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DECRET
privind conferirea ordinului „23 August'* 
clasa I uzinei constructoare de mașini

„23 August** București
Pentru contribuția adusă la in

dustrializarea țării, participarea ac
tivă a colectivului Ia opera de 
construire a socialismului și me
ritele sale în promovarea progre
sului tehnic al economiei naționa
le, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la înființarea uzinei.

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Se conferă ordinul „23 August" 
clasa I Uzinei constructoare de 
mașini „23 August" din municipiul 
București.
Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

O ENTUZIASTĂ MANIFESTARE

A DRAGOSTEI Șl ATAȘAMENTULUI 
FAȚĂ DE PARTID

DECRET
privind conferirea titlului de „Erou 

al Muncii Socialiste**
Cu prilejul aniversării a 50 de 

ani de la înființarea Uzinei con
structoare de mașini „23 August" 
din municipiul București,

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 adusă 
la dezvoltarea Uzinei constructoa

re de mașini „23 August" se con
feră titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" și medalia de aur „Secera 
și Ciocanul" tovarășilor :

Andrei Bașa, șef de atelier; 
Gheorghe Buruc, șef de echipă ; 
Vasile Iscru, mecanic șef.
Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

prilejuită de prezența tovarășului Nitolae Ceaușescu

Iu aniversarea Uzinelor „23 August" din Capitulă

CLUJ

Succese de prestigiu 
în producție

în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, miercuri 
a avut Ioc sărbătorirea a 50 
de ani de existență a marii 
uzine bucureștene ,,23 Au
gust”.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit 
de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Pană, Ion 
Stănescu.

Pentru a participa la sărbă
torire au venit, de asemenea, 
tovarășii Alexandru Senco- 
vici, președintele Comisiei 
pentru industrie, construcții 
și transporturi a Marii Adu
nări Naționale, Pavel Ștefan, 
secretar al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, numeroși dintre 
foștii muncitori, inqineri și 
tehnicieni ai uzinei, astăzi 
pensionari, sau cărora în de
cursul anilor le-au fost în
credințate munci de răspun
dere în activul de partid și 
de stat.

întregul colectiv al uzine
lor, mîndru de tradițiile sale 
revoluționare, muncitorești, 
de încrederea și prețuirea pe 
care partidul și guvernul i-o 
acordă, ca și întregii cla
se muncitoare, a întîmpinat 
cu un vibrant entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe ceilalți conducători de 
partid și de stat veniți să 
participe la aniversarea u- 
zinei.

Destinul acestei vestite întreprin
deri bucureștene purtind pe frontispi
ciul ei un nume cu valoare de sim
bol este legat de însăși istoria patriei 
noastre din aceste cinci decenii, de 
lupta maselor populare, conduse de 
gloriosul partid al comuniștilor, pen
tru libertate și dreptate socială, pen
tru triumful acestor idealuri și făuri
rea orinduirii noi socialiste. In ace
lași timp, întreaga dezvoltare a uzi
nelor ilustrează in mod strălucit jus
tețea politicii partidului de industria
lizare socialistă, de înflorire a Româ
niei socialiste.

Sint încă vii în memorie aminti- 
l ’e începutului. Acum o jumătate de 
’eac, pe aceste locuri se înfiripa un 
modest atelier, cu citeva strunguri și 
mașini pentru reparatul locomotive
lor și revizia vagoanelor. Fabrica și 
oamenii ei aveau să cunoască anii 
grei, întunecați, ai exploatării capi
taliste, ai fascizării țării. Dar aici, ca 
și in celelalte întreprinderi ale țării, 
muncitorii, constituiți intr-o puter
nică organizație a Partidului Comu
nist Român, desfășoară o luptă eroică 
împotriva exploatării, a reacțiunii in
terne, a cotropitorilor hitleriști. In- 
fruntind teroarea, ei înalță, in 1933, 
pe zidurile uzinei, steagul roșu, in 
semn de solidaritate cu greviștii de 
la Grivița. In zilele fierbinți ale lui 
August 1944, râspunzind chemării 
partidului comunist, mulți se înro
lează in detașamentele de luptă pa
triotică, participă la eliberarea Capi
talei și a patriei, iar apoi, prin muncă 
entuziastă, la refacerea economiei 
țării, la susținerea frontului antihitle
rist

în ultimul sfert de veac, uzina a 
trăit, deopotrivă cu întreaga țară, 
prefaceri înnoitoare, a cunoscut un 
nou și înfloritor destin. Reconstruită 
din mers, ea și-a adus o contribuție 
de preț la realizarea primelor pla
nuri anuale și cincinale, la vasta o- 
perâ de industrializare, chezășia edi
ficării socialiste a patriei.

Fiecare an a înscris pe harta în
treprinderii noi capacități de pro
ducție, astfel incit se poate spune că 
uzinele „23 August“ sint o creație a 
vremii noastre, socialiste. Produc
ția uzinei depășește astăzi de 5 
ori pe cea a anului 1948. Marea 
întreprindere bucureșteană a contri
buit la echiparea cu utilaje moderne 
a peste 90 de obiective industriale. 
Aproape că nu există unitate indus
trială importantă in care să nu re
găsim o parte din munca colectivu
lui de la „23 August" ridicată la 
parametri tot mai inalți de tehnica 
modernă cu care socialismul a in
vestit uzina. Muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor le-a revenit sar
cina de răspundere — îndeplinită cu 
succes — de a asimila in producție, 
intr-un termen scurt, mașini și uti
laje complexe, de înaltă tehnicitate 
cerute de economia națională : lo
comotive Diesel hidraulice cu 
puteri Intre 250 și 1 250 cp, 
grupuri de forță de 350 și 700 
cp, linii de ciment și prese

(Continuare în pag. a H-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, tuturor oame
nilor muncii de la uzinele „23 
August", un salut călduros din par
tea Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România. (Aplauze 
puternice, prelungite). De aseme
nea, doresc să vă adresez calde fe
licitări cu prilejul acestei sărbă
tori — împlinirea a 50 de ani de e- 
xistență a uzinelor — și mai cu sea
mă cu prilejul înmînării Ordinului 
„23 August" întregului colectiv de 
oameni ai muncii de aici. Această 
distincție înseamnă o apreciere a 
activității depuse de întregul co
lectiv în anii construcției socialis
te și, totodată, o expresie a încre
derii în capacitatea colectivului 
uzinei de a-și realiza cu succes sar
cinile care îi stau în față. (Aplauze 
prelungite). Dați-mi voie să feli
cit, de asemenea, pe noii Eroi ai 
Muncii Socialiste din uzina dum
neavoastră, pe ceilalți tovarăși 
care au fost sau vor fi distinși cu 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România și să le urez, lor și 
dumneavoastră, noi succese în în
treaga activitate. îmi exprim dorin
ța ca la sfîrșitul cincinalului să a- 
vem și alți Eroi ai Muncii Socialis
te în această uzină. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Am fost în nenumărate rînduri 

Unul din multele semne ele prejuirii, ale dragostei pentru conducătorul iubit al partidului

în întreprinderea dumneavoastră, 
am vizitat astăzi citeva secții și 
constat cu satisfacție că, în decursul 
ultimilor ani, uzina „23 August" a 
obținut succese remarcabile. Noile 
secții și fabrici ale uzinei, dotate 
modern, produc multe mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate. Vă 
puteți înfățișa cu mîndrie în fața 
clasei noastre muncitoare, a po
porului, cu rezultatele pe care 
le-ați obținut în anii socialismului, 
în cincinalul trecut ; prin înalta lor 
tehnicitate, unele din produsele uzi
nei pot concura cu succes produse 
similare de pe piața internaționa
lă. Subliniez aceasta deoarece con
sider că acum, la a 50-a aniversa
re a uzinei, trebuie să menționăm 
drumul glorios parcurs de întregul 
colectiv in ridicarea pregătirii sale 
tehnice, în ridicarea nivelului teh
nic al producției. Constituie în- 
tr-adevăr o mîndrie, atît pentru 
colectivul dumneavoastră, cît și 
pentru întregul nostru popor, felul 
în care oamenii muncii de la „23 
August" își îndeplinesc obligațiile 
față de cauza socialismului. (A- 
plauze puternice, prelungite).

După cum s-a arătat aici, în cei 
peste 20 de ani de economie plani
ficată, în uzina dumneavoastră s-a 
investit circa un miliard de lei. A 
crescut producția, a sporit numă
rul muncitorilor — și aceste reali
zări constituie și baza trainică 
pentru activitatea viitoare. După 
cum vă amintiți, la adunarea ge
nerală din iarnă am stabilit împre

ună să dezvoltăm mai rapid uzina, 
să asigurăm însușirea unor noi pro
duse și să ridicăm gradul lor de 
tehnicitate. Ca urmare a planului 
de dezvoltare refăcut, în numai 5 
ani se va investi pentru dezvolta
rea uzinei peste un miliard de lei, 
deci mai mult decît s-a investit în 
ultimii 25 de ani. (Aplauze puter
nice). Este adevărat că pe această 
bază se prevede și dublarea pro
ducției — și anume creșterea ei de 
la un miliare} și jumătate în 1970, 
la circa 3-rnilîarde în 1975. Deși re
prezintă o creștere mare, totuși 
față de investițiile pe care le fa
cem, această sporire a volumului 
producției este încă mică. Desigur, 
ținem seama de faptul că o parte 
din capacități vor intra în produc
ție spre sfîrșitul cincinalului, dar 
sperăm că realizînd aceste investi
ții, în următorul plan cincinal vom 
obține o producție și mai mare. 
De altfel, trebuie să avem în ve
dere că se lucrează de pe acum la 
întocmirea prognozelor de dezvol
tare a economiei pînâ îrt 1990. Uzi
na dumneavoastră nu va rămîne 
la nivelul lui 1975 ; ea nu va ră
mîne nici la nivelul a 15 000 de 
oameni, ci probabil, încă în 1980, 
va trebui să numere aproape 20 000 
— dacă nu peste 20 000 — și să 
crească în continuare. Ca atare, și 
valoarea producției va trebui să 
crească — și ne gîndim să ajungă 
în perspectivă la 7—8 miliarde, ți- 
nînd seama de dotarea tehnică, de 

puternicul colectiv de muncitori, 
tehnicieni, ingineri pe care îl a- 
vem aici. (Aplauze puternice).

După cum vedeți, apreciind re
zultatele pe care le-ați obținut 
pînă acum, ne gîndim la ceea ce 
trebuie făcut în următorii ani, pen
tru îndeplinirea actualului cincinal. 
Aș dori să menționez, cu satisfac
ție, că ați obținut rezultate bune pe 
primele 8 luni, ceea ce înseamnă 
că programul pe care-1 aveți este 
pe deplin realizabil, că el cores- 
punde forței și capacității munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor 
de la uzinele „23 August". Sînt 
convins că prevederile acestui pro
gram vor fi nu numai realizate, dar 
și depășite ! (Aplauze prelungite).

M-am referit la cîteva din pers
pectivele pe care trebuie să le a- 
vem în vedere în dezvoltarea uzi
nei dumneavoastră, care este în 
prezent una dintre cele mai mari 
întreprinderi constructoare de ma
șini din țara noastră, și sper că 'va 
continua să-și mențină acest loc și 
în viitor. Trebuie să avem în ve
dere că în cincinalul actual, în ca
drul industrializării socialiste, al 
realizării sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea privind apropie
rea României din punct de vedere 
economic de țările avansate, este 
necesar să dezvoltăm în ritm ra
pid industria constructoare de ma
șini spre a asigura, pe această 
bază, înzestrarea întregii noastre 

(Continuare în pag. a III-a)

CLUJ (Corespondentul „Scin- 
teii", Al. Mureșan). Cu citeva 
zile in urmă, inseram in coloa
nele ziarului nostru faptul că 
întreprinderile industriale ale 
județului Cluj și-au îndeplinit 
angajamentele anuale la produc
ția marfă, precum și la peste 20 
sortimente principale. Acum, a- 
nunțăm un nou și important 
succes : în seara zilei de 22 sep
tembrie, unitățile industriei de 
stat din județ și-au realizat pla
nul pe primele 9 luni ale anului 
la producția globală. S-au creat 
astfel condiții ca pină la sfirși- 
tul lunii, producția suplimentară 
la acest important indicator să 
fie de aproximativ 250 milioane 
lei. In ceea ce privește produc

Pe cîmp sînt încă 
prea multe furaje, 

iar în siloz 
prea puține

Cooperativele agricole să recupereze 
intirzierea la recoltare

în fiecare săptămînă, la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor se centrali
zează datele privind evoluția princi
palelor lucrări de sezon. Dintre aces
tea, o parte se referă la mersul in
silozării furajelor — una din princi
palele lucrări de sezon care condițio
nează intr-o măsură hotăritoare spo
rirea producției de lapte și carne. O 
primă constatare : întreprinderile a- 
gricole de stai din județul Brăila au 
realizat planul anual de însilozare in 
proporție de 108 la sută, iar cele din 
județele Mureș și Dolj sută la sută. 
Pe ansamblul I.A.S., pînă in ziua de 
17 septembrie, planul de însilozare a 
fost realizat in proporție de 65 la 
sută. I’ină la aceeași dată, in coope
rativele agricole s-a realizat numai 
27 la sută din cantitatea de furaje 
prevăzută.

Ceea ce interesează este nu nu
mai stadiul atins, ci și ritmul lucră
rilor. In acest sens se relevă efectul 
măsurilor întreprinse de organele de 
partid și agricole din județul Co- 
vasna, unde graficul de însilozare 
săptăminal in cooperativele agricole 
este realizat în proporție de 180 la 
sută, iar in județul Galați — 108 la 
sută. Exemplul pe care-1 oferă a- 
ceste județe situate in zone climate
rice diferite, precum și altele, unde 
graficele de însilozare sint realizate 
intr-o proporție ridicată, atestă că a- 
tunci cind se iau măsuri hotărite 
pentru impulsionarea lucrărilor, cind 
mijloacele mecanice; de transport și 
forțele de muncă sint folosite la în
treaga capacitate se obțin rezultate 
foarte bune.

Totuși, in perioada 10—17 septem
brie a.c., în cooperativele agricole s-a 
insilozat numai 49 la sută din can
titatea de 660 000 tone nutrețuri pre
văzute in grafice, ceea ce reprezintă 
extrem de puțin. Este adevărat că 
ploile persistente au încetinit ritmul 
lucrărilor, totuși, nu numai cauzele 
obiective pot explica de ce in jude
țele Harghita, Neamț, Caraș-Severin 
și Vilcea graficele intocmite pentru 
perioada amintită au fost realizate 
in proporție de numai 5—11 la sută.

Vremea prielnică insilozării trebuie 
să determine organele agricole, con
ducerile unităților să acționeze mai 
energic pentru materializarea indi
cațiilor privind creșterea ponderii 
furajelor de volum in rația animale

ția marfă, depășirea se va ridica 
la circa 275—280 milioane Iei, 
in aceasta incluzindu-se și reali
zările suplimentare ale industriei 
cooperatiste. Se vor realiza, 
peste plan, pînă la sfirșitul lunii 
circa 760 tone oțel, peste 6 000 mc 
prefabricate din beton armat, 
2 000 mc cherestea rășinoase, 
confecții în valoare de 4 mili
oane lei, medicamente și altele. 
Printre unitățile industriale care 
și-au înscris primele numele pe 
lista celor cu planul îndeplinit 
pe cele trei trimestre se află 
fabrica de medicamente „Tera
pia", fabrica de porțelan, com
binatul de exploatare și indus
trializare a lemnului, uzina me
canică de material rulant „16 
Februarie" și altele.

lor. în cadrul acestora, nutrețurile 
insilozate pot și trebuie să constituie 
o sursă principală de substanțe nu
tritive, la un preț de cost cit mai re
dus. Preocuparea pentru stringerea 
și insilozarea unei cantități cit mai 
mari de nutrețuri reprezintă totodată 
un mijloc eficient de optimizare a 
rațiilor furajere in sensul înlăturării 
risipei și a consumului exagerat de 
concentrate. Nu se poate spune că 
aceste probleme nu sint cunoscute 
specialiștilor, lucrătorilor din dome
niul zootehniei. Ceea ce vrem să 
subliniem este necesitatea imperioasa 
de a combate mentalitatea care mai 
dăinuie pe alocuri că „insilozarea 
mai poate fi aminatâ", câ se poate 
realiza oricum tonajul planificat. In 
multe unități unde insilozarea nu se 
consideră o lucrare urgentă se ajunge ' 
să fie solicitate concentrate din ma
gaziile statului, in timp ce nutrețu
rile proprii se degradează pe cimp.

Dintre multiplele probleme ce*se 
cer rezolvate in domeniul zootehniei, 
insilozarea are caracterul cel mai 
urgent, "esțe o treabă de sezon care 
nu poate fi aminatâ sub nici un mo
tiv, intrucit oricind pot surveni 
brume care să deprecieze în cimp 
sute de mii de tone de masă verde. 
In prezent, cind s-au aglomerat multe 
Lucrări, este necesar sâ se organizeze 
temeinic munca, astfel incit insiloza
rea sâ se încheie in cel mai scurt 
timp, sâ se realizezi; integral cantită
țile de siloz prevăzute in balanțele 
furajere. Principalul este să fie uti
lizată întreaga capacitate de lucru a 
mijloacelor de recoltare, transport și 
tocare, să se organizeze întrajutora
rea intre ferme și unități, să se con
centreze forțele acolo unde se con
stată rămineri in urină. Este impe
rios necesar ca in aceste zile să fie 
repartizate mai multe mijloace me
canice și atelaje pentru intensificarea 
recoltării, transportului și insilozării. 
Acum este indispensabilă munca de 
indrumare și control din partea or
ganelor și organizațiilor de partid 
din agricultură pentru a sprijini con
ducerile fermelor și unităților agri
cole să acționeze energic și rapid In 
scopul realizării și depășirii grafice
lor de Însilozare, -asigurării cantități
lor de furaje prevăzute și a unor re
zerve cit mai mari in fiecare uni
tate agricolă.

C. BORDEIANU
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Cuvinte rostite cu emoție 
intr-un dialog muncitoresc 
cu conducătorii partidului

La intrarea in marea întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat stat 
întîmpinați de tovarășii Dumitru 
Popa, membru a! Comitetului Ex- - 
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
a! Comitetului municipal București 
al P.C.R.. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, ing. 
Alexandru Roșu, directorul general 
al întreprinderii, ing. Marin Enache. 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei, de membrii comitetului de di
recție și ai comitetului de partid. Nu
meroși muncitori aflați in intimpi- 
nare înconjoară cu dragoste pe se
cretarul general al partidului, acla
mă. oferă buchete de flori.

In țața unei machete reprezentind 
uzinele ..23 August" — întreprinderea 
se întinde pc o'suprafață de 72 ha 
— directorul general prezintă fazele 
succesive ale dezvoltării acestei im
portante unități industriale de la în
ființare pină in prezent, precum și 
investițiile prevăzute in actualul cin
cinal. Pe machetă se pot observa nu
meroasele construcții care au ampli
ficat din etapă in etapă capacitatea 
de producție a uzinei — hale, ate
liere, depozite — insumind o supra
față clădită de peste 21 ha. Alte hale 
noi pentru mecanică, forjă, turnăto
rie, depozite de carburanți, materii 
prime, centrală de forță etc, totali
zând circa 12 ha, urmează a fi exe
cutate pină in 1975 sau după acest 
an. Se subliniază că valoarea investi
țiilor din actualul cincinal este mai 
mare decît cea din ultimii 25 de ani 
la un loc. La finele actualului cinci
nal* gradul de ocupare economică a 
suprafeței uzinei va avea un indice 
superior celui actual.

La parterul corpului administrativ 
central, oaspeților li se prezintă o 
expoziție jubiliară. Sint sugestiv în
mănuncheate aici fotografii, docu
mente, grafice care oglindesc evoluția 
uzinei, a produselor realizate in de
cursul timpului. Se poate urmări di
namica producției de mijloace rulan
te. In cei 50 de ani de existență a 
uzinei au fost construite, printre al
tele, 2 439 de diverse vehicule de 
iracțiune feroviară, numeroase tipuri 
de vagoane pentru transport, precum 
și utilaje pentru majoritatea mari
lor obiective industriale ale Româ
niei socialiste.

Se evidențiază faptul că. datorită 
investițiilor alocate, creșterii gradului 
de tehnicitate și a’ calificării cadre
lor. in ultimii 20 de ani producția 
a crescut de peste 7 ori, urmind ca 
acest nivel să se dubleze in actualul 
cincinal, productivitatea muncii a 
sporit in același timp de circa 5 ori. 
iar ciștigul mediu al saiariaților de 
peste 3 ori. Uzina a devenit un par
tener cunoscut și apreciat pes
te hotare. Volumul exporturi
lor a crescut de 4 ori in cin
cinalul trecut, față de perioada 1950— 
1955. produsele realizate la „23 Au
gust" : motoare diverse, locomotive, 
utilaje industriale, echipamente de 
frină. fiind cerute și vindute in 25 de 
țări. Se informează că volumul ex
portului direct și indirect se ridică 
la circa 25 la sută din intreaga pro

Muncitorii uzinei „23 August" intîmpino cu deosebita câldură pe inalfii oaspeți

nele ,,23 August* continuA să se afle 
in primele rinduri pentru Înfăptui
rea hotfcririlor istorice ale Congresu
lui al X-lea al partidului, pentru 
transpunerea In practică a progra
mului de educație comunistă a po
porului. propus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce-1 revin in ac
tualul cincinal, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

ducție a uzinei. Pentru 1975 se pre
vede ca acest indice să crească la 
30 la sută. Secretarul general reco
mandă să se sporească eforturile in 
această direcție, astfel incit, la sfir- 
șitul cincinalului, volumul exportului 
să atingă cola de 50 la sută din vo
lumul producției.

In halele de producție, acolo unde, 
dobindese contur real mașinile și a- 
grcgatele. secretarul general al parti
dului, ceila’ți conducători de partid 
și de stat sint salutați cu dragoste 
și stimă, cu călduroase ovații de 
muncitori și muncitoare, de tehni
cieni. de ingineri, care le ies in in- 
timpinare cu flori. Din mulțime se 
aud urările „Trăiască tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască secre
tarul general al partidului !".

Oaspeții se opresc la secția de mă
celărie, sector modern utilat, a cărei 
clădire a fost recent dată în func
țiune. Muncitorii de aci. printre care 
cei din brigăzile conduse de Anghel 
Ungureanu și Petre Scăunaș, reali
zează cu pricepere și artă modelele 
unor piese complicate, care urmează 
a fi turnate in metal. Sint prezentate 
citeva procedee tehnologice noi de 
execuție a modelelor diverselor piese 
cu forme complexe, precum și o serie 
de metode de confecționare a unor 
modele de piese de dimensiuni mari 
și foarte mari. Gazdele informează că 
in execuția de modele s-a trecut la 
utilizarea unor materiale sintetice 
(vinidur, polistiren expandat, rășini 
epoxidice) fapt care a determinat re
ducerea anuală a consumului de lemn 
cu 120 mc. iar a duraluminiului cu 
2.5 tone. Urmărindu-se fluxul tehno
logic. funcționarea mașinilor com
plexe. multioperaționale ale ateliere
lor. se remarcă buna organizare a 
muncii.

Trecindu-se pe lingă un șir de hale, 
silozuri și depozite de materii prime, 
aflate in plină construcție, se ajunge 
la turnătoria de neferoase, secție de 
producție intrată in funcțiune anul 
trecut. Vasta clădire dă impresia unui 
gigantic laborator, în care metalul 
clocotește, încins in puternice retorte. 
Nimic din sumbrul aspect al vechilor 
turnătorii, pline de fum și de praf. 
Hala, utilajele strălucesc in bătaia ra
zelor de soare, care pătrund generos 
prin luminătoarele de sticlă. Oaspeții 
se opresc citeva momente in fața unor 
panouri, care ilustrează dinamica 
principalilor indicatori de producție 
ai secției. Este evidențiat faptul că. 
in comparație cu anul Î970, data cind 
a intrat in funcțiune turnătoria, pro
ducția fizică a crescut cu 48 la sută, 
urmind ca aceasta să se tripleze pină 
in 1975.

Se urmărește procesul tehnologic 
de realizare a uneia dintre cele mai 
complicate piese turnate pentru mo
toarele de 1 100 CP destinate nave
lor, locomotivelor și grupurilor de 
foraj. Secretarul general al partidu
lui dă o înaltă apreciere faptului că 
tehnologia respectivă constituie rodul 
muncii de creație a specialiștilor uzi
nei, ceea ce confirmă largile posi
bilități ale gindirii tehnice roma
nești. De altfei, uzina „23 Augusi" 
este cunoscută pentru realizările 

inovatorilor săi. In ultimii 20 de ani, 
uzina a înregistrat 11 522 de propu
neri de construcții de mașini, organe 
do mașini, procedee noi tehnologice 
sau îmbunătățiri tehnice. Din acestea, 
mai mult de jumătate au fost găsite 
valoroase și aplicate in practica.

Din nou intr-o hală, recent con
struită ; atelierul eboșare, secție in 
care se execută prelucrarea primară 
a pieselor turnate. Impresionează plă
cut uriașele mașini in plină funcți
une — strunguri carusel, înalte de 
ci ți va metri, raboteze-freze cu masa 
de 9 metri lungime și deschiderea de 
2 metri, freze laterale și multe altele, 
agregate de mare tehnicitate, reali
zate de industria noastră construc
toare de mașini.

Oaspeții sini invitați să urmărească 
procesul tehnologic de eboșare și im- 
bătrinire artificială a pieselor execu
tate din fohtă „Meehanite", care sint 
livrate, in cadrul unei colaborări in
dustriale, întreprinderii vecine, Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
București.

Printre aceste subansamble se nu
mără piesele pentru toată familia de 
strunguri carusel, frezele portale. 
mașinile de găurit, alezat și frezat, 
mașinile de rectificat tip „Fortuna" 
și „Justina". Utilajele moderne cu 
care este înzestrată secția, nivelul 
înalt de calificare al colectivului au 
permis ridicarea continuă a produc
ției.

La curățătoria de piese turnate 
retine atenția o modernă linie teh
nologică de sablaj și grunduire de 
mare capacitate, realizată cu mij
loace locale, după un proiect comun 
al specialiștilor uzinei și Institutului 
ele proiectare pentru uzine .și insta
lații din industria construcțiilor de 
mașini.

In uzină a fest inițiată o largă ac
țiune de autodotare cu agregate și 
utilaje, punindu-se astfel in practică 
indicațiile prețioase date de secreta
rul general in cursul vizitelor ante
rioare in această mare întreprindere 
bucureșteană, și îndeosebi cu prile
jul adunării generale a saiariaților. 
Sint enumerate citeva dintre reali
zările obținute, pe această linie, în 
uzină : transformatorul de 3 500 kva 
pentru cuptoarele electrice, instalația 
pentru spart fontă cu o productivi
tate de 15—20 tone pe schimb, cup
torul cu gaze pentru încălzit arborii 
cotiți, instalația pentru turnarea cen
trifugală, mașina de găurit cu cap 
reglabil, diverse tipuri de prese, a- 
gregate de vopsire, spălare și uscare 
de piese, standuri de probe, mașini 
diverse, realizări al căror aport în 
procesul tehnologic contribuie la mo
dernizarea producției și economisirea 
unor importante sume care ar fi fost 
necesare pentru achiziționarea lor.

Acestei acțiuni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ii dă o înaltă apreciere și 
recomandă a fi utilizate toate mijloa
cele in vederea realizării de noi ma
șini, agregate, piese de schimb, scule 
și dispozitive necesare iitit uzinei, 
cit și altor întreprinderi din sec
torul construcției de mașini.

Secretarul general recomanda tot
odată conducerii ministerului și uzi
nei să se preocupe de dezvoltarea 
mai rapidă a oțelăriei și a turnăto
riei.

Pe una din căile ferate uzinale se 
află garate citeva exemplare din noile 
tipuri de locomotive Diesel hidraulice, 
în familia cărora intră mașini cu pu
teri cuprinse intre 250 și 1 250 C.P. Pe 
pereții laterali ai elegantelor mașini 
strălucește marca „F.A.U.R.", cunos
cută atit la noi, cit și pe liniile ferate 
a numeroase alte țări. Se arată că ;i- 
ceastă emblemă, simbol al măiestriei 
tehnice a colectivului uzinei', urmea
ză a fi implantată pe suie de no> 
locomotive care vor ieși pe porțile 
uzinei. Producția in acest domeniu 
va crește pină in 1975 de aproa
pe 11 ori față de 1950 și de două 
ori comparativ cu anul trecut. Fami
lia acestor vehicule de tracțiune fero
viară va fi întregită, in cursul acestui 
an. cu noi tipuri de locomotive Diesel 
electrice, cu puteri intre 1 000—1 500 
C P. proiectate in uzină, și cu ca
racteristici superioare.

Următorul popas il constituie secți i 
de mecanică grea. Aici se realizează 
piesele de performanță ale uzinei. 

destinate beneficiarilor interni și ex
portului.

Secretarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și de stat 
zăbovesc in fața mașinilor moderne 
cu ajutorul cărora se făuresc suban-ț 
samble de mare tehnicitate, destinate 
industriilor siderurgică, chimică, ma
terialelor de construcții etc. Se află 
aci, in plin proces de producție, com- 
presoare de mare capacitate, părți 
compOnenie ale unui laminor, cuptoa
re și mori de ciment, prese, multe din 
ele urmind a fi exportate.

Intr-un colț al uriașei hale se află 
amenajată o mică expoziție, care în
fățișează realizările obținute de co
lectiv. De aici au pornit utilaje diver
se pentru mari obiective industriale 
ale cincinalelor anterioare. Colectivul 
secției a adăugat la bilanțul succese
lor sale diversificarea familiei de pie
se hidraulice, care cuprinde azi ti
puri cu 6 și 15 etaje, de 150 și 400 
de tone forță, precum și mărirea 
gamei de compresoarc.

In aceeași expoziție pot fi văzute o 
serie de scule noi de mare eficacitate 
introduse recent in procesul tehnolo
gic. printre care plăcuțe din carburâ 
metalică, realizate de specialiștii uzi
nei, in colaborare cu cei ai Institutu
lui de cercetări metalurgice, pile disc 
pentru polizarea metalelor neferoase, 
dorn de centrat cu aripioare elastice 
și altele.

De secretarul general al partidului 
se apropie frezorul Vasile Popescu, 
oierindu-i un buchet de flori. „Să ne 
trăiești ani mulți și fericiți, tovarășe 
Ceaușescu — spune el, rostindu-și cu 
emoție cuvintele. Vă mulțumim din 
ihiniă pentru grija pe care o purtați 
oamenilor muncii, pentru tot ce fa
ceți ca patria noastră să înflorească. 
Vă rugăm să vă simțiți la noi ca in
tr-o adevărată familie muncito
rească".

Halele secției motoare. Zumzetul 
mașinilor, cu care se făuresc inimi de 
mașini, creează o puternică impresie 
de forță, de dinamism. In tot acest 
tumult răsuna aplauzele și ovațiile 
puternice ale muncitorilor, care lasă 
o clipă lucrul spre a-și exprima sen
timentele de dragoste față de partid 
și conducătorul său.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește și schimbă citeva cuvinte cu 
făuritorii de motoare, care i se adre
sează direct, apropiat, muncitorește.

Pe liniile tehnologice este urmă
rit procesul fabricării pistoanelor. su
papelor, axelor cardanice. bielelor, 
arborilor cu came și altor piese com
ponente ale motoarelor. Este apre
ciat, intre altele, faptul că, la unele 
motoare fabricate după diverse licen
țe străine, gradul de asimilare a a- 
tins proporții de aproape 100 la sulă-

Citeva panouri infâfișează realiză
rile in construcția de motoare a uzi
nei. Se poate citi că producția sec
ției a crescut de 3,29 ori in ultimii 
20 de ani, acest nivel urmind a ee 
dubla pină la finele . actualului.. cia- 
cinal. Concomitent cu sporirea pro
ducției, s-au îmbunătățit substanțial 
performanțele motoarelor.

In marea hală se remarcă faptul 
că la multe . mașini lucrează femei. 
Este și aceasta o expresie a aplică
rii indicației date de secretarul ge
neral la adunarea generală a saiaria
ților uzinei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se apropie de muncitoarea 
Eugenia Vasile care, calificată la lo
cul de muncă, lucrează la strung. Se 
interesează de condițiile de muncă și 
de viață, ii urează succese, sănătate 
și fericire.-

Secretarului general al partidului i 
se prezintă, apoi, o soluție energetică 
nouă, menită să ridice caracteristi
cile motoarelor realizate aci, precum 
și standurile de probă pentru fabri
cația curentă. Este apreciat faptul că 
standurile de probă și rodaj meca
nic, amenajate prin autodotare. au 
un grad de tehnicitate foarte ridi
cat.

Secretarul general al partidului re
comandă conducerilor ministerului și 
uzinei să persevereze neobosit in ac
tivitatea de modernizare a procese
lor tehnologice, și a produselor, ast
fel incit uzina „23 August", al cărui 
renume este binecunoscut, să con
stituie și in viitor un post de avan
gardă al industriei noastre construc
toare de mașini.

Munca se apreciazâ la fața locului, în mod concret

Sub semnul unei tradiții 
bogate, al unei perspective 

strălucite, mobilizatoare
In hala centrală a secției de loco

motive are ioc. după încheierea vi
zitei, adunarea festivă consacrată u- 
niversării a 50 de ani de existență 
a întreprinderii.

Se afiă aci mii de muncitori, in
gineri, tehnicieni, lucrători in apara
tul administrativ, foști muncitori ai 
uzinei, invitați din alte unități indus
triale -bueufeștene constructoare c!e 
mașini, -.po macaralele portabile se 
văd drapele roșii și tricolore, lo- 
tiihci care 'slăvesc partidul, patria 
noastră - Republica Socialistă Româ
nia, un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe mari panouri 
se poate citi : „Ccaușcscu-P.C.R." : 
„Ceaușescu și poporul", lozinci re
luate cu dragoste de toți cei pre- 
zenți.

tn hală domnește o atmosferă de 
puternic entuziasm.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și dc stat, este 
primită cu aplauze și îndelungi o- 
vații. Colectivul de muncitori, ingi
neri șl tehnicieni de la „23 August", 
acest puternic detașament al clasei 
noastre muncitoare, exprimă nestră
mutatul său atașament la politica in
ternă și externă a partidului, hotă- 
rirea sa de a da viață sarcinilor tra
sate dc partid, indicațiilor secretaru
lui general.

Adunarea este deschisă de tovarășul
Dumitru Popa, care “ spub :

Sărbătorim astăzi aniversarea a 
cinci decenii de existență a uzinei „23 
August", pilon important al industriei 
constructoare de mașini, unitate de 
bază a economiei Capitalei. Născută 
o dată cu partidul, al cărui glorios se
micentenar l-am aniversat in acest an, 
uzina „23 August" s-a afirmat in is
toria industriei românești, a clasei 
noastre muncitoare ca o puternică ci
tadelă a conștiinței muncitorești revo
luționare. ale cărei tradiții militante 
sint adine și organic legate de istoria 
de muncă, jertfe și biruințl a tuturor 
locuitorilor Bucureștiului, a întregu
lui popor român.

In numele organizației de partid a 
Capitalei, al detașamentului de co
muniști și salariați ai prestigioasei 
uzine „23 August", salutăm cu bucurie 
prezența la această însuflețită sărbă
toare muncitorească a conducerii, de 
partid și de stat, in frunte cu secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Succesele dobindlte de uzina „23 
August", realizările ce au fertilizat 
toate compartimentele vieții materiale 
șl spirituale ale Capitalei, au fost și 
sint raportate partidului cu conștiința 
țimpede că ele sint legate indisolubil 
de sprijinul și preocupările dumnea
voastră permanente, de spiritul dum
neavoastră militant, larg deschise că
tre cerințele economice și sociale ale 
propășirii patriei, spirit ce a gene
rat nebănuite energii și a pus in va
loare noi rezerve și soluții creatoare.

Vă rugăm să ne permiteți, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă a- 
dresăm cele mai calde mulțumiri și 
întreaga noastră recunoștință pentru 
grija cu care Îndrumați dezvoltarea 
Capitalei și a întregii țări, pentru 
munca dumneavoastră neprecupețită 
desfășurată cu pasiune revoluționară', 
pusă in slujba poporului nostru mun
citor, a viitorului luminos al Româ
niei, a triumfului idealurilor socialis
mului și păcii in lume.

Tovarășilor care lucrează in această 
uzină de trei sau chiar patru decenii 
le este și astăzi vie în memorie vi
tregia vremurilor regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Dovedindu-și înalta 
lor conștiință de clasă, muncitorii de 
la „Malaxa", sub conducerea organi
zației ilegale de partid, au luptat, cu 
elan revoluționar împotriva exploa
tării capitaliste, a fascismului și răz
boiului hitlerist, au infruntat cu spi
rit de sacrificiu teroarea, au adus 
contribuția lor eroică la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist.

Astăzi, cind aniversăm cincizeci de 
ani de existență a uzinei „23 August", 
electivul său muncitoresc poate 
privi cu justificată mindrie drumul 
parcurs, sub conducerea partidului, 
transformările structurale petrecute 
in ultimul sfert de veac, oglindind 

elocvent înseși prefacerile ce au avut 
ioc in intreaga țară. Ca urmare a po
liticii de industrializare socialistă, 
uzina „23 August" a devenit de ne
recunoscut. In ultimii 20 de ani, pen
tru dezvoltarea acestui pilon al in
dustriei constructoare de mașini, sta*- 
tul nostru socialist a investit circa 1 
miliard de lei ; in prezent, halele, 
utilajele s-au înnoit și modernizat in 

•proporție de peste 90 la sută. Spre 
cinste^ colectivului uzinei astăzi săr
bătorite, produsele, făurite prin ta
lentul și inteligența sa sint exportate 
in 25 de țări, din patru continente. 
Muncitorii uzinei „23 August", ală
turi de toți făuritorii de valori din 
Capitală, sint angajați plenar in 
realizarea amplului program de în
nobilare spirituală și dezvoltare su
perioară a conștiinței socialiste, fun
damentat principial de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei iși afirmă astfel, ca și 
întregul popor, inaltul lor spirit re
voluționar, dovedind nelimitate va
lențe creatoare in dubla calitate de 
producători și proprietari ai mijloa
celor de producție.

în prezența participanților Ia adu
nare are loc solemnitatea inminârii 
unor înalte ordine și titluri ale Re
publicii Socialiste România.

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

Secretarul Consiliului de Stat, to
varășul Constantin Stătescu, a dat 
citire Decretelor Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
prin care se conferă : Ordinul „23 
August" clasa I uzinei constructoare 
de mașini „23 August" ; titlul du 
„Erou al Muncii Socialiste" și meda
lia de aur „Secera și Ciocanul" unor 
muncitori și tehnicieni din uzină.

De asemenea, prin Decret al Consi
liului de Stat, pentru merite deose
bite in mupcă, cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la înființarea uzinei 
constructoare de mașini „23 August", 
au fost conferite : Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I 
tovarășilor : Stroie D. Lixandru. 
pensionar, și Ion I. Tomescu, pensio
nar ; Ordinul „23 August" clasa I to
varășului Ion C. Mătase, pensionar : 
Ordinul Munci! clasa I tovarășilor : 
Adalbert 1. Bularka, director general 
adjunct al uzinei, Petre R. Enache, 
maistru energetic șef, Emil F. Stoica, 
lăcătuș locomotive-montaj ; Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa a H-a tovarăși
lor : Mircea T. Drăgulin, director 
tehnic, Gheorghe A. Molnar, forjor, 
Cristea C, Mihalea, maistru utilaj 
tehnologic, Vasile A. Mauriciu, acti
vist la Uniunea Generală a Sindi
catelor din România, Gllgore A. 
Nour, lăcătuș mecanic șef, Eugenia 
A. Peiciu, strungar la secția mo
toare, și Gheorghe I. Stuparu, pre
ședintele comitetului sindicatului 
uzinei ; Ordinul „23 August" clasa 
a Il-a tovarășilor : Dumitru Gh. 
Lupea, lăcătuș motoare, și Gheor- 
ghiță N. Petre, tehnician ; Ordinul 
Muncii clasa a Il-a tovarășilor : 
Marian S. Avram, trasator la secția 
mecanică, Vasile H. Iane, instalator 
energetic șef, Emllian S. Istrătescu. 
director financiar contabil, Valeriu G. 
Modoran, cazangiu, și Traian T. Po
pescu, reglor mecanic.

Au fost conferite, de asemenea, al
te 72 ordine și 107 medalii ale Repu
blicii Socialiste România unor mun
citori, maiștri, ingineri, tehnicieni, 
economiști și funcționari ai uzinei.

A luat apoi cuvintul ing, 
xandru Roșu, director general 
al grupului der uzine „23 August" — 
București, care a spus :

îngăduitl-mi ca în numele celor 
peste 3 000 de comuniști șl al celor 
peste 12 000 de salariați ai puternicu
lui nostru colectiv să-mi exprim 
bucuria și satisfacția de a avea in 
mijlocul nostru, cu ocazia aniversării 
semicentenarului uzinei, pe cel mai 
iubit și devotat fiu al partidului șl 
poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți, stimate to
varășe secretar general, ca in numele 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie

nilor, al tuturor saiariaților uzinei, să 
vă exprim calde mulțumiri, Întreaga 
noastră recunoștință pentru inaltul 
Ordin care a fost acordat acestui co
lectiv muncitoresc, pentru decorarea 
unui mare număr de tovarăși, distinc
ții care ne onorează in mod deosebit, 
dar ne și obligă să sporim și mai mult 
elanul nostru in muncă, să ne înze
cim forțele, să ne mobilizăm capacita
tea de creație pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile ce ne revin in opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Uzina „23 August" se numără printre 
unitățile industriale care au benefi
ciat in mod deosebit de înalta grijă a 
conducerii de partid și de stat, de spi
ritul novator pe care dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
l-ați introdus după Congresul al 
IX-lea a! Partidului Comunist Român 
în toate domeniile de activitate ale 
societății noastre. .

De-a lungul anilor, dumneavoastră 
v-ați interesat personal de rezolvarea 
problemelor privind dezvoltarea și 
profilarea uzinei „23 August". Vizitele 
de lucru repetate in uzină — numai In 
acest an am avut deosebita plăcere și 
onoare de a vă avea de trei ori In 
mijlocul nostru — s-au soldat cu in
dicații de o inestimabilă valoare și 
cu un sprijin decisiv in găsirea celor 
mai viabile soluții privind progresul și 
dezvoltarea continuă a întreprinderii.

Cu toții ne amintim cu emoție de 
participarea dumneavoastră la aduna
rea generală a reprezentanților sala- 
riaților uzinei din februarie 1971. Stră
lucita expunere pe care ați făcut-o cu 
acel prilej a constituit o analiză pro
fundă a activității și perspectivelor 
uzinei, analiză pe care s-au funda
mentat ample măsuri menite să si
tueze uzina noastră printre cele mai 
puternice unități constructoare de ma
șini din România.

Sarcinile de plan din noul cinci
nal 1971—1975, îmbunătățit la sugestia 
dumneavoastră, Înseamnă față de 
cincinalul trecut un spor total 
de 6 miliarde Iei,, paralel cu 
construirea și utilarea unor su
prafețe productive care repre
zintă o creștere de 53 la sută 
față de cele existente la finele 
anului 1970 și integrarea in procesul 
de producție a aproape 4 000 de noj, 
salariați.

Colectivul uzinei a primit cu pro
fundă recunoștință indicația dum
neavoastră, pătrunsă de o nobilă și 
statornică grijă fată de om ca, pa
ralel cu dezvoltarea capacităților de 
producție, să se realizeze dotări și 
îmbunătățiri social-culturale substan
țiale. Vă raportăm că la două obiec
tive majore înscrise in contractul co
lectiv la propunerea dumneavoastră 
— construirea unui spital și a unei 
creșe-grădiniță — lucrările sint deja 
începute.

Vă rog să-mi permiteți să vă ex
prim in numele întregului colectiv 
al acestei mari uzine bucuroștene 
cea mai profundă recunoștință’ pen
tru politica înțeleaptă a partidului, 
pentru devotamentul cu care slujiți 
interesele supreme ale națiunii noas
tre socialiste, pentru contribuția dum
neavoastră personală la făurirea vii
torului luminos al uzinei in care 
muncim.

Vă asigurăm că vom face totul 
pentru a înfăptui angajamentele de 
mare responsabilitate pe cave ni 
le-am asumat

Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că In 8 luni am rea
lizat circa 67 la sută din sarcina 
anuală de producție, obținlnd tot
odată un spor de aproape 197 mili
oane lei fată de perioada corespun
zătoare a anului 1970 : productivita
tea muncii a crescut cu 12 la sută ; 
costurile totale cte producție pe 8 
luni ale anului. 1971 au fost reduse 
cu 14.2 milioane lei sub nivelul pla
nificat. Sarcinile anului 1972, pe care 
ne străduim să-l pregătim cit mai 
temeinic, reprezintă o creștere de 
aproape 17 Ia sută fată de anul 1971.

Sub conducerea organelor șl orga
nizațiilor de partid. In toate compar
timentele urinei se de.sfășoară, tntr-o 
atmosferă de sporită exigență, o sus
ținută acțiune do eliminare a defi
cientelor care persistă in munca 
noastră.

Hotărî rile pe care le-am luat re
cent în adunările ce au dezbătut am
plul program politic de dezvoltare a 
conștiinței socialiste, inițiat de dum
neavoastră. vor constitui un instru
ment de maximă eficiență tn mobili
zarea resurselor proprii, în ridicarea 
calitativă a întregii noastre munci, 
tnx educarea revoluționară a noilor 
generații de muncitori. \

Sărbătoarea noastră de az! depâ- j

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
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>mii atît cu mașini-unelte, cît 
utilaje. Partidul nostru acor-

i acest cincinal o atenție deo- 
î construcțiilor de mașini 
am putea numi cincina- 
actual cincinalul dezvoltării 
e. perfecționării și ridicării hi- 
Ji tehnic al construcțiilor de
ii din România socialistă. In 
ii acestei orientări a dezvol- 
construcției de mașini avem 
dere ca și uzina dumneavoas- 
ă cunoască un puternic pro- 
în acest cincinal. Colectivul 
buie să se gîndească încă din 
an la dezvoltarea viitoare a

? li, spre a ști cum va arăta ea 
|80, în 1985 sau în 1990 : în 
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lectrocu^^ concura 
îngroziți 
tăi.

zacesta el va da o perspectivă 
bl ară eforturilor pentru reali- 

progresului tehnic, activității 
rcetare și perfecționare con- 

mașinilor și utilajelor ; va 
_ lată, o perspectivă mai 

activității de pregătire a ca-
■ necesare — muncitori, teh- 
u și ingineri — precum și tu-

celorlalte măsuri privind 
țiile de muncă și de viață, 
tem la un jubileu, și în ase- 
a împrejurări se obișnuiește 
vorbească de bine. Intr-ade

la uzina dumneavoastră sînt
■ lucruri bune care merită re-
* și despre care se poate vorbi 
; dar, totodată — fără să în
să fac o critică — aș dori 
mționez că încă mai sînt lu
de îmbunătățit, de perfecțio-

?ă trebuie depuse în continu- 
forturi pentru mai buna or
are a activității fiecărei fa- 
și secții, a producției, pen- 

Slosirea mai rațională a ma- 
^r, a întregii înzestrări teh- 
jde care dispune uzina. Tova- 
i.de aici ne-au vorbit, pe bună 
rate, cu mîndrie despre caru- 
ppe care l-au realizat. Este, în- 
efevăr, un lucru bun ! în gene- 

reocuparea pentru autodotare 
un lucru foarte bun ! Ea 

T'ă o problemă de mare 
A-tanță privind înzestrarea ra- 

a uzinelor noastre cu mași-
Iși utilajele necesare ; în ace- 

Coimp, are o importanță mare 
ceiu ridicarea nivelului tehnic al 
?fjlor, al muncitorilor din uzina 
^‘îeavoastră. De aceea, trebuie 
D_lată o mai mare atenție aces- 
Neptivități. Dacă am realizat un 
tr-tel, să nu considerăm că el 
dorfiecesar numai uzinei „23 Au- 
Cio, ci să ne propunem să pro- 

asemenea mașini și pentru 
ma întreprinderi — deși uzina nu 
Lut. n profilul său producția aces- 
toțj tilaje. Este o necesitate să fa- 
s j^acest lucru, atît pentru a grăbi 
ve«tiea n°il°r uzine, înnoirea uti- 
in j-pr la uzinele mai vechi, cît și 
de ixru a folosi rațional, pe un plan 

arg, ceea ce am reușit să rea- 
. în domeniul autodotării în-

O «uzină sau alta. Cred că putem 
O.L că, din acest punct de ve- 

uzina „23 August" poate face 
£ . mai mult decit a făcut pînă

și mult mai mult decît și-a 
îs în planul 1971—1975. Eu 

fnJo-onvins că întregul colectiv va 
Paroscna în această direcție. (Aplauze' 
(Pra/icnice).
^.anc#<hstituie, desigur, un motiv de 
£n/rccăcție faptul că produsele uzi- 

;!C?: „23 August" se vînd în 25 de 
trcita'.dar trebuie SPUS P°nderea 
dat in?selor Pe care le exP°rtă uzina 
apucat încă mică. Va trebui să ne 
lația. S'-upăm de creșterea exportu- 
eZecfricoroducînd mai mult și mai cu 
iască ridicînd nivelul tehnic al 
denia i-Qiior și utilajelor, astfel ca ele 
’ __________ a cu succes pe

* mondială oricare produs si- 
•_ Aveți rezultate bune. în 
i sînt buni ingineri, tehnicieni 
iincitori. Impletindu-și strînsBol

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostifâ la adunarea festivă, este urmărită cu viu interes de muncitorii uzinei
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cale cu 
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ranță nu 
fiindcă i- 
de 
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activitatea, inginerii, tehnicienii șl 
muncitorii vor putea realiza cu suc
ces sarcinile ce le revin în legătură 
cu ridicarea nivelului tehnic și per
fecționarea producției, vor asigura 
creșterea exportului, ridicarea com
petitivității produselor întreprinde
rii pe piața mondială. (Aplauze pu
ternice).

Nu doresc să mă mai refer la pro
blemele productivității muncii, ale 
reducerii cheltuielilor materiale, ale 
prețului de cost și la altele, pe care 
le-am discutat împreună în aduna
rea generală. Aceste probleme sînt 
bine cunoscute de dumneavoastră și 
cred că se vor lua în continuare 
măsuri pentru ca în toate dome
niile de activitate și la toți indica
torii care concură la bunul mers al 
producției să avem rezultate și mai 
bune. Cunosc de mult colectivul 
dumneavoastră — este un colectiv 
puternic, care numără 12 000 de oa
meni ai muncii, din care peste 
10 000 muncitori, cu bogată tradiție 
tehnică, muncitorească. De aceea 
sînt convins că vâ veți număra 
printre colectivele fruntașe în ra
mura construcției de mașini. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Aș dori să menționez cu deose
bită satisfacție faptul că s-a trecut 
la realizarea prevederilor înscrise 
în contractul colectiv din acest an 
privind construcțiile sociale. Este 
bine că consiliul oamenilor muncii 
pentru conducerea activității eco- 
nomico-sociale a uzinelor acordă a- 
tenție și înfăptuirii prevederilor le
gate de îmbunătățirea condițiilor 
de lucru și de viață ale celor ce 
muncesc, a familiilor lor. Pînă 
la urmă, tovarăși, tot ceea 
ce facem pe linia dezvoltării so
cialiste a țării noastre este chemat 
să servească ridicării bunăstării, 
fericirii poporului. Fiecare colec
tiv de oameni ai muncii, preocu- 
pîndu-se de realizarea sarcinilor 
de producție, trebuie deopotrivă să 
se îngrijească de îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și 
de viață. Putem spune că și în a- 
ceastă privință în uzina dumnea
voastră — ca, de altfel, în întreaga 
țară — sînt realizări deosebite. 
Dacă m-aș referi la creșterea sa
lariului mediu, acesta era în uzi
na dumneavoastră în anul 1950 de 
520 lei, în 1960 de 1015 lei, iar 
acum este de 1720 lei și urmează 
ca în 1975 să ajungă la peste 2200 
lei. După cum vedeți, în anii con
strucției socialiste, ca urmare a 
dezvoltării producției, a creșterii 
bazei materiale s-a asigurat, și 
se va asigura în continuare, creș
terea veniturilor oamenilor mun
cii, a salariului real. Aceasta este 
de fapt linia generală, scopul 
principal, esențial, al politicii par
tidului nostru comunist, al socia
lismului însuși. (Aplauze puter
nice, urale).

După cum știți — s-a referit la 
aceasta și tovarășa care a vorbit 
înainte — începînd din această 
lună s-a majorat cu circa 45 la 
sută alocația pentru copii de care 
vor beneficia toți oamenii muncii, 
și care va constitui un aport sub
stanțial la creșterea veniturilor 
fiecărei familii. Am început, cum 
am mai spus și în alte împrejurări, 
cu aceasta, avînd în vedere grija 
societății noastre socialiste pentru 
tînăra generație, pentru copii, 
preocuparea de a face ca viața lor 
să fie tot mai bună, tot mai îm
belșugată. (Aplauze, se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu și 
poporul**).

Vom acționa cu toată fermita
tea ca prevederile privind sporirea 
veniturilor, realizarea construcțiilor 
de locuințe și a obiectivelor social- 
culturale să fie realizate în bune 
condiții. In București, după cum 
știți, este prevăzut să se construias
că în acest cincinal peste 120 000 de 

apartamente, ceea ce înseamnă că 
aproape 400 000 de locuitori — deci 
circa 25 la sută din populația de 
astăzi a Capitalei — se vor muta 
pină în '75 în locuințe noi. Ținînd 
seama de ceea ce ne propunem și 
în cincinalul 1976—1980, probabil 
ca prin 1980 problema locuințelor 
în Capitală va fi în cea mai mare 
parte rezolvată, asigurîndu-se lo
cuințe corespunzătoare tuturor oa
menilor muncii. După cum vedeți, 
partidul nostru, guvernul republi
cii noastre socialiste înfăptuiesc 
neabătut programul elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
fac totul ca viața poporului nos
tru, a celor ce muncesc să devină 
tot mai bună și îmbelșugată. Ne 
preocupăm, totodată, de intensifi
carea muncii de educație, dez dez
voltarea învățămîntului, activității 
culturale ; se extinde, de asemenea, 
activitatea științifică. Putem spune 
că, într-adevăr, socialismul a des
chis națiunii noastre socialiste 
perspective nebănuite, nevisate de 
înaintași pentru o viață nouă, li
beră și îmbelșugată. (Urale, se 
scandează : „Ceaușescu și poporul**).

Ne vizitează mulți țara — dele
gații de partid, guvernamentale, 
ale unor organizații obștești, oa
meni de afaceri și alți reprezentanți 
din țări socialiste, din țări în curs 
de dezvoltare, din țări capitaliste 
dezvoltate — și aproape toți își pun 
aceeași întrebare care este secre
tul, cum se explică această dezvol
tare rapidă a României, această în
noire care se observă în toate loca
litățile, pe întreg teritoriul țării, a- 
tît în orașe, cît și în sate ? Este, 
cred, de dat un răspuns simplu : 
am putut să realizăm aceste trans
formări — deși realizările n-au fost 
ușoare — și putem să ne propunem 
asemenea obiective, datorită faptu
lui că am răsturnat vechea orîndu- 
ire bazată pe exploatare, că mij
loacele de producție au trecut în 
proprietatea celor ce muncesc, iar 
clasa noastră muncitoare, din clasă 
exploatată, a devenit stăpînă pe 
mijloacele de producție, a devenit 
proprietară ; ea este aceea care 
conduce șl asigură îndeplinirea cu 
succes a tuturor sarcinilor, a tot 
ceea ce se înfăptuiește în România 
socialistă. (Aplauze puternice). în 
același timp, alături de clasa mun
citoare, în strînsă alianță cu ea, ac
ționează țărănimea care și-a unit 
eforturile în cooperativele de pro
ducție și care a transformat și or
ganizat pe baze noi agricultura — 
ramură aflată de asemenea intr-un 
puternic avînt. Intelectualitatea 
patriei noastre — atît cea veche 
care s-a alăturat în întregime cla
sei muncitoare, politicii partidului 
comunist, cît și intelectualitatea 
nouă ieșită din rîndul muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, strîns le
gată și din punct de vedere social, 
al originii sale, de popor — acțio
nează în strînsă unitate cu clasa 
muncitoare, ca un tot, sub condu
cerea partidului, pentru realizarea 
construcției socialiste. (Aplauze 
îndelungate, urale).

Iată de ce răspundem tuturor că 
nu este vorba de un miracol, că 
ceea ce înfăptuim este rodul mun
cii, al eforturilor întregului nostru 
popor care, sub conducerea parti
dului, își făurește viața liberă, 
independentă, așa cum și-o do
rește ! (Aplauze îndelungate).

Iată de ce putem afirma cu toată 
tăria că ceea ce a realizat poporul 
român, în frunte cu clasa munci
toare, ilustrează concludent ce 
energii creatoare există în sînul 
fiecărui popor, ce forță are clasa 
muncitoare de pretutindeni, care 
devenind stăpînă pe destinele sale 
poate face, într-ndevăr, minuni, 
poate transforma în mod revoluțio
nar, din temelii, societatea — "atît 

din punct de vedere material cît șl 
din punct de vedere spiritual I 
(Aplauze prelungite, urale). Dar 
cred că răspunsul nu ar fi com
plet dacă nu am spune și un 
alt adevăr : că aceste rezultate 
au fost posibile datorită faptului 
că in fruntea clasei muncitoare, a 
poporului nostru s-a aflat Partidul 
Comunist Român, devotat trup și 
suflet națiunii noastre și care, 
prin întreaga sa activitate, a 
dovedit că îndeplinește în modul 
cel mai hotărît și ferm îndatori
rea sa față de clasa muncitoare, 
față de popor — aceea de a-1 con
duce pe calea făuririi vieții noi, a 
unui viitor fericit, îmbelșugat. 
(Aplauze îndelungate).

Partidul nostru a putut să-și în
deplinească această înaltă misiune 
datorită, in primul rînd, faptului 
că el își întemeiază întreaga acti
vitate pe principiile marxist-leni- 
niste, pe legile generale ale dezvol
tării sociale, că — acționînd și ju
decind lucrurile în spiritul mate
rialismului dialectic și istoric — a 
știut și știe să elaboreze politica sa 
în strînsă concordanță cu condițiile 
concrete din România, cu cerin
țele societății noastre. Tocmai da
torită acestui fapt, politicii juste 
care corespunde condițiilor con
crete ale României, noi am putut 
obține aceste rezultate remarca
bile în toate domeniile de activi
tate. (Aplauze îndelungate). Iată 
cum se explică prestigiul pe care 
și l-a cîștigat Partidul Comunist 
Român în rîndul întregului popor, 
iată de ce în Constituția noastră 
am putut înscrie că forța politică 
conducătoare a societății socialiste 
românești este Partidul Comunist 
Român și de ce întregul popor în
făptuiește neabătut politica parti
dului comuniștilor, considerînd-o 
propria sa politică, răspunzînd nă
zuințelor vitale ale națiunii noas
tre. (Aplauze îndelungate).

Partidul nostru se preocupă con
tinuu de perfecționarea activității 
economico-sociale, de îmbunătă
țirea formelor de organizare și con
ducere a societății noastre socia
liste. Cunoașteți măsurile luate în 
ultimii ani în acest domeniu, în
deosebi crearea organismelor colec
tive de conducere din întreprin
deri, sporirea rolului adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din 
întreprinderi ; de altfel, în curînd, 
Marea Adunare Națională va e- 
labora legea acestor organisme co
lective care vor purta în viitor o 
denumire mai aproape de realitate, 
și anume de comitete sau consilii 
ale oamenilor muncii pentru con
ducerea activității economico-socia
le. (Aplauze îndelungate).

Avem permanent în vedere să 
dezvoltăm formele de participare a 
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii la conducerea socie
tății noastre socialiste, să lărgim 
consultarea poporului în toate pro
blemele privind politica internă și 
externă a țării noastre, pornind de 
la faptul că adîncind democrația 
socialistă, adică participarea po
porului la conducerea activității e- 
conomico-sociale, întărim rolul cla
sei muncitoare de forță conducă
toare a societății socialiste. Asigu- 
rînd creșterea rolului poporului în 
făurirea conștientă a destinului 
său, înfăptuim una din prevederile 
esențiale ale socialismului, care 
este realizat de popor, pentru popor 
și care se poate construi în condi
ții bune numai în măsura în care 
întregul popor ia parte activă 
la elaborarea soluțiilor în toate do
meniile de activitate, la transpune
rea lor în viață. Democrația noastră 
socialistă nu este o democrație for
mală, este democrația participării 
poporului la conducerea societății 
socialiste. Ne preocupăm continuu 
de ridicarea conștiinței socialiste, 

muncitorești, comuniste a oameni
lor muncii. Tn mijlocul colectivului 
dumneavoastră — ca al tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii — 
mă simt întotdeauna, într-adevăr, în 
rîndul familiei unite a muncitori
lor ; numai în strînsă legătură cu 
clasa muncitoare, cu poporul, orice 
activist de partid, orice organizație 
de partid pot fi într-adevăr puter
nice, numai astfel partidul își va 
putea îndeplini rolul său de forță 
conducătoare. (Aplauze puternice).

S-a vorbit aici de faptul că din 
uzina dumneavoastră s-au ridicat o 
serie de activiști, de cadre de con
ducere. Este adevărat ; sînt aseme
nea activiști de partid și de stat, 
ofițeri. Aș putea spune că, practic, 
începînd de la comitetul de sector 
și pînă la Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al partidului 
sînt oameni care s-au ridicat de aici, 
din uzina dumneavoastră. Pentru 
că și tovarășul Stănescu, care este 
membru supleant al Comitetului 
Executiv și președintele Consiliului 
Securității, a lucrat cîțiva ani în 
uzinele „23 August", așa cum și un 
ministru adjunct de la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
a fost pîhă nu de mult în condu
cerea uzinelor dumneavoastră.

După cum vedeți, tovarăși, poli
tica partidului nostru de formare a 
cadrelor, de ridicare din rîndul 
clasei muncitoare, al oamenilor 
muncii a unor cadre de conducere 
nu este o politică abstractă, ea se 
materializează în mod concret în 
promovarea continuă, începînd de 
jos și pînă sus — din rîndurile 
clasei muncitoare, ale celorlalți oa
meni ai muncii — a celor ce se 
dovedesc în stare să îndeplinească 
munci de conducere și care cores
pund încrederii maselor, care men
țin și întăresc permanent legătura 
cu colectivele și cu oamenii muncii 
din rîndul cărora au plecat.

Tovarăși, nu numai în colectivul 
dumneavoastră, ci în întreaga țară, 
peste tot, se văd efectele acestei 
politici a partidului nostru, se ma
nifestă faptul că el este realmente 
partidul clasei celei mai avansate, 
al clasei muncitoare, că își îndepli
nește acest rol promovînd perma
nent, nu numai în rîndurile 'sale, 
dar și în conducerea sa, activiști 
proveniți din rîndurile clasei mun
citoare, legați strîns de clasa mun
citoare. In aceasta constă, de ase
menea, unul din izvoarele princi
pale ale forței partidului nostru, 
ale tăriei sale, ale capacității sale 
de a elabora o linie politică justă, 
care să țină seama de năzuințele 
întregului popor. (Aplauze ; se 
scandează : ,,P.C.R.“).

Uzina dumneavoastră are o tra
diție îndelungată. Din 1931 a func
ționat aici o organizație a partidu
lui nostru comunist. In timpul 
războiului s-au format unități 
patriotice, unități pe care le aveți 
în continuare și astăzi ; atunci au 
fost create pentru a lupta pentru 
eliberarea țării de fascism, și ulte
rior ne-au ajutat în cucerirea pu
terii politice, iar astăzi au misiu
nea de a garanta apărarea cuce
ririlor revoluționare, independența 
și suveranitatea patriei noastre so
cialiste. (Vii aplauze).

Astăzi avem aici o organizație de 
partid de 3 200 de membri, o or
ganizație puternică care își înde
plinește în condiții bune rolul și 
care cred că va milita în conti
nuare cu toată forța pentru unirea 
întregului colectiv de 12 000, și în 
perspectivă de 15 000, de oameni ai 
muncii în vederea realizării ma
rilor sarcini care vă revin.

Doresc încă o dată să felicit, 
pentru activitatea rodnică depusă 
pînă acum, organizația de partid, 
întregul colectiv de oameni ai mun
cii. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

M-am referit pe larg' la unele 
probleme legate de activitatea 
noastră Internă — din uzina dum
neavoastră și din țara noastră — 
deoarece pornim de la faptul că 
prima îndatorire a unui partid co
munist este de a rezolva în cele 
mai bune condiții problemele dez
voltării construcției socialiste. Cu 
cît vom obține rezultate mai bune 
în toate domeniile de activitate și 
vom înfăptui cu succes programul 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, cu atît ne vom face mai bine 
datoria, atît față de națiunea noas
tră cît și față de clasa muncitoare 
internațională, de mișcarea revolu
ționară și antiimperialistă de pre
tutindeni. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este clar pentru toți că dacă 
fiecare țară socialistă este puter
nică, atunci și sistemul socialist 
mondial este puternic, crește pres
tigiul socialismului în lume, in
fluența sa asupra dezvoltării vieții 
internaționale.

Desigur, noi ne preocupăm con
tinuu de dezvoltarea colaborării 
și solidarității internaționale cu 
țările- socialiste, atît cu țările so
cialiste vecine, cu țările din 
C.A.E.R., cît și cu toate celelalte 
țări socialiste — și vom acționa și 
în viitor cu toată consecvența în 
această direcție. Considerăm că 
trebuie să depunem eforturi pen
tru a fi depășite divergențele exis
tente între unele țări socialiste, 
pentru a se dezvolta colaborarea 
și unitatea lor. Activînd tn acest 
fel, considerăm că ne îndeplinim 
îndatorirea internaționalistă de 
partid comunist de guvernămînt. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Deoarece multe delegații ale 
partidelor comuniste care ne vi
zitează țara au venit și în uzina 
dumneavoastră, cunoașteți cu toții 
bine atenția și preocuparea parti
dului nostru pentru dezvoltarea 
relațiilor sale cu partidele comu
niste și muncitorești, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate 
popoarele care luptă împotriva co
lonialismului, neocolonialismului, 
imperialismului, care se ridică 
pentru a-și apăra independența și 
suveranitatea națională, dreptul de 
a fi stăpîni pe bogățiile naționale 
și de a le folosi pentru progresul 
lor economic și social. (Vii ' a- 
plauze).

In același timp, pornind de la 
faptul că progresul general nu este 
posibil fără o participare activă la 
diviziunea internațională a muncii, 
că realizarea păcii pe continent 
și pe întreaga planetă nu este posi
bilă fără dezvoltarea colaborării cu 
toate celelalte state, noi dezvoltăm 
larg relațiile noastre cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Desigur, punem 
întotdeauna la baza acestor relații 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, avanta
jului reciproc, nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța în raporturile 
dintre state, iar cu țările socialiste, 
desigur, adăugăm la acestea inter
naționalismul socialist, ideologia 
noastră comună marxist-leninistă, 
întrajutorarea tovărășească care să 
permită progresul rapid al fiecărei 
țări socialiste și întărirea, pe a- 
ceastă bază, a forțelor socialismului 
în general. (Aplauze puternice).

Ca detașament activ al mișcării 
revoluționare și antiimperialiste 
sprijinim lupta popoarelor din In
dochina împotriva agresiunii impe
rialiste, susținem propunerile pen
tru retragerea trupelor Statelor 
Unite și ale aliaților lor din a

ceastă zonă, pentru rezolvarea p« 
cale politică și încetarea războiu
lui, pentru a se asigura dreptul po
poarelor vietnamez, cambodgian $1 
laoțian de a fi stăpine pe destinele 
lor, <^e a-și soluționa problemele 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze prelungite).

Ne preocupăm și acționăm pen
tru a se pune capăt politicii impe
rialiste de forță și dictat, de ames
tec în treburile altor popoare, pen
tru a se asigura triumful politicii 
de colaborare și pace în lume. Por
nind de aici ne preocupăm ca pe 
continentul în care trăim, în Eu
ropa, să se realizeze relații noi — 
pe baza principiilor pe care le-am 
amintit — care să asigure securita
tea popoarelor, dreptul fiecărei na
țiuni de a se dezvolta corespunză
tor dorințelor sale, o largă și fruc
tuoasă conlucrare între toate statele 
europene, transformînd continentul 
nostru într-un continent al colabo
rării și păcii. (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale).

Trăind în această regiune, ne-am 
preocupat și ne preocupăm con
tinuu ca Balcanii să devină o zonă 
a colaborării pașnice, fără arme nu
cleare. Știm că în trecut această 
zonă era numită „butoiul cu pulbe
re al Europei" ; dorim ca situația 
din trecut să nu se mai repete 
niciodată, dorim să se dezvolte ast
fel de relații între țările balcanice,
— atît socialiste cît și nesocialiste
— care să facă din această regiune 
o zonă care să poată fi numită 
„zona colaborării și prieteniei paș
nice între popoare". (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Nu doresc să mă refer la alte 
probleme ale vieții internaționale; 
vă sînt cunoscute preocupările per
manente ale partidului și guvernu
lui de a asigura dezvoltarea relații
lor de prietenie și colabo
rare ale României cu toate statele 
lumii ; cunoașteți, ' de asemenea, 
activitatea partidului nostru și 
contribuția adusă la soluționarea 
marilor probleme internaționale.

Considerăm că acționînd în felul 
acesta noi ne îndeplinim îndatori
rile față de poporul nostru, față de 
cauza socialismului^ de cauza păcii 
în întreaga lume. Vom continua și 
în viitor să ducem această politi
că — elaborată de Congresul al 
X-lea al partidului — care cores
punde pe deplin atît intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste, cît și ale tuturor state
lor socialiste, intereselor întregii 
omeniri. (Aplauze puternice, înde
lungate).

în încheiere aș dori să-mi ex
prim convingerea că întregul co
lectiv de oameni ai muncii de la 
uzinele „23 August" va munci cu 
sîrguință și nu va precupeți nici 
un efort pentru a traduce în viață 
marile sarcini ce îi revin în ca
drul programului general de'dez
voltare a României socialiste. Do
resc ca la sfîrșitul cincinalului să 
vă prezentați cu noi și noi succese 
și să ocupați un loc de frunte în 
industria noastră constructoare de 
mașini. (Aplauze puternice, urale). 
Și, fiindcă sînt și deputat în aceas
tă circumscripție, deci deputatul 
dumneavoastră, aș dori să ocupați 
locul prim.. (Aplauze puter
nice, îndelungate. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.**).

Vă doresc, din toată inima, mul
tă sănătate și multă fericire 1 (A- 
plauze puternice, îndelung repe
tate ; răsună urale și ovații. Mi
nute în șir cei prezenți la miting 
ovaționează cu căldură pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

i.de
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Șl ATAȘAMENTULUI
FAJĂ DE PARTID

„CONTEMPORANULUI" 
contemporan, un cald sa

(Urmare din pag. • n-a)

pește semnlUcațla evenimentului că
ruia 11 este consacrată, devenind un 
prilej de manifestare vibrantă n dra
gostei și recunoștinței față de Parti
dul Comunist Român, căruia noi 
toți li datorăm atît de mult și sub 
a cărui conducere întreaga națiune 
pășește cu încredere pe calea Înfăp
tuirii celor mai Înalte idealuri.

După ee a salutat pe vechii lucră
tori ai uzinei, vorbitorul a spus : 

Asicurăm conducerea de partid și 
de stat, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne 
vom precupeți forțele pentru dezvol
tarea și modernizarea producției uzi
nei „23 August", continuind cu sir- 
guință și fermitate tradiția de muncă 
și de luptă a colectivului acestei în
treprinderi. Vom înfăptui neabătut 
politica partidului de înălțare a Ro
mâniei pe culmile civilizației socia
liste. Acesta ne este legămintul pe 
care 11 rostim astăzi, cu prilejul ju
bileului de 50 de ani al uzinelor *..23 
August" și pe care nl-1 vom îndeplini.

In curtatul câu. Vasile Iscru, 
șeful serviciului mecanic șef. „Erou 
al Muncii Socialiste", adresindu-se 
secretarului general al partidului, a 
spus :

Permiteți-ml ca, In aceste momen
te solemne, să exprim nețărmurita 
bucurie a oamenilor muncii pentru 
faptul că vă aflați din nou printre 
noi. de data aceasta onorind cu pre
zența dumneavoastră sărbătoarea 
noastră de astăzi. Ca întotdeauna, iar 
astăzi mai mult ca oricind. vă sim
țim apropiat de colectivul acestei 
uzine pe dumneavoastră, fiu devotat 
al clasei muncitoare, ce slujiți cu ab
negație interesele patriei și ale po
porului român, ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Prin grija permanentă ce ne-ațl 
purtat-o de-a lungul anilor, prin in
dicațiile și sprijinul ce ni le-ați dat, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
noi vă simțim ca făcind parte inte
grantă din colectivul nostru de 
muncă.

îngăduiți-mi să folosesc acest pri
lej pentru a mulțumi cu profundă 
emoție Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România pentru înal
tul titlu de „Erou al Muncii Socialis
te". ce mi-a fost acordat. Consider 
această înaltă distincție ca o apre
ciere adusă întregului colectiv de 
muncă al uzinei noastre, iar pentru 
mine personal ca un Îndemn puter
nic pentru a contribui mai mult la 
înfăptuirea politicii partidului, la în
florirea patriei noastre.

Aniversarea uzinei noastre îmbra
că semnificații deosebite, intrucit ea 
are loc in același an in care am săr
bătorit jubileul gloriosului nostru 
partid. în toți acești ani, sub con
ducerea partidului, noi ne-am for
mat și ne-am călit conștiința munci
torească, in focul marilor bătălii de 
clasă. împotriva regimului burghezo- 
moșieresc, iar apoi, după eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, in lupta 
pentru construirea societății socia
liste.

Astăzi, dacă mie, ca vechi munci
tor al uzinei, care muncesc aici de 
34 de ani, mi s-ar cere să spun care 
a fost cel mai semnificativ moment 
din acești ani, mi-ar fi greu să răs
pund. Unul a fost insă acela cind, 
fiind condamnat la moarte de fas
ciști și așteptind sâ fiu adus in fața 
plutonului de execuție, am aflat că 
ziua de 23 August m-a redat vieții, 
de fapt unei vieți noi, libere și dem
ne, care se anunța pentru întreaga 
clasă muncitoare.

Mărețele hotăriri ale Congreselor 
al IX-lea și al X-lea ale partidului, 
de o însemnătate vitală pentru dez
voltarea economică și socială a 
României socialiste, au imprimat fi 
uzinei noastre un nou impuls.

Eu Îmi desfășor activitatea de 18 
ani fără Întrerupere In sectorul me
canicului șef. Răspunzind de zestrea 
tehnică a uzinei, noi am avut nu
meroase prilejuri de a ne arăta pri
ceperea și iscusința in amenajarea 
de noi linii și fluxuri tehnologice, in 
extinderea și dotarea unor secții im
portante. Fructificind gîndirea și pri
ceperea acestui harnic colectiv munci
toresc, cu ani în urmă am fabricat 
aici ceea ce denumim și astăzi „min- 
dria noastră" — strungul carusel „23 
August". Avem deci un precedent pu
ternic și convingător de a pomi la o 
largă acțiune de autoutilare in uzina 
noastră. Avem tot ce ne trebuie pen
tru aceasta. Iar dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, indem- 
nindu-ne să dezvoltăm larg acțiunea 
de autoutilare, ne-ați insuflat în
drăzneală și încredere in forțele pro
prii, de fapt in forța tehnicii româ
nești,

Sintem eonștlenți că nouă, comu
niștilor care lucrăm de mulți ani in 
uzină, ne revine o mare răspunde, e 
pentru a preda mai departe tinerei 
generații ștafeta meseriei, a discipli
nei muncitorești, a combativității re
voluționare.

Vă asigurăm. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom face 
datoria pe deplin față de partid, fată 
de scumpa noastră patrie. România 
socialistă, și că nu ne vom precupeți 
niciodată forțele pentru a înfăptui 
politica internă și externă a parti
dului nostru.

A luat apoi cuvintul muncitoarea 
Georgeta Ionescu de la 5CC,ia 
tumătorie-oțel. care a ®PUS :

Vă rog să-mi permiteți ca, la a- 
eeastă adunare festivă, să exprim 
sentimentele și gindurile celor a- 
proape 2 000 de femei din uzina noas
tră. care lși aduc din plin contribuția 
la Îndeplinirea sarcinilor de plan, la 
progresul general al întreprinderii.

Noi. femeile — cărora socialismul 
le-a adus deplina egalitate socială — 
ne bucurăm astăzi de stima și consi
derația societății, avem toate posibi
litățile penlru a ne afirma puterea de 
muncă, capacitatea creatoare, energia, 
talentul, pregătirea profesională și 
spiritul gospodăresc.

Toate acestea le datorăm partidului, 
politicii sale marxist-leniniste pe care 
io traducem in viață, cu entuziasm și 
dăru:re. ca toți fiii țării — femei și 
bărbați, tineri și virstnici, indiferent 
de naționalitate. Folosesc și acest pri

lej pentru a vă exprima, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, recunoș
tința noastră, a femeilor din uzină, 
pentru cuvintele dc caldă apreciere, 
dc încredere în posibilitățile și for
țele noastre de muncă și creație, pen
tru tot ceea ce faceți, în fruntea 
partidului și statului, spre binele oa
menilor muncii, al întregului popor.

Fiecare dintre noi resimțim binefă
cător eforturile pe care partidul $1 
statul nostru le depun pentru satis
facerea intr-o măsură tot mai mare a 
cerințelor materiale și spirituale ale 
oamenilor muncii. Muncind și trăind 
in acest cartier cu îndelungi tradiții 
muncitorești, ni se umple inima de 
bucurie cind vedem cum. sub ochii 
noștri, se schimbă înfățișarea sa. a- 
părind noi ansambluri de locuințe, 
construindu-se școli, grădinițe, creșe, 
complexe comerciale, spital, infru- 
musețindu-se cu noi parcuri, cu salbe 
de lacuri șl numeroase alte lucrări 
edilitare și gospodărești.

Femeile din uzina noastră, salarla- 
ții uzinei care au copil mi-au cerut 
să vă transmit, cu această ocazie, mul
țumirile noastre, ale tuturor, pentru 
construirea creșei-cămin pentru co
piii noștri. Astăzi, împreună cu cei
lalți tovarăși de muncă, participăm cu 
deosebit elan pe șantierul muncii pa
triotice pentru a ridica mai repede 
acest obiectiv social.

Mulțumim, de asemenea, pentru 
construcțiile social-culturale din uzi
nă — cantina, sala de cultură, sta
ționarul. Nu demult, grija parti
dului pentru condițiile noastre de 
viață s-a concretizat din nou prin 
hotărirea cu privire la majorarea a- 
locației de stat pentru copii. Vom de
pune eforturi înzecite pentru a răs
punde la această grijă față de fami
liile noastre prin rezultate tot mai 
însemnate, prin activitatea noastră 
neobosită pentru a traduce în viață 
politica partidului, obiectivele celui 
de-al X-lea Congres.

Noi, femeile din uzină, sintem con
știente de îndatoririle care ne revin 
din mărețul program de educare 
marxist-leninistă a oamenilor mun
cii, a întregului popor, program elaoo- 
rat din inițiativa dumneavoastră. Vom 
căuta să insuflam copiilor noștri dra
gostea față de munca, sentimentele de 
adincâ prețuire și de respect față de 
partid, de patria socialistă, să le 
dezvoltăm stima pentru tradițiile de 
muncă și de luptă ale clasei munci
toare, hotărirea de a duce mai de
parte, cu demnitate muncitorească, 
opera pe care poporul nostru o în
făptuiește astăzi.

Eu, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. consider uzina „23 August" 
ea pe o a doua familie. Aici h lucrat 
soțul meu, aici muncește unul din 
cei patru copii ai mei și sper ca în 
viitor să lucreze aici și nepoții mei. 
Astfel, vom continua tradiția unei 
vieți de muncă in uzina care ne-a 
devenit atit de dragă.

Acum, cind colectivul nostru săr
bătorește 50 de ani de existență a 
uzinei, noi, femeile, avind asigurate 
climatul și condițiile necesare pen
tru afirmarea cit mai deplină a ca
pacității și potențialului nostru in 
activitatea profesională și obștească, 
pentru înflorirea personalității, vă 
asigurăm că vom face tot ce ne stă 
in puteri pentru înflorirea Româ
niei socialiste.

în cuvintul său, muncitorul 
Gheorghe Bucur, de la 6ect,a 
sculărie generală, a spus : Este pen
tru mine o mare cinste că astăzi, la 
această importantă adunare festivă, 
sint mesagerul gindurilor și senti
mentelor nobile de dragoste fierbinte 
și recunoștință pe care tineretul din 
uzină le poartă față de conducerea 
partidului nostru, față de dumnea
voastră personal, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Nutrim, tovarășe secretar general, 
un sentiment de profundă mindrie 
patriotică, de deplină adeziune și 
adine respect pentru politica științi
fică. consecvent revoluționară a 
Partidului Comunist Roman. Un înalt 
exemplu pilduitor este pentru noi, 
pentru întregul nostru popor, efortul 
și spiritul militant cu care dumnea
voastră personal acționați in slujba 
progresului și civilizației României 
socialiste, a cauzei socialismului și 
progresului în lume. Vă mulțumim cu 
profundă recunoștință pentru grija 
deosebită și deplina înțelegere cu 
care vă ocupați de soluționarea pro
blemelor tineretului, în intreaga lor 
complexitate, direcționind activitatea 
noilor generații pe calea, afirmării 
prin muncă și pentru muncă, a for
mării lor ca demni constructori ai 
socialismului.

Cei aproape 2 500 de uteciști din 
uzină trăiesc, muncesc, învață și se 
bucură de viață intr-un nou climat 
politic și moral de dreptate și echi
tate socială, de etică comunistă, in
tr-o atmosferă de larg democratism, 
propice afirmării multilaterale a per
sonalității fiecăruia.

Nouă ne revine răspunderea de o- 
noare de a da împlinire gindurilor și 
idealurilor celor ce au muncit și au 
luptat in condiții deosebit de grele, 
de a ridica pe noi trepte tradițiile 
înflăcărate ale generațiilor de tineri 
care s-au jertfit pentru ziua fericită 
de azi pe care noi o trăim.

Noi, tinăra generație din uzină, am 
crescut sub îndrumarea directă a or
ganizației de partid și am reușit să 
preluăm uriașa experiență de muncă 
și de viață, pasiunea revoluționară 
și abnegația comuniștilor, care se re
flectă in toate realizările obținute 
de colectivul nostru, in ritmul cres- 
cind in care se dezvoltă uzina.

Noi, tinerii, păstrăm adine încrus
tate in inimile noastre exemplul de 
devotament și dăruire reprezentat in 
mod strălucit de întreaga activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, din fragedă tinerețe, 
și-a închinat viața idealurilor de 
luptă ale clasei muncitoare, cauzei 
socialismului și comunismului.

Răspunsul tinerilor din uzină la 
chemarea pe care dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, ați adresat-o tinerei genera
ții de a fi întotdeauna in primele 
rinduri ale luptei pentru înfăptuirea 
politicii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 

pentru victoria comunismului, tl con
stituie munca noastră perseverentă, 
asiduă, plină de elan tineresc, pen
tru îndeplinirea și depășirea măre
țelor sarcini ce revin colectivului u- 
zinel.

Primit cu vii aplauze, cu puternice 
urale șl ovalii, a luat cuvintul tova- 

NICOLAE CEAUȘESCU. 
(Cuvintarea se publică in pagi
nile 1 și 3).

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu atenție 
de cei prezenți. în repetate rinduri, 
cuvintarea a fost subliniată cu înde
lungi aplauze, cu puternice ovații și 
urale, cel prezenți exprimîndu-și 
astfel deplina lor aprobare față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, hotărirea de a 
traduce in viață programul de dez
voltare multilaterală a societății so
cialiste in patria noastră, program al 
înfloririi neîncetate a națiunii noas
tre socialiste, al făuririi unei vieți 
îmbelșugate pentru masele largi ale 
poporului. Totodată, ei și-au mani
festat adinca lor stimă și dragoste 
față de partid, de conducerea sa, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După încheierea cuvintării, a- 
dresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, șeful de atelier Andrei 
Bașa, distins cu prilejul jubileului cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste", 
îi oferă in dar Medalia jubiliară a 
semicentenarului uzinelor „23 Au
gust” și un album cu imagini ce o- 
glindesc istoricul întreprinderii, reali
zările de azi ale acestei unități de 
bază a industriei noastre construc
toare de mașini.

Vădit emoționat, bătrinul munci
tor spune : „Vă oferim acest dar ca 
un simbol al recunoștinței noastre 
pentru munca pe care o depuneți în 
conducerea partidului nostru, a sta
tului nostru, pentru grija ce o pur- 
tați zi de zi poporului nostru, pentru 
dezvoltarea șl creșterea bunăstării 
lui, pentru valorosul sprijin pe care 
il dați uzinei noastre. Noi vă dorim 
ani mulți de viață și multă sănă
tate".

Răsună din nou puternice urale și 
ovații, se scandează minute in șir 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu și 
poporul

Corul întreprinderii intonează un 
imn dedicat aniversării, care slăvește 
partidul, conducătorul încercat al 
societății noastre.

în încheierea adunării festive a 
luat cuvintul tovarășul JJujnitrU 
Popa,care a spus :

îngăduiți-mi, stimați tovarăși, ca 
în numele dumneavoastră — munci
tori, ingineri .tehnicieni — al tuturor 
oamenilor muncii din Capitală, păr
tași cu gindul și fapta la această 
sărbătoare, să adresez cele mai căl
duroase mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru prezența la adu
narea festivă prilejuită de aniversa
rea semicentenarului uzinei „23 Au
gust", pentru cuvintele adresate co
lectivului ei, pentru îndemnurile și 
indicațiile date. Vă asigurăm, iubite 
tovarășe secretar general, că comu
niștii. toți cei ce muncesc din 
Capitală, forță activă a națiunii 
noastre socialiste, se află astăzi ferm 
angajați in efortul constructiv pen
tru realizarea politicii partidului, a 
programului său de înflorire a pa
triei și de făurire a omului nou, con
structor al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Vă asigurăm că vom analiza. îm
preună cu organizația de partid și 
Consiliul oamenilor muncii din gru
pul de uzine „23 August", toate posi
bilitățile de perfecționare a activită
ții, astfel incit să depășim, așa cum 
ne-ați îndemnat, prevederile pentru 
1975.

După încheierea mitingului, tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer și ceilalți oaspeți sînt 
invitați să viziteze cîteva din con
strucțiile sociale și culturale ridicate 
pentru muncitorii uzinei și familiile 
lor.

Două dintre acestea — un spital cu 
700 de locuri și o creșă-cămin — au 
fost înscrise in contractul colectiv și 
sint in curs de realizare, ca urmare a 
propunerii făcute personal de secre
tarul general al partidului, la începu
tul anului, în adunarea generală a 
reprezentanților salariaților uzinei.

în curs de construcție este și clu
bul. Oprindu-se pe șantier, tovară
șul Nicolae Ceaușescu recomandă să 
se revadă proiectul clădirii pentru a 
sa mări capacitatea sa. corespunzător 
cu necesitățile acestui mare colectiv.

Noua cantină — cu 900 de locuri — 
este și ea una din recentele realizări 
sociale. în spațioasa sală s-au adunat 
un mare număr de muncitori, ingi
neri și tehnicieni pentru a închina 
împreună un pahar in cinstea sărbă
toririi uzinei. Venind in mijlocul lor, 
primiți cu aclamații și urale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat le u- 
rează din nou mari succese in mun
că, multă sănătate și fericire.

Semicentenarul uzinei „23 August" 
a prilejuit harnicului colectiv de aici 
bucuria unei sărbători de neuitat. 
Prezența secretarului general, a ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat a fost intimpinată pretutindeni 
— în halele de producție, in incinta 
uzinei, la adunarea festivă - cu ma
nifestări emoționante de dragoste șl 
stimă. Muncitori, ingineri și tehni
cieni, tineri ucenici au ținut să-și 
exprime prin aplauze și ovații, prin 
gesturi pline de căldură — oferirea 
unei flori, o strîngere de mină, cu
vinte de salut — gindurile și sim
țămintele. Toate la un loc reflectă 
un adevăr cu putere de simbol : le
gătura de nezdruncinat dintre popor 
și partid, adeziunea totală a tuturor 
oamenilor muncii la politica internă 
și externă a partidului și statului, ho
tărirea lor de a înfăptui neabătut a- 
ceastă politică închinată fericirii po
porului, înfloririi României socialiste, 
idealurilor mărețe ale socialismului 
și păcii.
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Se împlinesc 25 de ani de la apa
riția primului numllr al revistei 
„Contemporanul", săptămlnal po
litic, social, cultural.

Propunindu-și continue șt «d 
dezvolte, in noile condiții politice 
șt sociale din țara noastră, tradi
țiile revoluționare, democratice ale 
publicației cu același nume, tipărită 
fn penultimul deceniu al secolului 
trecut — publicație care s-a afir
mat in viața social-culturală a 
României, îndeplinind nobila mi
siune de răspindifor al ideilor so
cialismului științific, materialist-' 
dialectice, Jucind un rol important 
In sprijinirea forțelor înaintate — 
prin noua sa serie — ..Contempo
ranul" s-a integrat in frontul ideo
logic al presei noastre, comuniste. 
Încă de la înființare, și-a făcut 
un țel din subordonarea activității 
sale intereselor majore ale societă
ții, clasei muncitoare, militind pen
tru o participare activă a intelec
tualității noastre la făurirea revolu

Născută cu peste un secol în 
urină, mărturie vie a vechimii miș
cării noastre muncitorești, presa 
muncitorească și socialistă din țara 
noastră s-a impus in viata socie
tății românești prin bogăția de idei, 
prin dinamismul și spiritul mili
tant. Socialismul român a știut să 
facă din presă unul din punctele 
de prestigiu ale activității și afir
mării sale. Presa a fost un centru 
polarizator al activității teoretice și 
al experienței politice a mișcării so
cialiste, un mijloc puternic de propa
gandă și educație, îndeplinind astfel 
un rol important in dezvoltarea și 
maturizarea mișcării.

între cele peste 70 de publicații 
socialiste apărute in a doua jumă
tate a secolului trecut, un loc de 
prim plan ii revine revistei „Con
temporanul". La data apariției re
vistei mișcarea socialista se afla 
încă in plin proces de limpezire a 
orientării sale. Cercurile revoluțio
nare socialiste, înfiripate in dece
niul precedent, străbătuseră. în nu
mai cițiva ani, o întreagă etapă de 
căutări pasionate, de maturizare po
litică, de formare ideologică. Din 
arborescența concepțiilor socialiste 
pe care le îmbrățișau inițial, cu a- 
proape egal interes, s-a desprins 
marxismul care a polarizat tot mai 
mult atenția participanților la miș
care. Cind „Contemporanul" a văzut 
lumina tiparului — in 1881 — repre
zentanții cercurilor revoluționare a- 
veau deja conștiința trăsăturilor dis
tinctive ale socialismului științific. 
Necesitatea opțiunii pentru marxism 
se profila in măsura in care creștea 
năzuința afirmării deschise a prole
tariatului și a mișcării muncitorești 
in viața politică și socială a țării.

Cu un simț de orientare remar
cabil, tineretul participant la miș
carea socialistă intuiește profilul și 
caracteristicile publicației in mă
sură s-o impună in rindurile citito
rilor, să-i asigure priza și aderenta 
necesare. Acesta era organul de 
presă cu profil enciclopedic, cu o 
largă tematică culturală. Inițiativa, 
pornită de grupările socialiste și 
realizată la Iași, in casa de pe Să- 
rărie, unde locuia familia Nădejde, 
avea să se transforme intr-o operă 
de durată a culturii românești. 
„Contemporanul" dă numele acelui 
curent care a trasat o direcție, a 
avut adinei rezonanțe și a creat o 
epocă in spiritualitatea românească. 
Desigur, acest curent nu se reduce 
exclusiv la revista „Contemporanul". 
El înglobează totalitatea manifestă
rilor cu caracter științific, cultural, 
literar, determinate de socialiști. 
Elementul forte al acestor manifes
tări rezidă in direcția, in orientarea 
lor. „Noi tindem — afirma revista, 
într-unul din numerele de început — 
la formarea unui public cititor și a 
unei opinii in științe și literatură".

Tematic, cuprinsul „Contempora
nului" este, intr-adevăr, dominat de 
materialul cu caracter literar și știin
țific. Nu a fost o revistă de creație 
științifică, dar a popularizat o gamă 
impresionantă, prin varietatea ei. de 
probleme ale cunoașterii științifice, 
de la fizică la filologie, de la feno
mene naturale, explicate pe înțele
sul cititorului de rînd, la teorii des
chizătoare de drumuri. Darwinisrrtul 
s-a bucurat din partea sa de o a- 
tenție cu totul specială : „Contempo
ranul" a propagat cu perseverență 
teoria selecției naturale, a eviden
țiat caracterul Istoric al dezvoltării 
naturii, a purtat polemici, uneori a- 
prinse, cu adversarii teoriei darwi- 
niste. Tn coloanele sale s-au reflec
tat și alte cuceriri științifice funda
mentale ale vremii, ca descoperirea 
celulei, legea conservării și transfor
mării energiei etc.

Mințile pătrunzătoare n-au putut 
să nu observe semnificațiile profun
de ale noilor descoperiri, formind în 
epocă o adevărată constelație strălu
citoare. Revoluționând științele natu
rii. ele degajau in același timp con
cluzii majore de ordin filozofic, adu
ceau pregnante dovezi despre mate
rialitatea și unitatea materială a 
lumii, răsturnau interpretările idea
liste, metafizice, cave dominaseră 
pină atunci gindirca științifică și fi
lozofică. Este remarcabil faptul că a- 
ceste concluzii, procesul apropierii 
reflecției filozofice de noile date ale 
cunoașterii științifice au fost culti
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ției socialiste, la înfăptuirea politi
cii marxist-leniniste a partidului.

Reflectând și analizlnd din pers
pectiva deschisă dc materialismul 
dialectic și istoric, de estetica mar- 
rist-leninistă, probleme primor
diale, aspecte de fond ale preocu
părilor de ordin social, cultural șl 
științific, paginile „Contemporanu
lui" s-au bucurat de prețuire, au 
impus revista în conștiința opiniei 
noastre publice, au făcut ca, de-a 
lungul anilor, aceasta, să devină o 
publicație apreciată, solicitată de 
categorii largi de cititori. Este un 
merit al revistei că, In paginile 
sale, s-au pronunțat asupra proble
melor multiple cu care țara a fost 
confruntată in acești ani de con
strucție avintală personalități mar
cante ale științei și culturii româ
nești.

în actualul climat de intensifi
care a muncii politlco-ideologice șl 
întărire a spiritului partinic, re
voluționar, exprimat cu claritate in 

vate și de către „Contemporanul". 
Revista a adăugat, după cum se știe, 
o trainică verigă tradițiilor gindirii 
materialiste românești. Ea s-a afir
mat, încă de la început, ca o tribună 
a materialismului militant, argumen- 
tind, pe baza cuceririlor științei, 
materialitatea și unitatea materială 
a lumii, cultivind tradițiile mate
rialiste ale gindirii progresiste din 
România. întreaga activitate a re
vistei tinde să formeze o concepție 
generală materialistă, să statueze 
superioritatea viziunii materialiste 
asupra lumii, combătind în același 
timp, idealismul. „Materia — citim 
într-un articol apărut in 1881 — e 
veșnică, adică fără început și fără 
sfirșit. N-a fost un timp cind să nu 
fi fost materia, după cum nu va fi 
un timp cind să nu mai fie... Mate
ria nu numai că se află din vecie, 
dar se află și în mișcare tot din 
vecie".

Pleiada de tineri grupați în jurul 
revistei a sesizat cu pătrundere ro-

„Contemporanul" 
și mișcarea 
socialistă

Iul marilor descoperiri științifice ale 
timpului în formarea convingerilor 
ateiste. „încetul cu încetul — se 
scria în articolul „Ateismul", pu
blicat in 1886 — astronomia, fizica și 
chimia au alungat spiritul din lu
mea neorganică, științele biologice 
I-au gonit și din lumea organică, 
filozofia determinisiă, ajutată de fi
ziologie — care de curind a luat un 
avînt puternic — l-a dat afară și din 
creier, unde găsise cea din urmă 
scăpare și treptat ajungem a tălmăci 
totul prin ajutorul științei, care pri
vește răspunsurile date de religie ca 
răspunsuri copilărești".

Dincolo de datele concrete ale te
maticii științifice abordate, „Con
temporanul" a contribuit astfel la 
însăși formarea unui spirit științific 
materialist în viața intelectuală și 
pohte că acesta e unul din rezulta
tele de frunte ale cultivării proble
melor științei de către revistă.

Menținindu-se în perimetrul pro
blematicii științifice și literare, 
„Contemporanul" s-a manifestat de 
la început ca o publicație profund 
angajată, militantă pentru Interesele 
fundamentale ale oamenilor mun
cii. Aspirația spre progres, spre 
libertate, spiritul democratic, do
rința realizării unor prefaceri în
noitoare, compasiunea pentru ne
voile și situația mulțimilor munci
toare, toate acestea transpar cu lim
pezime din ținuta revistei, sint atri- 

Ibute intrinseci ale unghiului de a- 
bordare a materialelor publicate.

S-a formulat altădată, in litera
tura de specialitate, opinia că re
vista „Contemporanul" a parcurs, în 
primii cinci ani de apariție, o etapă 
general-democratică și numai după 
1885 a căpătat factura proprie unei 
publicații socialiste. Socotim părerea 
amendabilă în următoarea privință : 
elementele amintite mai sus nu țin 
exclusiv de caracteristicile unei po
ziții general-democrate, ele se pre
supun și sint implicate in concepția 
socialistă, căpătind evident alte po
tente și semnificații in cadrul vi
ziunii de ansamblu socialiste. Fap
tul că in primii ani „Contempora
nul" nu-și dezvăluie direct atitudinea 
politică socialistă nu înseamnă că 
trăsăturile despre care a fost vorba 
se asociază numai unui fond general 
democratic, de vreme ce știm că ini
țiatorii și animatorii publicației se

• Asediul : AURORA — 9,30; 12;
15: 17,30; 20, la grădină — 19, FLA
MURA — 10; 12,30; 15.30; 18; 20,15. 
O Cromwell : CENTRAL — 10;
13,30; 16,45; 20, FEROVIAR — 9; 
12.30; 16,15; 19,45, EXCELSIOR — 
9,15; 12,30; 16; 19,30, MODERN — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, la 
grădină — 19.
9 Articolul 420 : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9;
12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 
16, la grădină — 19,30.
• Boxerul : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20.15, DACIA — 8,30—20.30 în 
continuare.
• Parada circului : TIMPURI
NOI — 9—20,30 In continuare,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15: 20,30.
• Femeia îndărătnică : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Floarea soarelui : UNIREA — 
15.30; 18, la grădină — 20, VIITO
RUL — 15.45; 18; 20,15.

Direcția Berlin : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
• Omul orchestră : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45,
POPULAR — 15,30; 18: 20,15. 

cuolntarca tovardșului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
a activului de partid din domeniul 
propagandei și al activității cultu
ral-educative, „Contemporanului" li 
revin noi și fundamentale răspun
deri in opera dc educare socialistă 
multilaterală a oamenilor, in culti
varea ideilor și sentimentelor no
bile generate șl incorporate organic 
realității noastre. Dezvoltlnd expe
riența pozitivă acumulată in acest 
sfert de veac de existență, înlătu- 
rind cu fermitate neîmplinirlle din 
activitatea sa de pină acum, eva- 
luind cu exigența și simț al pers
pectivei Îndatoririle ce-i revin, re
vista „Contemporanul" va trebui 
să-și sporească in viitor aportul la 
răspândirea în mase a gindirii filo
zofice materialist-dialectice, a po
liticii partidului nostru, să con
tribuie mai eficient la lărgirea ori
zontului de cunoaștere și înțelegere 
a fenomenelor sociale și politice de 
către oamenii muncii, la înțelege

(

aflau în perioada de cristalizare a 
formației lor socialiste. Este semni
ficativ de altfel că pusă in situația 
de a lua poziție față de unele de
naturări ale ideilor socialiste, revis
ta își afirma, explicit, chiar in pri
mul an al apariției, afinitățile pen
tru socialism, .și chiar adeziunea la 
formele revoluționare de acțiune. 
Nu este însă mai puțin adevărat că 
după 1885 asistăm la orientarea des
chisă spre socialism a revistei ; in
teresul ei pentru problemele vieții 
social-economice se accentuează.

Promovarea manifestă a ideilpr 
socialismului științific după 1885 nu 
este lntimplătoare. în acel timp 
se înfăptuiește procesul trecerii 
mișcării socialiste din România 
pe pozițiile teoretice ale marxismu
lui. Alături de „Contemporanul", în 
1884 apare „Revista socială", care a 
jucat rolul de organ teoretic al miș
cării socialiste, iar In anul 1885 
„Drepturile omului", primul coti
dian socialist. Ele formează laolaltă 
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triunghiul de susținere a publicis
ticii socialiste din penultimul dece
niu al secolului trecut. Propagarea 
ideilor marxiste întreprinsă de Ghe- 
rea in „Revista socială", ca și ana
liza teoretică, în lumina socialismu
lui științific, a realităților economice 
și social-politice din România, ana
liză menită să fundamenteze sarci
nile programatice și tactice ale miș
cării socialiste, au avut o mare in- 
rîurire asupra orientării „Contem
poranului". E. de altfel, caracteristic 
faptul că unele articole publicate in 
„Contemporanul" preluau ideile ex
puse de Gherea în „Revista socială", 
nemai vorbind de prezența sa ma
sivă în coloanele revistei cu articole 
de critică literară.

în cimpul primelor manifestări 
care reflectă preocupările mișcării 
socialiste pentru răspindirea și popu
larizarea ideilor marxismului, „Con
temporanul" aduce, de altfel, unele 
izbînzi de prestigiu. în coloanele sale 
a fost reprodus sumarul volumului al 
II-lea al .„Capitalului" lui Marx, au 
fost publicate extrase din lucrarea 
„Salariu, preț, profit" a lui Marx și 
a apărut în întregime lucrarea „Ori
ginea familiei, a proprietății private 
și a statului", a lui Engels. (An 
V. 1885—1886, nr. 17—24), Traducerea 
românească a lucrării Iui Engels 
era a doua, după cea italiană ; fap
tul a fost remarcat de autor într-una 
din prefețele ulterioare.

Apariția în revistă a unor scrieri 
ale întemeietorilor socialismului știin
țific a constituit o expresie și în ace
lași timp un însemnat factor de în- 
rîurirc a orientării sale spre mar
xism. Influența gindirii marxiste, în 
special a ideilor din „Originea fami
liei, a proprietății private și a sta
tului" s-a oglindit nemijlocit în 
numeroase articole publicate In 
„Contemporanul". Astfel, in cu
noscuta sa scriere. „Mediul so
cial ca factor patologic", dr. Stefan 
Stincă se referea la tezaurul de idei 
din lucrarea lui Engels, Sofia Nă
dejde pornea de la cele expuse de 
Engels în articolul „Robirea femeii 
și emanciparea el", ca șl studentul 
ieșean V. Lateș, în studiul său des
pre evoluție. Interesul cercului din 
jurul „Contemporanului" pentru ac
tivitatea practică și teoretică des
fășurată de F. Engels și-a găsit re
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• Cîntărețul buclucaș : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Hello Dolly : GLORIA — 9; 
12.30; 16; 19,30.
• Tick, Tick, Tick ; MOȘILOR — 
15; 17; 19; 21, la grădină —\ 20. 
ARTA — 15,30; 18.
• Cortul roșu : FERENTARI — 
15,30; 19.
e Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — 10.
• Z : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
13,30; 20,45.
• Săptămlna nebunilor : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
CRINGAȘI — 15.30; 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : LU
MINA — 9; 12.15; 16; 19,30.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
BUZEȘTI — 15,30;, 18. la grădină 
— 20,15.
• Brigada diverse în alertă: 
CIULEȘTI - 15,30; 17,45: 20, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30. ‘
• Sunetul muzicii : PACEA — 
15,45; 19,15.
• Eu sint Jerom : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Riscul : COSMOS — 15,30: 18;
20,15.
• Greșeala fatală : VITAN — 
15,30; 18, la grădină - 19,30.

• Haiducii 
domniței 
15,30; 19.
• încrederi 
15,30: 18: 20,1
• Meridian 
15,30; 17,30; :

te
• A.R.I.A. 
tă) : Spectai 
țla „The C 
pany of Ne>
• Teatrul 
glale" oala 
ultimului g<
• Teatrul „: 
e liber — 16.
• Teatrul s 
nașe" (sala :
- 19,30.
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faptulI 
DIVERS! 
Din lac | 

în puț
Intr-una din zilele trecute, I 

Constantin Popescu. tatăl jude- I 
cătoarei Mar na Olaru din Ca- 1 
racal, s-a pomenit acasă cu un I 
musafir pcașteptat : Floarea Ig- I 
nat din comuna Stoenești, ju- I 
dețul Olt. care avea soțul ares- ■ 
tat pentru furt din avutul ob- I 
ștesc. Voia să obțină, pentru el. | 
o pedeapsă mai blindă. în acest 
scop, la o mică neatenție a I 
gazdei, dumneaei a lăsat pe sală I 
un plic cu 1 200 de lei. o giscă • 
și 6.5 kg ceapă. ..Darul*4 n-a l 
avut Insă efectul scontat. Pentru I 
că, anunțate despre aceasta, or- | 
ganele de resort au descins la . 
fața locului și, cum probele I 
erau... pe tavă, acum F.I. va I 
suporta consecințele de rigoare.

Un nou izvor | 
la Covasna

PacienfH veni fi Ia Sanatoriul I 
cardiologie din Covasna frebu- I 
iau sa parcurgă zilnic, pentru I 
efectuarea băilor cu apă carbo- i 
gazoasă, o distanță de 7 km. I 
pfnâ în centrul orașului, unde se | 
afla baza de tratament. Pe vii- 
tor. această deplasare va fi evi- I 
tată. In urma unor studii de I 
specialitate. In curtea sanatoriu- ' 
lui < fost captat un izvor de I 
apă minerală carbo-gazoasă, cu I 
un conținut scăzut de cloruri 
de sodiu, caltldți care il reco- I 
mandă atît in cura intemd, cit I 
ți In cca externă. Asociat, cu un 
izvor captat mal demult, noul I 
izvor are un debit zilnic de 10 | 
vagoane, suficient pentru a asi- 
gura tratamentul bolnavilor I 
chiar în cadrul sanatoriului.

Pot penal
Ion Smochină (str. C. Negri 32). 

Constantin Ursu (str. Kogălni- 
ceanu 3), Mihai Montu (str. O- 
zana 32). Gh. Bogdan (str. K. 
Marx, Bloc C-3) și Petre Mol
dovean (cartierul Mărăței. Bloc 
D-l) — toți cinci din Piatra 
Neamț — s-au întilnit in
tr-una din serile trecute la 
domiciliul Anei Ariminei (str. 
Cioloman 5). Aici au în
cins un joc de cărți cu miză 
mare. în toiul partidei au apă
rut insă și lucrătorii de miliție. 
Defel iți justiției, cei cinci jucă
tori ..au încasat" cite 3 pînă la 
6 luni închisoare. în ce o pri
vește pe A A., ea a fost trimisă 
in judecată pentru infracțiunea 
de înlesnire a jocurilor de noroc.

Siguranța 

fatală
Intordndu-se de la serviciu, 

Paraschiv Ion din Petriceana 
(Prahova) a constatat că nu-i 
funcționează lumina electrică. 
Un vecin l-a îndemnat anunțe 
a ‘ecținnea la serviciul de inter
venții al Întreprinderii de elec
tricitate din Cimpina. El nu a 
dat insă curs sfatului si s'a 
apucat să repare singur insta
lația. S-a urcat pe stilpul rețelei 
electrice, incercind să înlocu
iască siguranța defectă. Impru
dența l-a fost fatală : a fost e- 
lectrocutat mortal, sub privirile 
îngrozite ale celor trei copii al 
săi.

Bolnavul 
închipuit

Aurel Pop iși făcea ucenicia ea I 
turnător-forrnator in cadrul u- | 
zinei de utilaj minier și reparații 
din Baia Mare. Mai multe zile I 
în șir, ucenicul a absentat ne- | 
motivat de la muncă, i s-a 
nunțat desfacerea contractului I 
de muncă. ..Sint bolnav -ari- j 
posta* băiatul. O să vă aduc 
certificate medicale". Intr-ade- I 
văr. dună câteva zile s-a pre- | 
tentai la uzină cu un certificat . 
medica. Tehnicianului loniță I 
Ciceu i s-a părut că actul este | 
suspect. Așa $-a descoperit că . 
Aure! Pop. înarmat cu mai multe 1 
chei, a pătruns intr-un birou de I 
la policlinica de ramură chi- i 
mico-metalurgică din Baia Mare I 
și 2 sust-as 6 certificate medl- I 
cale cu care a vrut să-și moți- i 
veze absențele. Dar nu a reușit. I 
Acum. Aurel Pop nu știe cum să • 
iasă din încurcătură. Cu sigu- I 
ranță nu va găsi nici o cheie. I 
fiindcă i-au fost întocmite acte ' 
de trimitere in judecată. Și | 
unde este lege nu-i tocmeală.

Rubrica redoctatâ de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii". '

încheierea lucrărilor 
Conferinței de ergonomie

Miercuri a-au încheiat la București 
lucrările Conferinței de ergonomie, 
organizată de Ministerul Muncii, A- 
rademla de Științe Sociale șl Politice 
si Academia de științe Medicale.

Timp de trei zile. participanții 1» 
conferință au dezbătut rezultatele ob
ținute in țara noastră și sarcinile ce 
revin ergonomie!. Lucrările nu evi
dențiat necesitatea adaptării cit mai 
potrivite * mijloacelor, spațiilor și 
condițiilor dc muncă la capacitățile 
fiziologice și psihologice ale organis
mului uman în vederea sporirii pro
ductivității muncii.

La ședința de închidere au luRt 
parte Petre Lupu. ministrul muncii. 
Dan EnAchescu. ministrul sănătății, 
acad. Aurel Moga, președintele A- 
cademiei de științe Medicale, Nicolae 
Bârbulescu, vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, academicieni și a Iți oa
meni de știință.

în cuvintul sftu. Gheorghe Ciucu, 
consilier al ministrului învățâmintu- 
lui, a relevat importanța reuniunii, 
subliniind că cele 55 de referate și 
comunicări prezentate marchează ex
tinderea frontului de preocupări ale 
cercetărilor de ergonomie, cit șl 
creșterea eficienței aplicării in prac
tică a rezultatelor obținute. Vorbito
rul a aTâtat că Ministerul Invățămin- 
tulul va adopta măsurile practice ne
cesare pentru procesul de invățămînt. 
cit și pentru cercetarea științifică 
desfășurată de către catedrele de pro
fil ale instituțiilor de lnvățămir.t su
perior.

A luat apo> cuvintul Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, care a 
arătat că este necesară studierea pro
blemelor de ergonomie pentru a se 
crea un cadru favorabil activității 
omului, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, așa cum rezultă din 
sarcinile trasate de conducerea de 
partid și de stat. Vorbitorul a subli
niat faptul că Ministerul Industriei 
Ușoare manifestă preocupări in acest 
sens, urmind ca in viitor să acorde o 
atenție sporită activității colectivelor 
ergonomice din întreprinderile și uni
tățile productive.

Conferința de ergonomie, punlnd in 
centrul preocupărilor ei grija față de 
om. a arătat Pavel Ștefan, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.. a 
ridicat o serie de probleme deosebit 
de valoroase și pentru munca sindi
catelor. în acest sens, a spus vorbi
torul. se impune cooperarea tuturor 
forțelor care manifestă preocupări în 
domeniul ergonomie!, pentru studie
rea muncii omenești sub toate aspec
tele oi. Sindicatele vor aduce o con
tribuție sporită la soluționarea Dro- 
blemclor dezbătute de conferință, 
in vederea creșterii eficienței econo
mice și Îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
celor ce muncesc.

Prof. univ. Miron Constantinescu. 
președintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, a prezentat anei 
concluziile pe marginea lucrărilor 
conferinței, arătind că larga dezba

Premiile „Balcaniadei matematice 
a studenților și tinerilor 

cercetători"
După cinci zile de rodnice lucrări, 

prima ..Balcaniadă matematică a stu
denților și tinerilor cercetători", or
ganizată la inițiativa țării noastre, a 
luat sfirșit miercuri la amiază.

Ședința plenară de închidere a re
uniunii — la care au participat con- 
curenți din Bulgaria. Grecia, Iugo
slavi... Turcia și România — a reunit 
in asistență pe Mircea Malița, minis
trul invățămintului, asistenta univer
sitară Zoe Ceaușescu, președinta Co
mitetului tineretului universitar ro
mân de organizare a Balcaniadei, 
Ion Borca, vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, conducători ai Uniunii aso
ciațiilor studențești din România, aca
demicieni și alti oameni de stiintă, 
personalități ale vieții culturale 
bucureștene, cercetători, studenți.

Au fost de față ambasadori și re
prezentanți al corpului diplomatic 
din țări balcanice, acreditați la Bucu
rești.

Din partea Uniunii Balcanice a ma
tematicienilor a vorbit D. A. Kapos, 
președintele acestui forum științific 
internațional. El a subliniat, intre 
altele, că prima ediție a Balcaniadei 
p constitui! nu numai un prilej de 
clarificare științifică in domeniul teh
nicii matematice șl al raționamentu
lui matematic, ci și o ocazie de sta
bilire a unor legături trainice de co
laborare între tinerii participanți.

PREMIILE I. II ȘI III au fost a- 
cocdate studenților : Ognian Korov —

A apărut nr. 9 al revistei

LUPTA DE CLASĂ
O mare parte a numărului pe 

luna septembrie al revistei este 
consacrat DEZBATERII MASU
RILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA ACTIVITATII POLI
TICO-IDEOLOGICE. DE EDU
CARE MARXIST-LENINISTA 
A MEMBRILOR DE PARTID, 
A TUTUROR OAMENILOR 
MUNCII. In cadrul dezbaterii 
sint publicate articolele : „Edu
carea socialistă a maselor, sar
cină esențială a organizațiilor dc 
partid" de ILIE CÎȘU ; „Clasa 
muncitoare in procesul făuririi 
socletă(ii socialiste multilateral 
dezvoltate- de DIMITRIE AN- 
CUTA ; „Conștiința socialistă la 
nivelul exigentelor noii etane is
torice" de OVIDIU TROSNEA ; 
„Sensurile majore ale angajării 
politice militante" de ION FLO- 
REA : „Școala, factor de edu
cație comunistă" de AL. GO- 
L1ANU ; „Cravata roșie, eterna 
primăvară a țării" de ALEXAN
DRU GHITERA ; „Scriitorul an
gajat" de PAUL SCHUSTER : 
..Crezul social-artistic al mișcării 
teatrale" de ANNA HALASZ : 
„Cartea social-politică, un ajutor 
prețios in educarea tinerei gene
rații" de NICOLAE TUIE. 

tere la care au luat parte specialiști 
de diferite profesii n contribuit la 
stabilirea unui punct dc plecare pen
tru elaborarea și adoptarea unui pro
gram al activității viitoare, menit să 
se inscric in eforturile întregului nos
tru popor pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate de Con
gresul ni X-lea al partidului. Din 
conținutul comunicărilor prezentate, 
dm ampla lor dezbatere și din discu
țiile purtate ia cele două mese ro
tunde, n arătat vorbitorul, s-a des
prins (aptul că in România există un 
număr însemnat dc specialiști cu di
ferite profiluri profesionale care vă
desc preocupări pentru studierea 
multiplelor laturi ale muncii ome
nești, numeroase cadre didactice Iși 
aduc contribuția la dezvoltarea ergo
nomie!, iar majoritatea lucrărilor e- 
laborate pină in prezent au ca scop 
rezolvarea cu precădere a probleme
lor practice, aplicative, pe care le so
licită viața. Vorbitorul a arătat tot
odată că se resimte lipsa unor me
todologii generale unitare de cerce
tare, precum și a unor metodologii 
specifice pe ramuri sau activități dc 
muncă. El s-a referit, de asemenea, 
la necesitatea organizării echipei mul- 
tidisciplinare, care constituie un dezi
derat primordial in domeniul cerce
tărilor de ergonomie, scoțlnd in evi
dență grija care trebuie manifestată 
pentru pregătirea și perfecționarea 
specialiștilor pe baza unor programe 
cadru corespunzătoare acestui scop. 
A fost evidențiată necesitatea atrage
rii muncitorilor și maiștrilor din în
treprinderi la activitatea ergonomică. 
în același cadru, președintele A- 
cademiei de Științe Sociale și 
Politice s-a oprit asupra ne
cesității existenței unei publicații pe
riodice de ergonomie șl a editării unei 
colecții de lucrări de specialitate. în 
încheiere, vorbitorul a relevat cîteva 
din propunerile desprinse din dez
baterile conferinței, pentru dezvolta
rea și perfecționarea activității de 
cercetare ergonomică.

Intr-o atmosferă entuziastă, s-a dat 
citire textului unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : însuflețiți de obiecti
vele luminoase trasate de Congresul 
al X-lea al partidului pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, participant la 
conferință se angajează să dea viață 
sarcinilor trasate de conducerea de 
partid și de stat cu privire la mai 
buna folosire a forțelor proprii de 
cercetare, tehnice și muncitorești, 
pentru progresul științei românești in 
domeniul ergonomiei, astfel ca a- 
ceasta să contribuie în cit mai mare 
măsură la crearea unor condiții tot 
mai bune de muncă și de viață pen
tru oamenii muncii din țara noastră.

In cinstea participanților la confe
rință. Comitetul de organizare a 
oferit un cocteil la Casa oamenilor 
de știință.

(Agerpres)

Bulgaria ; Horia Pop — România ; 
Alexandru Rubin — România.

Cercetătorii in domeniul matemati
cii care s-au întrecut cu prilejul 
Balcaniadei au obținut ptemii simi
lare — la egalitate de puncte : 
S. Skordev, V. Popov și Troyanskl — 
Bulgaria ; A. Petsoulas — Grecia ; 
I. Kickic — Iugoslavia : C. Năstă- 
sescu, 1. Hamburg — România ; șl T. 
Terzioglu —• Turcia.

In afara distincțiilor menționate, 
juriul a mai acordat două premii 
speciale unor valoroase lucrări de 
matematică aplicată, aparținind tine
rilor cercetători de specialitate ai 
țării noastre, C. Dincă și I. Tomescu.

Laureații acestei prestigioase com
petiții au dreptul să efectueze stagii 
de specializare in România, Bulgaria 
sau Grecia.

Au rostit saluturi acad. B. Pet- 
kantschin — Bulgaria ; prof. G. Ster- 
ghiu — Grecia, vicepreședinte al 
Uniunii Balcanice a matematicienilor; 
prof. B. Marjanovic — Iugoslavia. In 
numele ciștigătorilor acestei reuniuni 
internaționale au vorbit C. Dincă și 
Ognian Korov.

Cuvintul de închidere a primei 
Balcaniade matematice a studenților 
și tinerilor cercetători a fost rostit de 
acad. Nicolae Teodorescu, președin
tele Comitetului național român pen
tru Uniunea Balcanică a matemati
cienilor. secretarul general al Uniu
nii Balcanice a matematicienilor.

Următoarea ediție a acestei mani
festări științifice internaționale de ti
neret va avea loc, peste doi ani, in 
Grecia.

(Agerpres)

Revista mai inserează artico
lele „Atribute valorice «ale ca
drelor de conducere" de C. CRI- 
ȘAN, T. MOLDOVAN și V. 
DEGAN, „Intensificarea coope
rării dintre state, proces obiec
tiv" de DANA VOINEA, „Criza 
dolarului sau incapacitatea dc 
echilibru a economiei capitaliste" 
de ILIE ȘERBANESCU. în ca
drul rubricii „OPINII". ANETA 
SPIRIDON semnează artico
lul „Cu privire la unele con
cepții economice ale lui C. Do- 
brogeanu-Gherea". Articolul 
„Noua stingă a Statelor U- 
nite ale Americii" consti
tuie obiectul rubricii „DOCU
MENTAR". La „CRITICA $! 
BIBLIOGRAFIE" se publică ar
ticolele „O nouă ediție a Isto
riei României — compendiu" de 
V. CURTICAPEANU, „Sociolo
gia ca teorie si investigație so
cială" de PETRU BERAR. „In 
domeniul puțin explorai al ergo
nomiei aplicate" de NICOLAE 
GHEORGHIU.

In încheiere, revista cuprinde 
rubricile „Scrisori către redac
ție- și „Faptul economic și sem
nificația sa".

Plecarea delegației de activiști 
ai P. C. din Cuba

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala dolccațla de activiști ai Parti
dului Comunist din Cuba, condusă de 
Augustin Lopeî, secretar a! Comite
tului de partid din Insula Pinilor, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de schimb do expe
riență in țara noastră.

Cronica zilei
SOSIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE 

CONGO

Miercuri, 22 septembrie a.c., a so
sit in Capitală noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democratice Congo in Re
publica Socialistă România, Jules 
Bokingi.

★
Miercuri, ministrul industrie! mi

nelor, combustibilului și metalurgiei 
din Republica Cuba, Pedro Miret 
Prieto, a vizitat unități ale Centralei 
minelor și metalurgiei neferoase din 
Baia Mare : Rotația centrală, uzinele 
de utilaj minier și reparații, exploa
tarea de preparare Săsar și platforma 
uzinelor metalurgice de metale nefe
roase și rare.

Ministrul Pedro Miret Prieto a fost 
însoțit de ambasadorul Republicii 
Cuba, Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
și Ion Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei.

★
Cu prilejul Zilei Armatei populare 

bulgare, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general de armată Ion Ioniță, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului Apărării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, general de arma
tă Dobri Djurov.

★
Miercuri, secretarul de stat pentru 

educație și știință din Marea Brita- 
nie, Margaret Thatcher, membru al 
cabinetului britanic, care se află in 
vizită in țara noastră, a avut o în
trevedere cu Gheorghe Cioară, pre
ședintele Consiliului național pentru 
știință și tehnologie. Cu această o- 
cazie au fost abordate probleme pri
vind organizarea activității de cerce
tare științifică și tehnologică, pre
cum și posibilitățile extinderii co
laborării intre cele două țări in do
meniul științei. La întrevedere a par
ticipat ambasadorul Marii Britanii la 
București, Denis Seward Laskey. în 
aceeași zi, Margaret Thatcher a vi
zitat școli generale și licee din Bucu
rești, iar după-amiază a plecat in
tr-o călătorie prin țară.

La invitația Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, miercuri seara a sosit 
in țara noastră, intr-o vizită de 
schimb de experiență, o delegație a 
Comitetului sovietic al veteranilor de 
război, condusă de general colonel 
in rezervă S. S. Belcenko. La sosire, 
membrii delegației au fost salutați de 
general de armată Iacob Teclu, pre
ședintele Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
precum și de reprezentanți ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

★
La 22 septembrie a plecat spre pa

trie directorul Centrului belgian de

Vizita delegației Uniunii 
ziariștilor din Iugoslavia
Miercuri după-amiază a plecat spre 

patrie delegația oficială a Uniunii 
Ziariștilor din R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Ferid Softichi, președintele 
uniunii, care, la invitația Uniunii 
Ziariștilor din România, a făcut o vi
zită in țara noastră. Cu acest prilej, 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din România, și Ferid 
Softichi, au semnat Protocolul de co
laborare și schimburi interredacțio- 
nale dintre Uniunile ziariștilor din 
România și Iugoslavia. Oaspeții au 
fost primiți de Andrei Vela, șeful 
secției presă a C.C. al P.C.R., de A- 
lexandru Ionescu, redactor-șef al zia
rului „Scinteia", și au făcut vizite la 
Comitetul județean Bacău al P.C.H. 
și Consiliul popular al municipiu
lui Brașov. Ei au vizitat, de aseme
nea, obiective economice, social-cul- 
turale și turistice din județele Con
stanța, Galați, Bacău, Neamț, Brașov, 
Prahova și orașul București, s-au în
treținut cu conducerile filialelor U- 
niunii ziariștilor din județele Bacău 
și Brașov. Ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia, Iso Njegovan, a oferit o masă 
cu prilejul vizitei delegației Uniuni* 
Ziariștilor din R.S.F. Iugoslavia, la 
care au participat membri ai condu
cerii Uniunii Ziariștilor din România, 
redactori-șefi și membri ai conducerii 
unor publicații centrale.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

17.J0 Deschiderea emisiunii. Emi
siune In Umba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 Timp șl anotimp în agricul
tură.

19,10 Pentru sănătatea dv. : „Regi
mul de viață și igiena gra- 
vldei".

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reflector. t
20.15 Joc șl ctntec romanesc.
29.30 Pagini de umor : „Farsa 

Pathelln".
21,05 Interpretul săptămînii : Vali 

Niculescu.
21,25 Cadran internațional.
22.15 „Romantica" — seară de 

let.
22.30 Telejurnalul de noapte.

20,00 Desene animau.
20.15 Punct-contrapunct. 
21.00 Buletin de știri.
21.05 „Biblioteca pentru toți' 

Odobescu. Participă : Șerban 
Cioculescu și Virgil Candea 
• Alexandru Odobescu, viața 
și activitatea — documentar.

• i 25 Concert popular. Clntă Mag
da Ianculescu, Elena Sirnlo- 
nescu. Silvia Marcovlci, Cor- 
neltu Gheorghiu, Dan Iordă- 
chescu, Eduard Tumageanlan, 
Mihal Dăncilă, orchestra „A- 
cademica" a Conservatorului 
„C. Porumbescu".

21,50 Film serial „Planeta glgan- 
ților".

La plecare, pe .aeroportul Otopenl, 
erau prezenți Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de partid, 
precum și Jesus Guerrero, din partea 
Ambasadei Republicii Cuba la Bucu- 
1 ț /l.

(Agerpres)

cercetări și studii istorice as-upra ce
lui dc-al doilea război mondial, Jean 
Vanwclkenhuyzen, care ne-a vizitat 
țara la invitația Institutului de stu
dii istorice și sbcial-politlce de pe 
lingă C.C. al P.C.H. în timpul șe
derii In România, oaspetele a avut 
intilniri cu directorul institutului. Ion 
Popescu-Puțuri, și cu cercetători ai 
institutului, a vizitat monumente Is
torice, instituții științifice, culturale 
și sociale din București și din jude
țele, Constanța, Vrancea, Iași, Su
ceava, Neamț, Brașov și Prahova.

Istoricul belgian a făcut, de ase
menea, expuneri în fața unor spe
cialiști români despre mișcarea de 
rezistență din această țară împo
triva cotropitorilor fasciști.

(Agerpres)

Știri culturale
Publicul meloman al Capitalei s-a 

rointilnit miercuri seara cu marele 
violonist sovietic David Oistrah, 
care, in cadrul actualului său turneu 
in țara noastră, a susținut un re
cital la Ateneul Român cu lucrări 
de Mozart, Bartok și Brahms.

it
„The First Chamber Dance Com

pany" (Prima companie de balet de 
cameră) din New York și-a inceput, 
miercuri seara, turneul său la Bucu
rești.

Spectacolul inaugural, sub condu
cerea dansatorului și coregrafului 
Charles Bennett, a cuprins piese de 
balet inspirate din muzica unor cu- 
noscuți compozitori.

Printre cei prezenți la spectacol 
se aflau Ion Brad, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, precum și Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

(Agerpres)
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Dublă victorie românească 
în meciurile cu fotbaliștii finlandezi

• LA HELSINKI: 4-0 (2-0) • LA BUCUREȘTI: 3-1 (2-1)
Marcînd patru goluri aici pe stadio

nul olimpic din Helsinki, echipa noas
tră de fotbal s-a relansat puternic 
in cursa pentru ciștigarea primului 
loc in grupa preliminară a campio
natului european. La ora actuală, ve
chea noastră „obsesie" — diferența 
de golaveraj in favoarea formației 
cehoslovace — este redusă, practic, la 
limită, iar teoretic cvasianulată. Ulti
ma afirmație are ca punct de sprijin 
mai puțin golurile marcate și mai 
mult resursele pe care a dovedit că 
le are unsprezecele tricolor, chiar 
dacă in fața sa s-a aflat o echipă al 
cărei singur țel era limitarea sco
rului. „Sintem bucuroși — ne spunea 
Mircea Lucescu la citeva minute după 
fluierul final — nu atit pentru victo
ria pe care am inregistrat-o. cit mai 
ales pentru faptul că ne-am regăsit 
cu toții echipa. Ne-am regăsit spi
ritul de combativitate și dorința de 
consacrare, elemente cu care ne-am 
dus in Mexic. Astăzi, pe acest teren 
n-a strălucit un jucător sau altul, ci 
echipa. Iarăși a fost acel colectiv in 
care fiecare dintre membrii săi se 
subordonează total și decisiv intere
selor generale". Cuvintele căpitanului 
selecționatei noastre cuprind exact 
situația de fapt, situație pe care o 
intrez.âream incă in zilele ce au pre
cedat această intilnire.

Iată deci că, regruplndu-și forțele, 
recuperind majoritatea celor mai 
buni jucători pe care ii avem, selec
ționata a reușit o comportare lăuda
bilă, creind uneori faze de mare spec
tacol — aplaudate la scenă deschisă, 
— găsin'd cheia jocului, mijloacele și 
căile care s-o ducă la îndeplinirea 
scopului pentru care venise aici : la 
o victorie rotundă ca scor, care să 
ne acorde șanse cel puțin ega
le la lupta pentru primul loc 
in grupă. Iar această chele a constat 
in supralicitarea valorii tehnice și 
a superiorității noastre tactice. Evi-

în cîteva rînduri
HANDBAL, — Ieri, in sala sportu

rilor de la Floreasca au inceput jocu
rile turului al doilea din cadrul cam
pionatului diviziei A la handbal fe
minin. Iată rezultatele celor cinci 
meciuri : Mureșul Tg. Mureș—Uni
versitatea Cluj 16—12 (11—4) ; Rul
mentul Brașov—Confecția București 
13—11 (8—7) ; Universitatea Timi
șoara—Voința Odorhei 17—11 (6—5).
T.E.F.S. — Textila Buhuși 16—11 
(9—8) ; Universitatea București - 
Rapid 14—9 (3-7). Programul parti
delor de azi este următorul (de la 
ora 15) : Voința - Textila, Confecția 
— „U" Cluj, „U“ București — Rul
mentul, I.E.F.S. — Rapid, Mureșul — 
„U" Timișoara.

FOTBAL. — La Istanbul s-a des
fășurat meciul de baraj dintre se
lecționatele Irakului și Libanului, 
contînd pentru grupa asiatică a 
preliminariilor olimpice. Victoria a 
revenit fotbaliștilor irakieni cu sco
rul de 2—1 (1-1).
• Ieri la Moscova, in prelimina

riile campionatului european de 
fotbal, echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de l—0 (1—0) echipa Irlan
dei de Nord Unicul punct a fost 
marcat in minutul 43, de Muntian, 
dintr-o lovitură de la 11 m.

• Miercuri la Cracovlă, in cadrul 
preliminariilor campionatului euro
pean de fotbal, echipa Poloniei a în
vins cu scorul pe 5—1 (1—0) echipa 
Turciei, prin punctele marcate de 
Bula, Lubanski (3) și Gadocha, Pen
tru oaspeți a înscris Zeherya.

Din viata partidelor 
comuniste si muncitorești

SARCINILE ACTUALE
ALE P.C DIN OLANDA

Ziarul „De Waarheid". organ al P.C. 
din Olanda, a publicat un articol sem
nat de Henk Hoekstra, președintele 
partidului, In legătură cu sarcinile 
care stau in fața comuniștilor olan
dezi In momentul actual.

Refprlndu-.se la situația politică din 
țară, articolul subliniază că rezultatele 
alegerilor desfășurate in mal au con
semnat un eșec al forțelor de dreap
ta. în aceste condiții și ținind, totoda
tă. seama de poziția țării ca membră 
a Pieței comune, se pun în evidență 
obiectivele principale cc se conturea
ză înaintea forțelor de stingă in ge
neral. a comuniștilor, în special, in 
perspectiva Intensificării luptei Împo
triva monopolurilor. „Vom avea mai 
multe sarcini, mai multe răspundeți. 
Dacă sintem conștiențl de aceasta, nu 
trebuie să ne arătăm satisfăcuți cu si
tuația actuală, ci trebuie să luptăm 
împotriva oricărei forme de automul- 
țumire" — arată H. Hoekstra.

în această ordine de idei, președin
tele P.C. din Olanda relevă necesita
tea întăririi. în primul rind din punct 
de vedere ideologic, a rindurilor par
tidului, in vederea consolidării unită
ții sale de acțiune. In acest scop, „este 
necesar să se studieze experiențele 
care au dus la succesele pe plan mon
dial — Revoluția din Octombrie, Re
voluția Chineză, iar acum victoria po
porului vietnamez împotriva imoeria- 
liștilor americani. Trebuie să folosim 
in întregime experiența internațională 
a mișcării comuniste". P.C. din Olan
da. arată articolul, se pronunță pentru 
lărgirea contactelor, a colaborării pe 
plan ideologic dintre partidele comu

vremea
Pentru zilele de 24, 25 și 26, vremea 

va fi in general frumoasă șl căldu
roasă, mai ales in sudul țării. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin noap
tea și dimineața. Innorări mai ac

tind contactul fizic, evitind angre
narea intr-un joc de uzură, care ar 
fi convenit adversarului, jucind cu 
pase repezi și trecind tot atit de re
pede peste mijlocul terenului (Radu 
Nunweiller dovedindu-se un adevărat 
maestru in impulsionarea atacului, in 
ridicarea ritmului de desfășurare a 
acțiunilor), fotbaliștii noștri și-au 
creat numeroase ocazii de gol. dintre 
care au fructificat trei : Iordănescu 
(min. 24), Lupescu (min. 37), Dem- 
brovschi (min. 55) — una dintre ele 
incheindu-se cu faza care a dus la 
acordarea loviturii de Ia 11 metri

CORESPONDENTA 
DIN HELSINKI 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

pentru faultarea în careu a Iul Nun
weiller. Penaltiul l-a transformat im
pecabil LUcescu (min. 64).

După înscrierea celui de-al patru
lea gol, in rindul echipei noastre s-a 
produs o adevărată deconectare — o 
ieșire din priză, cum bine a spus ci
neva ; in acest moment, tabela de 
marcaj indica exact numărul de go
luri cu care învinseseră și ceho
slovacii tot pe același stadion.

Dacă ar trebui să facem neapărat 
remarcări — deși subscriem la pă
rerea Iul Lucescu că echipa s-a re
marcat, nu vreun jucător — i-am 
nota totuși pe Nunweiller VI, Lu
cescu Dembrovschi, Dumitru, Săt- 
măreanu și Mocanu, ultimii pen
tru contribuția in atac. Iordănescu, 
care după înscrierea golului începuse 
să se integreze in mecanismul echi
pei, a trebuit să fie schimbat cu Tă- 
taru pentru o fractură a unui deget 
de la mină. El a insistat să joace 
(de altfel el marcase golul fiind ac
cidentat), dar doctorul a fost de altă 
părere.

în ce-i privește pe finlandezi, mai 
mult decit ați văzut probabil și pe 
„micul ecran" nu se poate spune. 
O formație modestă, care, scăpindu-i

ASTĂZI, In italia

încep campionatele europene de volei
TORINO (de la trimisul „Ager- 

pres“, Ilie Goga).
Campionatele europene de volei, 

unul din „capetele de afiș" ale se
zonului sportiv de toamnă, se des
chid astăzi in șase orașe italiene 
(Torino, Milano, Bergamo, Ancona, 
Modena, Imola) cu întrecerile com
petiției masculine, care reunește se
lecționatele a 22 de țări.

Echipa României, avind in com
ponența sa pe „veteranii" Gabriel 
Udișteanu, Wiliam Schreiber, Ma
rian Stamate, alături de tinerii Mir
cea Codoi, Laurențiu Dumănoiu și 
Cristian loan, va evolua mai intii la 
Torino, in grupa a V-a preliminară. 
Împreună cu reprezentativele Italiei, 
Finlandei și Greciei Șansele echi
pei noastre converg spre calificarea 
in turneul final. Dar, pentru aceasta, 
voleibaliștii români vor trebui să 
Învingă chiar în primul joc (pro
gramat astă-seară), echipa țării gaz
dă, care va aborda acest mec! cu 
mari ambiții și cu o galerie de peste 

niste și muncitorești, „pe baza res
pectării In întregime a autonomiei, 
cxcluzind amestecul șl folosind expe
riența altora, fără copierea ei".

Schi țî nd aceste coordonate princi
piale, articolul din „De Waarheid" a- 
bordează. in continuare, sarcinile care 
se pun in fața partidului pe plan in
tern. în condițiile intensificării influ
enței monopolurilor asupra economiei 
olandeze, ale tulburărilor care reflec
tă fluctuațiile monetare ale lumii 
capitaliste, Partidul Comunist din 
Olanda consideră — scrie autorul — 
ca principale sarcini ale luptei în 
domeniul economic susținerea acțiu
nilor de masă revendicative, in creș
tere, ale oamenilor muncii șl. in acest 
sens, demascarea „legii antigrevă" și 
a pericolelor acesteia pentru mișca
rea sindicală.

în acest context, P.C. din Olanda 
își propune ca obiectiv politic princi
pal consolidarea unității de acțiune a 
forțelor de stingă, in cadrul și in afara 
parlamentului. „Spunem foarte clar, 
subliniază articolul, că vrem să cola
borăm cu social-democrații, conside
răm că acest lucru este chiar nece
sar... Trebuie să reflectăm — noi în
șine și social-democrații — la rezulta
tele alegerilor, care trebuie să consti
tuie un impuls pentru eforturi mai 
mari spre atingerea țelului unității 
de acțiune. O asemenea unitate se va 
răsfringe in mod nemiiloclt in activi
tatea practică. O întărire a opoziției, 
do care este actjm nevoie, se poate 
baza evident pe onțlunile majorității 
active a populației".

centuate se vor semnala în Transil
vania, Crișana și Banat, unde pe 
alocuri se vor semnala ploi slabe, in 
a doua parte a intervalului. Vintul 
in general slab, temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 5 și 15 
grade, iar maximele între 17 și 27 
grade, local mai ridicate. Ceață slabă 
dimineața.

In București, vreme în general 
frumoasă șl in încălzire, cerul va fi 
variabil, vintul slab, temperatura în 
creștere.

șansa unui duel fizic, a-a înclinat 
unui partener superior cu două clase, 

în încheiere, citeva impresii ale 
antrenorilor respectivi și ale condu
cătorului de joc : Angelo Niculescu: 
„Meciul decisiv pentru primul loc in 
grupă se va juca ia București, la 14 
noiembrie, cu Cehoslovacia... Trebuie 
să-I pregătim cu grijă. Altfel, sint 
mulțumit că m-am reintilnit cu echi
pa pe care am avut-o in 1969". Olavi 
Laaksanen : „Cred că primele două 
goluri s-au marcat prea ușor și me
ciul s-a dezechilibrat. Dar rezultatul, 
chiar și la această diferență, nu poa
te fi contestat". Arbitrul Pius Kam- 
ber (Elveția) : ,\Mi-a făcut realmente 
plăcere să conduc această partidă, 
disputată într-o notă de perfectă 
sportivitate și in care formația ro
mână a evoluat la nivelul prestigiu
lui pe care și l-a ciștigat in ultimii 
ani. Mi-a plăcut de asemenea să re
văd jucind fotbaliști ca Dembrovschi, 
Nunweiller, Dumitru și Dinu. Cred 
că scorul putea fi mai mare".

Valentin PAUNESCU

★
Peste 5 000 de spectatori au urmărit 

ieri, pe stadionul Republicii din Ca
pitală, pe o vreme frumoasă, întilni- 
rea internațională de fotbal din ca
drul campionatului european pentru 
echipele de tineret, in care selecțio
nata României a primit replica for
mației Finlandei. Jocul s-a încheiat 
cu scorul de 3—1 (2—1) in favoarea 
tinerilor fotbaliști români, prin punc
tele înscrise de Kun (minutele 10 și 
43) și Năstase (min. 48). Pentru oas
peți a marcat Raatikainen (min. 43).

★
în deschidere, o selecționată divi

zionară a dispus cu 2—1 (0—1) de
formația sovietică Kairat Alma Ata. 
Au marcat Sălceanu, Popovici, res
pectiv Piunovsc'ni.

în pauza meciului de tineret Ro
mânia — Finlanda atleta Ileana Silai 
a făcut o reușită tentativă de dobo- 
rire a recordului național in proba de 
800 m plat. Ea a realizat timpul de 
2’00"9/10 (v.r. era de 2’01"4/10 și a- 
pacținea aceleiași sportive).

6 000 de „tifosi", majoritatea lor în 
mod special exceptați de la plata 
biletului de intrare, pentru a sus
ține „Squadra Azzurra". Un duel 
aprig se anunță și în grupa de la 
Milano, unde se infruntă primele 
două clasate la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale : R.D. Germană 
și Bulgaria.

întrecerea echipelor feminine în
cepe miine, reunind 18 aspirante la 
titlul continental. Echipa României 
va juca la Reggio Emilia (care va fi 
și orașul turneului final), alături de 
formațiile R.D. Germane și Iugosla
viei Voleibalistele noastre vor ti 
supuse incă din start unei încercări 
destul de dificile — lntîlnirea cu 
echipa R.D. Germane.

Inaugurate în anul 1948, campio
natele europene de volei se află la 
cea de-a 8-a ediție. în palmaresul 
învingătorilor figurează și echipa 
masculină a României, care a cuce
rit titlul european la București, în 
anul 1963, după ce fusese vlcecam- 
pioană in 1955.



LUCRĂRILE ADUNĂRII CENERALE A 0J.II. varșovia întrevedere
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Miercuri, 22 septembrie, au continuat 
lucrările celei de-a 26-a sesiuni a A- 
dunârii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite. în ședința de dimi
neață s-a procedat la alegerea pre
ședinților comitetelor Adunării Ge
nerale. Au fost, de ademenea, aleși 
cei 17 vicepreședinți al Adunării Ge
nerale.

Tot In cursul zilei de miercuri a 
avut loc ceremonia înălțării drape
lelor noilor state primite in O.N.U.

*
Ministrul afacerilor externe al 

U.R.S.S., Andrei Gromlko. a oferit 
un dejun la care au participat șefi 
ai delegațiilor țărilor socialiste, pre- 
zenți la New York cu prilejul celei 
de-a 26-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de păreri in legătură cu 
lucrările sesiunii curente a Adunării

— Bhutan. Bahrein și Qatar. Cu 
acest prilej, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a rostit o scurtă a- 
locuțfune. „Este de bun augur — a 
declarat U Thant — faptul că Adu
narea Generală iși deschide sesiunea 
sporind familia națiunilor, care trece 
de la 127 la 130 de membri. Repre- 
zentind regiuni extrem de diferite 
și dotate cu culturi și tradiții variate, 
acest eveniment stă mărturie prodi
gioasei diversități a lumii și, tot
odată, vitalității organizației noastre".

★
Generale, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească.

Din partea română, la dejun au fost 
prezenți Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, șeful delegației 
Republicii Socialiste România la cea 
de-a 26-a sesiune a Adunării Gene
rale, și Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U.

Virgil Trofin —Stefan Olszowski
VARȘOVIA 22. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu. transmi
te : La 22 septembrie, tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
care iși petrece o parte din concediul 
de odihnă în R.P. Polonă, a avut o 
întrevedere cu Ștefan Olszowski, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P. Cu acest prilej, 
s-a procedat la un schimb de păreri 
în probleme privind construcția so
cialistă din cele două țări și întărirea 
colaborării reciproce in diverse do
menii de activitate.

La intllnire au participat Bogumil 
Sujka, adjunct al șefului secției re
lații externe a C.C. al P.M.U.P., șl 
ambasadorul României la Varșovia, 
Mihai Marin.

în aceeași zi, Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a oferit un dineu 
în onoarea tovarășului Virgil Trofin. 
Au fost prezenți Wladyslaw Kruczek, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. Po
lonă, Bogumil Sujka, adjunct al șefu
lui secției relații externe a C.C. al 
P.M.U.P., precum și ambasadorul 
României la Varșovia, Mihai Marin.

TOKIO

Reacții de protest privind poziția guvernului japonez 
față de problema restabilirii drepturilor legitime ale 

R. P. Chineze la O.N.U.
TOKIO (Agerpres). — Vorbind la 

posturile de televiziune, primul mi
nistru Eisaku Sato a anunțat că gu
vernul japonez este de acord ca 
R.P. Chineză să facă parte din Con
siliul de Securitate, in calitate de 
membru permanent, dar a adăugat 
că se opune expulzării ciankaișistului 
din Națiunile Unite.

După cum transmite agenția 
Kyodo, partidele de opoziție din Ja
ponia au criticat sever poziția adop
tată de guvernul Sato. Astfel, Par
tidul Comunist din Japonia a făcut 
cunoscut că „hotărirea guvernului a 
demonstrat că partidul liberal-demo
crat se opune reglementării proble
mei Chinei și că guvernul urmează 
orbește politica S.U.A. — „o Chină 
și un Taivan". P.C. din Japonia arată 
că „în scopul de a elimina o ase
menea politică reacționară fața de 
China și de a pregăti terenul pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice 
japono-chineze este neapărat nece
sar să se unească opinia publică in
ternă și să creeze ample mișcări la

scară națională". La rindul său, Par
tidul Socialist din Japonia a făcut 
cunoscut că, deși guvernul japonez 
a declarat că intenționează să spri
jine intrarea R.P. Chineze in Con
siliul de Securitate, nu există de fapt 
nici o schimbare in poziția sa de a 
bloca intrarea R.P. Chineze in O.N.U. 
Partidul Socialist va acționa cu hotă- 
rire pentru restabilirea relațiilor di
plomatice dintre Japonia și R.P. Chi
neză. Făcindu-și cunoscută poziția sa. 
Partidul Komeito a arătat că se va 
strădui in continuare, in cadrul și in 
afara Dietei, pentru stabilirea rela
țiilor diplomatice japono-chineze. 
Komeito iși exprimă speranța că se 
va adopta o rezoluție cerind resta
bilirea relațiilor diplomatice între 
Japonia și R.P. Chineză. Referitor la 
aceeași problemă, Partidul Socialist 
Democratic declară că „hotărirea gu
vernului Sato este cu atît mai re
gretabilă cu cit contravine tendinței 
opiniei publice, atît internaționale cit 
și interne, privind problema chi
neză".

berlin în legătură cu intîlnirea
dintre reprezentanții
BERLIN 22 (Agerpres). — La sediul 

Consiliului de Miniștri al R.D.G. din 
Berlin a avut loc miercuri o nouă 
intilnire intre secretarul de stat al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Michael Kohl, și secretarul de stat la 
Cancelaria federală a R.F.G., Egon 
Bahr. După cum arată agenția A.D.N., 
secretarul de stat Bahr nu a fost 
nici de data aceasta împuternicit să 
treacă la tratative concrete asupra 
proiectelor inminate de R.D.G. la 6

R.D.G. și R.F.G.
septembrie privind un tratat asupra 
traficului intre R.D.G. și R.F.G. și 
un acord asupra traficului de tranzit 
al R.F.G. spre și dinspre Berlinul 
occidental.

Secretarul de stat Kohl a regretat 
această poziție și a subliniat incă o 
dată că guvernul R.D.G. este gata să 
ducă tratative concrete pentru a se 
ajunge cit mai repede posibil la re
zultate pozitive.

Atacuri ale aviației americane 
asupra teritoriului R. D. Vietnam 
O declarație a Ministerului de Externe al R.D.V.
HANOI 22 (Agerpres). — Unități 

ale forțelor armate ale R.D. Vietnam 
au doborit la 21 septembrie in spațiul 
aerian al provinciei Quang Binh două 
avioane cu reacție americane și au 
avariat numeroase altele. Aparatele 
forțelor aeriene ale S.U.A. au fost 
doborite in timp ce atacau in valuri 
succesive zone dens populate din 
provincia amintită, informează agen
ția V.N.A., care precizează, totodată, 
că numărul total al avioanelor ame
ricane doborite in spațiul aerian al 
R.D. Vietnam a ajuns astfel la 3 399.

★
Ministerul de Externe al R.D. Viet

nam a dat la 22 septembrie publici
tății o declarație care condamnă 
aspru recentele atacuri aeriene ame
ricane asupra provinciei Quang Binh. 
Relevind că în urma acestor atacuri 
au fost ucise sau rănite persoane din 
rindul populației civile, inclusiv nu
meroși bătrini, femei și copii și a 
fost distrus un mare număr de clă
diri, declarația arată că acțiunile a- 
viației americane reprezintă un act 
de război deosebit de grav, o încăl
care flagrantă a suveranității și secu
rității R.D. Vietnam și a angajamen
tului S.U.A. privind încetarea com
pletă a bombardamentelor împotriva 
R. D. Vietnam, o amenințare gravă 
la adresa lucrărilor Conferinței de la 
Paris pentru Vietnam. Aceste acțiuni 
reprezintă, de asemenea, o provocare 
la adresa opiniei publice mondiale 
iubitoare de pace și dreptate, inclusiv 
a celei din Statele Unite.

în continuare, declarația arată că 
guvernul american intensifică opera
țiile din Indochina, opunîndu-se re
tragerii totale și necondiționate a 
forțelor S.U.A. din această regiune și 
recurge, totodată, la o farsă electo
rală pentru a menține la putere re
gimul lui Nguyen Van Thieu, în ve
derea „vietnamizării războiului" în 
Vielnamul de sud. Atacurile împo
triva teritoriului R. D. Vietnam do
vedesc că S.U.A. mai intenționează 
încă să facă uz de violența militară 
in speranța de a înrobi poporul viet
namez.

Poporul vietnamez — se arată în 
declarație — este hotărît să pedep
sească orice încălcare a suveranității 
și securității R. D. Vietnam de către 

1 imperialismul S.U.A., să curme orice

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Adunării de Stat 

a R. P. Ungare.Miercuri.in pr«- 
zența primului secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Janos Kadar, și 'a preșe
dintelui guvernului. Jeno Fock, la 
Budapesta a inceput sesiunea Adu
nării de Stat a R.P. Ungare. Pe or
dinea de zi sint. inscrise proiectul de 
lege privind cooperativele, proiectul 
de lege privind tineretul și alte pro
bleme.

Ambasadorul României 
Id Solid Nicolae Blejan, a oferit 
miercuri un cocteil in cinstea dele
gației române la Zilele Uniunii Medi
cale Balcanice, condusă de acad. prof. 
Ștefan Milcu. Au participat Anghel 
Todorov, ministrul sănătății publice 
din Bulgaria. Slavcio Vasev, pre
ședintele Comitetului bulgar pentru 
Înțelegere și colaborare balcanică, și 
alte personalități bulgare și străine.

Peru va cere O.N.U. inter
zicerea definitivă a expe
riențelor nucleare - 3 anuntat 
marți, intr-o conferință de presă, mi
nistrul peruan al afacerilor externe, 
Edșardo Mercado Jarrin. Ministrul a 
subliniat că se referă la toate tipu
rile de experiențe militare, indiferent 
sub ce formă se prezintă acestea, pre- 
cizind că iși exprimă speranța ca 
Franța „să le pună capăt definitiv1*.

Organizația Unității Afri- 
OCnO a dat Pul3licitâUi la Addis 
Abeba un comunicat in care denunț^ 
țările membre ale N.A.T.O. pentru 
sprijinul militar acordat colonialiști
lor portughezi. Comunicatul afirmă 
că armata portugheză utilizează in 
regiunile de nord ale Mozambicului 
avioane cu reacție de tipul „Fiat 
G-91", furnizate Portugaliei prin in
termediul N.A.T.O.

Acordul dintre Japonia și 
U R S S. cu priv*re 13 Plăt’le 
schimbul d? mărfuri intre cele două 
țări pe perioada 1971—1975 a fost 
semnat miercuri la Tokio, anunță a- 
genția T.A.S.S.

Seminanil internațional 
cl lemeilor din țări,e Europei’ 
avînd ca teme ..Rolul femeii in so
cietate și familie'* și ..Pacea și secu
ritatea europeană**, și-a încheiat lu

crările la Moscova. Din țara noastră 
a participat o delegație a Consiliu
lui Național al Femeilor condusă de 
tovarășa Suzana Gâdea, președinta 
C.N.F.

0 serie de aspecte ale 
politicii pe care guvernul 
yemenit intenționează să o 
promoveze au Iost precizate de 
primul ministru al Republicii Arabe 
Yemen, Mohsen Al-Aini, intr-un in
terviu acordat corespondentului din 
Sanaa al agenției irakiene de presă. 
Premierul R.A.Y. a declarat că guver
nul său iși va consolida relațiile cu 
țările arabe. în același timp, a spus 
Mohsen Al-Aini. „dorim să extindem 
relațiile cu alte țări care vor să sta
bilească legături de prietenie cu noi 
și care respectă drepturile noastre 
legitime**. Primul ministru al R.A.Y. 
a subliniat că țara sa va promova pe 
plan extern o politică de neutralitate 
și de nealiniere.

VARȘOVIA. — La Varșovia 
a luat ființă Comitetul obștesc 
polonez pentru securitate și co
laborare in Europa, care cuprin
de reprezentanți ai unor largi 
pături ale societății — ai parti
delor politice și organizațiilor 
obștești, oameni de știință, zia
riști. Președinte al comitetului 
a fost ales prof. Meczislaw Kli- 
maszewski, rectorul Universi
tății Jagellone din Cracovia. 
Principalul țel al comitetului, in
formează agenția P.A.P., ii con
stituie acțiunile în direcția în
tăririi păcii, securității și co
laborării în Europa. comitetul 
propunindu-și să militeze pen
tru convocarea grabnică a Con
ferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare.

In R. P. D. Coreeană se 
află în vizită o delega
ție a Consiliului General 
al Sindicatelor din Jaeonia 
(SOHYO), condusă de Taijo Mihara, 
vicepreședinte al Consiliului Gene
ral, anunță agenția A.C.T.C. Delega
ția sindicală japoneză întreprinde 
vizita in R P. D. Coreeană la invita? 
ția Comitetului Central al Federației 
Gene'rale a Sindicatelor din această 
țară. în cinstea oaspeților japonezi, 
la Phenian a avut loc un miting.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,Alexei 
Kosîghin, va face în octombrie o vi
zită oficială in Maroc, la invitația 
regelui Hassan al II-lea, anunță a- 
genția T.A.S.S.

Ministrul comunicațiilor 
al R. P. Chineze, Yî,n8 Chleh’ 
care se află în vizită la Varșovia, a 
avut întrevederi cu miniștrii comuni
cațiilor și navigației ai R. P. Polone, 
anunță agenția P.A.P. în timpul con
vorbirilor au fost discutate probleme 
de interes comun pentru cele două 
țări.

Președintele Partidului 
Komeito, Yoshikatsu Takei- 
ri, a fost marți victima unui 
dlOntClL timp ce se afIa *n cen
trul orașului Tokio, el a fost atacat 
de un tînăr care a încercat să-1 în
junghie. Agenția France Presse anun
ță că Takeiri, care a fost rănit, se 
află in prezent in spital, starea sănă
tății sale fiind satisfăcătoare.

Cele două camere ale 
parlamentului britanic, re- 
chemate din vacanță, au inceput 
miercuri o dezbatere, consacrată si
tuației din Irlanda de Nord. După 
cum s-a mai anunțat, rechemarea 
parlamentului a fost cerută de li
derul laburist, Harold Wilson.

Președintele Nixon a cerut 
Senatului să ratifice, cit mai curind 
posibil, acordul cu privire la retro
cedarea către Japonia a Okinawei și 
insulelor Ryukyu, informează agenția 
Associated Press. Acordul, elaborat 
în urma convorbirilor pe care premie
rul japonez, Eisaku Sato, le-a avut 
cu oficialitățile americane la Wa
shington, in noiembrie 1969, prevede 
menținerea în continuare a bazelor 
militare americane din Okinawa,

0 escadră de nave sovie- 
tÎG6 din distrugătoarele
„Gremiașci** și „Jguci“, a sosit în 
Olanda într-o vizită de prietenie — 
informează agenția T.A.S.S. Navele 
sovietice au sosit in Olanda ca răs
puns la vizita efectuată la Odesa in 
mai a.c. de două fregate olandeze.

nouă aventură militară a S.U.A., fiind 
decis să-și intensifice eforturile pen
tru a obține victoria finală in lupta 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvărea națională.

★
In semn de protest împotriva bom

bardamentelor efectuate de aviația a- 
mericană la 21 septembrie asupra te
ritoriului R.D. Vietnam, delegația
R. D.V. nu va asista joi, 23 septem
brie, la lucrările celei de-a 130-a șe
dințe plenare a conferinței cvadri- 
partite de la Paris asupra problemei 
vietnameze, a declarat Nguyen Than 
Le, purtătorul de cuvînt al delega
ției, în cadrul unei conferințe de pre
să. Delegația Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud a făcut cunoscut, la 
rindul său, că a hotărit să nu parti
cipe la reuniunea din 23 septembrie 
a conferinței, protestînd energic îm
potriva ultimelor bombardamente a- 
mericane asupra teritoriului R.D. 
Vietnam.

Criza monetară 
occidentală

F.C. DIN BELGIA : MASURILE PRO- 
TECTIONISTE AMERICANE PRO

VOACĂ SPORIREA ȘOMAJULUI

BRUXELLES 22 (Agerpres).—Intr-o 
•rezoluție a Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia, care 
analizează consecințele crizei mone
tare interoccidentale. se arată că 
măsurile protecționiste adoptate de
S. U.A. au provocat in Belgia sporirea 
șomajului într-o serie de ramuri ale 
economiei. Partidul Comunist din Bel
gia cheamă pe toți oamenii muncii la 
luptă pentru reforme sociale, împo
triva creșterii impozitelor și pentru 
promovarea unei politici economice 
care să garanteze locuri de muncă tu
turor.

★

La sfirșitul reuniunii Consiliului 
Ministerial al Pieței comune, care s-a 
desfășurat luni și marți la Bruxelles, 
a fost organizată o conferință de pre
să in cursul căreia intre altele au fost 
reafirmate criticile la adresa măsuri
lor protecționiste instituite de S.U.A. 
Referindu-se la intenția Statelor Uni
te de a institui, incepind de la 15 oc
tombrie, contingentarea importurilor 
de produse textile, ministrul de ex
terne al Olandei, Theo Westerterp, a 
precizat că „aceasta va constitui o se
rioasă escaladare în direcția unui răz
boi comercial". Cu privire la aceeași 
intenție, Ralf Dahrendorf, membru al 
Comisiei C.E.E., însărcinat cu proble
mele comerțului exterior, a spus : 
„Ceea ce îngrijorează mai mult este 
acest nou exemplu al unei acțiuni u- 
nilaterale pe care Washingtonul in
tenționează s-o întreprindă, după mă
surile unilaterale deja cunoscute".

Vizita lui I. Banc 
in R. F. a Germaniei

BONN 22 (Agerpres). — Continuln- 
du-.și vizita in R.F. a Germaniei, to
varășul Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru al a- 
griculturit, Industriei alimentare, sil
viculturii și apelor, s-a intilnlt cu 
vicepreședintele guvernului landului 
Bavaria, dr. Otto Schedl. Guvernul 
landului a oferit un dejun in onoarea 
oaspetelui român. Delegația română 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
reprezentanți ai autorităților locale și 
cu importatori de produse agroali- 
mentare din România.

Ministrul român 
al construcțiilor industriale 

la Rabat
RABAT 22 (Agerpres). — Ministrul 

construcțiilor industriale al României. 
Matei Ghigiu, care se află intr-o vi
zită oficială în Maroc, a avut între
vederi cu ministrul marocan al lu
crărilor publice, Mohamed Bernoussi. 
și cu secretarul de stat pentru co
merț si industrie, Abdelaziz Benjel- 
loun. în cursul convorbirilor, au fost 
explorate posibilitățile intensificării 
cooperării economice româno-maro- 
cane.

Ministrul marocan al lucrărilor pu
blice a oferit un dineu în cinstea oas
petelui român. Au participat Arsalan 
Jaidi, ministrul marocan al tineretu
lui, muncii și afacerilor sociale, Ab
delaziz Benjelloun, secretarul de stat 
pentru comerț și industrie, alte per
soane oficiale marocane. A luat par
te, de asemenea, Vasile Mircea, am
basadorul României la Rabat.

AMERICA LATINĂ
• CHILE — Sesiunea ex

traordinară a Congresului
SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager

pres). — La Santiago de Chile au 
fost reluate lucrările sesiunii ex
traordinare a Congresului chilian, in 
cadrul căreia vor fi dezbătute pro
iectele de lege propuse de șeful sta
tului. Pe ordinea de zi figurează mo
dificarea legislației privind populația 
indigenă, acordarea statutului de per
soană juridică cu drepturi depline 
Centralei Unite a Muncitorilor din 
Chile (C.U.T.) și crearea a două noi 
ministere — cel pentru problemele 
familiei șl, respectiv, al mării.

• URUGUAY — Intensificarea 
acțiunilor teroriste ale or
ganizațiilor de extremă 
dreaptă

MONTEVIDEO 22 (Agerpres). — 
Pe măsura ce se apropie data alege
rilor prezidențiale din Uruguay, pro
gramate pentru 28 noiembrie a.c., se 
intensifică și acțiunile teroriste ale 
organizațiilor de extremă dreaptă. In 
acest sens, relatează agenția Prensa 
Latina, mai multe sedii ale Iui Frente 
Amplio — coaliție care grupează 
principalele forțe politice de stingă, 
între care Partidul comunist, au fost 
atacate cu bombe instalate de mem
brii unor grupări de dreapta. Locuin
țele unor personalități politice apar- 
ținind lui Frente Amplio au fost ținta 
atacurilor cu dinamită.

• COLUMBIA — Incidente și 
arestări

BOGOTA 22 (Agerpres). — Autori
tățile militare columbiene au anun
țat că in sud-vestul țării forțele de 
poliție au fost atacate de grupuri de 
guerilă. Trei polițiști au fost uciși și 
alți șase răniți. Potrivit oficialităților, 
atacul a fost organizat de gruparea 
numită „Forțele armate revoluționare 
columbiene".

Totodată, se anunță că în capitala 
țării au fost suspendate marți cursu
rile Universității naționale, care a 
fost ocupată de poliția militară. în 
timpul acestei acțiuni mai mulți po
lițiști și studenți au fost răniți. Se 
relatează, de asemenea, că 30 de stu
denți au fost arestați.

„Ziua României"
la Tirgul de la Plovdiv

SOFIA 22 - Cores
pondentul Agerpres, 
C. Amariței, transmite : 
Miercuri 22 septem
brie, la Tirgul de la 
Plovdiv a fost organi
zată „Ziua României". 
Cu acest prilej, direc
torul pavilionului a pre
zentat principalele pro
duse expuse, printre ca
re strungul carusel de 
1 250 mm, locomotivele 
Diesel-hidraulice, trac
toarele, autocamioanele, 
cinescoapele românești. 
Afluența de vizitatori 
și de oameni de afa
ceri a marcat interesul

manifestat față de pro
dusele românești.

Tirgul de la Plovdiv 
a fost vizitat la inau
gurare de Todor Jiv
kov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, 
și de alți conducători 
de partid și de stat bul
gari. Cu acest prilej, 
Todor Jivkov și-a ex
primat satisfacția pen
tru caracterul repre
zentativ al pavilionului 
românesc, a adresat fe
licitări pentru realiză
rile obținute și înalta

calitate a produselor, 
urind, totodată, mult 
succes industriei noas
tre. Oprindu-se mai 
mult în fața strungului 
carusel, pe care l-a 
văzut in funcțiune, To
dor Jivkov s-a referit 
la necesitatea dezvol
tării în continuare a 
colaborării între cele 
două țări vecine și 
prietene. Aprecieri deo
sebite la adresa pavilio
nului românesc a avut 
și Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulga
ria.

MOSCOVA

închiderea Expoziției internaționale 
a materialelor de construcții

MOSCOVA 22. — Co
respondentul Agerpres, 
L. Duță, transmite : 
La 22 septembrie 
și-a închis porțile, 
după o activitate de 
două săptămini, Expo
ziția internațională a 
materialelor de con
strucții, manifestare la 
care au participat a- 
proximativ 600 organi
zații și firme din 26 de 
țări ale lumii.

Pavilionul românesc, 
care a prezentat produ
se ale întreprinderilor

din cadrul Ministerului 
Industriei Materialelor 
de Construcții și Mi
nisterului Industriei 
Chimice, s-a bucurat 
de o bună apreciere din 
partea vizitatorilor și 
specialiștilor. După ce 
in ziua deschiderii pa
vilionul Republicii So
cialiste România a1 fost 
vizitat de I.T. Novikov, 
vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și I.A. Gris- 
manov, ministrul in

dustriei materialelor de 
construcții, precum și 
de specialiști de presti
giu, el a găzduit, cu 
citeva zile înainte de 
închiderea expoziției, pe 
G.I. Voronov, V.V. Gri- 
șin, F.D. Kulakov, K.T 
Mazurov, D.S. Polean- 
ski, M.A. Suslov, A.N. 
Șelepin și alți conducă
tori sovietici, care au 
dat o înaltă apreciere 
exponatelor industriei 
românești a materiale
lor de construcții.

BELGRAD

Convorbiri între Leonid Brejnev 
și losip Broz Tito

BELGRAD 22. — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : La 
invitația lui Iosip Broz Tito, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, președinte
le Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, miercuri a sosit la Belgrad intr-o 
vizită neoficială, de prietenie, Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

împreună cu Leonid Brejnev, la 
Belgrad au sosit K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., K. V. Ru
sakov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S.,

N. N. Rodionov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S.

La aeroport, Leonid Brejnev a fost 
intimpinat de Iosip Broz Tito, E. Kar- 
deli, M. Todorovicl, K. Țrvenkovski, 
N. Dizdarevici, K. Gligorov — mem
bri ai Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., de G. Biedicl, președinte
le Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., precum și de alți conducă
tori de partid și de stat iugoslavi.

Miercuri după-amlază, a avut loc 
prima convorbire intre Leonid Brej
nev și Iosip Broz Tito.

ORIENTUL APROPIAT
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• CONFERINȚA DE RECONCILIERE IORDANIANO-PALESTI- 
NEANA • LA BEIRUT VA AVEA LOC, LA 27 SEPTEMBRIE, 
0 REUNIUNE TRIPARTITA LA NIVEL ÎNALT • GUNN’R 

JARRING A SOSIT LA NEW YORK

DJEDDAH 22 (Agerpres). — La 
Djeddah a avut loc miercuri o nouă 
intilnire între delegațiile iordaniană 
și palestineană participante la con
ferința de reconciliere destinată a- 
planării conflictului dintre cele două 
părți — anunță postul de radio 
Amman, citat* de agenția U.P.I. La 
reuniune au participat, de asemenea, 
diplomatul egiptean Hassan Sabri El 
Kholy și ministrul saudit de externe, 
Omar Sakkaf, care mediază în con
flictul dintre autoritățile de la 
Amman și rezistența palestineană.

Pe de altă parte, agenția saudită 
de presă a informat că documentul 
de lucru elaborat de misiunea de me
diere saudito-egipteană și care a fost 
acceptat, în principiu, de către cele 
două părți, ca bază de discuții pen
tru normalizarea relațiilor dintre ele, 
figurează pe ordinea de zi a convor
birilor de la Djeddah. Surse men
ționate de agențiile de presă arată 
că aceste documente se pronunță 
pentru libertatea de acțiune a unită
ților de comando și pentru respecta? 
rea suveranității statului iordanian.

TUNIS — Congresul Organizației 
orașelor arabe, reunit în capitala Tu
nisiei, a adresat O.N.U. o moțiune 
de protest in legătură cu „măsurile 
abuzive luate de autoritățile de ocu
pație israeliene în Ierusalim", infor
mează agenția France Presse. Mo

țiunea arată că autoritățile de ocu
pație israeliene au procedat, printre 
altele, ’ la demolarea locuințelor, la 
confiscarea bunurilor funciare apar- 
ținind locuitorilor arabi din Ierusa
lim și la deplasarea forțată a aces
tora.

BEIRUT 22 (Agerpres). — La 27 
septembrie va avea loc în capitala 
Libanului o reuniune tripartită la ni
vel înalt la care vor participa regele 
Feisal al Arabiei Saudite, emirul 
Kuweitului, Sabah Al Salem Al Sa
bah, și președintele Libanului, Su
leiman Frangieh. Citind surse oficiale 
din Beirut, agenția France Presse 
relevă că în cadrul reuniunii cei trei 
șefi de stat vor discuta situația din 
lumea arabă, probleme legate de 
Golful Persic, precum și eforturile 
în vederea soluționării crizei iorda- 
niano-palestinene.

NEW YORK. — Gunnar Jarring, 
ambasadorul Suediei la Moscova și 
reprezentant special al lui U Thant 
pentru Orientul Apropiat, a sosit 
marți seara la New York pentru a 
asista la dezbaterile Adunării Gene
rale a O.N.U. Gunnar Jarring urmea
ză să aibă o serie de întrevederi cu 
diplomații sosiți la New York la ac
tuala sesiune in legătură cu mijloa
cele de soluționare a conflictului a- 
rabo-israelian.

panmunjon Realizarea primei legaturi
telefonice directe

PANMUNJON 22 (Agerpres). — A- 
genția A.C.T.C. anunță că propunerea 
delegației Crucii Roșii din R.P.D. Co
reeană — avansată cu ocazia primei 
întâlniri preliminare dintre societățile 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 
și Coreea de sud — cu privire la in
stalarea unei linii telefonice care să 
lege cele două părți în zona comună 
de securitate de la Panmunjon. pentru

între Nord și Sud
comunicații între Nord și Sud, a fost 
materializată la 22 septembrie. în ca
drul primei convorbiri telefonice, pre
ședintele Comitetului Central al Cru
cii Roșii din R.P.D. Coreeană a trans
mis un mesaj de felicitări omologului 
său din Coreea de sud pentru reali
zarea primei legături telefonice di
recte între Nord și Sud.
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REZUL TA TELE ALEGERILOR DIN DANEMARCA

Deplasare în favoarea 
partidelor de stingă
Nici una din consultările elec

torale din ultimii 25 de ani din 
Danemarca nu s-a soldat cu ob
ținerea majorității absolute de 
către un singur partid, chiar a- 
tunci cind a fost vorba de social- 
democrați — prima formație po
litică a țării. Și în această pri
vință alegerile legislative care 
s-au consumat marți nu au făcut 
excepție, contribuind la o și mai 
mare dispersare a forțelor poli
tice.

Scrutinul a evidențiat serioase 
pierderi de poziții pentru coali
ția ~ guvernamentală tripartită. 
Două dintre partidele coaliției au 
pierdut, împreună, 10 mandate : 
partidul conservator deține in 
prezent 31 de mandate, față de 
37, iar partidul liberal de dreap
ta, 30 de mandate, față de 34. 
Astfel, coaliția tripartită nu mai 
posedă majoritatea necesară 
pentru a guverna, deși partidul 
radical, al premierului Hilmar 
Baunsgaard. și-a păstrat cele 27 
de locuri deținute anterior.

Un însemnat succes au înre
gistrat partidele social-democrat 
și socialist popular, care au pro
gresat de la 62 la 70 de mandate 
și. respectiv, de la 11 la 17 man
date.

Astfel, din cele 175 de locuri 
ale Folketingului, 87 revin celor 
două partide socialiste, în timp 
ce coaliția deține 88 (a mai ră
mas de adiudecat mandatul din 
insulele Feroe).

Majoritatea observatorilor po
litici pun in legătură succesul 
celor două formații de stingă cu 
serioasa criză de popularitate a 
vechii coaliții in rindul maselor, 
in urma măsurilor de austeritate 
luate in ultimul timp. Partidul 
social-democrat s-a impus prin- 
tr-o serie de poziții realiste in 
unele probleme de politică exter
nă. A reținut astfel atenția de
clarația prin care in urmă cu 
citva timp liderul partidu
lui, fostul premier Jens Otto 
Krag. s-a pronunțat in favoarea 
recunoașterii imediate a R.D 
Vietnam și a stabilirii neintir- 
ziate de relații diplomatice între

Danemarca și R.D. Vietnam. în 
ce-i privește pe socialiștii-popu- 
lari, aceștia, in spiritul realis
mului politic, s-au pronunțat 
pentru ieșirea țării din alianța 
atlantică, pentru dezvoltarea re
lațiilor cu țările socialiste, pen
tru convocarea cit mai grabnică 
a conferinței general-europe- 
ne etc.

Observatorii subliniază și un 
alt aspect important, anume că 
adepții aderării Danemarcei la 
Piața comună au pierdut teren, 
ca urmare a infringerii celor doi 
fervențL partizani ai acesteia, par
tidul conservator și partidul li
beral de dreapta, și a succesului 
partidului socialist popular, opo
nent ferm al aderării.

După anunțarea rezultatelor a- 
legerilor. primul ministru da
nez, Hilmdr Baunsgaard, a de
clarat la posturile de televiziu
ne că baza unui guvern majoritar 
tripartit nu mai există. Liderul 
partidului social-democrat. Jens 
Otto Krag. a cerut ca actualul 
guvern să demisioneze, singura 
soluție posibilă fiind, a afirmat 
el, crearea unui guvern minori
tar, format de partidul său. La 
aceasta, premierul a răspuns că 
situația post electorală trebuie 
examinată de către toate parti
dele și că formarea unui nou 
guvern, indiferent cui i-ar reveni 
această misiune, necesită timp.

Lucrurile s-ar putea complica 
după alegerile din insulele Fe
roe. în cazul cînd mandatul ar 
reveni fie social-democraților, fie 
socialiștilor populari, atunci în
tre aceștia și actuala coaliție ar 
exista o deplină paritate : cite 
88 de locuri, ceea ce prevestește 
o bătălie politică cu multe mo
mente de „suspense".

Paralel cu alegerile legislative, 
în Danemarca a avut loc referen
dumul pentru aprobarea hotă- 
rîrii parlamentului de a cobori 
majoratul electoral de la 21 la 20 
de ani Cu 1595 098 de voturi, a- 
Ic.gătorii danezi au aprobat de
cizia parlamentară.
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