei peste plan in 8 
luni) și preț de cost

de consum. In lumina indicații
lor dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, am elaborat un 
plan concret de măsuri .care să 
stimuleze și mai mult dezvoltarea 
sectorului de prestări de servicii 
către populație, ceea ce va face ca 
pină la sfirșitul anului să realizăm 
o producție marfă, peste plan, de 
peste 17 milioane lei.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom depune toate efor
turile pentru lichidarea neajunsuri
lor existente, contribuind astfel la 
îndeplinirea mărețului program ela
borat de cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Intr-o altă telegramă se spune : 
Comuniștii, toți lucrătorii din coo
perația de consum a județului Olt, 
precum și cei peste 250 000 de mem
bri cooperatori, au primit, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, scri
soarea dumneavoastră ca pe un 
imbold în muncă, izvorît din nece
sitatea actualei etape a dezvoltării 
economice a patriei noastre.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că pentru noi nu există 
datorie mai înaltă decît aceea de a 
munci cu intreaga noastră capacitate, 
cu dăruire, perseverență și comba

tivitate revolu
ționară pentru în
făptuirea politi
cii marxist-leni
niste a partidului, 
de făurire a so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate în patria 
noastră.

In telegrama U- 
niunii județene a 
cooperativelor a- 
gricolc de produc

ție Maramureș se spune: Grija deose
bită a conducerii partidului, a dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea economiei naționale și asigurarea 
oamenilor muncii cu produse de ca
litate superioară ne umple inima de 
bucurie. Indicațiile date privind dez
voltarea și perfecționarea producției 
bunurilor de consum și a prestă
rilor de servicii către populație, ri
dicării acestei activități Ia nivelul 
cerințelor actuale și de perspectivă 
constituie pentru noi programul 
viitor de muncă. Pe această bază 
ne-am propus ca în anul 1972 să rea
lizăm o producție globală de 65 mi
lioane lei din activitățile industria
le, prestări servicii și de valorificare. 

Telegrame prin care oamenii mun
cii se angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru traducerea in 
viață a indicațiilor prețioase cuprinse 
în scrisoarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, de a realiza și depăși 
sarcinile trasate de cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R., au mai adresat și 
comitetele de partid, sindicale, 
U.T.C., conducerile de la Întreprin
derea de stofe „Argeșana" Pitești, 
întreprinderea textilă Lugoj, în
treprinderea „Suveica" București, 
întreprinderea de morărit și decor- 
ticat Brăila, Fabrica de încălțăminte 
Jimbolia, Uniunea județeană a coo
perativelor meșteșugărești Neamț, 
Uniunea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești Dolj, Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole do 
producție Vrancea, Uniunea județea
nă a cooperativelor agricole de pro
ducție Dolj, Uniunea județeană a co
operativelor de producție Bacău, con
siliul de conducere al cooperativei a- 
gricole de producție Hărman, jude
țul Brașov, comerțul de stat din mu
nicipiul Botoșani, Comitetul orășenesc 
Balș al P.C.R.

(Agerpres)

(7,7 milioane lei eco
nomii).

Eforturile au conti
nuat și pe linia asi
milării unor noi mărci 
de oțeluri superioare. 
12 asemenea mărci au 
fost asimilate numai 
in ultimele luni. Noi
le mărci de oțeluri se 
remarcă prin rezis
tența la temperaturile 
ridicate, la acțiunea 
corozivă a acizilor, ca
lități care le reco
mandă o largă utili
zare in construcția u- 
tilajelor necesare in
dustriei chimice, side
rurgiei.

"*** iași.'

în timpul mitingului de la uzina „Oțelul Roju1

sa
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Combativitatea revoluționară 
să caracterizeze activitatea 

fiecărei organizații de partid

cinema

lftrqitâ a Comitetului Judr- 
artid Vrancea a dezbătut, 
ute. Intr-o atmosferă de 
?en|â partinică, de respon- 
comunistă, îndatoririle de 
însemnătate ce revin orga- 
rcanizațiilor de partid din 
umina complexului pro- 
pcrfectionare a activității 

?ologice si cultural-educa- 
orat de tovarășul Nicolae 
și adoptat de conducerea 
La lucrările plenarei a 
tovarășul Miu Dobrescu. 

ipleant al Comitetului Exe- 
CC. al P.C.R.
ind deplina adeziune a co- 

-r. a tuturor oamenilor mun
cii din județ la prevederile progra
mului dc educație comunistă adoptat 
de partid, hotărirea lor dc a-1 infăp- 

n< abătut, de a ridica la un nivel 
superior întreaga activitate destinată 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor. Informarea substanțială, 
prezentată plenarei de tovarășul Si- 
mion Dobrovici. prim-secretar al co- 
mitefului județean de partid, a anali
zat in profunzime problematica vastă, 
sarcinile complexe ale muncii poli
tico-ideologice și cultural-educative 
din județ, a abordat, cu exigență. in
tr-un pronunțat spirit critic și auto
critic. rezultatele dobindite în acest 
domeniu, identificind cauzele neajun
surilor. modalitățile de a le înlătura. 
Scoțind in evidență atmosfera de in
tensă efervescență politică, de muncă 
avintată din fiecare colectiv, declan
șată de dezbaterea programului de 
educație comunistă, sintetizind multi
tudinea de propuneri valoroase fă
cute cu acest prilej, informarea a sti
mulat adincirca și îmbogățirea lor. 
supunind discuțiilor, intr-o optică 
largă, in spirit combativ și exigent, 
căile perfecționării, pe multiple pla
nuri. a muncii politico-educative, 
modalitățile creșterii rolului condu
cător al organizațiilor de partid in 
domeniul activității ideologice și cul
turale. ale imprimării unui suflu re
voluționar in întreaga viață spiri
tuală a județului. Totodată, au fost 
preconizate numeroase inițiative și 
acțiuni politice in scopul întăririi le
găturii propagandei de partid cu 
viața, cu cerințele practicii, îmbu
nătățirii conținutului de idei al 
invățămintului de partid, ridică
rii nivelului de combativitate al a- 
dunărilor generale de partid spre 
a-și îndeplini, cu eficiență, menirea 
de principală școală a educației co
muniste. Numeroase măsuri supuse 
dezbaterilor plenarei au vizat per
fecționarea tuturor formelor și meto
delor activității ideologice, politice, 
culturale : sporirea aportului organi
zațiilor U.T.C.. sindicale, comitetelor 
de femei Ia educarea comunistă a 
maselor ; mai larga antrenare a ca
drelor de conducere din toate dome
niile. a intelectualității de la orașe și 
sate, la formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor muncii. 
Această notă analitică, de abordare 
deschisă atit a împlinirilor, cit și a 
neimplinirilor, s-a regăsit, cu puține 
excepții, și in cuvintul participanți- 
lor ia dezbaterile din plenară.

— Documentele in lumina cărora 
ne analizăm astăzi activitatea in do
meniul muncii politice și ideologice 
au o deosebită importanță nu numai 
pentru organele și organizațiile de 
partid, pentru marile colectivități ; 
fiecare comunist, fie el tinăr sau 
virstnic, găsește in ele o mare bo
găție de idei, de îndrumări înțelepte, 
ca să-și dezvolte conștiința, să de
vină un om înaintat, spunea in ple
nară muncitorul Dumitru Drâgoi de 
la fabrica ..Chimica" din Mărășești. 
Prin spiritul său revoluționar, mili
tant, combativ, acest program ne a- 
jută să mobilizăm forțele întregului 
popor spre a rezolva atit sarcinile pre
zentului, cit și ale viitorului. De acest 
spirit revoluționar trebuie să se pă
trundă întreaga noastră viață socială, 
aici iși află izvorul perfecționarea 
muncii in toate domeniile. A fi me
reu cu conștiința comunistă trează, 
necruțători față de lipsurile de orice 
fel, este o datorie de care va trebui 
să ne achităm in viitor in mai mare 
măsură și noi, colectivul fabricii 
„Chimica". Sint încă la noi manifes
tări de neglijență față de calitatea 
produselor, risipă, absențe nemoti
vate, lipsă de grijă față de utilaje, fe
lurite abateri, pe care nu le-am com
bătut cu toată hotărirea. Iar, după 
părerea mea, azi, la noi, spiritul re
voluționar înseamnă, intre altele, 
simț de răspundere înalt, neimpăcare 
cu neajunsurile, înseamnă a nu to
lera ceea ce-i dăunător, a sprijini tot 
ce e nou și înaintat.

Această idee, a necesității de » 
cultiva pretutindeni spiritul revolu
ționar, de a spori exigența colectivă 
și individuală față de muncă, de a 
combate cu fermitate orice manifes
tări retrograde a fost evidentă in 
multe luări de cuvint.

— Programul de educare comunistă 
adoptat de conducerea partidului, 
arăta tov. Ion Miniosu, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Adjud, este un program dinamic al 
mobilizării conștiințelor. îndeplinirea 
lui va avea ca urmare însușirea de 
către milioanele de cetățeni ai țării 
a trăsăturilor politico-sociale ale co
munistului. Va trebui ca in centrul 
activității noastre să punem, intr-o 
mai mare măsură, omul, să urmă
rim ca fiecare comunist să de
vină un fruntaș in muncă, un 
exemplu demn de urmat in viața so
cială. Pentru aceasta socot că sintem 
datori să veghem la cultivarea trăsă
turilor înaintate ale oamenilor incă 
dinainte de a fi primiți in partid, 
iar, deveniți membri ai partidului, 
sâ-i ajutăm să fie întotdeauna demni 
de înalta calitate pe care au dobin- 
dit-o. Nu puține au fost, din păcate, 
cazurile ci nd s-au primit in partid 
oameni insuficient de pregătiți poli
tic și profesional. Chiar astăzi, in 
plenară, ni s-a prezentat un tabel 
cu tovarăși care, numiți lectori ai co
mitetului județean de partid. s-au 
dovedit inactivi, așa incit a trebuit sa 
aprobăm înlocuirea lor. Dar mă în
treb : Ce fel de comuniști sinț acești 
oameni inactivi ? A fi comunist și a 
fi inactiv sint două noțiuni care nu 
se împacă una cu alta.

Efectuind o analiză temeinică a ac
tivității desfășurate, a obiectivelor 
de viitor rezultate din programul de 
educație comunistă adoptat de con
ducerea partidului, alți participant! 
la dezbateri, printre care Zenovie 
Moldovan, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Focșani. Ni
colae Gheorghiaș, secretarul Comite
tului comunal de partid Gugești. Ion 
Pătrașcu, secretar al comitetului ju
dețean de partid, au insistat asupra 
trăsăturilor care trebuie sa defineas

că munca politico-eduoativă, menită 
să imprime, pretutindeni, un suflu 
dinamic, să creeze un climat de emu
lație in îndeplinirea politicii parti
dului.

— Acum, cînd o analizăm prin 
prisma exigențelor programului e- 
laborat de secretarul general al parti
dului. ne este limpede că munca de 
educare comunistă din organizația 
noastră de partid a fost lipsită une
ori de una din caracteristicile ei 
principale — combativitatea, spunea 
Elena loachim, secretarul comitetului 
dc partid de la Fabrica dc confecții 
Focșani. Deseori am fost pasivi față 
do abaterile unor salariați, ne-am 
mulțumit să lăsăm educarea lor pe 
scama... sancțiunilor administrative ; 
nu am luat atitudine, in munca poli
tică, in organizațiile de partid, față 
de încălcările disciplinei tehnologice, 
ca și față de acei membri de partid 
cu funcții de conducere care nu-și 
îndeplineau îndatoririle pe linie 
dc partid. Concluzia care se im
pune este că nu avem dreptul, ca 
membri ai partidului, să abdi
căm de la combativitate și in
transigență. indiferent de funcția ce
lui care se face vinovat de abateri. 
Va trebui să acordăm o mai mare a- 
tenție educării partinice a cadrelor cu 
munci de răspundere și, in acest 
sens, aș propune ca. incepind din a-

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

Vrancea al P. C. R.

cest an, învățămintul de partid al ca
drelor de conducere să se desfășoare 
în organizațiile de bază din fabrică, 
adică împreună cu ceilalți membri 
de partid de la noi.

— Un loc de mare importanță în 
aceste documente adoptate de con
ducerea partidului nostru îl ocupă, 
pe bună dreptate, problema educării 
tineretului, generația viitoare, schim
bul nostru de miine, a spus Gheorghe 
rostolache, președintele C.A.P. Țifești. 
Dacă astăzi criticăm unele neajunsuri 
în comportarea tineretului, trebuie 
s-o facem cu simțămintul că o vină 
avem și noi, cei maturi, . părinții, 
membrii de partid, care am tolerat di- 
f< rite manifestări dăunătoare, tratin- 
du-le drept simple copilării, jocuri 
nevinovate. Ne uitam la cite un ti
năr cu barbă, de parcă ar fi băgat 
obrazul intr-o mască și ne mulțu
meam să ridem. Nu ne-am prea gin
dit că unuia din ăștia nici lucrul 
nu-i prea place, că doar n-o să se 
ducă la fabrică ori pe cimp cu dita
mai barba. Și așa ne-am pomenit, 
uneori cu fapte condamnabile, cu 
acte pentru pedepsirea cărora a tre
buit să intervină legea. Și, pe urmă, 
să ne amintim că era destul 
in urmă cu citeva luni, să te 
uiți la televizor ori la filme ca 
să vezi artiști tineri care apăreau cu 
o ținută care nu le făcea cinste. Ra
dioul transmitea adeseori muzică 
străină felului nostru de a fi și a 
gindi. Ziarele pentru tineret nu su
flau o vorbă despre faptul că mo
delele astea nu-s bune și nu ajută 
tinerii să se dezvolte. Unele cărți 
promovau și ele asemenea manifes
tări de a ieși din comun cu orice 
preț. Și la unii tineri exemplul rău 
a prins. Datoria noastră este, de a- 
ceea, să nu tratăm asemenea lucruri, 
care privesc comportarea tineretului, 
ca pe niște mărunțișuri, ci să le pri
vim cu răspundere și tot cu răs
pundere să înlăturăm tot ceea ce e 
negativ.

Educarea tineretului, cu multiplele 
ei implicații, a concentrat și atenția 
altor vorbitori, printre care Costicâ 
Stoica, prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al U.T.C. — care 
s-a referit mai ales la datoria or
ganizațiilor de tineret de a cultiva 
dragostea față de patrie, de partid, 
față de muncă, sentimentul răspun
derii sociale, pasiunea revoluționară; 
Constantin Dumitriu, inspector ge
neral al inspectoratului județean de 
invățămint, al cărui cuvint a scos 
în evidență, cu precădere, sarcinile 
organizațiilor de partid din școli de 
a milita continuu pentru educarea 
comunistă a elevilor, de a întări 
caracterul educativ, formativ al in
vățămintului ; Aurora Stavrache, 
directorul liceului „Alexandru loan 
Cuza“ din Focșani, Valeriu Chiriac, 
președintele consiliului județean al 
pionierilor. Ruxandra Cristea, secre
tara comitetului județean al femeilor, 
care s-au referit la necesitatea 
ca întreaga pregătire a viitoarelor 
generații să fie subordonată țelului 
nobil al formării și dezvoltării unui 
om înaintat, capabil să continue și 
să amplifice cuceririle prezentului.

N-au lipsit din plenară, exprimate 
fiind prin cuvintul tovarășilor Elena 
Gologuș, muncitoare la Complexul de 
prelucrare a lemnului Gugești, Eca- 
terina Istrate, secretar al Comitetului 
comunal de partid Dumitrești, Ion 
Tătaru, președintele consiliului jude
țean al sindicatelor, Cezar Cherciu, 
directorul întreprinderii cinematogra
fice județene, Enache Tudorache, 
directorul spitalului unificat din Foc
șani, Radu Covache, președintele 
uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole, Victor Nămoloșanu, președin
tele comitetului județean de cultură 
și artă, problemele referitoare la 
creșterea rolului inițiativei in desfă
șurarea muncii politice ; sporirea 
„încărcăturii de idei" a acesteia și 
folosirii unor forme adecvate, capa
bile să se adreseze nemijlocit ma
selor ; intensificarea activității de 
răspindire a științei chemată să ac
ționeze pe un front larg împotriva 
misticismului, obscurantismului ; pro
movarea unei arte și culturi înain
tate, cu puternică forță educativă ; 
necesitatea intensificării activității 
politico-educative spre a se crea o 
opinie potrivnică elementelor nocive, 
tuturor celor ce încalcă normele vie
ții noastre sociale.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul MIU DO- 
BRESCU, care a subliniat că 
măsurile adoptate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pe baza 
propunerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă un document 
de excepțională însemnătate princi
pială și practică ; ele scot cu putere 
in evidență rolul și locul, de deose
bită importanță, pe care-1 au in fău

rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, propaganda de partid, 
munca politico-ideologică. activitatea 
cultural-educativft. Stabilind rapor
turi de corelație judicioasă intre sti
muli! materiali și cei morali, sub
liniind rolul puternic și in continuă 
creștere al conștiinței socialiste, ne
cesitatea ca oamenii muncii, in du
bla lor calitate — de producători și 
proprietari ai mijloacelor de pro
ducție — să participe conștient la e- 
dificarea noii societăți, recentele do
cumente adoptate de conducerea par
tidului au un puternic caracter mi
litant, relevă că întregul partid, toți 
comuniștii, masa oamenilor muncii 
trebuie să lupte activ, organizat, spre 
a reduce disproporția dintre nivelul 
dezvoltării forțelor de producție și 
cel al conștiinței, să nu fetișizeze a- 
ceastă disproporție, să desfășoare o 
amplă activitate pentru perfecționa
rea intregii vieți sociale și economice.

Rezultă, totodată, de nici, caracte
rul programatic al documentelor care 
fac obiectul vastei dezbateri ce are 
loc in întregul partid. Intr-adevăr, 
ele constituie un program de acțiune 
pentru partid, pentru fiecare din or
ganizațiile sale, pentru fiecare co
munist, și stabilesc, în ansamblul 
vieții noastre spirituale, locul, rolul 
și misiunea tuturor instituțiilor me
nite a contribui la dezvoltarea con
științei socialiste. Prin caracterul său 
revoluționar, combativ, exigent, pro
gramul de educație comunistă este 
un model de principialitate partinică, 
reflectă grăitor înaltul spirit de res
ponsabilitate comunistă al secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stilul său de mun
că viu. dinamic. înalta sa competență, 
cunoașterea temeinică a realităților, 
capacitatea de a descifra fenomenele 
complexe ale contemporaneității, gri
ja sa profundă față de viitorul pa
triei noastre socialiste. Sint trăsături 
care constituie un strălucit exem
plu pentru toți membrii partidului, 
pentru toți cetățenii României so
cialiste.

Consacrînd o amplă parte a cu- 
vîntării sale felului in care, de pe 
acum, in întreaga țară, a început să se 
simtă pulsul înnoitor, generat de re
centele documente adoptate de par
tid, vorbitorul a scos in evidență 
faptul că programul de educație co
munistă reprezintă o materializare și 
o dezvoltare a hotăririlor Congreselor 
al IX-lea și al X-lea ale partidului, 
izvorînd din necesitățile obiective pe 
care le ridică etapa actuală de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. După ce a arătat că 
măsurile luate de partid se situează 
pe un fond de succese remarcabile 
in toate domeniile, că ele nu au re
zultat din cerințe de moment, nu au 
un caracter conjunctural, ci, vizind 
o largă perspectivă, sint destinate să 
imprime un ritm și mai rapid mer
sului inainte al societății noastre, 
vorbitorul s-a referit pe larg la ci
teva din obiectivele de primă impor
tanță care trebuie să polarizeze a- 
tenția organelor și organizațiilor de 
partid in vederea perfecționării in
tregii activități politico-ideologice șl 
cultural-educative. O condiție prin
cipală a creșterii eficienței muncii de 
educare comunistă este asigurarea 
unei strinse legături a acesteia cu 
sarcinile făuririi bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, ale înfăptuirii 
politicii partidului și statului nostru. 
In acest sens, activitatea politico- 
ideologică are un obiectiv bine de
terminat, un scop precis — mobiliza
rea oamenilor muncii la opera de 
făurire a noii orinduiri sociale. De 
asemenea, ea trebuie să se afle con
tinuu în ofensivă, in acțiune, să aibă 
un caracter militant, să lupte, pe 
toate planurile, împotriva a ceea ce 
este retrograd, a ceea ce frinează 
mersul inainte.

In continuarea cuvintului său, vor
bitorul s-a referit pe larg la direc
țiile in care se cer orientate efortu
rile organelor și organizațiilor de 
partid pentru îmbogățirea conținu
tului invățămintului de partid, creș
terea aportului organizațiilor de masă 
la educarea comunistă a oamenilor 
muncii, ridicarea la un nivel supe
rior a contribuției școlii la educarea 
revoluționară a tinerei generații, in- 
sistind, totodată, asupra grijii ce 
trebuie acordată pregătirii și desfă
șurării, intr-un spirit exigent, a dez
baterii noilor documente de partid in 
unitățile de invățămint.

După ce a subliniat rolul hotărî- 
tor. de mare răspundere, ce revine 
organizațiilor de partid in aprofun
darea de către oamenii muncii și în
făptuirea amplului program de edu
cație comunistă adoptat de conduce
rea partidului, faptul că traducerea 
in viață a prevederilor acestui 
program trebuie să prilejuiască 
o îmbunătățire calitativă a mun
cii de partid în ansamblul ei, 
să ducă la creșterea forței acesteia 
de a inriuri conștiințele, vorbitorul a 
spus în încheiere : Etalonul însușirii 
acestor documente de o deosebită în
semnătate, dovada cea mai concluden
tă a înțelegerii lor o reprezintă con
secvența cu care organizația județea
nă de partid, toți oamenii muncii le 
vor traduce in viață. Este de aceea de 
datoria fiecărei organizații de partid 
să depună toate eforturile, să-și valo
rifice întregul potențial organizatoric, 
politic, astfel ca aplicarea măsurilor 
practice adoptate cu prilejul dezba
terii programului de educație comu
nistă elaborat de secretarul general 
al partidului să constituie un puter
nic mijloc de perfecționare a între
gii activități social-economice.

Plenara a aprobat apoi un cuprin
zător program de măsuri cu privire 
la imbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii din județ.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adresat C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. o 
telegramă, in care, printre altele, 
se arată : „Asigurăm Comitetul 
Central al partidului, pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
conducerea superioară de partid, a 
propriului nostru plan de activitate 
in domeniul politico-ideologic și cul- 
tural-educativ, contribuind astfel la 
formarea omului nou, devotat cu trup 
și suflet cauzei partidului și clasei 
muncitoare, luptător ferm pentru 
înfăptuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. de edi
ficare in patria noastră a societății 
socialiste multilateral dezvoltate".

Platon PARDAU

• Așteptare» : CAPITOL — 9,15; 
11.30; 14; 18.30; 18,45; 21, GRADINA 
DOINA - 10.15.
• Start la moștenire : FESTIVAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină - 20.
• Boxerul : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45.
• încrederea : VICTORIA — •;
11,15; 13.30; 18; 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 rte desene animate 
pentru copil : DOINA — 9—11,30 
în continuare.
• Parada circului ; DOINA — 
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 ; 
Vinătoarca ; 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.
• Cîntărcțul 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.
• Cortul roșu : VITAN — 16, la 
grădină — 19.30.
• O floare și doi grădinari : 
LUMINA — 9; 12,15; 16; 19.30.
• Riscul : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Sunetul muzicii : DACIA — 
8.30—18,45 în continuare, VIITO
RUL — 16; 19,30.
• Direcția Berlin : CRÎNGAȘI — 
16; 18; 20.
• Tick, Tick, Tick : BUCEGI — 
15,30; 17,45, la grădină — 20, VOL
GA — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• II cunoașteți pe Urban ? : BU- 
ZESTI — 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.
e Săptămîna nebunilor : MUNCA
— 16; 18; 20, FLACARA — 15,30: 
18; 20.15.

Noul an școlar a coincis 
cu Înființarea in numeroa
se școli generale și licee a 
atclicrelor-școalâ.

Acțiunea care s-a declan
șat in această privință — 
beneficiind de sprijinul fi 
numeroși factori de răspun
dere — urmărește să asi
gure tuturor elevilor țârii, 
din școli generale și licee, 
cadrul tchnico-productlv 
necesar desfășurării acti
vităților practice, partici
pării active la producție. 
Coordonatele sint date de 
indicațiile dc partid : în
vățămintul sA se lege dc 
viață, de realitățile produc
ției prin Intermediul atcllc- 
relor-școală. In cadrul a- 
ccstora elevii vor îndrăgi 
munca, vor dobindi treptat 
deprinderi de muncă. iși 
vor îmbogăți pregătirea 
teoretică, de la orele de 
clasă, cu noi cunoștințe 
practice, aplicative, iar in 
final, la absolvirea unui 
ciclu de școlaritate, vor fi 
ei înșiși orientați asupra 
profesiunii viitoare, vor ști 
să-și aleagă singuri dru
mul în viață.

Ce se face în județul 
Vrancea pentru atingerea 
acestui scop ?

— Am luat toate măsu
rile pentru ca acțiunea de 
înființare a atelierelor- 
școală să se soldeze cu re
zultatele scontate — ne-a 
declarat tov. Ion Pătrașcu. 
secretar al Comitetului ju
dețean Vrancea al P.C.R. 
Evident, avem de depășit 
unele dificultăți. In orașe, 
dar cu deosebire la sate, 
unde, în mod unilateral, ac
centul s-a pus doar pe stu
diul disciplinei agriculturii. 
Dacă nu va fi posibil să 
înființăm, pe moment, ate
liere separate, vom face să 
funcționeze ateliere centra
lizate. Ne-am gindit și la 
un asemenea atelier cu 16 
meserii. Specificul satelor 
vrincene impune insă o zo
nare a profilului de atelier- 
școală. Am conceput deja 
citeva mari direcții : arti
zanat, viticultură, pomicul
tură, diferite meserii (lă- 
cătușerie, tîmplărie, tini- 
chigerie, rotărie, dogărie, 
meserii de mare necesitate, 
dar care au cam dispărut 
în satele noastre). In final, 
aproximăm înființarea a 
200—220 de ateliere. în plus, 
dotarea tuturor unităților 
de invățămint cu loturi 
școlare în suprafață de 
120 ha.

Pentru a putea vedea 
cum se Înfiripă, pe teren, 
proiectele am poposit, în
soțit de prof. Mihai Dia
conii, inspector școlar, și 
prof. I. Roșu, șef-adjunct 
al secției de propagandă a 
comitetului județean de 
partid, în mai multe sate 
și așezări urbane din Vran
cea. în ’uncie am avut 
bucuria să aflăm că elevii 
E-au angajat să realizeze

format deprinderi de vii
tori viticultori, lucrind pe 
bază de contract cu C.A.P. 
Străoane, au realizat veni
turi care ne prind foarte 
bine, fie în bani, (ie in lu
crări executate de C.A.P. 
pentru școli : mobilier, slr- 
mft de îngrădit, transpor
turi de materiale".

Glndlndu-ne la asemenea 
pilde, ni s-a părut cel pu
țin bizară atitudinea unor

A TEUERELE 
ȘCOALĂ 

și orizontul 
profesiunii 

viitoure a elevilor
un „plan de producție", în
cheind contracte cu coope
rative agricole și întreprin
deri agricole de stat (școlile 
generale Dumbrăveni. 
Faraoanele, Virteșcoiu, Ba- 
lotești, Străoane) ; in altele 
— școlile generale din Mil- 
covul, Tănăsoaia, Mera, 
Sihlea-Căiata etc., dimpo
trivă, nu s-a făcut mai 
nimic.

„Nu înțeleg de ce unii 
colegi, cu funcții în condu
cerea școlilor, nu acordă 
importanța cuvenită muncii 
productive a elevilor — a 
spus prof. Viorel Amăricăi, 
director coordonator al 
Școlii generale din Străoa
ne. Elevii noștri, de pildă, 
pe lingă faptul că și-au

foruri de conducere locale 
de la Panciu care, reunite 
la o discuție pe tema a- 
ceasta, s-au situat pe pozi
ția categorică : „nu avem 
posibilități să înființăm 
ateliere-școală" (Gh. Tarău, 
președintele consiliului 
popular orășenesc). In
tr-adevăr, sint greutăți, dar 
sint și mentalități de co
rectat, sint inerții de în
fruntat, pentru că, in fond, 
căi de acces spre munca 
productivă a elevilor se 
ivesc la orice investigație. 
Iată, chiar la Panciu, s-a 
constatat că sînt posibili
tăți de amenajare a unor 
ateliere, fie în clădiri exis
tente, cu unele spații inu
tilizabile (de exemplu, unele

anexe ale Casei agronomu
lui), fie in alte locuri. In 
indicațiile conducerii de 
partid sc precizează că la 
construirea și amenajarea 
alelicrelor-școalA sint da
toare să participe nemij
locit, alături de consi
liile populare locale, uni
tățile economice care le 
vor patrona — C.A.P.,
I.A.S., S.M.A., unități ale 
cooperației meșteșugărești, 
alte instituții sau întreprin
deri din mediul rural. Pa
tronarea de către aceste 
unități economice implică, 
firește, dotarea atelierelor 
cu utilaje, scule, aparate, 
unelte dc muncă.

O altă problemă, deosebit 
de importantă pentru reu
șita acestei acțiuni, este cca 
a cadrelor de predare ți 
instruire. Profesorii de a- 
gronomie, biologie și de 
alte discipline se străduiesc 
să predea elevilor cunoș
tințe utile. Dar, cum re
marca un inspector școlar, 
acestor cadre didactice le 
lipsește pregătirea practi
că. „Cred că îndrumarea 
tehnico-productivă va că
păta consistență prin folo
sirea — după orele de pro
gram — a unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingi
neri din întreprinderile 
care vor patrona școlile 
respective" — ne-a spus 
prof. I. Roșu.

Datorită acțiunii coordo
nate direct de comitetul ju
dețean de partid, s-au luat 
măsuri pentru ca, in cel 
mai scurt timp, conduce
rile unităților economice 
din municipiu, ale unități
lor agricole rurale, ale con
siliilor populare, să organi
zeze și să urmărească ne
mijlocit transpunerea in 
viață a recentei hotăriri a 
partidului, ca o acțiune de 
mare importanță socială 
și educativă in procesul de 
formare a tinerei generații. 
Cert e însă că această 
muncă se cere desfășurată 
cu mai multă stăruință in 
direcția convingerii tuturor 
asupra necesității îndepli
nirii acestei sarcini nu ca o 
formalitate, ci ca un mijloc 
direct și eficient de orga
nizare a muncii educative. 
In această privință va fi 
incă nevoie de luptat — și 
trebuie luptat — cu iner
ția, cu mentalități anacro
nice.

V. VIȘINESCU

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma O- 
tiliei — 10,30; Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la Teatrul de vară Herăs
trău) : Iubire pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
— 10.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10; Drumul e liber — 16.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 11.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" (Sala Palatului) : 
Festival estival ’71 — 19,30.
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î
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PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea emisiunii. Sport 

și sănătate.
9,00 Matineu duminical pentru 

copii.
10,00 Viața satului.
11,15 „Cibinium ’71". Ctntece și 

versuri, momente folclorice, 
fragmente din concertele șl 
premierele de teatru prezen
tate în cadrul festivalului or
ganizat la Sibiu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

spectatorilor. Selecțluni 
concertul „Floarea din a__ 
dină" — susținut la uzinele 
„Republica".

13,00 Emisiune în limba maghiară.
14.30 Postmeridian • Sport: Fotbal.

R.D.G. — Alexie. înregistrare 
de la Leipzig. Comentează 
Radu Urziceanu.

16,00 Magazin.
17,10 Film serial : „Planeta gl- 

ganților". Episodul „Magnetul 
fatal".

18,00 Atletism. Campionatele in
ternaționale ale României.

Aspecte înregistrate de la 
stadionul „Republicii". Co
mentează Cristian Țopescu. 

19,00 Vetre folclorice — „Vrancea". 
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul săptămînil.

PROGRAMUL n

tele- 
dln 

gră-
20,25 Film artistic : „Omul care nu 

poate fi acuzat" — producție 
a studiourilor sovietice. Re
gia : V. Krasnopolski și V. 
Uskov. Cu : Oleg Strijenov. 
Premieră TV.

21,50 Program de divertisment cu 
surorile Kessler. Selecțluni 
înregistrate din spectacolul 
prezentat la Sala Palatului.

22,30 Telejurnalul de noapte. • 
Sport.

20,00 Reîntîlnlre cu personaje în
drăgite de copii : „Alice in 
țara minunilor", după poves
tea scriitorului Lewis Caroil.

20.30 Trei țărani condeieri.
20,55 „Kera DudUca" — operă da 

Mansi Barberls, după roma
nul „Ciocoii vechi și noi" de 
Nicolae Fillmon. Libretul și 
regla artistică : A. I. Arbore. 
Cu : Mlhaela Mărăcineanu, 
Mireille Constantinescu. Va
lentin Teodorian, Eduard 
Tumaglanlan, Vasile Moldo
van, Ioan Hvorov. Acompa
niază orchestra conservato
rului „C. Porumbescu" din 
București. Dirijor : Alexan
dru Șumski.

21.30 Buletin de știri.
21,35 Intermezzo muzical cu or

chestra Gherase Puică. So
listă Elena Neagu.

21,50 Săptămîna culturală bucureș- 
teană.

22,00 Film serial : „Urmărirea". In 
reluare, episodul V — „Bu
merangul".
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adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări
Cel mai frumos dar

Datorăm poetei Veronica 
Porumbacu și profesorului 
Mircea Claudiu Vodă ges
tul încărcat de semnifica
ții sugestive al înmănun- 
cherii celor mai frumoase 
creații ale pionierilor care 
activează in cenaclul lite
rar și redacția „Sfredeluș" 
ale Palatului pionierilor. 
Versurile, prozele, reporta
jele, basmele contempora- 
neizate, utopiile științifico- 
fantastice ale copiilor se 
citesc cu plăcerea pe care 
o dau la lectură sincerita
tea necontrafăcută, entu
ziasmul ardent, generozita
tea mesajului. Desigur că 
eleganta plachetă „Decola
re în zori" — „cel mai fru
mos dar" pe care cei mai 
tineri cetățeni îl închină 
partidului, cum fericit o 
sintetiza maestrul De- 
mostene Botez in prefa
ța ei — poate suscita discu
tarea calităților artistice, a 
virtuților prozodice sau e- 
pice, a universului încercă
rilor. Pe deasupra acestora 
se cere relevată însă auten
ticitatea sentimentului de 
dragoste de țară, orizontu
rile vaste deschise gindu- 
rilor curate, sensibilității 
neafectate. Cititorul poate 
întiln** intr-o atractivă ală
turare atit timbrul discret 
sentimental al Mihaelei Zâ- 
voianu care, într-o simbo
lică profesiune de credință 
— „Bat în porți" — crista
lizează pendularea nostalgi
că între virsta candorilor 
și chemările impetuoase, 
multiforme ale vieții : 
„Bat în porțile cuvîntului. 
/ Porțile se deschid / fără 
nici o întrebare / și eu în
tru în cea mai minunată 
dintre lumi", dar și caden
țele imnice. năvalnice ale 
lui Neagoe Benone : „M-am 
ridicat între munți / și sta
vilă nu-i să-mi oprească / 
avintul / / ...Țară a mea pli
nă de flori / de lumină / 
fruntea pe brațele tale o 
plec / și-ți sărut cîmpiile 
galbene-ntinse, / ochii-n 
albastre ape privesc. / Anii 
mei tineri, / fruntea plină 
de gînduri / cresc din tine, 
/ pămînt românesc". („Cin- 
tec“).

Deschiderea largă spre o- 
menesc, spre o realitate 
care conferă copiilor în
semnele fertile ale realiză

rii plenare a aspirațiilor 
lor celor mai avintate, an
corarea intr-un tărim al 
încrederii transfigurează a- 
desea aceste încercări încă 
spontane, stîngace, dar nu
trite de sevele vitale ale 
idealurilor colectivității, 
ale pămintului patriei : 
„Calc pe pămîntul ță
rii / pe soare, pe vînt. 
pe ploaie. / Buzele pădurii 
îmi mingile obrazul. / Am 
luat in mină / o bucată de 
pămint. / Palpită de amin
tiri. / File de istorie / răs
foite de vînt, / se-adună in 
colbul cronicilor / și în 
mine însămi". („Respira
ție" — Doina Alexuță).

S-ar mai putea discuta 
mult despre plurivalenta 
tematică și afectivă, despre 
incandescența crezului ar
tistic și solia terestră a

unor entuziaști începători 
precum : Irina Vainovski, 
Ecaterina Vasiliu, Codruța 
Cruceanu, Aurei Clinciu, 
Oana Chelaru ș.a., pre
cum s-ar putea de ase
menea cita mult din aceste 
„prima verba" pe care dra
gostea de țară și partid le 
așează sub semnul luminos 
al unei comunicări directe, 
emoționante cu viața. Pre
ferăm însă să reproducem 
versurile definitorii pentru 
orientarea întregii plache
te, semnate de Daniela 
Vint : Cinci ori doi fac zece. 
/ Noi avem zece ani. / Sin
tem a cincea parte / din via
ța ta. / Cu toate că ești maj 
bătrîn / cu patru zeci de ani 
decît noi, / ș| mîndru, / și 
înțelept / ești tinâr, tot
deauna tînâr. / Noi sîntem 
a cincea parte / din viața 
ta. / Să am cinci vieți, /. 
pe toate / ți le-ași închi
na". („Partidului").

Ioan ADAM

incide deloc cu cea inițială, 
în plus, umplutura de be
ton a aleilor, întinsă pe o 
nejustificată arie, se ridică 
mult peste nivelul inițial 
de călcare, făcînd să dispară 
placa stilobat pe care se ri
dică Poarta, știrbindu-i in 
mod sensibil din calitățile 
compoziționale. Alături de 
acestea, bordurile cu liniile 
lor tăioase, ca și modifică
rile din jurul Mesei Tăcerii, 
sint alte elemente nou in
troduse.

Fără a intra într-o ana
liză de detaliu, avem toată 
îndreptățirea de a afirma că 
inițiativele de la Tg. Jiu re
prezintă o imixtiune în o- 
pera artistului și totodată 
o lezare a caracterului 
artistic și a ambianței sta
bilite prin simplitatea linii-

lor armonioase și masa ma
terialului, proiectate in ca
drul natural al parcului.

Remedierile de rigoare 
se cer urgent puse în prac
tică ; totodată, ni se pare 
importantă adoptarea unui 
proiect care să prevadă și 
restabilirea integrității ini
țiale a ansamblului, inclu
siv a Grădinii publice și a 
Parcului Coloanei. Ceea ce 
s-a făcut (și urmează a se 
face) la Tirgu-Jiu trebuie 
să constituie obiectul de 
studiu al unei comisii auto
rizate, de maximă compe
tență, care să stabilească 
măsurile ce se cer luate, 
precum și factorii răspun
zători de acestea.

Arh. Andrei PANOIU

Curat „păcatul optării11

Reparații lipsite 

de respect
Ansamblul de la Tg. Jiu, 

cu Coloana Infinitului, 
Poarta Sărutului, esplanada 
scaunelor și Masa tăcerii 
este unul din complexele 
cele mai reprezentative 
pentru creația brâncușiană. 
Gindit ca o operă sculptu
rală desfășurată pe vaste 
spații, el constituie, totoda
tă, o adevărată realizare 
din domeniul arhitecturii și 
urbanisticii.

Grija pentru păstrarea și 
punerea in valoare a ope
relor lui Brâncuși de la Tg. 
Jiu, ca și a respectării am
bianței înconjurătoare ur
mărită de artist, au făcut 
nu numai obiectul unei 
teme de proiectare, la a că
rei elaborare și-au spus cu
vintul specialiști din viața 
culturală locală, dar și a nu
meroase intervenții prin 
care se cerea să nu se între
prindă nimic fără studii și 
proiecte avizate de forurile 
de specialitate. In aceste 
condiții au fost autorizate 
numai unele reparații limi
tate, de protejare imediată 
a Porții și de realămire a 
Coloanei.

Iată insă că edilii locali,

neținînd seama de regimul 
de protecție și conservare a 
monumentelor istorice și de 
artă, fără nici un fel de a- 
viz din partea factorilor de 
specialitate, au intervenit 
cu „amenajări" și modifi
cări importante în ansam
blul acestor monumente, a- 
menajări care vin în fla
grant dezacord cu spiritul 
operelor brâncușiene, cu 
Însăși optica artistului a- 
supra ansamblului sculptu
ral. Printre aceste amena
jări amintim : asfaltarea a- 
leii scaunelor pe tot spa
țiul de la intrarea in Gră
dina publică, atit în jurul 
Porții Sărutului cit și al 
Mesei Tăcerii (in dreptul 
grupurilor de scaune fișia 
de beton turnat se lățește 
ținind loc de suport pentru 
așezarea acestor piese) ; în
castrarea in asfalt — axat 
grupurilor simetrice de sca
une — a unor plăci de pia
tră albă, dispuse ca „motiv 
decorativ".

Toate scaunele au fost, cu 
prilejul acestor lucrări, dis
locate prin răsturnare, adu- 
cîndu-li-se noi știrblturi, iar 
gruparea stabilită nu co

S-a subliniat de mai mul
te ori la această rubrică, 
necorespunzătoarea calitate 
a unor cărți de poezie sau 
proză. Au revenit cu mai 
mare insistență aprecieri 
critice asupra unor cărți 
editate la Editura LITERA. 
Aici se publică, devenind a- 
proape regulă, lucrări sub
mediocre, tributare unor 
mode pasagere, care pun și 
mai mult în evidență ima- 
turitatea creației celor 
ce-și prezintă volumele spre 
tipărire. Unul din cele mai 
recente argumente in spri
jinul afirmațiilor de mai sus 
îl prezintă placheta de ver
suri „Păcatul optării" (!?) 
aparținînd Măriei Lovin 
Putneanu.

Autoarea a aflat de prea 
puține uri calea ce duce 
spre poezia autentică, mul- 
țumindu-se să împrumute 
de la aceasta doar semnele 
exterioare. Descoperim în 
versurile sale confuzia după 
care filonul poeziei se si
tuează neapărat în abisuri 
hrănite cu dureri șl eșecuri. 
Autoarea ne pare a se in
stala în confuzie cînd de
clamă cu disimulat pate
tism : „eram doar o îngă
duință, o pură îngăduință a 
existenței". Vom intilnl a- 
desea în volum ver
suri involuntar comice: 
„lată-mă stingheră / pe 
malul meu / bătind slrba 
pe loc, / Joc demodai gl

nefrumos". Această „bătu
tă pe Ioc" nu poate fi 
schimbată prin infuzia ma
sivă cu terminologie mito- 
logizantă ce accentuează 
și mai mult eclectismul sur
selor poetice, caracterul ar
tificial al unei gindiri liri
ce deficitare. Titlurile pre
țioase, adunate din mitolo
gia antică ori din scrip
turi, pălesc în fața banali
tății și a lipsei de sub
stanță a versurilor.

Moralizînd minor, versuri 
în genul „de fapt fiecăruia 
ce-i este dat", „Fraților, 
păzițî-vă de lancea lui A- 
hile t", ori truismele pre
zentate drept adevăruri ul
time cum sint : „dar am 
urcat și eu pe serpentine / 
că dreptu-l am la scară, 
bine știu" sau „noi femeile 
/ sintem fericite , cînd ne 
punem podoabe", evidenți
ază dificultatea autoarei 
de a se situa in universul 
poeziei adevărate. Alcătuiri 
rimate sau nu, cum sînt ce
le cuprinse in volumul de 
față, sporesc nejustificat, 
chiar dacă cheltuielile ma
teriale cad în sarcina au
torului, cuantumul produc
țiilor sortite să înmulțească 
maculatura literară de 
care, și fără contribuția 
atit de generoasă a Edi
turii Litera, nu am prea 
dus lipsă în ultima perioa
dă.

Prof. I. SANDULESCU
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DIVERS
Ulciorul
din grădină

Săpind in grădină. Ton Oltcanu 
din comuna Gruia (Mehedinți) a 
lovit cu casmaua un obiect tare. 
Devenind curios, a săpat cu mai 
multă atenție. Șl n-a greșit de
loc. La aproximativ 50 de cen
timetri adincime, a descoperit un 
ulcior care conținea 1507 monezi 
din argint avind o greutate 
totală de 4.800 kg. Muzeul ju
dețean. care a preluat această 
comoară numismatică, a stabilit 
că monezile au efigiile împăra
ților romani Maximilian, Anto
ninus Pius, Septimius Severus și 
ale zeiței Concordia. O descope
rire importantă care mărește 
numărul exponatelor valoroase 
ale muzeului județean mehedin- 
țean.

faptul!
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Trei
profesoare

în urmfi cu trei ani. cînd. 
solvind liceul, au hotărit să 
vi nd profesoare, trei colege 
clasă i Valeria Oancea, 
Dosa 
toate din satul Poienița, comuna 
Băbcni (Sălaj) — au făcut le- 
gâmint ca, după terminarea fa
cultății. să se reîntoarcă in co
muna lor. Anii de studenție au 
trecut și, 
clopoțelul a vestit 
noului an școlar, cele trei prie
tene din copilărie s-au prezen
tat toate la catedrele lor, la 
Școala generală din Poienița. 
Cu alte cuvinte, și-au respectat 
un legămint care le onorează.

ab- 
do
ric 

Viorica 
și Maria Cimpeanu —

zilele trecute, cind 
deschiderea

Valoarea
unui gest

Consătenii luî Franz Oynten . 
din Ghimbav (Brașov) sint u- 
nanimi cind e vorba să-i apre- | 
cieze corectitudinea : este un om , 
foarte cinstit — spun ei. | 
Două întâmplări recente vin să I 
probeze aceste aprecieri. In- 
tr-una din zile, călătorind între ; 
Codlea și Brașov, F. O- a găsit I 
o poșetă cu bani și diferite acte i 
aparținând Marioarei. Sppr.iș din 
Făgăraș. La numai cîteva zile, I 
tot el a găsit o geantă de voiaj i 
cu un carnet C.E.C. aparținând 
lui Viorel DobrișarT din Craiova. I 
Ambele obiecte au fost predate I 
postului de miliție din locali
tate, care le-a inminat apoi per- ' 
soanelor in cauză. Un gest care I 
se cuvine apreciat de noi toți !

De la Sosirea în Capitală a prof. Glenn Seaborg
o țigară

în împrejurimile cunoscutului 
obiectiv turistic „Peștera muie
rilor" de la Baia de Fier (Gorj) 
au fost plantați, cu numai 3—4 
ani in urmă, mii de puieți de 
brad, care au îmbrăcat versan
tul de la ieșirea din peșteră in
tr-o frumoasă haină verde. Vi
zitatorii din ultima vreme au ad
mirat atit frumusețea inedită a 
peșterii, cit și această pădure ră
coroasă, cu miros de rășină, 
lată insă că, in urmă cu citva 
timp, dintr-o neglijență condam
nabilă a unui turist, care a ui
tat in pădure o țigară aprinsă, 
plantația a luat foc. Numai in
tervenția promptă a pompieri
lor. precum și a unui mare nu
măr de cetățeni din Baia de Fier 
ți din satele învecinate a dus la 
localizarea incendiului, după 
mai multe ore de mari eforturi. 
Totuși, mai bine de 1000 mp au 
rămas o pată de cenușă in locul 
falnicei păduri. Și toate dato
rită nerespectării unei norme e- 
lementare privind protecția pă
durilor.

La 14 octombrie 1964, Elena 
Vișan, din Boldești-Scâeni (Pra
hova), a anunțat organele de mi
liție că soțul său Ilie Vișan a 
dispărut de acasă în împrejurări 
necunoscute. Cercetările ulteri
oare n-au reușit să dezlege e- 
nigma. De curind insă, organele 
procuraturii și miliției au ajuns 
la concluzia că „reclamanta" 
este in posesia unor amănunte 
ce ar putea duce la lămurirea 
acestei misterioase dispariții. 
In cadrul anchetei care a fost re
deschisă, femeia a recunoscut că 
la 13 octombrie 1964, seara, cînd 
soțul său a venit acasă in stare 
de ebrietate, l-a lovit cu un cio
can in cap, provocindu-i moar
tea, și apoi l-a îngropat in curte. 
In consecință, autoarea crimei a 
fost arestată, urmind ca. după 
definitivarea anchetei, să-și 
mească pedeapsa.

pri-

Rubrico redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

0 DELEGAȚIE A P. C. DIN BELGIA
A SOSIT IN

Simbătă seara a sosii la București 
o delegație a Partidului Comunist din 
Belgia, formată din tovarășii Robert 
Dussart și Jan Debrouwore, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C, din 
Belgia, Andr6 Dckimpe. Gi'rard Cal- 
sijn. Marie Quisle șl Rene Lonnoy, 
membri ai C.C. al F.C.B., și Antoine 
Laurent, șef al secției Relații inter
naționale a C.C. al P.C B„ care, la 
invitația CC. al P.C.R.. va face o vi
zită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A UNEI 
DELEGAȚII A P. C. DIN GUADELUPA

Simbâtă seara a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Comunist din 
Guadelupa, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, va face o vizită în țara 
noastră.

Delegația este formată din tovarășii 
Gerty Archimede și Charles Em
manuel Edwlge, membri ai Biroului 
Politic al Partidului Comunist din 
Guadelupn. și Georges Lucien Donvez, 
membru al Comitetului Central al 
P.C. din Guadelupa.

întilnirea ministrului român al energiei 
electrice cu ministrul bulgar al industriei grele

La Giurgiu a avut loc o întilnire 
între ministrul energiei electrice, 
Octavian Groza, și ministrul indus
triei grele al R. P. Bulgaria. Hristo 
Panaiotov, cu care prilej a fost 
examinată situația proiectului comun 
de execuție a Complexului hidroteh
nic din zona Islaz—Samovit și stadiul 
de execuție a liniei electrice de 400 
kW, de pe teritoriul României, prin 
care se va transmite energie electrică 
din U.R.S.S. către R. P. Bulgaria.

Sosirea in Capitală a unei delegații 
de specialiști

O delegație de specialiști din Repu
blica Cuba, condusă de Pedro Miret 
Prieto, ministrul industriei minelor, 
combustibilului si metalurgiei, a so
sit simbătă seara in Capitală. Oaspe
ții vor face o vizită in țara noastră 
la invitația Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Plecarea delegației Ministerului Sănătății 
Publice și Securității Sociale din Franța
Delegația Ministerului Sănătății 

Publice și Securității Sociale din 
Franța, condusă de ministrul Robert 
Boulân, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Ministerului Să
nătății. a părăsit simbătă dimineața 
Capitala, indreptindu-se spre patrie.

Simbătă seara a sosit în Capitală 
prof. Glenn Seaborg, personalitate 
științifică de prestigiu mondial in 
domeniul fizicii nucleare, laureat al 
Premiului Nobel, care, la invitația 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară și a Universității din Bucu
rești. va face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de prof, dr, do-

înaltă prețuire clasei 

muncitoare, tradițiilor 
eroice de muncă 

și luptă revoluționară

Această săptămînă se cere, fără 
îndoială, așezată sub semnul aniver
sării a două sute de ani de existență 
industrială a Reșiței, puternică cita
delă muncitorească. Sârbătorindu-și 
bicentenarul industrial, Reșița a avut 
cinstea de a-1 primi ca oaspete pe se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Reșița se 
poate, pe bună dreptate, mindri cu 
marile progrese înregistrate în dez
voltarea și perfecționarea activității 
productive a unităților sale industri
ale, cu contribuția sa la înfăptuirea 
operei de industrializare socialistă 
inițiată și condusă de partid. Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a con
ducătorului iubit al partidului și 
statului nostru — vizită care a avut 
loc intr-un asemenea moment ani
versar — a prilejuit o amplă tre
cere in revistă a acestor succese, 
expresii ale hărniciei puternicului 
colectiv muncitoresc, ale continuării 
neabătute, pe un plan superior, a 
minunatelor tradiții muncitorești 
consolidate aici de-a lungul deceni
ilor. In anii socialismului — așa cum 
au arătat și vorbitorii la marea adu
nare populară ce a avut loc cu 
acest prilej — s-a făurit aici o in
dustrie nouă, modernă, de vaste 
perspective, dar și o viață nouă, un 
om nou, conștient de rolul său in 
societate, de datoriile ce-i revin față 
de țară, față de popor. Ceea ce se 
cere relevat în primul rînd mi se 
pare a fi faptul că există In rindul 
oamenilor muncii reșițeni, ca de 
altfel al oamenilor muncii din în
treaga țară, conștiința câ viața nu 
stă pe loc, că nu poate sta pe loc, 
câ oricît de impresionante ar fi rea
lizările. ele nu reprezintă niciodată 
„cota maximă", că însăși legea pro
gresului — înscrisă definitiv în is
toria dinamică a țării — nu îngăduie 
o viziune statică asupra devenirilor 
economice și sociale.

După cum s-a relatat, celor două 
mari întreprinderi reșițene — Com
binatul siderurgic și Uzinei de con
strucții de mașini — le-au fost con
ferite Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I ; de ase
menea a fost conferit titlul de „Erou 
al muncii socialiste" și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul* unor ca-

CAPITALĂ
Paul Nicule.scu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Miron Constantin eseu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C, 
al P.C.R., Aldca Militam șl Alexandru 
lonescu. membri ai C.C. al P.C.R., 
Stefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

La aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihal Gcre, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Lina 
Ciobnnu, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasillu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Au fost adoptate măsuri comune în 
vederea intensificării lucrărilor de 
proiectare și execuție, înainte de ter
men, a liniei electrice de 400 kW.

Intilnirca, la care au participat și 
delegații de specialiști din cele două 
țări, a decurs intr-o atmosfera de 
înțelegere reciprocă, de ambele părți 
exprimindu-se dorința de a dezvolta 
colaborarea intre cele două țări prie
tene, socialiste.

(Agerpres)

din Cuba
erau prezenți Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
și alți membri ai conducerii ministe
rului.

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

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Dan Enăchescu, minis
trul sănătății, alți membri ai con
ducerii ministerului, precum și Pier
re Pelen, ambasadorul Franței la 
București.

cent loan Ursu, președintele Comite
tului de Stat pentru Energia Nuclea
ră, acad. Horia Hulubei, ministru 
consilier la Consiliul de Stat, experți, 
oameni de știință, profesori de la 
Universitatea din București.

Au fost de față Leonard Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale Ame- 
ricii la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

CRONICA INTERNĂ
dre din industria siderurgică și 
constructoare de mașini reșițea- 
nă. precum și un mare număr de 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, econo
miști și funcționari de la cele două în
treprinderi. Aceasta exprimă prețuirea 
pe care o acordă partidul, conducerea 
sa, celor ce muncesc, harnicilor fău
ritori de bunuri materiale, încrede
rea că și in continuare vor fi la 
înălțimea misiunii nobile ce revine 
clasei muncitoare — clasa conducă
toare a societății — în opera de fău
rire multilaterală a socialismului.

In cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
secretarul general al partidului a re
levat rezultatele bune obținute de 
colectivele de muncitori din Reșița, 
sarcinile mari ce le vor reveni în 
viitor, configurind un program con
cret. mobilizator de lucru, prevăzind 
o nouă și substanțială creștere cali
tativă, o sporire a sarcinilor pro
ductive ale celor două unități indus
triale. Aprobarea, hotărirea de a duce 
la îndeplinire cu cinste sarcinile tra
sate de partid au fost unanim expri
mate de participanții la adunare, de 
toată suflarea muncitorească reși- 
țeană. Toți avind conștiința că nu
mai urmînd cuvîntul partidului viața 
va păși înainte pe făgașuri mereu mai 
luminoase. Toți fiind convinși că nu
mai conduși de partidul comunist, 
urmind exemplul comuniștilor, care 
au avut și au un nucleu puternic în 
rindul muncitorimii reșițene, merg 
pe calea cea bună, că numai astfel 
viața lor. a românilor, germanilor, 
maghiarilor, sirbilor și altor naționa
lități, înfrățiți de idealurile socia
liste, va fi pe măsura aspirațiilor ce 
le nutresc, pentru care au luptat, nu 
o dată cu prețul vieții, înaintașii.

Reșița muncitorească, Reșița revo
luționară iși va respecta, ca întot
deauna, angajamentele. Așa cum le 
vor respecta și oamenii muncii din 
întreprinderile județului Mehedinți, 
vizitate în cursul zilei de joi, din alte 
întreprinderi ale județului Caraș-Se- 
verin, vizitate simbătă de secretarul 
general al partidului, de ceilalți con
ducători de partid și de stat, cu care 
prilej, in mod practic, eficient, au 
fost abordate numeroase probleme de 
fond ale dezvoltării economiei na
ționale, s-au stabilit măsuri impor-

Ședința Consiliului Național 
al Radioteleviziunii Române

SimbAlft a avut loc ședința Consi
liului Național al Radioteleviziunii 
Române. In ședință au fost examina
te : proiectul programului emisiuni
lor de televiziune pentru perioada 
19 septembrie — 30 octombrie 1971 ; 
repertoriul teatrului T.V. 1071—1972 
și repertoriul teatrului radiofonic 
pină la sfirșiful anului 1971 ; progra
marea filmelor artistice și seriale la 
T.V. ; producția de film a televizi
unii ; emisiunile de operă, operetă, 
balet ; proiectul stagiunii de concer
te 1971—1972.

Anallzînd problemele aflate Ia or
dinea de zi. membrii consiliului 
care au luat cuvîntul s-au referit la 
modul in care se materializează în 
emisiunile de radio și de televiziune 
sarcinile ce izvorăsc din programul 
de perfecționare a activității politlco- 
ideologlce și cultural-educative adop
tat de conducerea partidului pe baza 
propunerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în această lumină au fost 
făcute observații și sugestii menite 
să contribuie la îmbunătățirea pro
iectelor supuse dezbaterii, la perfec
ționarea întregii activități a Radio
televiziunii.

La discuții au participat tovarășii i 
Mihail Sion Bujor, președintele Co
mitetului de Stat al Radioteleviziunii 
Române, Dina Cocea, actriță, vice
președinte al A.T.M., Mihal Fediuc, 
lector la Academia de studii econo-

Cronica zilei
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

Simbătă la amiază, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit în au
diență pe Benjamin Nunez, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare in calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Costa Rica in 
Republica Socialistă România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Chile, ambasadorul acestei 
țări la București, Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

★
Delegația economică iraniană, con

dusă de J. Salmanpour, ministru ad
junct al economiei din Iran, care a 
participat la lucrările de pregătire a 
celei de-a 7-a sesiuni a Comisiei mi
nisteriale româno-iraniene, a părăsit 
simbătă dimineața țara noastră.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, au fost prezenți Ni
colae Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, alți mem
bri ai conducerii ministerului, precum 
și reprezentanți ai Ambasadei Iranu
lui la București.

★
Directorul Institutului de mar

xism-leninism de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G., Giinter Hayden, a făcut o 
vizită în țara noastră, la invitația 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. Oaspetele a avut convorbiri 
de lucru cu Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul institutului, și alte cadre 
științifice, in vederea dezvoltării re
lațiilor de colaborare dintre cele 
două institute, și a vizitat obiective 
cu caracter istoric și social din Ca
pitală și Dobrogea.

★
Simbătă după-amiază, la librăria 

„Copou" din Iași a avut loc verni
sajul expoziției de carte a Editurii 
Academiei de Științe a R. P. Un
gare, manifestare organizată sub e- 
gida Academiei Republicii Socialiste 
România. La deschidere au luat 
cuvîntul prof. univ. Petre Jltaru, se
cretarul filialei din Iași a Acade
miei, și Peter Rubin, de la Editura 
Academiei de Științe a R. P. Un
gare.

★
Sîmbătă s-au încheiat lucrările ce

lei de-a 4-a Conferințe de teoria pro
babilităților, care s-au desfășurat 
timp de șase zile la Brașov. Organi
zată sub auspiciile Academiei Repu- 

tante pentru înfăptuirea unor obiec
tive de seamă ale actualului cinci
nal.

0 bogată activitate, 
strins legată de cerin
țele edificării sociale

Tot în cursul săptămînii pe care 
o comentăm a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și, ulterior, ședința Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Comunicatele de presă au in
format asupra bogatei ordini de zi 
a celor două ședințe ale înaltelor fo
ruri de concepție și decizie, foruri 
in care conducătorii partidului și po
porului analizează cu răspundere co
munistă probleme de fond ale edi
ficării noastre socialiste, iau hotăriri 
de deosebită însemnătate principială 
și practică, menite să ducă la per
fecționarea și dinamizarea activității 
in cele mai diferite sectoare. Chiar 
și numai o enumerare parțială a 
problemelor și măsurilor legislative 
discutate — organizarea și condu
cerea unităților socialiste, gospodă
rirea fondurilor fixe, resurselor ma
teriale șl aprovizionarea tehnico-ma- 
terială și organizarea ministerului de 
specialitate, organizarea și funcțio
narea Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, perfecționarea lnvățâ- 
mintului de cultură generală, Îmbu
nătățirea structurii și conținutului în- 
vățămintului superior — este în mă
sură să ne dea o imagine asupra di
versității ordinii de zi, asupra fap
tului că permanent conducerea parti
dului și statului nostru, secre
tarul general al partidului se 
preocupă de analiza in pro
funzime a problemelor politice, 
economice, sociale, legislative, de a- 
doptarea celor mai corespunzătoare 
măsuri și orientări pentru activita
tea viitoare, investigind in profun
zime realitățile și perspectiva deve
nirilor în conformitate cu legile 
obiective ale dezvoltării sociale.

Ca o expresie a democratismului 
vieții noastre politice, sociale, se cere 
relevată examinarea de către Consi- 

mice, George Mncovcscu. prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Birdeanu, profesor 
la Liceul „Mihail Sadoveanu" din 
București. Ion Brad, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Zoo Dumitroscu-Bușu- 
lenga, profesor la Universitatea din 
București, vicepreședinte al Consi
liului Național al Radioteleviziunii 
Române, Ecaterina Oproiu, redactor- 
șef al revistei „Cinema", Mihnoa 
Gheorghiu, prlm-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ștefan 
Voicu, vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice, redac- 
tor-șef al revistei „Lupta de clasă", 
Liviu Ciulei, regizor, director al tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra", 
Domokos Geza, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Radiotelevizi
unii Române, director al editurii 
„Krlterion", Gheorghe Petrescu, pre
ședintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole do Producție. Zsolt 
Galfalvi, redactor-șef adjunct al re
vistei „A. Hăt", și Kroner Michael, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Radioteleviziunii Române, redactor 
la revista „Karpaten Rundschau".

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Național al Radioteleviziunii Ro
mâne.

blicii Socialiste România, conferința 
a oferit participanților — matemati
cieni din 22 de țări — posibilitatea 
să dezbată rezultatele cercetărilor în
treprinse în ultimul timp in dome
niul teoriei probabilităților.

(Agerpres)
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Campionatele internaționale de atletism
• DOUĂ NOI RECORDURI ALE ROMÂNIEI

In pofida vremii nefavorabile — 
ploaie sicîitoare și o temperatură de 
numai plus 12 grade — aproape 
4 000 de spectatori au luat loc in 
tribunele stadionului Republicii 
spre a urmări întrecerile din pri
ma zi a Campionatelor internațio
nale de atletism ale României.

In bună parte, așteptările amato
rilor de atletism s-au împlinit dato
rită spectacolului oferit de disputele 
la cîteva dintre probe sau de re
zultatele individuale ale unor spor
tivi. Voi trece pe primul loc în rin
dul performanțelor alergarea — re
cord a Ilenei Sila! la 800 metri, mai 
ales din cauza condițiilor speciale in 
care a obținut timpul de 2,01.4 mi
nute, timp cu două zecimi de secun
dă mai bun decit vechiul record ce-i 
aparținea tot ei. Se vede treaba că 
Ileana Silai a atins un virf de for
mă, din păcate după campionatele 
europene. Este cunoscut iubitorilor 
de atletism faptul că abia de curind. 
la Balcaniadă, Silai o învinsese pe 
vechea ei rivală — campioana eu- 
jopeană Vera Nikolic, chiar pe te
renul acesteia din urmă. Iar ieri, 
alergînd, am putea spune, de una 
singură, fiindcă atit austriaca Ma
ria Sykora, cit și Rafira Fița n-au 
rezistat de la bun început ritmului 
cursei. Ileana Silai a doborit recor
dul țării !

în avancronica acestor campionate, 
anticipam pe baza aprecierilor lui 
Gheorghe Zimbreșteanu, antrenor fe
deral, că la 110 m. garduri învingă
torul va cobori sub timpul de 14 se
cunde. Și. intr-adevăr, lupta dintre 
Nicolae Perța și cubanezul Alejan
dro Casanas i-a adus pe amindoi la 

liul de Stat a rapoartelor prezentate 
de comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale asupra activității 
unui șir de ministere. Este incă o 
dovadă, alături de atitea altele, a 
preocupării pentru îmbunătățirea ac
tivității în sectoarele respective, a 
modului concret in care se controlea
ză ducerea la bun sfirșit a hotăririlor 
adoptate. Totodată, ilustrează per
fecționarea activității Marii Adunări 
Naționale, a organismelor constitu
tive ale acesteia, constituind incă o 
expresie a spiritului nou, democratic 
imprimat in ultimii ani întregii noas
tre vieți politico-sociale.

Eficiență, dinamism 
creator in viața econo
mică și spirituală a țării

Firește, ar fi practic imposibil 
chiar și numai să consemnăm toate 
evenimentele acestei sâptămini — de 
la sărbătorirea centenarului orașului 
Corabia, locuitorilor căruia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat un 
călduros mesaj, la bilanțurile rod
nice înregistrate pe șantierele muncii 
patriotice și la deschiderea noului 
an școlar : an școlar care s-a deschis 
sub imperativele sporirii misiunii 
educative a școlii, căreia îi revin sar
cini de deosebită înălțime morală ca 
factor esențial de educație socialistă 
a tinerei generații, a școlii care be
neficiază de o puternică bază mate
rială, in continuă dezvoltare. Și cu 
deosebire vom reține la acest început 
de an școlar măsurile mai hotârite 
de perfecționare a învâțămintului, de 
apropiere a lui de viața productivă, 
de așezare pe baze mai realiste, 
efortul susținut de îmbinare a operei 
de instruire cu aceea de educare 
socialistă a tinerelor generații.

Un loc deosebit in comentariul eve
nimentelor săptâminii il vom acorda, 
desigur, muncii depuse în întreprin
derile industriale, pe ogoare, pentru 
îndeplinirea obiectivelor economice, 
deslușind in știrea prin care se a- 
nunță, de pildă, îndeplinirea In ju
dețul Cluj a angajamentului anual 
la producția marfă industrială ma
terializarea entuziasmului crea-

TÎRGUL INTERNAȚIONAL 
DE LA PLOVDIV

Devenit tradițional, Tirgul Interna
țional de la Plovdiv iși deschide as
tăzi porțile la cea de-a XXVII-a edi
ție care reunește produse in
dustriale ale unor firme, or
ganizații economice și comerciale din 
peste 40 de țâri, printre care și 
România. In cadrul unei convorbiri 
pe care am avut-o cu directorul ge
neral al tirguiui. Vâsli Kirev. am 
aflat principalele noutăți ale actualei 
ediții față de cea precedentă.

— Rdspunztnd solicitării partici
panților — ne-a spus interlocutorul — 
am sporit spațiile acoperite pentru 
expunere. Care însumează în prezent 
peste 165 000 de metri pătrați. La 
actuala ediție sint prezente, pentru 
prima dată cu pavilioane naționale. 
Danemarca, Elveția, Filipine, Mala- 
yezia, Uruguay. In timpul cit va fi 
deschis tirgul, specialiști din 25 de 
țări vor susține o serie de referate și 
comunicări tehnico-științifice. In pri
vința tranzacțiilor comerciale se în
trevede un volum record. In același 
timp, numărul vizitatorilor bulgari și 
al celor de peste hotare va depăși 
cifra de o jumătate de milion.

In legătură cu participarea R. P. 
Bulgaria la actuala ediție a tirguiui, 
d-sa a adăugat. :

— Pavilioanele țării gazdă ocupă 
circa o treime din suprafața tirguiui, 
fiind specializate pe ramuri Industria
le. Cele mai multe exponate și noutăți 
le prezintă pavilionul construcției de 
mașini, cel al industriei chimice, al 
industriei electrotehnice și al indus
triei ușoare și alimentare. Pentru noi, 
tirgul de la Plovdiv are o mare im
portanță, intrucit aici se încheie peste 
25 la sută din totalul tranzacțiilor 
comerciale externe- ale Bulgariei.

Cu mult înainte de deschiderea 
oficială a Tirguiui internațional de la 
Plovdiv, numeroși reprezentanți ai 
firmelor expozante și ai organiza
țiilor comerciale din Bulgaria și din 

rezultatul de 13,9 sec., fiind necesară 
developarea fotografiei spre a se sta
bili victoria românului. Al treilea in 
această interesantă cursă s-a clasat 
Viorel Suciu, cu 14 sec.

Deși situat la mare distanță de re
zultatul ciștigătoarei probei de arun
care a greutății (17,76 m — Mariane 
Adams, R. D. Germană), totuși, acel 
16,84 m al Anei Sălăgean constituie 
un nou record național, cu trei cen
timetri mai bun decit cel anterior.

A făcut din nou plăcere spectatori
lor să urmărească in finala probei de 
100 m plat cursa splendidă a citorva 
dintre sprinter'll cubanezi : Pablo 
Montez (10,4), urmat de Barbaro Ban- 
domo și Triana (ambii 10,5), s-au 
clasat detașat pe primele trei locuri. 
E drept, timpurile obținute sint mai 
slabe decit acelea de anul trecut, însă 
ele au venit după două starturi gre
șite, fapt care a determinat o plecare 
foarte prudentă la a treia pocnitură 
de pistol.

Alte rezultate. Suliță : B. Vernez 
(Polonia) 74,74 m ; înălțime : Dozsa 
Csaba (România) 2,12 m ; 400 m : 
Onisiforou (Grecia) și Stan (Româ
nia). ambii cronometrați in 47”9/10 ; 
prăjină : R. Murawski (Polonia) 4.80 
m ; disc : I. Nagy (România) 57,50 
m ; triplusalt : N. Corbu (România) 
16.30 m ; 1 500 m: Mignon Herman 
(Belgia) 3’55”9/10 ; 3 000 m obstacole : 
Gh. Cefan (România) 8’41”8/10. 100 m. 
garduri : V. Bufanu (România) — 
12”9/10 (r.n. egalat) ; 100 m. plat fe
mei : Trudy Ruth (Olanda) — ll”5/10. 

întrecerile continuă astăzi după-a
miază. de la ora 16.

Valerlu MIRONESCU

q a Ea a
tor al oamenilor muncii, a conștiinței 
lor că muncesc pentru propria bună
stare. pentru prosperitatea patriei.

Acestei conștiințe ii dau glas tele
gramele adresate Comitetului Cen
tral, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care organizațiile de partid, sin
dicale și de U.T.C., conducerile între
prinderilor și unităților cooperatiste, 
numeroși oameni ai muncii din sec
toarele producției bunurilor de con
sum iși exprimă sentimentele de 
adincă recunoștință fată de condu
cerea partidului pentru grija cu care 
sint abordate și soluționate proble
mele legate de creșterea continuă a 
nivelului de trai, angajindu-se să 
asigure mărfuri mai multe, mai va
riate. mai bune.

Concomitent cu angajamentele pe 
plan economic se cuvine a fi releva
tă hotărirea de perfecționare a mun
cii politico-educative și cultural-edu
cative, in așa fel incit aceasta să con
tribuie la afirmarea tot mai puterni
că a spiritului militant, a principia
lității partinice în activitatea fiecărui 
comunist, la sporirea intransigenței 
și combativității revoluționare. A- 
ceastă hotărire a caracterizat preg
nant lucrările primelor plenare lăr
gite ale comitetelor județene de 
partid care au început în acest in
terval. Se poate spune pe drept 
cuvint câ. avind loc după desfășu
rarea dezbaterilor la nivelul orga
nizațiilor de bază, al comitetelor de 
partid orășenești și municipale cu 
participarea a zeci de mii de comu
niști. de oameni ai muncii, sintetizînd 
bogăția de idei și maturitatea lor 
politică, plenarele lărgite ale comi
tetelor județene de partid constituie 
un moment de seamă in viața parti
dului. determinînd prin caracterul lor 
militant, prin măsurile adoptate pre
mise certe ale înfăptuirii sarcinilor 
trasate in lumina propunerilor de 
măsuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru formarea omului 
nou, omului comunist, pentru edifi
carea noii conștiințe — ca parte com
ponentă, condiție indispensabilă a 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

...încheiem, așadar, încă o săptă- 
mină bogată in evenimente de ample 
semnificații, dinamică, o săptămînă în 
care s-au adăugat noi fapte în pro
cesul de edificare economică, socială, 
umană, proces neîntrerupt, din care 
desprindem cu satisfacție existența 
unei perspective luminoase pentru 
oamenii muncii, pentru viitorul pa
triei socialiste.

Nicolae DRAGOȘ 

alte țări, oameni de afaceri șl w 
cialișli au manifestat un viu interes 
față dc nomenclatorul bogat și va
riat cu care se prezintă la actuala 
ediție un număr de 17 Întreprinderi 
românești de comerț exterior, prin
tre care : „Mașinexport", „Mccano- 
export", „Faur", .,Electronum", „Au
totractor", „Chimimport", „Petrom". 
Printre produsele industriei noastre, 
care atrag in mod deosebit atentia, 
se află locomotivele Dlesel-hldraulice 
realizate la uzinele „23 August" din 
București, strungurile carusel, mași
nile de frezat, motoarele electrice, 
echipamentul electrotehnic, elemen
tele de automatizare, produse ale in
dustriei chimice, petrochimice, farma
ceutice etc.

— Mă bucură faptul că țara vecina 
și prietenă, Republica Socialistă Ro
mânia — nc-a declarat directorul ge
neral al tirguiui — se prezintă acum 
cu un număr mult sporit de expona
te. Este șl aceasta o ilustrare a di
namismului economiei românești, a 
posibilităților sale crescinde de o 
oferi pe piața externă produse mo
derne de înaltă tehnicitate, lucru de 
care m-am convins șl cu prilejul vi
zitării Tirguiui internațional de la 
București din 1970.

La rindul său, directorul pavilio
nului românesc, Viorel Rada, rele- 
vind auspiciile bune sub semnul 
cărora debutează actuala ediție a 
Tirguiui internațional de la Plovdiv, 
și-a exprimat convingerea că produ
sele economiei noastre, mesageri ai 
hărniciei șl iscusinței colectivelor de 
muncă din numeroase întreprinderi 
românești, vor face cunoscute vizita
torilor citeva din realizările poporului 
român în construcția socialistă, vor 
contribui la impulsionarea schimbu
rilor noastre comerciale.

Petre POPA

La Constanta s-a Inaugurat

0 NOUĂ SALĂ 
A SPORTURILOR
CONSTANȚA (prin telefon). — Ieri 

după-amiază, in Parcul pionierilor 
din Constanța, situat pe malul lacu
lui Tăbăcărie, s-a inaugurat un im
punător edificiu sportiv, la a cărui 
realizare au contribuit, prin acțiuni 
de muncă patriotică, peste 60 000 de 
pionieri și elevi din municipiu și din 
toate școlile județului. Unii au parti
cipat, vacanțe în șir, la săpături și 
la transportul pămîntului, alții, cei 
mai numeroși, au colectat cîteva mii 
de tone de plante medicinale, au în-, 
cărcat mai multe trenuri cu deșeuri 
de fier vechi, au prestat mii de ore 
de muncă în agricultură etc., acțiuni 
patriotice care, laolaltă, se evaluează 
la aproape 3 milioane lei. $i cei pes
te 60 000 au trăit ieri marea bucurie 
a împlinirii eforturilor lor.

Ora inaugurării. Adunați în careu, 
sute de purtători ai cravatelor roșii 
scandează minute in șir : „P.C.R." — 
părintele, educatorul înțelept al celor 
mai tinere mlădițe ale țării. Un cor 
imens intonează „Tricolorul". Tova
rășul Vasile Vilcu, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., este invitat să taie panglica 
inaugurală. Apoi, președintele Consi
liului județean al organizației pionie
rilor, prof. Toma Mareș. prezintă oas
peților — printre care tovarășul Vir- 
giliu Radulian. președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor, reprezentanți ai organizațiilor 
de partid și instituțiilor de stat jude
țene, cadre didactice, părinți etc. — 
noua sală a sporturilor. Este o con
strucție impunătoare, care se înca
drează armonios în ansamblul ame
najărilor cultural-sportive realizate 
în ultimii ani în acest vast parc al 
tinereții ; are o suprafață de joc de 
peste 750 mp. o suprafață acoperită 
de circa 800 mp și o tribună cu peste 
600 locuri.

Sala sporturilor inaugurată ieri 
asigură condiții optime pentru des
fășurarea unor variate activități 
sportive : volei, handbal, baschet, 
gimnastică, tenis etc.

Nicolae CONSTANTIN

MIHAITĂLĂNGESCU
In ziua de 18 septembrie 1971 a în

cetat din viață tovarășul Mihai Tă~ 
lăngescu, membru al Partidului Co
munist Român din anul 1932.

Născut la 9 mai 1906, în comuna 
Albulești. județul Mehedinți. Mihai 
Tălăngescu a cunoscut de timpuriu 
condițiile grele în care trăia și 
muncea clasa muncitoare, al cărei 
fiu devotat a fast. Ca muncitor ce
ferist s-a alăturat luptelor de la A- 
telierele Grivița, participind la gre
vele din februarie 1933. fapt pentru 
care a fost arestat și condamnat. 
După eliberarea din închisoare a luat 
parte la diferite acțiuni organizate 
și conduse de Partidul Comunist 
Român, a activat pe linia Ajutorului 
Roșu.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
funcții de răspundere pe linie de 
partid și de stat.

Pentru merite deosebite în opera 
de construcție a socialismului in 
țara noastră, Mihai Tălăngescu a 
fost decorat cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne neștearsă 
în inimile tovarășilor săi de luptă și 
de muncă.
COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂ

TORI ANTIFASCIȘTI
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

Sicriul cu corpul defunctului va fi 
depus la clubul uzinelor „Grivița 
roșie" în ziua de 21 septembrie ora 9. 
iar înhumarea va avea loc în aceeași 
zi, la ora 14, la cimitirul Izvorul nou.



viața internațională______
INTENSE ACȚIUNI 

OFENSIVE ALE PATRIOȚILOR 
SUD-VIETNAMEZI

SAIGON 18 (Agerpres). — Unități 
ale F.N.E. din Vietnamul de sud au 
lansat vineri mai multe acțiuni ofen
sive de amploare împotriva unor po
ziții saigoneze situate în delta flu
viului Mekong, a anunțat Comanda
mentul militar de la Saigon. Un pur
tător de cuvint oficial a confirmat 
că aceste atacuri au fost deosebit de 
puternice, prccizind că 47 de militari 
ai unităților regimului Thieu și-au 
pierdut viața, alți 97 fiind răniți in 
cursul acestor lupte. Agenția Asso-

dated Press menționează că aviația 
americană a fost nevoită să intervină 
in sprijinul forțelor saigoneze.

Luptătorii forțelor de eliberare 
din Vietnamul de sud au obținut in 
perioada 26 august 5 septembrie noi 
succese, informează agențiile de pre
să. Astfel in zona Platourilor înalte 
au fost scoși din luptă aproximativ 
600 de soldați și ofițeri inamici și au 
fost distruse 38 de mașini de luptă.

moratoriului din Vietnam
WASHINGTON IS (Agerpres). — 

Reprezentanții a 150 de organizații 
sindicale eu adresat un apel tuturor 
oamenilor muncii din S.U.A. de a 
participa la mișcarea națională anti
războinică ..Ziua moratoriului din 
Vietnam'", dc la 13 octombrie, și la 
demonstrația de protest împotriva a- 
presiunii Statelor Unite in Asia de 
sud-est, preconizată pentru 6 noiem
brie.

Delegația
P. C. din Japonia 

la Hanoi
HANOI 18 (Agerpres). — Ton Duc 

Thang, președintele R. D. Vietnam, a 
primit delegația Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de președintele 
Prezidiului C.C. al partidului, Kenji 
Miyamoto, care se află intr-o vizită 
de prietenie in R. D. Vietnam.

In numele poporului și guvernului 
vietnamez. Ton Duc Thang a expri
mat mulțumiri și recunoștință pentru 
ajutorul acordat de către P. C. din 
Japonia, forțele democratice și pro
gresiste, de către poporul japonez, po
porului vietnamez in lupta sa împo
triva agresiunii Statelor Unite.

In cursul șederii sale in R.D. Viet
nam, delegația P.C. din Japonia a fă
cut o vizită la reprezentanța specială 
a Republicii Vietnamului de Sud in 
R. D. Vietnam.

La Hanoi a avut loc, totodată, o a- 
dunare solemnă in cinstea delegației 
P.C. din Japonia, la care au participat 
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, și alți conducători de partid 
vietnamezi. Cu acest prilej, Le Duan 
și Kenji Miyamoto au relevat lupta 
comună a celor două partide și po
poare împotriva imperialismului ame
rican.

y 
I

încheierea convorbirilor
L. Brejnev— W. Brandt

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că, în Cri- 
meea, au avut loc convorbiri între 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Willy Brandt, 
cancelar federal al R.F.G’. Au fost 
discutate probleme referitoure la 
ratificarea tratatului de către Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. și Bundesta- 
gul R.F.G. și a fost exprimată con
vingerea fermă că intrarea in vi
goare a tratatului va permite asigu
rarea unei cotituri hotărite in rela
ții spre o colaborare amplă, trainică 
și de lungă durată intre popoarele 
acestor țări. S-a acordat o atenție

ORIENTUL APROPIAT
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate la cererea Ior

daniei • Incidente egipteano-israeliene
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate și-a conti
nuat vineri dezbaterile pe marginea 
plingerii Iordaniei împotriva acțiu
nilor întreprinse de Israel in orașul 
Ierusalim. Au luat cuvintul, cu a- 
ceastă ocazie, reprezentanții Maro
cului; Tunisiei, Siriei și Arabici 
Saudite, care au subliniat necesita
tea ca Israelul să respecte rezolu
țiile O.N.U. cu privire la statutul 
Ierusalimului și să se abțină de la 
acțiuni care ar putea schimba a- 
cest statut, acțiuni care ar agrava 
situația din Orientul Apropiat

La sfîrșitul dezbaterilor. Consiliul 
a hotărit să suspende ședința pină 
săptămină viitoare, cind vor fi re
luate discuțiile.

DJEDDAH. — Regele Feisal al A- 
rabiei Saudite a primit pe șeful de
legației iordaniene la reuniunea de 
conciliere palestincano-iordanianâ. 
Riad Moufleh, comunică agenția sau- 
dită de presă. Asupra subiectelor 
abordate în cursul întrevederii, la 
care a asistat și ambasadorul Iorda
niei la Riad, nu s-a făcut nici o pre
cizare. Cu o zi înainte, delegația pa- 
lestineană a avut o convorbire cu 
cei doi mediatori desemnați, Hassan 
Sabri el Kholi, reprezentantul per
sonal al președintelui Egiptului, 
Anwar Sadat, și Omar Sakkaf, mi
nistrul de externe saudit, în vederea 
sondării căilor de realizare a unui 
acord de încetare a ciocnirilor ar
mate între unitățile de comando 
palestinene și armata iordaniană. 
Potrivit ultimelor știri din Djeddah, 
nu a fost precizată data la care vor 
începe discuțiile directe între dele
gația palestineană și reprezentanții 
guvernului de la Amman.

★
CAIRO. — Postul de radio Cairo, 

citat de agențiile United Press Inter
national și France Presse, a difuzat 
o declarație a unui purtător de cu
vînt militar egiptean, în care se a-

rată că „o formație de avioane 
israeliene de tip Phantom a lansat 
simbătă, la ora 9,20 GMT, rachete 
împotriva pozițiilor egiptene atunci 
cind aparatele se aflau la aproxi
mativ 10 km est de Canalul de 
Suez". Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că nici un obiectiv egiptean 
nu a fost atins și nu au fost înre
gistrate pagube materiale.

★
TEL AVIV. — Un purtător de cu

vînt oficial israelian a declarat că, 
în cursul zilei de sîmbătă, baterii 
de rachete egiptene au deschis focul 
asupra unor avioane israeliene ce 
survolau Peninsula Sinai, informea
ză agenția France Presse. Artileria 
israeliană a ripostat.

Agenția France Presse precizează 
că acesta a fost cel mai puternic 
duel de artilerie deasupra Canalului 
Suez de la încetarea focului, pro
clamată acum 13 luni.

Comunicat
marocano britanic

RABAT 18 (Agerpres). — Un comu
nicat comun marocano-britanic, pu
blicat la încheierea vizitei la Rabat 
a ministrului de externe' al Marii 
Britanii, Douglas-Home, menționează 
că cele două părți și-au exprimat 
dorința de a întări relațiile lor de 
cooperare.

Comunicatul subliniază că situația 
din Orientul Apropiat a reținut, in 
special, atenția. Marocul și Marea 
Britanie au recunoscut necesitatea 
urgentă a unei soluționări pașnice a 
conflictului din această regiune. ''

Partea marocană a apreciat că o 
reglementare a crizei impune eva
cuarea forțelor israeliene de pe teri
toriile arabe ocupate și recunoaște
rea drepturilor legitime ale poporului 
palestinean. Partea britanică, ad- 
mițînd importanța acestor principii, 
reafirmă că drumul spre o pace 
justă și durabilă s-ar deschide prin 
aplicarea, in ansamblul său, a rezo
luției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

considerabilă problemelor legate dc 
semnarea la 3 septembrie a.c. de că
tre U.R.S.S,, Marea Britanie, S.U.A. 
și Franța a acordului cvadripartit 
cu privire la Berlinul occidental.

Un loc important l-au ocupat in 
convorbiri problemele pregătirii 
conferinței pentru securitatea și co
laborarea în Europa, relevîndu-se 
că evoluția situației din Europa este 
favorabila convocării conferinței 
general-europene, cu participarea 
S.U.A. și Canadei.

Părțile și-au expus părerile pri
vind reducerea forțelor armate și 
armamentelor în Europa. S-a subli
niat că viitorul continentului euro
pean ca și al altor regiuni ale lu
mii trebuie să se bazeze nu pe opo
ziția militară a statelor, ci pe cola
borarea egală in drepturi și asigu
rarea securității pentru fiecare stat 
in parte și pentru toate statele la 
un loc.

Normalizarea relațiilor între Re
publica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei, pe 
baza egalității depline în drepturi, 
lipsei de discriminări, respectării 
reciproce a independenței și neatir- 
nării fiecăruia dintre cele două state 
în probleme care se referă la com
petența lor internă în limitele fron
tierelor lor corespunzătoare — au 
relevat părțile — pare astăzi posi
bilă și de mare importanță. Unul din 
pașii importanți în această direcție 
va fi intrarea ambelor state germa
ne in procesul destinderii in Euro
pa, in Organizația Națiunilor Unite 
și in instituțiile internaționale spe
cializate.

Părțile au ajuns la concluzia că 
există posibilități largi pentru orga
nizarea și dezvoltarea permanentă 
a relațiilor dintre cele două țări. 
Potrivit cu aceasta. părțile s-au 
pronunțat pentru lărgirea relațiilor 
comerciale, tehnico-științifice, cul
turale și sportive, precum și a 
schimburilor între organizațiile de 
tineret și și-au reafirmat dorința de 
a încheia in curind acorduri cores
punzătoare. Pentru dezvoltarea co
laborării economice, va fi creată o 
comisie mixtă. Părțile consideră că 
practica schimbului de păreri și de 
consultări la diferite niveluri între 
U.R.S.S. și R.F.G., atit în problemele 
relațiilor bilaterale, cit și în cele 
ale problemelor internaționale, este 
utilă și trebuie continuată. In toam
na acestui an vor avea loc întilniri 
între miniștrii de externe ai celor 
două țări la New York și apoi în 
Uniunea Sovietică.

ARGENTINA

Alegeri prezidențiale

Vizita în Polonia a ministrului
român al transporturilor

și telecomunicațiilor
VARȘOVIA 18 — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Intre 14 și 18 septembrie, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor 
din România, Florian Dănălache, în
soțit de un grup de specialiști, a fă
cut o vizită in Polonia, la invitația 
lui Mieczyslaw Zajfryd, ministrul co
municațiilor.

In timpul vizitei, ministrul român 
a avut o întrevedere cu Jan Mitrega, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și convorbiri cu M. Zajfryd, 
ministrul comunicațiilor, Jerzy Szopa, 
ministrul navigației, cu cadre de con
ducere și specialiști.

Cu această ocazie, s-a procedat la

un schimb de păreri asupra proble
melor actuale in domeniul dezvol
tării mijloacelor de transport, fiind 
relevate posibilitățile de întărire și 
lărgire a colaborării reciproce in a- 
cest domeniu.

♦
Simbătă, ministrul transporturilor 

șl telecomunicațiilor, Florian Dănă
lache, s-a întors in Capitală. Pe aero
portul Otopcni erau prezenți membri 
al conducerii Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, precum 
și Edward Rokicki, Însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.P. Polone la 
București.

(Agerpres)

WASHINGTON

Președintele R. Nixon
-* o

l a primit
pe ambasadorul

României
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Washington, Cornelia 
Bogdan, a fost primit in ziua de 17 
septembrie, la cererea sa, de către 
președintele Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Richard Nixon.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Henri Kissinger, consilierul președin
telui pentru problemele securității 
naționale.

agențiile de presă transmit:/
Președintele Iosip Broz 

Tito l-a primit pe prințul Albert 
al Belgiei, care face o vizită în Iu
goslavia in fruntea unei delegații 
economice a țării sale. Cu prilejul 
întrevederii a avut loc o convorbire 
cordială, menționează agenția Taniug.

Ministrul afacerilor ex
terne al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguy™ 
Thi Binh, a făcut o escală la Pekin, 
in drum spre patrie. Agenția China 
Nouă anunță că premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, tovarășa Cian Cin și ministrul 
ad-interim al afacerilor externe, Ci 
Pin-fei, au avut o întrevedere cu 
Nguyen Thi Binh.

Piotr Jaroszewicz, pre5e_ 
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, l-a primit pe Francois 
Xavier-Ortoli, ministrul dezvoltării 
industriale și științifice al Franței, 
care se află într-o vizită oficială la 
Varșovia. Agenția P.A.P. precizează 
că au fost discutate probleme refe
ritoare la dezvoltarea relațiilor eco
nomice polono-franceze. Ministrul

francez a mai avut întrevederi cu 
miniștrii industriei grele și industriei 
construcțiilor de mașini ai R. P. Po
lone.

Rezultatul alegerilor par
țiale din circumscripția 
Stirling (Scotia) 3 ,ost 'av°ra- 
bil opoziției laburiste. Agenția 
France Presse relevă că Infringerea 
candidatului conservator se datorea
ză, intre altele, politicii de aderare a 
Angliei la Piața comună, promovată 
de guvernul Heath, și indiferenței 
oficialităților față de grava problemă 
a șomajului, care afectează in Scoția 
peste 10 la sută din forța de muncă.

Congresul al XV-lea al 
Partidului „Uniunea Națio
nală Africană din Tanga- 
nica" (T .A.N.U.) și-a deschis 
lucrările în capitala Tanzaniei. Peste 
1 000 de delegați vor dezbate rezul
tatele planurilor de dezvoltare a Tan
zaniei in cei 10 ani care au trecut de 
la cucerirea independenței și vor 
examina perspectivele progresului 
economic în următorii ani.

Kim Ir Sen, ’e<!retar 8cncraI 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de rfiiniștri al R.P.D. Co
reene. l-a primit pe Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, care face o vizită 
oficială in R.P.D. Coreeană. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire priete
nească, menționează agenția A.C.T.C.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a primit pe Ciu 
Hua-min, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R.P. Chineze, 
șeful delegației guvernamentale chi
neze, care face o vizită in Finlanda, 
anunță din Helsinki agenția China 
Nouă.

Guvernele R. P. Mongole 
și Nigeriei /®u ^otărit stabi
lească relații diplomatice și să schim
be reprezentanți cu rangul de amba
sadori.

URUGUAY

Frente Amplio" in
SPRE O RECONCILIERE

confruntări preelectorale LONDRA-SALISBURY ?

Pe scena politică 
uruguayană se consu
mă un șir de eveni
mente care, deși apa
rent lipsite de cone
xiune, alcătuiesc, in
tr-o complicată țesătu
ră, unul din ultimele 
acte politice ce se joa
că înaintea alegerilor 
prezidențiale din no
iembrie. Un comunicat 
dat publicității la Mon
tevideo de „Frente 
Amplio" (Frontul Uni
tății Populare) — or
ganizație ce reunește 
partide și organizații 
politice de stingă, 
in primul rind P.C. 
din Uruguay, precum 
și grupuri dizidente ale 
partidelor politice tra
diționale „Blanco" și 
..Colorado" — ara
tă că se produ
ce o încălcare a li
bertăților publice in 
actuala campanie elec
torală, care duce la 
crearea unui climat de 
natură să impieteze 
rezultatele scrutinului.

După cum se știe, cu 
citva timp in urmă, 
președintele țării, Pa
checo Areco, a rein- 
staurat măsurile ex
cepționale de securita
te la numai douăspre
zece ore după ce par
lamentul votase ridi
carea acestora. La pa
latul prezidențial s-a 
afirmat că reinstau- 
rarea stării excepțio
nale ar avea ca scop 
„să asigure desfășura
rea normală a alegeri
lor". In pofida acestei 
afirmații. atmosfera 
politică destul de în
cordată, acțiunile tero
riste organizate in ul
tima vreme de forțele 
de dreapta, condamna
te printr-o serie de 
declarații ale unor 
personalități sau orea- 
nizații progresiste, vin 
să contrazică atit ar
gumentele oficiale rit 
și eficiența măsurilor 
excepționale.

Este știut câ in urmă 
cu aproape jumătate 
de an, forțele de stin
gă și progresiste din 
Uruguay s-au consti-

se

tuit intr-un front de 
luptă in vederea pre
zentării unui candidat 
comun la alegerile 
prezidențiale — „Fren
te Amplio". Acesta s-a 
impus de la început pe 
arena politică urugua- 
yană printr-un pro
gram progresist de re
forme ce răspunde as
pirațiilor fundamenta
le ale maselor largi 
populare. Un recent 
sondaj arată că 25 la 
sută din cei chestionați 
s-au pronunțat pentru 
„Frente Amplio", în 
timp ce pentru parti
dul „Colorado", aflat la 
putere, s-au pronunțat 
24 la sută. Popularita
tea și prestigiul de 
care se bucură Fron
tul Unității Populare 
din Uruguay, care și-a 
fixat ca prim obiectiv 
al politicii sale de re
forme dobindirea și 
consolidarea indepen
denței economice, sint 
cu atit mai semnifica
tive ținind seama că 
in țară timp de 
peste o sută de ani 
puterea a fost deținută 
pe rind — ca urmare a 
unei înțelegeri in a- 
cest sens — de cele 
două partide politice 
tradiționale ce întru
neau cu regularitate 90 
la sută din sufragii.

Or. tocmai acest 
prestigiu crescind al 
frontului forțelor de 
stingă — in con
textul profundelor 
transformări social- 
politice ce au- loc in 
ultima vreme pe con
tinentul latino-ameri- 
can sub semnul afir
mării demnității națio
nale, cuceririi și con
solidării independenței 
economice, apărării și 
valorificării bogățiilor 
naturale in folosul pro
priu — îngrijorează 
forțele de dreapta din 
țară. Șansele coaliției 
forțelor progresiste de 
a repurta victoria la a- 
propiatele a’egeri au 
determinat forțele ex
tremiste de 
ta să ’ treacă 
țiuni directe 
triva Frontului

dreap- 
la ac- 
impo- 
Unită-

ții Populare. Recentul 
comunicat publicat de 
„Frente Amplio" subli
niază că zece membri 
ai comitetului de con
ducere al frontului au 
fost arestați in timp ce 
participau la campania 
de popularizare a pro
gramului electoral al 
coaliției forțelor de 
stingă. Au fost, de ase
menea, suspendate, in 
mod temporar, pu
blicațiile aparținind 
grupărilor politice ale 
frontului, care s-au ri
dicat împotriva bru
talităților polițienești. 
Protestind energic, 
„Frente Amplio" ce
re punerea imediată 
in libertate a celor a- 
restați. De altfel, nu 
de mult, primul-secre- 
tar al C.C. al P.C. din 
Uruguay, Rodney Aris- 
mendi, a denunțat 
existența unui plan 
terorist pus la cale de 
grupările de extrema 
dreaptă, privind săvir- 
șirea unor atentate îm
potriva sediilor parti
dului comunist și ale 
Frontului Unității 
Populare. Numai in ul
timele luni au avut loc 
26 de asemenea aten
tate, fără să se cunoas
că vreo măsură împo
triva făptașilor. Po
trivit declarației lui 
Rodney Arismendi, 
scopul final al acestui 
plan ar fi eliminarea 
fizică a candidatului 
Frontului Unității 
Populare, generalul in 
retragere Liber Se- 
regni, la alegerile pre
zidențiale. Este îndo
ielnic insă că astfel de 
acțiuni pot contracara 
largul sprijin de care 
se bucură „Frente 
Amplio". Marea masă a 
poporului, forțele pro
gresiste și democratice 
din întreaga țară spri
jină larg programul 
propus de „Frente Am
plio", lupta acestuia 
pentru dobîndirea vic
toriei in alegerile din 
noiembrie.

Dan MUNTEANU

SALISBURY 18 (Agerpres). — Lor
dul Goodman, emisarul special al gu
vernului britanic, însoțit de oficia- 
lități-^de la Foreign Office, a sosit 
la Salisbury in vederea unor noi 
convorbiri cu oficialitățile din Rho
desia. destinate să ducă la elimina
rea disensiunilor intervenite intre 
Londra și Salisbury, după proclama
rea unilaterală a independenței Rho- 
desiei de către Ian Smith. Potrivit 
unor surse citate de agenția France 
Presse, reluarea dialogului anglo- 
rhodesian a devenit posibilă ca ur
mare a unor concesii făcute de au
toritățile rhodesiene. Intr-o declara
ție făcută la sosire, Goodman a pre
cizat că, dacă in timpul convorbirilor 
va constata că cele două părți „vor
besc aceeași limbă", va recomanda 
ministrului englez de externe, Dou- 
glas-Home, convocarea, intr-un vii
tor apropiat, a unei întilniri la nivel 
înalt cu Ian Smith.

Potrivit știrilor provenite din Salis
bury, presa rhodesianâ apreciază că 
noua rundă a convorbirilor ar putea 
duce la elaborarea „unui document 
final aproape definitivat", care ar 
„consemna" încheierea disputei între 
cele două părți.

Din nou tensiune

REGGIO CALABRIA 18 (Ager
pres). — în orașul italian Reggio 
Calabria au reizbucnit vineri cioc
niri intre grupuri de demonstranți 
și poliție. După cum se știe, in urma 
alegerilor regionale de la 15 iunie 
1970, orașul Catanzaro a fost desem- 

. nat capitală a regiunii Calabria, de
cizie primită cu ostilitate de o parte 
a populației din Reggio. Au urmat 
numeroase manifestații de protest, 
organizate de grupările 
dreaptă.

In cursul ultimelor 
tlnăr și-a pierdut viața, 
persoane au fost rănite. Starea de 
tensiune din Reggio Calabria a fost 
agravată și de hotărîrea primarului 
Pietro Battaglia (democrat-creștin) 
și a opt consilieri municipali — de
cizie anunțată cu citeva zile in urmă 
— de a demisiona, in semn de pro
test față de faptul că autoritățile de 
la Roma nu au rezolvat situația din 
Reggio, la mai bine de un an după 
alegeri.

âe extremă

ciocniri un 
iar alte trei

peromștilor

Pe o stradă din orașul canadian Toronto, poliția reprimă cu brutalitate o 
demonstrație a muncitorilor greviști

r 7
BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 

Președintele Alejandro Lanusse a a- 
nunțat hotărirea de a organiza ale
geri prezidențiale și legislative în 
Argentina la 25 martie 1973, campa
nia electorală urmind să inceapă in 
octombrie 1972.

Anunțind această decizie, președin
tele Lanusse respectă promisiunea pe 
care a făcut-o in martie, după pre
luarea puterii în urma destituirii lui 
Roberto Marcelo Lovingston, de a 
transfera puterea de stat din miinile 
militarilor in miinile civililor, prin- 
tr-o reconciliere națională.

Dacă hotărirea nu va suferi nici o 
modificare, la 25 mai 1973 un nou 
președinte își va asuma puterea în 
Argentina, paralel cu crearea unui 
parlament național și a unor parla
mente provinciale.

Pentru prima oară de la destituirea 
președintelui Peron, in septembrie 
1955, peroniștii vor participa din nou 
la alegeri, avind posibilitatea să-și 
prezinte propriii lor candidați.

Dialogul „celor 10°
un dialog al surzilor

CORESPONDENȚA DIN LONDRA

Partidul revoluționar do
minican <P R D > 3 anunțat în- 
tr-un comunicat că, în ciuda restric
țiilor impuse de autorități, va con
tinua să denunțe atmosfera de te
roare existentă in țară. In comunicat 
se subliniază că, sub pretextul in
tensificării luptei împotriva organi
zațiilor teroriste, prin adoptarea unor 
măsuri extraordinare, între care și 
suspendarea garanțiilor constituțio
nale, autoritățile au trecut de fapt 
la o ofensivă deschisă împotriva par
tidelor și altor organizații care se 
opun politicii actualului regim.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, a primit delegația 
guvernamentală a R.D. Vietnam, 
condusă de ministrul finanțelor, 
Dang Viet Chau, care se află într-o 
vizită la Sofia, informează agenția 
B.T.A.

La Frankfurt pe Main, S‘°- 
fan Enache, adjunct al ministrului 
turismului, a prezentat in cadrul unei 
conferințe de presă o expunere asu
pra posibilităților turistice pe care le 
oferă România în perioada de toam
nă și iarnă. Au participat numeroși 
ziariști vest-germani, reprezentanți 
ai unor firme și organizații turistice 
și ai municipalității orașului.

Guvernul chilian • h°“ril 
să preia controlul activităților prin
cipalei societăți de prelucrare a cu
prului — „Madeco" — finanțată pină 
în prezent de societăți italiene, bri
tanice, rord-americane și chiliene. 
Măsura este motivată de scăderea 
sensibilă a producției întreprinderii, 
exploatarea incompletă a capacități
lor de producție, precum și de pro
blema șomajului, care s-a ridicat în 
ultimele luni La întreprinderea res
pectivă.

Joi seara, cind se trăsese cortina 
peste ultimul act al conferinței mi
niștrilor de finanțe și guvernatori
lor băncilor centrale din țările 
„grupului celor zece", un ziarist 
francez concretiza in mod plastic 
situația : „S-au inlîlnit pentru a ho
tărî că trebuie să se intilncască din 
nou“. Este o apreciere considerată 
aci ca foarte potrivită a rezultatelor 
lucrărilor acestei întilniri consacra
te problemelor crizei monetare in- 
teroccidentale, la care au participat 
reprezentanți din Anglia, Belgia, 
Canada, Franța, R.F. a Germaniei, 
Italia, Japonia, Olanda, Suedia și 
Statele Unite. Iată și cîteva păreri 
ale presei londoneze de vineri di
mineață : „Intilnirca s-a terminat 
mai devreme decit s-a așteptat, 
fără nici un progres vizibil asupra 
nici unui punct". („DAILY TELE
GRAPH); „Totul s-a terminat prin- 
tr-un eșec". (FINANCIAL TIMES"); 
„A fost un dialog al surzilor" 
(„GUARDIAN").

Sintetizind ideile principale des
prinse din cele două zile de intense 
dezbateri, observatorii de aci re
levă profunda derută in care se gă
sesc cercurile financiare și bancare 
din lumea capitalistă, implicațiile 
grave ale crizei monetare asupra 
economiilor țărilor occidentale.

Deși se poate afirma că n-au 
existat două țări care să aibă pă
reri identice in această aprigă con
troversă, totuși la conferință s-a 
desprins o poziție comună, cel pu
țin pentru nouă din cele zece dele
gații, respectiv părerea că dolarul 
american ar trebui devalorizat, că 
S.U.A. trebuie să renunțe la supra
taxa asupra importurilor și să-și 
rezolve singure problema deficitu
lui balanței de plăți. Concluzia ma-

jorității participanților a fost aceea 
că se simte nevoia unui nou sistem 
monetar interoccidental, care „să 
nu fie dominat de nici o monedă, in
diferent de importanța țării emi
țătoare".

O misiune dificilă i-a revenit 
țării gazdă, deoarece într-o tabără 
se aflau viitorii săi parteneri din 
Piața comună, iar in cealaltă 
S.U.A., cu care Anglia are „relații 
speciale". Desigur, precumpănitoare 
au fost interesele economice ale 
Angliei, serios afectate de măsu
rile americane. Acest sprijin insă 
nu putea merge pină la un atac la 
adresa S.U.A. sau la adresa dola
rului intrucit, după cum se știe, lira 
sterlină este, alături de dolar, mo
nedă de rezervă internațională. Și 
atunci, ministrul britanic al finan
țelor a emis formula : „problemele 
comune necesită soluții comune". 
Ușor de spus, dar greu de realizat. 
După cum s-a văzut din comunica
tul final, n-au existat nici un fel 
de soluții !

întrebarea care și-o pun acum 
observatorii din capitala britanică 
este : vor putea miniștrii finanțelor 
să găsească peste o săptămină, cind 
se vor intîlni din nou, de data 
aceasta la Washington, soluția mi
raculoasă ca să oprească această 
criză monetară ? Răspunsul de
pinde in mod direct de faptul dacă 
se va renunța la paliative și se 
vor căuta soluții adevărate, care 
cer, în primul rind, înlocuirea po
liticii de înarmare și încordare in
ternațională printr-o politică de 
pace și colaborare cu toate țările, 
indiferent de sistemul lor social- 
politic.

Premierul Maltei, D Mln- 
toff, și-a încheiat vizita oficială la 
Londra. Surse oficiale britanice au 
făcut cunoscut că negocierile purtate 
asupra viitorului bazelor 
Malta s-au încheiat fără 
zultat.

engleze din 
nici un re-

Vicepremierul 
Francesco de Martino,a(lat 
intr-o vizită oficială la Bonn, a avut 
o întrevedere cu vicecancelarul și 
ministrul afacerilor externe vest-ger- 
man, Walter Scheel. Au fost exami
nate, după cum precizează agenția 
italiană de presă A.N.S.A., principa
lele probleme politice internaționale.

italian

Alegeri municipale în 
NorVC^ia. Aproximativ 2 600 000 
de alegători norvegieni se vor pre
zenta astăzi și luni in fața urnelor 
pentru a desemna consilierii munici
pali ai celor 444 de orașe. Alegerile 
municipale norvegiene sint, in gene
ral, dominate de problemele politice 
locale. Anul acesta, insă, scrutinul, 
local va constitui un prim-test in 
ceea ce privește atitudinea opiniei 
publice norvegiene față de intrarea 
țării in Piața comună.

Alte trei mii de noi cazuri 
de holeră au fost depistate 
în întreaga lume de 13 5fir5i- 
tul săptăminii trecute și pină In pre
zent, se arată intr-un raport statis
tic al Organizației Mondiale a Sănă
tății. In aceeași perioadă, au decedat 
500 de bolnavi de holeră. Potrivit ra
portului O.M.S., cele mai frecvente 
cazuri au fost înregistrate în țările 
slab dezvoltate din Africa și Asia, 
In Europa au fost semnalate numai 
26 de cazuri, din care 22 in Spania, 
2 în Franța și 2 în Suedia.

Pe nava iugoslavă „Rag- 
na Gorthon", ancorată in por- 
tul Rijeka, a izbucnit un incendiu, 
în care și-au pierdut viața 13 per
soane, informează agenția Taniug. 
Se fac cercetări pentru elucidarea 
cauzelor care au dus la izbucnirea 
incendiului.

N. PLOPEANU

La galeriile de artă din Pinar 
del Rio a fost inaugurată expo
ziția „România socialistă în anii 
1966—1970", care înfățișează as
pecte ale dezvoltării multilate
rale a țării noastre in cincina
lul trecut. La festivitatea inau
gurării au participat Abel Cuel
lar. delegat permanent al Con
siliului Național al Culturii din 
Cuba pentru provincia Pinar 
del Rio Petre lonescu, ambasa
dorul României la Havana, oa
meni de cultură și artă. Au 
luat cuvin tul Abel Cuellar și 
Petre lonescu.

La Sofia a început turneul 
Teatrului de Comedie din Bucu
rești. Artiștii români au pre
zentat in sala Teatrului satiric 
de stat, piesa dramaturgului Al. 
Popescu, intitulată „Croitorii cei

mari din Valahia", care s-a 
bucura' de o frumoasă primire 
din partea spectatorilor sofioți. 
Simbătă artiștii români au pre
zentat piesa lui Bertolt Brecht 
„Dispariția lui Galy Gay“.

Televiziunea franceză a pre
zentat sîmbătă pe programul 1 
muzică populară românească in
terpretată la nai de Gh. Zamfir. 
Publicul larg a luat astfel cu
noștință de noul ciclu de con
certe pe. care artistul român și 
ansamblul său le prezintă in 
sala Teatrului Gaite-Montpar- 
nasse din Paris. Formația de 
muzică populară românească va 
da concerte la Paris timp de 
aproximativ 6 săptămini, după 
care va întreprinde un turneu 
in mat multe orașe ale Franței.
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