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DECRET 
privind conferirea Ordinului

„Steaua Republicii Socialiste România**
clasa I Uzinei de autocamioane Brașov
'Pentru contribuția adusă la in

dustrializarea țării și participarea 
activă a colectivului Uzinei de 
autocamioane Brașov la opera de 
construire a socialismului și me
ritele sale în promovarea progre
sului tehnic al economiei națio

nale, cu prilejul împlinirii a 50 d« 
ani de la înființarea uzinei,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Se conferă ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa 
I Uzinei de autocamioane Brașov.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU, DECRET

s-a sărbătorit ieri jubileul Uzinei
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste**

mioane din Brașov

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea Uzinei de 
autocamioane Brașov,

Consiliul de Stat âl 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 de au
tocamioane Brașov, se conferă ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
și medalia de aur „Secera și Cio
canul" tovarășilor :

Comanici Nicolae, șef de ate
lier ; Sultanii I. Vasile, prim-topi- 
tor ; Man G. Dionisie, sculer.

■<?

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU

Una din Importantele între* 
prinderi constructoare dema- 

' șini, Uzina de autocamioa
ne, a sărbătorit ieri, 3 de
cembrie, jubileul unei ju
mătăți de seCOl de prodigioa
să activitate. Cu prilejul festi
vității, miile de muncitori, 
ingineri și tehnicieni au a- 
vut bucuria de a-I avea din 
nou în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

în vizita la Brașov, secreta
rul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, Maxim 
Berghianu și Dumitru Po
pescu.

La sărbătoarea constructorilor de 
autocamioane iau parte numeroși 
foști muncitori, ingineri și tehni
cieni ai uzinei, astăzi pensionari, 
sau cărora în decursul anilor le-au 
fost încredințate munci de răspun
dere în activul de partid și de stat, 
muncitori și tehnicieni de la uzinele 
de tractoare, de la Metrom, de la 
alte mari întreprinderi de renume 
din centrul'' industrial' Brașov, ani
versarea întreprinderii fiind o săr
bătoare a tuturor brașovenilor, a în
tregii ramuri a construcțiilor de 
mașini.

încă de la intrarea în județ, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți sînt salutați de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv ăl C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., de alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, au venit în întîmpinare 
un mare număr de oameni ai mun
cii. Toți cei prezenți fac oaspeților 
o primire deosebit de călduroasă. Se 
ovaționează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secretarul 
general, pentru prosperitatea patriei 
noastre scumpe — Republica Socia
listă România.

Pină la porțile uzinei sărbătorite 
— la Predeal, la Timiș, la Dîrste — 
mulțimea salută cu bucurie trecerea 

, coloanei oficiale.
La intrarea în întreprindere, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat sînt în- 
timpinați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Constantin Cîrțînă, prim-secretar al 

' Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R., ing. Gheorghe Trică, direc
torul general al Centralei industriale 
de autocamioane și tractoare, direc
tor general al uzinei, Pavel 

. Ștefan, seoretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de reprezentanți ai 
conducerii întreprinderii și un mare 
număr de muncitori, tehnicieni și in-
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

COMITETULUI CENTRAI 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
«RASULUI NICOLAE CEAUSESCU

Dragi tovarăși,

Este o deosebită plăcere pentru 
mine, pentru tovarășul Maurer și 
pentru ceilalți tovarăși, de a lua 
parte la aniversarea împlinirii a 50 
de ani de la înființarea uzinei — 
eveniment important din istoria 
întreprinderii dumneavoastră, a 
minunatului ei colectiv. Doresc să 
vă adresez cu acest prilej dumnea
voastră, tuturor muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al Partidului, a Consiliu
lui de Stat, a Consiliului de Mi
niștri, la care adaug salutul meu 
personal. (Aplauze puternice, pre
lungite.)

în cei 50 de ani de existență 
uzina dumneavoastră a parcurs un 
drum lung, devenind astăzi una din 
cele mai puternice uzine construc
toare de mașini din România, cu 
un colectiv de peste 15 000 de sâ- 
lariați. După cum cunoașteți, în 
această perioadă, în uzină s-au pro
dus multe mașini și utilaje. Mica 
expoziție pe care am văzut-o as
tăzi reamintește tot ceea ce între
prinderea a produs mai important 
în anii de cînd a fost creată ; se 
arată cum a crescut, cum s-a dez
voltat acest minunat colectiv de 
oameni ai muncii, cu o înaltă ca
lificare, pină la realizarea autoca
mionului românesc de astăzi, ce 
se bucură de o bună apreciere, atît 
în țară, cît și în străinătate. 
(Aplauze prelungite.) Vizitînd u- 
nele sectoare noi ale uzinei, 
mi-a făcut o deosebită plă
cere să constat că se introduce cu 
fermitate tehnica avansată, meca
nizarea, automatizarea proceselor 
de producție, ceea ce contribuie 
mult la ridicarea nivelului gene
ral al producției, lă îmbunătăți
rea continuă a calității camionului 
românesc. Dacă am compara cum 
arăta uzina cu trei-patru ani în 
urmă și cum arată astăzi, am pu
tea spune că ea a suferit transfor

mări radicale în această direcție. 
Desigur nu s-ar putea afirma că 
nu mai este nimic de făcut — dar 
rezultatele obținute în ultimii doi- 
trei ani pe acest drum al moder
nizării uzinei dovedesc că avem 
aici un colectiv puternic, în stare 
să rezolve orice problemă de or
din tehnic. De aceea, aș dori să 
exprim convingerea mea, a con
ducerii de partid, că în următorii 
doi-trei ani uzina de camioane va 
deveni una din cele mai moderne 
întreprinderi de construcții de ma
șini din România. Vă urez din 
toată inima să atingeți acest nivel 
în cel mai scurt timp. (Aplauze 
puternice ; urale.)

Ați obținut an de an rezultate 
de seamă în îndeplinirea sarcini
lor de plan. Cincinalul trecut 
l-ați realizat în bune condiții, 
iar planul pe anul acesta — pri
mul an al actualului cincinal în 
care uzina dumneavoastră urmea
ză să producă un nou camion mo
dern — de asemenea se realizează 
și chiar se depășește cu un anu
mit procent. înțeleg că uzina este 
în transformare, că are loc, o dată 
cu asigurarea producției, și dez
voltarea și dotarea ei, de aceea 
consider că rezultatele pe acest 
prim an al cincinalului sînt bune, 
cu toate că ele nu sînt încă pe 
măsura acestui puternic colectiv. 
Am convingerea că în următorii 
patru ani ai cincinalului veți ob
ține asemenea rezultate încît, la 
sfîrșitul anului 1975, prevederea 
înscrisă în plan, de a ajunge la 
circa 38 000 de camioane, să o de
pășiți cu cel puțin cîteva mii de 
camioane. Există toate posibilită
țile pentru aceasta, iar construc
țiile pe care le realizați acum vor 
permite să se producă mult mai 
mult decît este prevăzut în plan.

De aceea, felicitîndu-vă pentru 
rezultatele bune obținute pînă a- 
cum, pentru realizarea cu succes 
a sarcinilor din primul an al cin
cinalului, vă urez, totodată, să 

încheiați cincinalul actual cu rea
lizări mult mai mari. (Aplauze pu
ternice.)

Pe toți ne bucură faptul că acest 
colectiv închegat, de înaltă califi
care, desfășoară o activitate cu re
zultate bune, că în toate domeniile 
de activitate — al producției, pro
ductivității muncii, al calității — 
obține an de an realizări tot mai 
însemnate. Dar — deși sîntem la 
o sărbătoare și de obicei cu ase
menea prilejuri se spun numai lu
cruri bune — nu am putea afirma 
că nu mai există, totuși, o serie' de 
deficiențe ‘care trebuie ■'înlăturate. 
Este necesar să se aibă în vedere 
ca în următorii ani să se aducă 
astfel de îmbunătățiri producției 
uzinei încît autocamionul româ
nesc să poată concura cu oricare 
camion modern similar existent pe 
piața internațională. Eu cred că 
sarcina nu este prea grea, ținînd 
seama de dotarea uzinei și mai cu 
seamă de valoarea colectivului ei 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
în stare să răspundă în mod co
respunzător cerințelor progresului 
continuu al uzinei și, prin aceasta, 
și al economiei noastre naționale. 
De aceea, este necesar ca întreg 
colectivul de cercetători,"tehnologi, 
muncitori să acționeze în strînsă 
colaborare pentru a lichida rapid 
deficiențele care mai există și pen
tru a ridica în continuare nivelul 
tehnic al producției din uzina dum
neavoastră.

în al doilea rînd, doresc să arăt 
că s-au obținut rezultate bune — 
mai cu seamă în ultimii doi ani 
— pe linia autodotării. Aveți, în 
această privință, un program bun 
pînă în 1975. Dar și în legătură cu 
aceasta ar trebui să spunem că sîn- 
teți, de fapt, abia la început, cu 
atît mai mult cu cît uzina dum
neavoastră a produs la un moment 
dat și mașini-unelte, deci are o 
experiență în această direcție ; pro
ducerea utilajelor necesare uzinei 
nu se poate realiza decît de co

lectivul uzinei. Iată de ce este ne
cesar să se acorde mai multă aten
ție dezvoltării sectorului de auto- 
dotare, creării de mașini-unelte, 
de mașini-agregat nu numai pen
tru nevoile uzinei, ci și pentru ne
cesitățile altor întreprinderi din 
România. Cu timpul — și aș dori 
ca acest timp să nu fie prea înde
părtat — va trebui să participăm 
și la export cu această producție de 
înaltă tehnicitate, care este cea mai 
căutată, mai competitivă și mai 
rentabilă pe piața internațională. 
Consider că și în această direcție 
colectivul dumneavoastră este ca
pabil să realizeze în scurt timp pro
gramul ce îi, revine, chiar să-l de
pășească. Aș dori din toată inima 
să obțineți pe acest drum realizări 
mult mai mari decît prevederile 
stabilite în plan. (Aplauze prelun
gite.)

Nu aș dori să vorbesc pe larg de 
productivitatea muncii, de econo
mii, de reducerea consumurilor de 
metal și de materiale ; aceste pro
bleme trebuie să ne preocupe zilnic. 
De aceasta depinde creșterea pro
ducției cu un preț de cost cît mai 
redus, cu cheltuieli cît mai mici, 
sporirea beneficiilor întreprinderii, 
sporirea contribuției la creșterea 
venitului național, la crearea re
surselor necesare pentru dezvolta
rea în continuare a economiei și 
pentru ridicarea nivelului de viață 
al întregului nostru popor. în a- 
ceastă privință, în uzina dumnea
voastră sînt încă rezerve însemnate 
și trebuie acționat pentru punerea 
lor cît mai deplină în valoare.

■Cunoașteți că actualul plan cin
cinal cuprinde sarcini mari de dez
voltare a economiei naționale ; pro
ducția industrială urmează să 
crească într-un ritm anual de 11-12 
la sută, iar cea a construcțiilor de 
mașini într-un ritm mai înalt. Noi 
am numit actualul cincinal „cinci-
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Telegramă adresată de plenara 
comună a C. C. al U. T. C. 

și a Consiliului U. A. S. R.

întrunită pentru a dezbate și a- 
naliza munca politico-educativă 
desfășurată de organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studențești, sarcinile 
de-mare importanță ce le revin în 
educarea comunistă a tinerei gene
rații, plenara comună a Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din România 
iși exprimă deplina și entuziasta a- 
deziune față de programul educației 
socialiste a maselor, adoptat de Ple
nara Comitetului Central al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971, hotărirea 
fermă de a munci cu perseverență 
pentru transpunerea lui neabătută 
in viață.

în prevederile programului, care 
are o importanță hotăriioare pen
tru prezentul și viitorul patriei, 
noi resimțim grija și atenția mereu 
pilduitoare cu care conducerea 
partidului, dumneavoastră personal, 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă dedicați dezvoltării 
și înfloririi patriei, realizării per
sonalității omului, creșterii și for
mării noilor generații ale tineretu
lui, integrate cu pasiune și înaltă 
dăruire patriotică în eforturile ge
nerale ale poporului, pentru edifi
carea celei mai mărețe opere so
ciale, socialismul și comunismul. 
Toți tinerii patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — au primit cu deosebită în
credere și satisfacție ideile pro
gramului, îndemnurile sale mobili
zatoare, considerîndu-le un îndrep
tar de mare valoare pentru întreaga 
activitate de educație comunistă, de 
pregătire pentru muncă și viață, 
pentru afirmarea largă în colecti
vele de tineri a spiritului comunist, 
revoluționar.

în consens cu dezbaterea amplă, 
vie, combativă ce a fost inițiată în 
întreaga organizație, Plenara Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și a Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 

România a analizat, într-un climat 
de exigență și responsabilitate po
litică, activitatea educativă desfă
șurată de organizațiile de tineret, 
modalitățile practice de sporire a 
contribuției lor la dezvoltarea con
științei socialiste a tinerei generații. 
Caracterizate prin spirit critic și 
autocritic, dezbaterile noastre au 
demonstrat nu numai atitudinea 
intransigentă față de propriile lip
suri, ci și hotărirea fermă de a le 
Înlătura neîntîrziat. Măsurile pe 
care le-am adoptat reprezintă o 
premisă sigură pentru îmbunătăți- 

-rea întregii noastre munci politico- 
educative, pentru ridicarea ei la 
nivelul cerințelor și exigențelor 
actuale. Conștienți de complexita
tea și amploarea eforturilor pe care 
trebuie să le depunem, vom acționa 
cu cea mai mare hotărîre pentru 
a răspunde prin fapte, prin întreaga 
muncă de educație comunistă încre
derii acordate de partid, speranțelor 
poporului în generația tinără a țării. 
Uniunea Tineretului Comunist nu 
va precupeți nici un efort pentru 
a contribui activ la educarea tine
retului patriei noastre în spiritul 
cultului muncii, al respectului, față 
de creatorii bunurilor materiale, 
de a forma și_jlezvolta. în rindul 
tuturor tinerilor conștiința înaltelor 
responsabilități sociale, a angajării 
entuziaste în procesul de dezvol
tare și perfecționare a societății 
noastre, sentimentele de datorie 
cetățenească și patriotică, trăsătu
rile moral-politice ale omului îna
intat, militant pentru triumful idei
lor . marxism-leninismului, pentru 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului nostru.

în spiritul obiectivelor și sarci
nilor cuprinse în Programul de e- 
ducație socialistă a maselor. Uniu
nea Tineretului Comunist va acțio
na cu consecvență pentru ca fiecare
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întreprinderile industriale din 
Capitală au realizat, cu 9 zile 
mai devreme, sarcinile planu
lui pe 11 luni. In această pe
rioadă, în București, cel mai 
important centru industrial al 
țârii, s-a obținut o producție Su
plimentară evaluată la 1,424 
miliarde lei, producție superi
oară prevederilor înscrise 'în 
angajamentul asumat pe anul 
1971. In ce privește producția 
marfă vîndută și încasată, s-a 
realizat, peste prevederile pla
nului, un volum de aproape 
1,420 miliarde lei. 'Comparativ 
cu anul trecut, volumul produc
ției globale industriale a crescut 
cu aproape 10 la sută. în mare 
măsură, sporul producției s-a 
realizat pe seama productivității 
muncii, indicator al cărui nivel 
planificat de creștere a fost de
pășit cu 2,0 la sută.

Pînă la sfîrșitul lunii no
iembrie, planul de producție 
globală, pe întregul an 1971, a 
fost realizat de către 22 unități, 
la producția marfă — de 17 uni
tăți, iar la producția marfă vin- 
dută și încasată — de 2S uni
tăți. - (Agerpres)
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gineri. Populația muncitoare a uzinei 
ovaționează îndelung, aplaudă, scan
dează „Ceaușescu-P.C.R.11. Tineri in 
salopete albastre înconjoară cu dra
goste pe secretarul general al parti
dului, pe ceilalți oaspeți,; un grup de 
fete înmînează buchete de flori. Bu
chete de flori oferă și pionierii, viito
rii muncitori, tehnicieni, ingineri ai 
industriei brașovene.

Creată în 1921, sub denumirea de fa
brica românească de locomotive și 
vagoane, actuala unitate industrială 
pentru producția de autocamioane s-a 
făcut cunoscută îndeosebi în ultimul 
sfert de veac, cîștigîndu-și un bine
meritat renume nu numai în țară, dar 
și peste hotare, autocamioanele pur- 
tînd marca uzinelor brașovene fiind 
cunoscute în numeroase țări ale lumii.

Se poate spune că România, ca 
țară a progresului tehnic, s-a făcut 
cunoscută in bună măsură și prin 
capacitatea creatoare a colectivului 
de muncitori și specialiști de la a- 
ceastă întreprindere.

în actualul cincinal, prin extin
derea capacităților de producție, 
prin asimilarea de produse, noi, 
Uzina de autocamioane — Brașov 
își va dubla aproape volumul produc
ției. Se va dubla, de asemenea, vo
lumul producției destinate exportului. 
La finele cincinalului, producind în 
serie mare anumite tipuri de mo
toare Diesel, uzina va atinge un înalt 
grad de specializare și integrare.

Itinenarui vizitei în uzină are ca 
prim obiectiv turnătoria de fontă. 
Activitatea de producție ce se desfă
șoară aici nu amintește prin nimic 
de atmosfera încărcată de fum și 
zgură care definea tradiționalele tur
nătorii. Totul în această „vatră de 
foc” a uzinei se mișcă și se dirijează 
automat, de la încărcarea și descărca
rea cuptoarelor, pînă la sensibilele 
analize chimice și metalografice ce
rute obligatoriu de procesul modern 
și complex de elaborare și turnare 
a metalului. Turnătoria de fontă 
de la uzina de autocamioane se nu
mără printre cele mai mari și mai 
moderne turnătorii de acest gen din 
Europa.

Muncitorii fac o primire deosebit 
de călduroasă secretarului general al 
partidului, celorlalți oaspeți. Topi- 
torul Ion Cîmpeanu, care lucrează la 
linia nr. 3 de formare, linie complet 
automatizată, adresează o urare de 
bun venit și exprimă angajamentul 
topitorilor și turnătorilor de a munci 
fără preget pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, pentru ridicarea 
continuă a calității producției, a 
productivității muncii, pentru înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste, in
terne și externe, a partidului.

în dialogul cu factorii de răspun
dere din uzină, cu ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, secre
tarul general al partidului recoman
dă să se folosească în chip cit mai 
judicios metalul, să se acționeze per- . 
severent împotriva risipei, a supra
dimensionărilor. Cercetarea științifi-' 
că uzinală trebuie să-și propună ca 
scop permanent căutarea de soluții 
noi, care să conducă Ia economie de 
metal, fără ca aceasta să afecteze ca
litatea, performanțele tehnice ale 
produselor. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă condu
cerii uzinei și a ministerului să se 
realizeze aici piese și mașini-agre- 
.gat, necesare și altor întreprinderi 
constructoare de mașini din țară, 
precum și pentru export.

La sectorul tratament termic, care 
urmează în succesiunea vizitei, se ur
măresc o serie de operații,. de ase
menea dirijate prin acționări elec
tronice. Dispozitivele automate, apa-, 
ratele de măsură și control perfec
ționate au simplificat efortul mun
citorului și au mărit considerabil 
productivitatea muncii. .

Se vizitează în continuate hala în
vecinată, nouă și aceasta, a tratamen
tului de suprafață. în anii 1969—1970, 
arată ing. Viorica Dumitrescu, șeful 
sectorului, au intrat în funcțiune li
nii de zincare și cuprare cu o capa
citate totală de 415 000 mp. Cei care 
lucrează la aceste agregate moderne 
sînt felicitați și li se recomandă să 
se preocupe de folosirea cu maxi
mum de randament a întregii capa
cități a utilajelor. 1

în hala șasiu, unde se execută ro
țile dințate de la punțile motoare, 
axele satelit, axele planetare, pun
țile motoare pentru autocamioanele 
de 8 și 10 tone, împreună cu toate 
piesele danturate pentru noile mo
toare Diesel, lucrează aproape 1000 
de muncitori. Unitățile de producție 
din această secție au fost organi
zate pe ateliere și linii de 
fabricație, ceea ce permite prelucra
rea în flux tehnologic a tuturor re
perelor. Montajul subansamblelor și 
ansamblelor se execută, de asemenea, 
in flux tehnologic, iar transportul 
interoperațional se face mecanizat.

Pe parcurs este prezentat un stand 
de scule și dispozitive realizate în 
uzină în cadrul acțiunii de autouti- 
lare. Numai în anul 1970 în uzină au 
fost fabricate 199 de mașini-unelte 
convenționale în valoare de aproape 
35 milioane lei, fapt care demonstrea
ză capacitatea creatoare a specialiș
tilor întreprinderii.

în discuțiile purtate cu specialiștii, 
secretarul general recomandă să se 
folosească în mod cît mai judicios 
utilajele pentru a se obține o pro
ducție suplimentară pe suprafața 
existentă și cu utilajele existente. 
Totodată, a indicat, să se acorde o 
mai mare atenție acțiunii de auto
dotară.

După terminarea vizitei prin sec
ții și sectoare de producție ale uzi
nei, secretarul general, ceilalți con
ducători de partid și de stat sint 
conduși în clădirea sculăriei, unde 
este organizată o expoziție jubilia
ră. Aici sint prezentate o serie de 
date în legătură cu evoluția de-a 
lungul celor 50 de ani ai unității, cele 
mai noi realizări ale constructorilor 
de autocamioane și preocupările co
lectivului întreprinderii pentru di
versificarea fabricației șl îmbunătă
țirea produselor.

Drumul în fabricația de autoca
mioane românești a început eu 
„SR-101", ajungînd la cunoscutele 
autocamioane ..Carpați" și „Bucegi“ 
care sint fabricate în uzină. în 59 de. 
tipuri și 199 de variante. Pînă acum, 
aici s-au fabricat 260 000 autoca
mioane.

Dar progresele Înregistrate de-a 
lungul anilor de industria de autoca
mioane românești au fost încununate 
anul acesta prin realizarea autocami
oanelor de 12 tone, echipate cu mo
tor Diesel.

în urmă cu cîteva luni, în preajma 
zilei de 23 August, de pe banda de 
montaj a uzinei au ieșit pri
mele autocamioane de acest tip, 
pe care constructorii brașoveni au ți
nut să le prezinte, cu justificată 
mîndrie. secretarului general, con
ducătorilor de partid și de stat, adu- 
cîndu-le pe platoul din fața, sediului 
Comitetului Contrai. Specialiștii uzi

nei au arătat cu acel prLlej că în
treaga familie de autocamioane de 
mare tonaj, cu motor Diesel, după 
licența M.A.N., va fi asimilată trep
tat în cursul actualului cincinal.

Secretarul general a recomandat a- 
tunci constructorilor să ia toate mă
surile pentru grăbirea intrării în fa
bricația de serie a acestor produse, 
să perfecționeze continuu procesul de 
producție, în vederea realizării unor 
autocamioane de cea mai bună cali
tate.

Trecînd la traducerea în viață a 
acestei prețioase indicații, gazdele in
formează că preocuparea întregului 
colectiv este ca noile produse să se 
situeze la nivelul celor mai presti
gioase mărci și clase de autovehicule 
de transport de acest gen din lume. în 
actualul cincinal, vor urma alte noi 
și importante înfăptuiri. Din această 
ultimă familie de autocamioane de 
mare tonaj — care poartă denumirea 
„ROMAN11 — vor fi asimilate 13 
tipuri de bază în 43 de variante con
structive cu posibilitatea de adîncire 
a diversificării.

Ele au șasiu portant și sînt echipa
te cu motoare Diesel de 135 CP, cu 
trei punți-motoare. Noul camion, a 
cărui fabricație de serie va începe 
anul viitor, este construit pentru a fi 
folosit pe orice fel de teren. Ingi
nerul Constantin Vlad arată că în 
actualul plan cincinal uzina va fi 
completată cu noi suprafețe de pro
ducție pentru motor Diesel, ramă- 
șașiu, cutia de viteză, tratament ter
mic primat, turnătoria de neferoase 
și o hală pentru montaj general al 
autocamioanelor Diesel. „Vom în
deplini, tovarășe secretar general, 
indicația pe care ne-ați dat-o de a 
diversifica producția de motoare 
Diesel, în vederea utilizării .lor la 
mai multe feluri de autovehicule 
fabricate în țara noastră11.

Prin intermediul unor grafice de 
producție se urmărește ascensiunea 
principalilor indicatori tehnico- 
economici ai Întreprinderii. Produc
ția globală la finele anului 1970 a 
fost de 24,3 ori mai mare decît cea 
a anului 1954, iar producția marfă a 
crescut de 39 ori.

Secretarul general arată că în aten
ția întregului colectiv trebuie să stea 
preocuparea depășirii sarcinilor de 
plan, reducerea prețului de cost, spo
rirea beneficiilor uzinei.

După vizitarea principalelor sec
toare de producție ale întreprinderii 
și a expoziției, în una din mările 
hale ale uzinei are loc un miting 
consacrat aniversării a 50 de ani de 
existență a întreprinderii.

Sînt prezenți mii de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, constructori 
de autocamioane, foști muncitori ai 
întreprinderii, precum și invitați din 
alte mari unități industriale brașo
vene.

Domnește o atmosferă de puternic 
entuziasm, caracteristică întîlnirilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cei 
ce muncesc. Este o expresie adînc 
grăitoare a unității de monolit din
tre partid și popor. Hala oferă pri-' 
virilor o imagine impunătoare. La 
înălțimea unor instalații și agregate 
sint arborate drapele roșii și trico
lore, lozinci care slăvesc partidul, 
patria.

Apariția în tribună a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, a celorlalți conducători de 
partid și de stat este întîmpi.nată 
cu o adevărată furtună de aplauze 
îndelungi.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Constantin Dragați, membru ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui' județean-Brașov al P.C.R., care 
a spus :

Vă' rog să-mî permiteți ca, în a- 
ceste momente solemne, în numele 
organizației județene de partid 
Brașov, al tuturor locuitorilor aces
tui străvechi oraș, să adresăm din 
toată inima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele noastre de 
adîncă bucurie pentru cinstea ce 
ne-o face venind din nou în județul 
nostru, să salutăm prezența celorlalți 
conducători de partid și de stat la 
sărbătorirea celor 5 decenii de exis
tență a uzinei care făurește autoca
mionul românesc.

Și cu acest prilej memorabil, gîn- 
durile nobile de dragoste și recu
noștință fierbinte ale miilor de 
constructori de camioane, ca și a 
celorlalți comuniști și oameni ai 
muncii din municipiul și județul 
Brașov, se îndreaptă cu deplin ata
șament către gloriosul nostru par
tid, către . dumneavoastră tovarășe 
secretar general, fiu iubit și devotat 
al poporului român, care. în fruntea 
partidului și statului, conduceți cu 
mină sigură destinele patriei noastre 
socialiste, spre culmi tot mai înalte 
ale prosperității și' fericirii sale.

Această aniversare are loc în anul 
în care comuniștii, întregul nostru 
popor au sărbătorit cu entuziasm, cu 
sentimente profund patriotice, glorio
sul semicentenar al Partidului Comu
nist Român. Se poate spune cu jus
tificată mîndrie că de-a lungul anilor 
această uzină s-a afirmat în cronica 
acțiunilor revoluționare din Brașov ca 
o puternică citadelă a conștiinței 
muncitorești, cu tradiții de luptă care 
au fost înscrise cu slove de aur în 
istoria glorioasă a partidului și po
porului nostru. După eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, cînd clasa 
muncitoare și-a dobîndit dubla ei ca
litate de producător și proprietar al 
mijloacelor de producție, muncitorii 
uzinei, întregul colectiv de muncă, 
răspunzînd cu dăruire și elan revo
luționar chemării partidului au reali
zat cu succes primul autocamion ro
mânesc, multiplicat pînă în prezent 
în peste un sfert de milion, în nume
roase tipuri și variante, mărturie a 
iscusinței și priceperii constructorilor 
brașoveni.

Folosesc acest prilej pentru a vă 
informa, stimate tovarășe secretar 
general, că acest climat de inițiativă 
și spirit creator, de atitudine comu
nistă în îndeplinirea sarcinilor, con
stituie trăsătura dominantă a tuturor 
colectivelor de muncă din economia 
județului Brașov, ele fiind hotărîte 
să depună toate eforturile pentru 
realizarea indicatorilor de plan pe 
anul 1971 ca și a angajamentelor a- 
sumate în fața conducerii partidu
lui și statului nostru. Această hotă- 
rîre a căpătat o nouă și puternică /a- 
firmare cu ocazia dezbaterii de către 
toți oamenii muncii a vastului pro
gram de dezvoltare superioară a con
științei socialiste care a generat și în 
județul nostru ample măsuri poli
tice și organizatorice menite să ridi
ce la noi dimensiuni activitatea de 
înnobilare spirituală a maselor. Succe
sele dobîndite de muncitorii, tehni
cienii, inginerii din uzinele de auto
camioane. ca și de ceilalți din eco
nomia județului, le raportăm cu min
drie conducerii partidului și statului, 
ele fiind strins legate de ajutorul 
permanent și substanțial primit din 
partea dumneavoastră, iubite tova-’ 

rășe Nicolae Ceaușescu, la fața lo
cului, cu ocazia vizitelor de lucru în
treprinse in unitățile industriale, 
pe șantierele de construcții, ca și în 
nenumărate alte prilejuri. Vă mulțu
mim călduros și vă încredințăm că 
oamenii muncii din județul Brașov 
— români, maghiari, germani — vor 
face totul pentru îndeplinirea exem
plară a programului de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste stabilit de Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist Român.

Acestea sînt gîndurile noastre cele 
-mai. sincere cu care vă înconjurăm, 
acestea sint simțămintele fierbinți pe 
care constructorii de autocamioane, 
toți locuitorii județului Brașov, le a- 
firmă acum în fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze).

în prezența participanților la mi
ting are loc solemnitatea înmînării 
unor înalte ordine și titluri ale Re
publicii Socialiste România.

înaltele distincții au fost înminate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 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 „Steaua Re
publicii Socialiste România11 clasa I 
Uzinei de autocamioane Brașov, ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
și Medalia de Aur Secera și Cioca
nul unor muncitori și tehnicieni din 
uzină.

De asemenea, prin Decret al Consi
liului de Stat, pentru merite deose
bite in muncă, cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la înființarea Uzinei 
de autocamioane Brașov au fost con
ferite Ordinul 23 August clasa I to
varășului Gheorghe S. Voina, pen
sionar din municipiul Brașov ; Ordi
nul Muncii clasa I tovarășilor Con
stantin I. Balea, strungar, Pavel G. 
Pleșu, pensionar, Ștefan Martin B. 
Szasz, frezor ; Ordinul Steaua Repu
blicii Socialiste România clasa a II-a 
tovarășului Ioan St. Marin, maistru 
oțelar ; Ordinul 23 August clasa a 
II-a tovarășilor Alexandru A. Ma- 
rica, lăcătuș, și Alexandru A. Oros, 

secretarul comitetului de partid al 
uzinei ; Ordinul Muncii clasa a II-a 
tovarășilor Mihai C. Baltac, inginer 
mecanic, Ioan I. Bucurenci, maistru, 
Octavian V. Căpitanu, director teh
nic, Gavrilă P. Ciocoiu, sudor, loan 
C. Dumitru, lăcătuș, Tănase C. Io- 
niță, maistru mecanic, Nicolae N. 
Preda, pensionar, Ioan G. Suleanu, 
nituitor, și Florian I. Truță, turnă- 
tor-formator.

Au fost conferite, de asemenea, 
alte 74 ordine și 110 medalii ale Re
publicii Socialiste România unor 
muncitori, maiștri, ingineri, tehni
cieni, economiști și funcționari ai 
uzinei.

A luat apoi cuvîntul directorul 
general al Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare Brașov, 
ing. Gh. Tried care a spus: Săr_ 
bătoarea noastră are o profundă 
semnificație prin onoarea pe care 
ne-o faceți, iubite tovarășe secretar 
general, partîcipind alături de .noi la 
acest eveniment.

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, în numele În
tregului colectiv de muncă al uzinei 
de autocamioane, căruia astăzi i-ați 
acordat înaltul ordin al republicii 
noastre socialiste, să vă adresăm din 
adîncul ființei noastre — copleșiți 
și fericiți de această înaltă cinstire
— mulțumirile fierbinți, profunda 
noastră recunoștință, angajamentul 
nostru solemn că vom răspunde 
prin fapte încrederii acordate.

Oamenii muncii din uzina noastră
— români, maghiari, germani — în
frățiți în muncă și viață, văd în 
acest jubileu un minunat prilej de 
a evoca cu emoție drumul parcurs, 
de a face bilanțul marilor înfăptuiri 
din clocotitoarea epocă a construc
ției socialiste

Mulți dintre cei care participăm 
la această vibrantă manifestare își 
amintesc că, pe aceste meleaguri, 
uzina și-a început existența printr-o 
făbricuță rudimentară de reparat 
vagoane. Primele două decenii din 
existența ei sînt încărcate de po
vara unei munci grele, a unei vieți 
aspre, de cruntă exploatare, de șo
maj și mizerie, toate îndreptate îm
potriva celor ce munceau în nedrep
tele rînduieli ale regimului burghe- 
zo-moșieresc. în aceste timpuri grele 
și în uzina noastră, ca și în celelalte 
întreprinderi din 'țară, s-a dezvoltat 
conștiința revoluționară a proletaria
tului, care s-a ridicat la luptă — 
sub conducerea comuniștilor — îm
potriva exploatării capitaliste, pen
tru libertate, pentru o viață mai 
bună.

Istoria uzinei -noastre cuprinde pa
gini de glorie, scrise de comuniști, 

de muncitorii ei luminați, care, cu 
prețul vieții, au propagat, în anii ile
galității, cuvîntul partidului, au sa
botat mașina de război hitleristă, a- 
dueîndu-și contribuția, alături de 
clasa noastră muncitoare, de întregul 
popor, la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist.

După mărețul act istoric de la 23 
August 1944, care a deschis o nouă 
eră în istoria țării, uzina noastră din 
Brașov s-a înscris ca o unitate de 
șoc în refacerea economică a țării.

Un moment crucial în viața uzinei 
l-a constituit hotărîrea partidului și 
statului de a încredința colectivului 
nostru de muncă misiunea de înaltă 
responsabilitate de a produce autoca
mioane. Anul 1954 marchează astfel 
făurirea primului autocamion româ
nesc.

Este deosebit de concludent faptul 
că de la 800 de salariați în 1928, la 
6 000 în momentul naționalizării — 
am ajuns la peste 15 000 salariați, 
care realizează întreaga producție a 
anului 1938 în numai 8 zile.

în anii construcției socialiste și 
uzina noastră a. cunoscut o pu
ternică dezvoltare, ajungînd în 1971 să 
producă peste 35 000 de autocamioane, 
destinate economiei naționale și pie
ței externe. Dacă în 1966 exportam 
foarte puține autocamioane, doar în 
3 țări, astăzi produsele noastre sînt 
cerute și trimise în peste 20 de state 
ale lumii, in cantități incomparabil 
mai mari.

Toate succesele din anii socialis
mului se datoresc Partidului Comu
nist Român, hotărîrii și abnegației cu 
care noi, comuniștii, toți oamenii 
muncii din uzină, am urmat neabătut 
politica științifică, înțeleaptă, a par
tidului, ne-am înregimentat în mă
reața epopee a construirii, unei Ro
mânii înfloritoare, cu o industrie pu
ternică, demnă de hărnicia și înțe
lepciunea poporului nostru.

Prezența dumneavoastră aici, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne 
.umple inimile de bucurie și fericire, 
în etapele dezvoltării uzinei, în foar
te dese rînduri, în momentele cele 
mai importante, ați venit în mijlocul 
nostru, ne-ați ascultat, ne-ați îndru
mat, ne-ați dat prețioase indicații 
— așa cum ați făcut și în timpul vi
zitei de azi — pentru bunul mers al 

activității, pentru continua perfec
ționare a autocamioanelor românești, 
cu grijă părintească ne-ați sprijinit 
în ridicarea nivelului de viață și 
muncă al muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noștri. De numele dum
neavoastră se leagă modernizarea u- 
zinei, asimilarea noilor produse și 
perfecționarea lor, lărgirea pieței de 
desfacere, numeroase alte îmbunătă
țiri înfăptuite la indicațiile dumnea
voastră. Vă raportăm, tovarășe se
cretar general, că, datorită sprijinului 
substanțial, permanent, pe care l-am 
primit, uzina a cunoscut o puternică 
dezvoltare, ajungînd să producă în 
acest an de 2,5 ori mai mult decît în 
1966.

Directivele Congresului al X-lea al 
partidului, prevederile actualului 
plan cincinal deschid uzinei noi ori
zonturi de dezvoltare. Pentru diver
sificarea fabricației, care include și 
asimilarea noilor tipuri de autocami
oane „ROMAN11, echipate cu motoa
re Diesel, partidul și statul nostru au 
învestit peste 1,8 miliarde lei ; s-au 
înălțat hale modeme, înzestrate cu 
mașini, agregate și instalații la ni
velul cel mai avansat al tehnicii con
temporane.

Vă raportăm cu mîndrie, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că indicațiile dum
neavoastră privind autodotarea cu 
mașini specializate — pînă nu de 
mult importate contra valută — le 
transpunem în viață cu tot simțul 
răspunderii. De la 11 bucăți agregate 
convenționale realizate în anul de 
început, 1967, am ajuns la 199 în 
1970, contribuind astfel la mărirea 
capacității tehnice a uzinei. în pe
rioada 1971—1973, compartimentul 
nostru de autodotare are în plan 400 
de agregate specializate, totalizînd 
peste 1 000 unități de lucru. Urmea
ză ca pînă la sfîrșitul cincinalului să 
realizăm 1 556 agregate convențio
nale, din care : patru linii de prelu
crare automată a blocului motor, 
chiulasa motor, cutie de viteză și cul- 
butor. Aceste instalații de înaltă teh
nicitate vor asigura o fabricație la 
nivel tehnic mondial. în toate aces
tea, am investit din plin — pe baza 
indicației dumneavoastră — inteli
gența muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor noștri, practica și expe
riența acumulată, de cadrele noastre 
reușind astfel să producem mașin' 
care ne vor costa aproximativ 80 mi
lioane lei, in loc de 75 milioane mărci 
vest-germane, dacă le-am importa

Dorim, de asemenea, să vă infor
măm că, sub conducerea și îndruma
rea organizației 1 de partid, sîntem 
profund angajați pentru traducerea 
în viață a programului complex de 
educare marxist-leninistă— program 
luminos, de o înaltă valoare teoretică 

și practică — menit să dezvolte și la 
oamenii muncii din uzina noastră 
trăsăturile înaintate ale omului nou, 
producător și proprietar al mijloace
lor de producție, constructor conștient 
al socialismului și comunismului în 
România.

Exprimînd hotărîrea întregului 
nostru colectiv de muncă, vă asigur, 
tovarășe secretar general, că planul 
pe acest an îl vom îndeplini pînă la 
25 decembrie, realizînd o producție 
suplimentară de peste 60 milioane 
lei. Am luat și luăm în continuare 
măsuri pentru a asigura îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan ce na 
revin în anul 1972.

Onoarea pe care ne-o faceți azi, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înaltul ordin acordat uzinei repre
zintă pentru noi toți un imbold și mai 
mare în muncă, precum și prilejul 
de a vă exprima încă o dată hotărî
rea noastră fermă de a ne consacra 
toate forțele și inteligența pentru 
progresul neîntrerupt al uzinei, pen
tru a sluji cu credință cauza partidu
lui, cauza socialismului. și comunis
mului în scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România.

Sîntem mîndri și fericiți — a spus 
maistrul Hicolue Comânici, 
Erou al Muncii Socialiste — că la 
sărbătorirea uzinei se află în mij
locul nostru cel mai iubit și înțelept 
fiu al poporului român, conducătorul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Pentru mine, tovarăși, este un motiv 
în''plus de emoție și bucurie, de 
adîncă și unică fericire, pentru că 
azi, cînd uzina noastră împlinește 
virsta de 50 de ani, însuși secretarul 
general al partidului mi-a înmînat 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste11. Vă mulțumesc din inimă, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru această mare prețuire ce mi 
se face și mă angajez în fața dum
neavoastră, a întregului nostru co
lectiv, căruia îi datorez cinstirea de 
azi, ca toată energia și viața mea să 
o închin uzinei, partidului, propășirii 
și înfloririi patriei noastre.

Cu sprijinul colectivului de la sec
ția prese, in care lucrez, îndrumat 
și ajutat de către partid și din do
rința de a fi cît mai folositor, de a 
contribui și eu la progresul uzinei, 
am realizat aproape 100 de inovații, 

care au adus și aduc multe economii 
uzinei. Tocmai în aceste clipe deo
sebite pentru mine, vreau să mul
țumesc încă o dată, din adîncul 
inimii, tovarășilor mei de muncă, 
organizației de partid, conducerii 
uzinei pentru condițiile create, care 
mi-au permis .să-mi valorific ideile 
în scopul ridicării producției.

Ca mine sînt sute și mii de mun
citori din această uzină modernă 
care contribuie cu puterea de mun
că și cu mintea lor, zi de zi, clipă 
de clipă, la perfecționarea camionu
lui românesc, mîndria noastră, a tu
turor.

Ne dăm seama de cîtă . dreptate 
aveți dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cînd ați mobili
zat întregul partid, pentru intensifi
carea educării marxist-leniniste a 
întregului popor. Eu și tovarășii 
mei de muncă socotim ca propriul 
nostru îndreptar de viață programul 
partidului, adoptat la Plenara din 
3—5 noiembrie, program atît de 
bine analizat în cuvîntarea dum
neavoastră, tovarășe secretar, gene
ral, incit nu .poate fi nimic mai 
sfînt pentru noi decît de a munci 
și a trăi în felul în care ne cereți 
dumneavoastră : muncă, cinste, e- 
chitate, dragoste fără margini pen
tru partidul nostru, pentru țara 
noastră. Decorarea întreprinderii 
noastre nu numai că ne umple ini
ma de bucurie, dar ne obligă să mun
cim mai bine, mai mult.

Vă promitem, stimate șî iubite 
conducător al partidului și statului 
nostru, că noi toți, ca întotdeauna, 
vom fi trup și suflet credincioși 
partidului, politicii, sale, spre binele 
și fericirea întregului nostru popor.

Pentru noi. muncitorii Uzinei de 
autocamioane din Brașov — a arătat 
în cuvîntul său muncitorul pensionar 
Gheorghe Voina - este • 
mare cinste de a sărbători cea de-a 
50-a aniversare a uzinei în prezența 
celui mai iubit fiu al poporului nos
tru, conducătorul partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Participarea dumneavoastră la aceas
tă sărbătoare constituie pentru noi, 
vîrstnici și tineri, o imensă bucurie, 
un nou prilej de a vă raporta despre 
succesele noastre, despre viața și 
munca noastră, precum și un pu
ternic îndemn ca fiecare dintre noi să 
muncească mai bine și mai cu spor.

Eu am fost printre primii angajați 
ai acestei fabrici, fiind al 50-lea om 
care s-a apucat de lucru pe aceste 
locuri, dar din anul 1921, cînd aveam 
18 ani, și pînă azi s-au întimplat 
multe. Am trăit zile grele, am simțit 
asuprirea capitalistă, jignirea și dis
prețul cu care eram tratați în trecut. 

Aici, în uzina noastră, în anii negri 
ai exploatării, s-au dat puternice, bă
tălii de clasă. Comuniștii au înscris 
acte de eroism în lupta pentru drep
tate și libertate, împotriva celor care 
ne asupreau. Nu vom uita niciodată, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cit de 
mult am fost noi însuflețiți și încu
rajați în muncă și luptă la vestea că 
în procesul nedrept care v-a fost în
scenat, în 1936, la Brașov, ați dovedit 
un neasemuit curaj, demascînd 
nedreptățile regimului reacționar de 
atunci.

Și cite nu aș avea să povestesc des
pre acele vremuri ale trecutului, dar 
este mai plăcut să vorbești despre 
uzina noastră de azi, care a întinerit, 
înălțată fiind de miinile harnice ale 
tuturor celor ce lucrează aici. Mulți 
dintre acești muncitori, ingineri sau 
tehnicieni au învățat meseria de la 
mine și mă bucur de cîte ori întîl- 
nesc un asemenea elev. Cu toate că 
în anul 1965 am ieșit la pensie, nu 
am putut să mă despart de uzină și 
de harnicul ei colectiv, muncind în 
rînd cu el și in prezent, la vîrsta de 
aproape 70 de ani. Această dragoste 
pentru muncă mi-a fost sădită în su
flet de tata, apoi de colectivul uzinei. 
Sub conducerea partidului, am învă
țat să facem din muncă o virtute, așa 
cum dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne cereți azi s-o cultivăm 
în inima tuturor celor ce muncesc, 
în special către tineri să ne îndrep
tăm atenția, învățîndu-i să-și iubeas
că meseria, uzina, patria noastră 
dragă.

Și acum dați-mi voie, ca unul care 
muncesc neîntrerupt de 50 de ani în 
această uzină, cu părul alb, dar cu 
inima mereu tînără, să vă adresez, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urări de multă sănătate, multă feri
cire și putere de muncă, să ne con
duceți cu aceeași înțelepciune și pri
cepere spre succese tot mai mari, 
spre binele tuturor oamenilor mun
cii din România.

In calitate de muncitoare —a spus 
Irina Pai! Petre ~ simt 0 mîn- 
drie firească atunci cind văd spri
jinul pe care îl acordă partidul și 
statul pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor noastre de viață și de 
muncă. Partidul și statul au grijă 
față de noi așa cum un părinte o 
are față de copiii lui, așa cum eu 
însămi îmi iubesc și îngrijesc copilul 
meu.

Lucrez la turnătoria de fontă, unde, 
pînă nu de mult, erau condiții nu 
dintre cele mai bune. Aici însă, în 
ultimii ani, a fost ridicată o nouă și 
modernă hală, dotată cu mașini noi 
și bune, care ne-au ,ușurat munca. 
Pot să spun, atît în numele meu, cît 
și al tovarășelor mele de muncă, că 
de cind lucrăm în noua turnătorie 
avem realizări mari, condiții foarte 
bune de lucru.

Dacă înainte, din cauza oboselii, a- 
veam mai puțin timp pentru familie, 
astăzi, datorită condițiilor create, pot 
să mă ocup așa cum trebuie de fa
milia mea, de educația copilului pe 
care-I doresc om de nădejde al so
cietății noastre socialiste. La fel ca 
mine, mii de femei, angajate ale 
uzinei noastre, simt grija părintească 
și permanentă ce li se poartă.

Pentru mine, ca mamă, hotărîrile 
recentei plenare a partidului, învă
țămintele prețioase care decurg, din 
aceste documente constituie un în
dreptar prețios în viață și muncă. Noi 
toți trebuie să sădim încă de pe 
acum în inimile copiilor dragostea 
pentru țară, respect nemărginit pen
tru trecutul plin de jertfe al înain
tașilor, pasiunea de a munci cinstit 
pentru înflorirea țării noastre, a aces-, 
tui pămînt frumos, românesc, .care 
este patria noastră a tuturor celbY 
care trăim și muncim împreună, in
diferent de naționalitate.

Mulțumesc încă o dată, din inimă, 
partidului, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru viața me
reu mai frumoasă pe care o trăim 
și vă asigurăm că ne vom înzeci e- 
forturile, vom contribui tot mai mult 
la înflorirea continuă a patriei noas
tre scumpe, Republica Socialistă 
România.

Luînd cuvîntul, inginerul jjjjț 
MutCCSCU -telln<)loK''Șeî al uzine
lor, a spus : Sînt fericit să pot vorbî 
azi, la această mare sărbătoare a 
colectivului nostru, să vă raportez, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, despre 
unele din succesele noastre în mun
că.

Aș vrea în primul rînd să spun 
că, la indicațiile dumneavoastră pre
țioase, au fost realizate și materia
lizate, prin gindire și efort propriu, 
numeroase îmbunătățiri constructive 
și tehnologice pentru perfecționarea 
autocamionului.

Vă informăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că cei 216 ingi
neri și 322 tehnicieni din sectoarele 
de concepție sînt hotărîți să mun
cească cu șl mai mare răspundere 
în rezolvarea multiplelor probleme 
pe care le ridică sarcinile noului 
cincinal, asimilarea și fabricarea 
noilor produse.

Noi am înțeles șî înțelegem pe de
plin sarcinile partidului, indicațiile 
dumneavoastră, de a stăpîni șl fa
brica o gamă cît mai variată de 
produse, pentru lărgirea pieței de 
desfacere, de a livra ta export auto
camioane competitive cu cele mai 
bune produse similare din lume.

în această zi de mare sărbătoare 
pentru toți constructorii de autoca
mioane, ne angajăm în fața dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toată priceperea șî 
puterea noastră de muncă le vom 
consacra cu devotament fără mar
gini pentru progresul uzinei, pen
tru înflorirea țării noastre dragi.

Primit cu vii aplauze, cu puternice 
urale și ovații a luat cuvîntul tovară- 

NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvîntarea secretarului general al 

partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție de participant! și subli
niată în repetate rînduri cu aplauze 
și ovații îndelungate. Această mani
festare puternică de adeziune, conju
gată cu faptele, cu realizările în pro
ducție, cu hotărîrea de a trăi și 
munci în chip socialist, exprimă 
adinca lor dragoste față de partid, 
de conducerea sa, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, deplina 
lor aprobare față de politica internă 
și externă a partidului și ștatului 
nostru.

în încheierea mitingului, a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Dră- 
gan, care a spus :

îngăduiți-mi, stimați tovarăși, ea, 
în numele dumneavoastră, al organi
zației județene de partid, al tuturor 
oamenilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile județului, să transmit 
încă o dată, din toată inima, căldu
roase mulțumiri și profunda noastră 
recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. celorlalți conducători de 
partid și de stat pentru onoarea care 
ne-au făcut-o participind la aceste 

momente de bucurie și sărbătoare 
ale constructorilor de camioane, pen
tru aprecierile la adresa rezultatelor 
dobîndite de uzina de autocamioane, 
pentru valoroasele îndrumări date în 
vederea perfecționării activității po
litice și economice din uzină, din în
tregul județ, la nivelul exigențelor 
impuse de societatea noastră aflată 
în plin progres.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că întreaga noastră activitate 
va fi consacrată îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a tuturor obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului, că toată energia 
și capacitatea noastră creatoare vor 
fi puse în slujba măreței opere de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Mulțumlndu-vă 
din nou pentru onoarea ce ne-ați 
făcut-o, vă dorim, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, 
putere de muncă, spre binele și fe
ricirea poporului nostru și vă aștep
tăm cu deosebită bucurie să veniți și 
cu alte prilejuri în mijlocul colecti
velor de muncitori din județul Bra
șov.

La sfîrșitul mitingului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți condu
cători de partid și de stat li se in- 
minează insigna jubiliară a uzinei 
sărbătorite, albume cu aspecte din 
activitatea întreprinderii, precum și 
machete ale unor principale tipuri 
de autocamioane fabricate la Brașov, 
în cartea de onoare a întreprinderii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a Înscris 
următoarele : „Adresez calde felici
tări muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor și conducerii Uzinei de auto
camioane Brașov cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la înființarea 
întreprinderii. Apreciez în mod deo-' 
sebit realizările obținute de harniem 
colectiv al uzinei în modernizarea și 
dezvoltarea producției de autocamioa
ne, în mai buna organizare a mun
cii și folosirea tehnicii moderne, și-i 
urez noi succese în îndeplinirea sar
cinilor de mare răspundere ce-i re
vin în cadrul vastului program elabo
rat de Congresul al X-lea al P.C.R. 
în vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria 
noastră11.

Conducătorii de partid și de stat sint 
Invitați apoi să viziteze marele grup 
școlar al uzinei, unde se pregătesc 
in prezent, pentru a deveni con
structori de prestigiu ai viitoarelor 
autocamioane românești, peste 3 000 
de tineri.

Miile de elevi aflați la orele d® 
cursuri teoretice sau în atelierele de 
practică fac o primire deosebit de 
călduroasă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți. Expri
mînd bucuria de a-1 avea ca oaspete 
pe secretarul general, directorul 
grupului școlar, prof. Dumitru San
du, mulțumește în numele cadrelor 
didactice și elevilor pentru cinstea 
ce Ii se face. Gazdele informează că. 
aici funcționează o școală profesio
nală, o școală tehnică, o școală teh
nică de maiștri, un liceu industrial, 
precum și cursuri postliceale. Secre
tarul general al partidului se inte
resează de activitatea didactică, de 
nivelul de dotare al laboratoarelor, 
de preocupările privind legarea 
strînsă a învățământului cu producția.

Se vizitează cîteva laboratoare, unde 
se urmărește desfășurarea unor de
monstrații cu' utilaje perfecționate 
care st.au la îndemîna viitorilor con
structori de autocamioane. în labora
torul auto, elevul Ion Dumitru dă 
explicații în legătură cu modul în 
care în acest laborator elevii își În
sușesc, cu ajutorul unor aparate spe
ciale, diferite procedee tehnologic® 
din construcția autocamioanelor.

Se vizitează apoi atelierele de ma- 
'șini-unelte, care sînt grupate intr-o 
imensă hală, o adevărată fabrică. 
Atelierele au pentru anul școlar In 
curs plan de producție și livrează 
uzinelor constructoare de autocami
oane și altor unități industriale, pe 
bază de comenzi, unele tipuri și ca
tegorii de piese. Apreciind aceste 
preocupări, secretarul general reco
mandă organizarea pe schimburi a 
activității in atelier a elevilor, în 
așa fel incit aceștia să realizeze mai 
multe piese și dispozitive necesare 
sectoarelor de producție ale uzinei. 
Ar fi util, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dacă aici s-ar 
produce și truse cu scule pentru uzul 
elevilor și al atelierelor școlare.

Secretarul general al partidului 
este informat că in uzină mai func
ționează cursuri de calificare de 
scurtă durată, se practică sistemul 
uceniciei la locul de muncă, formă 
prin care uzina își completează nu
mărul de muncitori calificați de care 
are nevoie. Pînă în anul 1973 se vor 
califica circa 6 000 de muncitori.

în discuția avută cu conducere* 
uzinei, cu muncitori, secretarul gene
ral se interesează de condițiile de 
viață ale salariaților. Este impresio
nant că cea mai mare parte din mun
citorii acestei uzine dispun de locu
ințe noi in cartierul din apropierea 
întreprinderii, care numără peste 
10 000 de apartamente. Colectivul 
U.A.B. are la dispoziție un modern 
club, prevăzut cu sală de festivități, 
cinematograf, biblioteci etc. Recent, 
realizările sociale au fost completate 
prin construcția unei cantine-restau- 
rant.

Gazdele invită pe tovarășul 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat să participe la masa 
festivă organizată în sala modernei 
cantine unde sint prezenți muncitori 
fruntași în producție, ingineri și teh
nicieni, cadre de conducere.

în toastul rostit, secretarul ge
neral a felicitat din nou co
lectivul întreprinderii sărbătorite, 
conducerea uzinei, comitetul de partid 
al uzinei, comitetele municipal și ju
dețean de partid pentru munca desfă
șurată, pentru realizările dobîndite a- 
dresînd întregului colectiv al marii 
întreprinderi, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, urări de sănătate 
și fericire, noi succese în înfăptuirea 
sarcinilor de cinste care le revin în 
cadrul mărețului program de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Semicentenarul Uzinei de autoca
mioane din Brașov a prilejuit o me
morabilă sărbătoare pentru oamenii 
de ieri și de azi ai întreprinderii, 
pentru toți oamenii muncii brașoveni, 
și, putem spune, pentru întregul nos
tru popor, care, într-o unică voință, 
înfăptuiește politica marxist-leninistă 
a partidului nostru comunist.

Iar prezenta la sărbătoarea con
structorilor de autocamioane a secre
tarului general al partidului a Im
primat o și mai mare strălucire eve
nimentului.

Ion MĂRGINEANU
N. PopescM-BOGDANEȘTT 
Mircea S. IONESCU 
Traian CATINCESCU

Foto : Anghel PASAT 
Radu CRISTESCS



PAGINA 3SCINTEIA — si m bata 4 decembrie 1971

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

/

naiul construcțiilor de mașini", 
pentru că intr-adevăr dorim ca în 
1975 construcția de mașini din 
România să se ridice la un aseme
nea nivel, atît din punct de vedere 
cantitativ, cit mai cu seamă cali
tativ, incit să poată fi competitivă 
cu orice producție similară din 
orice țară a lumii. Numai pe aceas
tă cale industria noastră construc
toare de mașini își va putea înde
plini marele său rol în înzes
trarea și dotarea economiei na
ționale, în asigurarea dezvoltă
rii ei în ritm susținut, corespun
zător cerințelor revoluției tehnico- 
științifice mondiale.

în cadrul acestui program se în
scriu și sarcinile uzinei dumnea
voastră. în întreaga economie a- 
vem rezultate bune. Anul acesta 
sarcinile de plan pe economie sînt 
depășite cu aproape două procen
te ; realizările uzinei dumneavoas
tră sînt însă sub această cifră de 
depășire. Așa cum am spus, sper 
că în următorii patru ani veți reuși 
să vă ridicați cel puțin la nivelul 
depășirii pe țară, deși posibilită
țile uzinei dumneavoastră sînt mai 
mari. Rezultatele economice gene
rale dovedesc că am început noul 
plan în condiții bune, ceea ce ex
primă atît realismul planului cin
cinal, cît și posibilitățile industriei 
noastre, ale muncitorilor și tuturor 
oamenilor muncii din România, de 
a asigura înfăptuirea cu succes, a 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea — program care prevede 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră, ridicarea bunăstării și fericirii 
întregului popor. (Aplauze prelun
gite ; urale.)

Cunoașteți prevederile din acest 
cincinal, precum și măsurile ce se 
au în vedere pentru ridicarea 
bunăstării clasei muncitoare, a în
tregului nostru popor. După cum 
știți, încă din toamna acestui an, 
s-a trecut la realizarea măsurilor 
privind creșterea alocațiilor pentru 
copii. Urmează ca, în anul viitor, 
să trecem la majorarea salariilor 
— a celor mici, în primul rînd — 
în conformitate cu prevederile cin
cinalului, la sporirea pensiilor și, 
în continuare, să asigurăm ca, pînă 
la sfîrșitul cincinalului, salariul 
real să crească cu circa 20 la sută. 
Sînt prevăzute, de asemenea, mă
suri privind îmbunătățirea produc
ției bunurilor de consum în vede
rea satisfacerii în condiții tot mai 
bune a nevoilor întregului popor. 
Se are în vedere realizarea unui 
volum sporit de locuințe pentru a 
asigura satisfacerea cerințelor și 
îmbunătățirea condițiilor de locuit; 
numai în orașe vom construi peste 
500 000 de apartamente. Totodată, 
se vor lua o serie de măsuri de 
reducere a unor prețuri — pe baza 
scăderii prețurilor de cost. După 
cum știți, acum cîteva zile, Comi

tetul Executiv a luat hotărîrea de 
a se reduce cu 18—20 la sută pre
țurile aparatelor de radio și tele
vizoarelor, ceea ce înseamnă, la 
nivelul anului viitor, o economie 
pentru populație de circa 360—370 
milioane de lei; aceasta va influen
ța pozitiv asupra bugetului fami
liilor.

Toate aceste măsuri de îmbună
tățire continuă a condițiilor de 
muncă și de viață, de ridicare a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului constituie obiec
tivul principal al politicii partidu
lui nostru, esența făuririi socialis
mului, a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, care pune în 
centrul atenției omul, bunăstarea 
și fericirea lui. (Aplauze prelungi
te ; urale.)

Știm că mai avem mult de fă
cut, că mai sînt o serie de lipsuri, 
că se mai comit un șir de greșeli. 
Ne străduim să lichidăm greșelile, 
să înlăturăm neajunsurile, să fa
cem ca activitatea noastră de con
strucție socialistă să se desfășoare 
în toate domeniile în condiții cît 
mai bune. Aceasta presupune par
ticiparea tot mai largă a maselor 
populare — și în primul rînd a 
clasei muncitoare — la conducerea 
întregii activități economico-socia- 
le. De altfel, acesta este sensul mă
surilor adoptate încă de Conferin
ța Națională a partidului din 1967, 
cu privire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei na
ționale. Am luat un șir de mă
suri în această direcție, am format 
organele de conducere colectivă, la 
care participă nemijlocit reprezen
tanții muncitorilor, am ridicat ro
lul adunărilor generale ca organe 
de dezbatere a problemelor con
ducerii economice. Dorim ca în ur
mătorii ani să intensificăm partici
parea clasei noastre muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii la con
ducerea întregii activități economi
ce, sociale și politice. Numai în mă
sura în care fiecare, om al muncii 
participă cu deplină răspundere și 
conștiință la soluționarea tuturor 
problemelor, putem asigura mer
sul nostru înainte, făurirea so
cietății socialiste. Participarea 
conștientă a întregului popor la 
această operă, la conducerea des
tinelor țării, la făurirea propriei 
sale istorii este pînă la urmă e- 
sența însăși a democrației socia
liste reale. (Aplauze prelungite.)

Fără îndoială că făurirea unei 
opere atît de vaste — care presu
pune dezvoltarea rapidă a econo
miei, științei, culturii, învățămîn- 
tului — cere în același timp o ac
tivitate intensă de lichidare a u- 
nor mentalități înapoiate, a unor 
stări de lucruri vechi. Uzinele, 
după cum vedeți, am reușit să le 
construim ușor ; ridicăm acum, în 
doi-trei ani de zile, uzine dotate cu 
tehnica cea mai avansată. Dar șe 
impune ca în același ritm să 
transformăm și omul, care să fie 

în stare să stăpînească tehnica 
nouă, să o și producă și, în același 
timp, să gîndească intr-un spirit 
nou. Este de înțeles, deci, că tre
buie să fim mai exigenți, mai in
transigenți față de cei care mai 
comit abateri,. în primul rînd față 
de cei care au atitudini de negli
jare a avutului obștesc. în fond, 
aceste uzine sînt proprietatea cla
sei muncitoare. în mod concret 
dumneavoastră sînteți proprietarii 
uzinei ; ca parte a clasei munci
toare, aveți în stăpînire o parte a 
avuției naționale și este în inte
resul dumneavoastră, al fami
liilor dumneavoastră, al cla
sei muncitoare și întregului popor, 
ca această avuție să fie gospodă
rită cît mai bine. Nu e un secret 
că mai sînt unii oameni care nu 
au în această privință atitudine 
corespunzătoare. Este necesar să 
dezvoltăm o atitudine conștientă, 
de grijă, de preocupare permanen
tă pentru buna gospodărire a avu
ției naționale — condiție elemen
tară, fără de care nu se pot con
cepe progresul țării, ridicarea bu
năstării națiunii noastre socialiste. 
Mai sînt și alte mentalități, alte 
neajunsuri, dar nu aș dori să vor
besc acum de ele. Țin numai să 
menționez că hotărîrile plenarei 
Comitetului Central de la începu
tul lunii noiembrie a acestui an au 
tocmai menirea de a ajuta la trans
formarea omului, la ridicarea nive
lului conștiinței lui socialiste, a 
răspunderii lui sociale, astfel ca 
fiecare să înțeleagă că la locul său 
de muncă răspunde atît pentru ac
tivitatea lui, cît și pentru cea a în
tregului colectiv, pentru desfășura
rea. bunei activități în întreaga 
țară. Fericirea generală este slrîns 
legată de fericirea fiecăruia, iar fe
ricirea fiecăruia în parte, a fiecă
rei familii nu se poate realiza de- 
cît o dată cu fericirea și bunăstarea 
întregului popor. (Aplauze puter
nice, prelungite.)

Ați auzit vorbindu-se aici de 
condițiile grele din trecut. Fără în
doială, condițiile de atunci nu pot 
fi comparate cu cele de astăzi ; dar, 
ceea ce am realizat și ne propu
nem să realizăm cere eforturi, cere 
învingerea multor greutăți. în tre
cut, clasa muncitoare, sub conduce
rea comuniștilor, a dus lupte grele. 
Și în uzina dumneavoastră a exis
tat o puternică mișcare sindicală, o 
puternică organizație a partidului 
nostru comunist care și-a adus 
contribuția la lupta generală împo
triva vechii orînduiri, la înfăptui
rea actului istoric de la 23 August 
și, în continuare, la transformarea 
socialistă a patriei. Astăzi, organi
zația de partid a uzinelor dumnea
voastră numără 3 500 de membri 
de partid ; sînt, de asemenea, în 
uzină 6 000 de membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist. Iată ce 
forță politică uriașă reprezintă 
uzina dumneavoastră ! Eu aș spu
ne că, de fapt, întregul colectiv, de

naționalitate, se prezintă într-o 
strînsă unitate în jurul Partidului 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni so
cialiste. (Aplauze puternice; se 
scandează „P.C.R.")

Pentru toți a devenit astăzi lim
pede că fără conducerea de către 
partid, fără o politică generală cla
ră, marxist-leninistă, fără aplicarea 
adevărurilor generale la condițiile 
concrete ale construcției socialiste 
din România nu este posibilă dez
voltarea societății noastre. Partidul 
nostru știe să călăuzească întregul 
popor pe acest drum, să aplice în 
mod creator legile generale ale so
cialismului la condițiile României, 
ținînd seama de particularitățile ei 
specifice, mergînd ferm pe linia 
înfăptuirii principiilor eticii și e- 
chității socialiste. Acționăm pen
tru ca socialismul să asigure con
dițiile cele mai bune pentru dez
voltare — atît materială cît și spi
rituală — a poporului, pentru par
ticiparea lui conștientă la condu
cerea societății, astfel ca socialis
mul să se afirme ca societatea cea 
mai avansată, cea mai modernă, 
ca un model de realizare a aspi
rațiilor vitale ale celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice.)

Am vorbit mai înainte de orga
nizația dumneavoastră de partid. 
Aș mai dori să menționez și faptul 
că în. municipiul Brașov și în ju
deț avem în general organizații 
puternice, un detașament puternic 
al partidului nostru, care își reali
zează în bune condiții sarcinile, 
înfăptuind neabătut politica gene
rală a partidului. Activitatea co
lectivului dumneavoastră este 
strîns legată de felul cum corni te

ntele—județean = și - municipal,- orga
nizația „de partid își îndeplinesc 
rolul. De aceea, aș dori ca la acest 
miting să adresez felicitări atît 
organizației de partid din uzi
na dumneavoastră, cît și orga
nizației de partid municipale 
și județene, comitetului de partid 
din uzină, comitetelor municipal 
și județean. (Aplauze puternice, 
prelungite). Cred că tovarășii au 
înțeles că atunci cînd am vorbit 
despre anumite lipsuri, ele s-au 
referit și la unele deficiențe exis
tente în munca organelor și orga
nizațiilor de partid — de aceea nu 

’mai vreau să mă refer acum la 
ele ; ei vor înțelege că felicitările 
pe care 1^ adresez la acest miting 
înseamnă totodată și un îndemn 
de a munci mai bine pentru în
făptuirea hotărîrilor'Congresului al 
X-lea, ale Comitetului nostru Cen
tral, de a conduce în așa fel acti
vitatea oamenilor muncii din uzi
nă, din municipiu și din județ in
cit contribuția la înfăptuirea nou
lui cincinal să fie pe măsura for
ței industriale, a capacității clasei 
muncitoare și a oamenilor muncii 
din acest municipiu și județ, a for
ței organizațiilor de partid. (Aplau
ze puternice; se scandează t 
„P.C.R.")

15 000 de oameni, reprezintă o 
forță unitară ; fie că sînt sau nu 
sînt membri ai partidului, membrii 
colectivului ’ dumneavoastră înfăp
tuiesc neabătut politica partidului 
nostru, pentru că această politică 
corespunde năzuințelor clasei mun
citoare, întregului popor, asigură 
dezvoltarea liberă, independentă a 
patriei, bunăstarea poporului. (A- 
plauze puternice, îndelungate.)

Iată de ce doresc să afirm cu 
tărie că întregul dumneavoastră 
colectiv — la fel ca întreaga 
noastră clasă muncitoare, ca în
tregul popor — va ști să-și aducă 
contribuția activă și în domeniul 
muncii de educare, de formare a 
conștiinței socialiste a omului 
nou. Acest minunat colectiv de oa
meni ai muncii să devină un co
lectiv model în muncă, în viață, 
în aportul la dezvoltarea întregii 
noastre societăți socialiste. (Aplau
ze puternice.)

De altfel, așa cum am spus și 
la plenara Comitetului Central, 
clasa noastră muncitoare, între
gul popor au primit cu adeziune 
unanimă programul ideologic ela
borat de partid, parte integrantă 
a întregii activități de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Nu întîmplător parti
dul a pus și în această privință în 
centru clasa muncitoare, pentru că 
ea reprezintă forța cea mai avan
sată a societății noastre, își înde
plinește cu cinste misiunea istorică 
de conducere a întregii națiuni, are 
menirea să asigure înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare socialistă a 
patriei, de făurire a comunismului 
în România. (Aplauze puternice ; se 
scandează : „P.C.R.")

-Im Brașov1- locuiesc români,; ma- - 
ghiari, germani și alte naționali
tăți. în uzina dumneavoastră lu
crează' oameni ai muncii de dife
rite naționalități. împreună, prin 
muncă unită, ei dezvolță uzina. 
Nici nu se poate concepe alt' fel 
de viață, alt fel de relații în uzi
nă decît o strînsă unitate, o parti
cipare activă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la realizarea politicii 
partidului, a planului de stat. 
Egalitatea în drepturi înseamnă 
tocmai posibilitatea ca fiecare să 
participe activ la murjcă, la con
ducerea activității sociale, a socie
tății noastre, să acționeze cu toată 
forța pentru întărirea unității și 
coeziunii tuturor celor ce muncesc. 
Tot ceea ce facem noi și tot ceea 
ce ne propunem să înfăptuim este 
chemat să asigure tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, condiții egale de muncă 
și de viață, de participare ,1a con
ducerea societății. Aceasta înseam
nă în fond rezolvarea marxist-le- 
ninistă a problemei naționale ! Pu
tem spune că, în anii socialismului, 
partidul nostru comunist a re
zolvat minunat această problemă, 
că, într-adevăr, întregul popor, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de

După cum cunoașteți, tovarăși, 
punem un accent deosebit pe so
luționarea în condiții cît mai co
respunzătoare a problemelor mul
tiple ce se ridică în procesul de 
înaintare a țării noastre pe drumul 
construcției socialiste. Făcînd a- 
ceasta, ne realizăm în primul rînd 
îndatorirea fundamentală față de 
propriul popor ; dar ceea ce facem 
noi în România reprezintă în a- 
celași timp și o contribuție la 
cauza generală a socialismului, ■ 
a luptei antiimperialiste, pentru 
pace în întreaga lume. Pentru că, 
cu cît se construiește mai bine so
cialismul în fiecare țară, cu cît re
zultatele sînt mai mari, cu cît cresc 
și se dezvoltă economia, știința, 
cultura fiecărei țări socialiste, cu 
atît se întărește forța întregului 
sistem socialist, sporesc influența 
și autoritatea socialismului în 
lume. De aceea, prin activitatea 
noastră, noi răspundem atît îndato
ririlor naționale, cît și îndatoririlor 
internaționale, între care există o 
strînsă unitate dialectică. Vom con
tinua și în viitor să acționăm în 
acest fel, fiind convinși ca numai 
pe această cale ne îndeplinim înda
toririle noastre de comuniști, atît 
față de poporul nostru, cît și față 
de clasa muncitoare, de forțele an
tiimperialiste din întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelungite.)

Nu doresc, tovarăși, să mă refer 
acum pe larg la problemele inter
naționale. Cunoașteți politica ex
ternă a partidului și statului nos
tru, am expus unele considerente la 
plenara recentă. Această politică 
s-a dovedit pe deplin justă ; eveni
mentele internaționale din ultimii 
ani, inclusiv din anul acesta, de
monstrează că politica elaborată 
de Congresul al X-lea privind ac
tivitatea pe plan internațional este 
o politică justă. Vom face totul 
pentru a merge în continuare pe 
această cale — dezvoltînd relațiile 
cu toate țările socialiste, acționînd 
pentru lichidarea divergențelor,’’ 
pentru întărirea solidarității și co
laborării cu toate partidele comu
niste și muncitorești, pentru unita
tea lor pe baze noi. Milităm, de 
asemenea, pentru realizarea secu
rității în Europa, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării. Ne aducem 
contribuția la luptă pentru încetarea 
războaielor și conflictelor existen
te în diferite colțuri ale lumii, îm
potriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, de amestec în tre
burile altor state. Vom acționa cu 
și mai multă consecvență pentru 
afirmarea în relațiile dintre state 
a principiilor deplinei egalități, a 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc, pentru renunțarea la for
ță și la amenințarea cu folosirea 
forței în relațiile dintre state. Con
siderăm că interesele tuturor po

poarelor cer să se pună capăt po
liticii imperialiste, să se asigure 
triumful în viața internațională al 
principiilor la care m-am referit 
mai înainte, să se dezvolte larg 
colaborarea între toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială. Vom face totul pentru a 
contribui la realizarea acestor o- 
biective ! (Aplauze prelungite, 
urale.)

Doresc, în încheiere, să reamin
tesc încă o dată că cincinalul ac
tual prevede sarcini deosebite pen
tru uzina dumneavoastră, că înce
putul pe care l-ați făcut este bun, 
dar posibilitățile sînt mai mari. Aș 
dori să vă urez dumneavoastră, în
tregului colectiv, să obțineți suc
cese și mai mari, să vă aduceți o 
contribuție tot mai însemnată la 
înfăptuirea planului general de 
dezvoltare a patriei noastre socia
liste. (Aplauze puternice ; urale.)

Astăzi s-a acordat întregului co
lectiv al uzinei înalta distincție a 
Republicii Socialiste România — 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa I, Aceasta reprezintă 
o mare cinste pentru întregul co
lectiv, este, ca să spun așa, o de
corare colectivă și o apreciere co
lectivă a rezultatelor pe care le-ați 
obținut. Doresc să vă felicit din 
toată inima pentru aceasta 1 (A- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.")

Începînd de astăzi, în uzină •- 
xistă trei noi Eroi ai Muncii So
cialiste. Consider că, de fapt, în 
uzină sînt mult mai mulți eroi ai 
muncii — și aș dori ca, la sfîrșitul 
cincinalului, această distincție de 
cinste, steluța de „Erou al Muncii 
Socialiste" să apară pe pieptul 
unui număr mult măi' mare de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din uzină. De asemenea, acordarea 
celorlalte ordine și distincții care 
s-au înmîinat aici sau se vor da 
ulterior constituie o apreciere a 
muncii tovarășilor respectivi și, 
totodată, o apreciere a întregului 
colectiv. De aceea, felicitîndu-i pe 
tovarășii distinși cu aceste înalte 
ordine și dorindu-le succes în. ac
tivitatea lor, vă urez tuturor să 
obțineți succese tot mai mari, să 
vă înfățișați la sfîrșitul cincinalu
lui cu asemenea rezultate încît 
Consiliul de Stat să fie obligat să 
confere noi ordine și titluri de 
„Erou al Muncii Socialiste" mem
brilor colectivului dumneavoastră. 
Eu voi îndeplini cu plăcere această 
obligație ! (Aplauze prelungite, u- 
rale ; se scandează „Ceaușeslcu — 
P.C.R.")

Vă doresc dumneavoastră, între
gului colectiv, familiilor dumnea
voastră, multă sănătate și multă 
fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale. Cei prezenți la 
miting ovaționează minute în șir 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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O noapte 
pe Atlantic

O scrisoare din Hamburg. Ni
colae 1. Pangică, șef radiotele
grafist de bord pe motonava 
„Ploiești", ne relatează o emo
ționantă întîmplare petrecută 
undeva pe apele oceanului At
lantic. „în seara zilei de 22 no
iembrie a.c., la bordul 
noastre — scrie el — s-a 
ționat o radiogramă din . 
cargoului „Brad", care, în urma 
unei defecțiuni la motor, intrase 
in derivă. După mai bine 
de două ore eram ală
turi de cargoul în pericol. A în
ceput dificila operație de remor- 
care. Prima manevră a dat greș. 
Toată munca a trebuit reluată 
de la capăt. Trecuse de miezul 
nopții, dar toți marinarii, de la 
căpitanul de cursă lungă, Gheor
ghe Schimbinschi, și pină la bu
cătarul care își încheiase demult 
misiunea zilei respective, erau 
la datorie, hotărîți să-și îndepli
nească sarcina asumată. Efortu
rile celor 52 de membri 
ai echipajului au fost încu
nunate de succes : 35 de frați 
ai lor erau salvați, fusese evi
tată o pagubă de cîteva zeci de 
milioane de lei. După 17 ore de 
Ia lansarea apelului cargoul se 
afla în deplină siguranță, anco
rat in vederea reparațiilor ne
cesare".

navei 
recep- 
partea

„Haltero

Intr-una din zilele trecute, 
Florea Marin, din Capitală (str. 
Herescu Năsturel nr. 5, sectorul 
4), in virstă de 41 de ani, salariat 
la întreprinderea „Stăruința", 
s-a întors acasă foarte supărat. 
După un schimb de replici ful
gerătoare cu soția sa, F. M. s-a 
repezit la ea și, nici mai mult 
nici mai puțin, a aruncat-o in 
stradă de la etajul al II-lea ! 
urma traumatismelor suferite, ea 
a fost transportată in stare 
comă la Spitalul de stat nr. 9. 
Datorită îngrijirilor acordate de 
medici a fost salvată. Aceasta 
nu-l scutește însă acum pe F. M. 
de „tratamentul" ce i se cuvine 
după un asemenea fapt.

In
de

Șoferul 
avea... șofer

La parter — 4 camere, bucată- . | 
rie, baie și alte dependințe. La I 
etaj — Ia fel. Ambele aparta- . 
mente, componente . ale ., unei, 1 
vile impunătoare din Bărbuleț I 
(Dîmbovița), erau dotate cu sobe 
de teracotă, cu parchet. Pentru | 
uzul „curent", vila mai posedă ' I 
4 butelii și trei mașini de ara- ■ 
gaz cu cîte 4 ochiuri, un frigi- | 
der „Zii", trei sobe de încălzit I 
cu motorină și... o însemnată | 
cantitate de tablă, cărămidă, 
cherestea. In curte — un garaj, I 
o „Dacie 1300", pivniță, magazie. I 
Posesorul lor — Andrei Solo- * 
mon — șofer de cîțiva ani pe un a 
autocamion al întreprinderii e- I 
conomice județene a cooperați- I 
velor de consum Dîmbovița. . 
Le-a agonisit din salariu ? Sa
lariul pe care-1 primea de la I 
IJECOOP i-1 oferea Iui Mircea ’ 
Coran, angajat de el șofer pe 1 
mașina personală și pe... camio- I 
nul întreprinderii ! Atunci, de I 
unde ? Deocamdată, s-a stabilit ■ 
că din specularea porumbului, I 
a mălaiului și altor produse a- | 
limentare, destinate muncitori
lor forestieri sau satelor din I 
zonele1 de munte, și din „bună- I 
voința" conducerii întreprinderii • 
amintite (director Gh. Negoiță). ■

„Armurierii^ 
au depus 
armele

S-a întîmpiat într-o pădure 
din preajma localității Băița 
(Maramureș). Cu ocazia unei 
vinători, Gheorghe Pop din satul 
Nistru s-a împiedicat de o sirmă. 
în aceeași clipă, s-a produs o 
împușcătură neașteptată : ,,o
armă-capcană“ țintise un glonț 
asupra sa, rănindu-1. Cine o in
stalase în pădure ? Cercetările 
întreprinse au găsit răspunsul și 
la această întrebare : Iosif Suve- 
ge, loan Simari și Iosif Elek Bi- 
hari, tustrei din Băița. Ei au 
confecționat trei arme rudimen
tare, pentru braconaj. Drept 
pentru care, în curind, cei trei 
„armurieri" vor face cunoștință 
cu... armele legii !

Unde-i
izvorul?j

In orice rezervor ar fi păstra
tă, benzina, dacă nu se umblă 
prea des la ea, rămine întot
deauna la același nivel. Depozi
tul de produse petroliere din 
Alexandria dispune însă de re
zervoare care fac adevărate mi
nuni : benzina, o dată turnată în 
ele, ...crește ! Dovadă — rezul
tatele unui sondaj efectuat zilele 
trecute. Intr-un rezervor se 
aflau în plus, față de evidențele 
contabile, mai bine de 3 000 litri, 
iar în altul — peste 2 500 de 
litri. (Pe lingă aceasta, în depo
zit s-au mai găsit în plus și 
peste 700 litri de ulei). De unde 
or fi izvorind aceste 
Sperăm că 
vor elucida 
enigmă.

plusuri ? 
organele de resort 
temeinic și această

redactată de sRubrică
-Dumitru TÎRCOD
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

PLENARA COMUNA A C.C. Al U.T.C.
SI A CONSILIULUI U. A. S. L

în cursul zilei de vineri au conti
nuat lucrările plenarei comune a Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din România. 
Au luat cuvîntul : Ion Dragomir, Eu
gen Florescu, Virgil Cazacu, Constan
tin Horobeț, Gheorghe Stoica, Con
stantin Mîndreanu, Ion Traian Ștefă- 
nescu, Dezideriu Kovâcs, Ion Jiinga, 
Maria Groza, Marianne Kronenber- 
ger, Patriciu Mateescu.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., care a transmis un 
cald mesaj de salut din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanților la plenară, 
membrilor organizației revoluționare 
a tineretului din România, întregului 
tineret al patriei.

Subliniind spiritul de răspundere 
eu care își desfășoară activitatea ti
nerii muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, cea mai mare parte a activiș
tilor U.T.C., vorbitorul a expus pe 
larg sarcinile complexe ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist pentru 
afirmarea sa tot mai viguroasă în 
procesul de educație a tineretului in 
lumina documentelor de excepțională 
însemnătate adoptate de recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului.

Vorbitorul și-a exprimat convinge
rea că dezbaterile fertile care au 
caracterizat lucrările plenarei vor 
constitui un bun prilej pentru înlătu
rarea neajunsurilor ce se mai mani
festă încă, pentru a întreprinde noi 
acțiuni menite să ridice activitatea 
organizațiilor U.T.C. Ia nivelul exi
gențelor promovate de partid, pentru- 
ca întregul tineret să militeze neobo
sit în vederea transpunerii în fapte 
a înaltelor principii și norme de 
muncă și viață la care îi cheamă 
programul politico-ideologic elaborat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie.

In continuare, plenara a adoptat 
planul de măsuri privind îmbunătă
țirea muncii de educație comunistă a 
tineretului și, Hotărîreâ cu privire 
la aniversarea semicentenarului creă
rii Uniunii Tineretului Comunist.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm tineresc, participanții la ple
nară au adoptat textul telegramei a- 
dresate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

★
In cele două zile de dezbateri au 

fost analizate, în spirit de exigență 
și .responsabilitate, activitatea poli- 
tico-educativă desfășurată de Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniunea Aso
ciațiilor Studențești din România in 
lumina orientărilor, indicațiilor și 
sarcinilor cuprinse în Programul 
Partidului Comunist Român pentru 
îmbunătățirea activității ideologice, 
ridicarea nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a mase
lor, pentru așezarea relațiilor din so
cietatea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și comu
niste, dezbătut și adoptat de plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971.

Vorbitorii au subliniat marile rea
lizări obținute de poporul nostru în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, realizări la - care 
tineretul își aduce o importantă con
tribuție. Ei au arătat că în unitățile 
din industrie și agricultură au cres
cut preocupările organizațiilor U.T.C. 
pentru o mai bună valorificare a ex
perienței dobîndite în anii trecuți, 
pentru folosirea mai activă a mij
loacelor politice proprii, în vederea 
mobilizării tineretului la îndeplini
rea sarcinilor economice și educa
tive.

în spiritul programului adop
tat. de plenara Comitetului Cen
tral al partidului, vorbitorii au anali
zat, cu spirit critic, fenomenele ne
gative din munca și viața organiza
țiilor U.T.C., care se mai resimt in 
activitatea și comportarea unor ti
neri, neajunsurile care au dus la slă
birea muncii de educație politică și 
ideologică, a combativității față de 
lipsuri,, diminuarea forței educative și 
de mobilizare a vieții de organiza
ție, scăderea spiritului de răspundere 
a unor cadre și organe alese.

Mai mulți vorbitori au -arătat că 
în activitatea organizațiilor de tineret 
se manifestă încă tendințe de forma

lism, că unele probleme majore ale 
tineretului sînt abordate cu superfi
cialitate. De asemenea, ei au subli
niat că in conștiința unor tineri se 
resimt unele influențe ideologice 
străine, interpretări simpliste, confu
ze, abordarea eclectică a unor pro
bleme economice, filozofice, politice 
și culturale. In cadrul dezbaterilor 
s-a subliniat că neajunsurile și feno
menele negative care mai persistă 
în munca de educare comunistă a ti
neretului se datoresc în bună măsu
ră faptului că multe organe și cadre 
U.T.C. nu au înțeles marile răspun
deri pe care le au în acest domeniu, 
nu au intervenit cu hotărîre pentru 
lichidarea lipsurilor. Așa cum au 
arătat numeroși vorbitori, răspunderi 
directe în acest sens revin și Comi
tetului Central al U.T.C.. Biroului și 
Secretariatului C.C. al U.T.C., Comi
tetului Executiv al U.A.S.R., care nu 
au dat totdeauna dovadă de consec
vență în înfăptuirea hotărîrilor și 
programelor lor. S-a relevat totoda
tă și existență unor deficiențe în co
laborarea dintre organizațiile de ti
neret și ceilalți factori cărora le re
vin sarcini în munca de educație a 
tinerei generații.

Vorbitorii au relevat necesitatea 
Intensificării generale a muncii po- 
litico-ideologice, a îmbunătățirii sub
stanțiale a conținutului acesteia. în
treaga activitate de pregătire politico- 
ideologică, s-a subliniat în discuții, 
trebuie organizată în spiritul orien
tărilor și sarcinilor cuprinse în pro
gramul partidului, recent adoptat.

In acest sens, participanții au cerut 
ca întreaga aotivitate de pregătire și 
educare politică a tineretului să fie 
mai strins legată de realități, de via
ța și preocupările colectivelor de ti
neri. Din discuții a reieșit cu preg
nanță necesitatea ca în centrul pre
ocupărilor organelor și organizațiilor 
U.T.C. să se situeze munca pentru 
formarea conștiinței socialiste a ti
neretului, a idealului comunist de 
viață, pentru dezvoltarea spiritului 
combativ revoluționar, pentru cul
tivarea sentimentului de dragoste 
față de patrie și popor, a devotamen
tului față de partid și a hotăririi 
de a munci cu abnegație pentru reali

zarea politicii sale. Numeroși vorbi
tori au subliniat importanța cunoaș
terii temeinice de către tineri a po
liticii interne a partidului, a prin
cipiilor fundamentale și- obiectivelor 
politicii sale externe, a tradițiilor 
luptei poporului nostru pentru liber
tatea națională și socială, a trecutu
lui de luptă a clasei muncitoare și 
a partidului său comunist, a marilor 
realizări obținute de poporul nostru 
în anii construcției socialiste. Vorbi
torii s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru intensificarea activității de 
educare în spiritul pasiunii și res
ponsabilității față de muncă. A fost 
evidențiată, totodată, necesitatea spo
ririi acțiunilor de ridicare a pregăti
rii profesionale, de creștere a apor
tului tinerilor la înfăptuirea vastului 
program de dezvoltare multilaterală 
a țării. Ei și-au manifestat satisfac
ția față de măsurile întreprinse în 
vederea unei mai strînse legări a ln- 
vățămîntului de munca productivă, 
participării .nemijlocite a elevilor 
și studenților la construcția și ame
najarea atelierelor și laboratoarelor 
școlare și a altor obiective necesare 
procesului instructiv-educativ. <.

Pentru creșterea eficienței educati
ve a muncii patriotice, participanții 
la plenară au reliefat, în cuvîntul lor, 
necesitatea alegerii cu o mai mare 
responsabilitate a obiectivelor și 
locurilor de muncă patriotică în așa 
fel încît, prin importanța lor eco
nomică, ele să solicite întreaga capa
citate, entuziasmul și forța tineretu
lui, să confere acestuia un înalt sen
timent de satisfacție, să aibă un înalt 
grad de utilitate socială.

în numele organizațiilor Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din România, 
vorbitorii s-au angajat să răspundă 
chemării adresate tinerei generații 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi 
în primele rînduri ale luptei pentru 
înfăptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, de a-și pune întreaga lor 
forță de muncă, energia și entuzias
mul revoluționar în slujba patriei, a 
cauzei socialismului și păcii.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
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(Urmare din pag. I)

membru al ei să cunoască apro
fundat politica științifică a Parti
dului Comunist Român și să se an
gajeze plenar, alături de toți oa
menii muncii, la transpunerea ei 
în viață. Organizațiile U.T.C. și a- 
sociațiile studențești își vor spori 
eforturile pentru antrenarea între
gului tineret în procesul de însușire 
a științei, a concepției despre lume 
și viață a clasei muncitoare — ma
terialismul dialectic și istoric, de 
dezvoltare a spiritului mil:tant, re
voluționar, pentru dobîndirea unui 
înalt nivel de cunoștințe profesio
nale și formarea la tineri a unui 
larg orizont de cultură.

.Uniunea Tineretului Comunist va 
milita ca fiecare organizație să de
vină prin activitatea pe care o des
fășoară o școală a uceniciei revo
luționare, un autentic colettiv de 
luptă pentru educarea comunistă a 
tineretului. Un obiectiv de seamă al 
activității organizației noastre îl va 
constitui 'dezvoltarea la tineri a ati
tudinii combative, intransigente îm
potriva a tot ce este străin modului 
de a munci și trăi în chip comu
nist, pentru antrenarea nemijlocită 
a tineretului în procesul de așezare 
a întregii noastre vieți pe baza

principiilor eticii și echității socia
liste și comuniste.

Afirmîndu-și hotărîreâ de a con
tribui cu tot elanul și entuziasmul 
lor tineresc la înfăptuirea mărețu
lui program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, elaborat de Congresul al X- 
lea al P.C.R., organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist, asociațiile 
studențești vor milita și acționa 
cu fermitate și consecvență pentru 
ca fiecare tînăr să slujească cu 
abnegație și devotament patria, in
teresele poporului, cauza socialis
mului și comunismului.

Pregătindu-ne să aniversăm 50 de 
ani de activitate și luptă ai Uniu
nii Tineretului Comunist în slujba 
politicii consecvent revoluționare a 
Partidului Comunist Român, a in
tereselor fundamentale ale poporu
lui, ne angajăm solemn, în fața 
conducerii partidului, în fața dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
noastră va face totul pentru ca fap
tele de muncă și creație ale tutu
ror tinerilor să devină adevărate 
acte de conștiință comunistă înain
tată, pentru ca scumpa noastră pa
trie să se dezvolte tot mai rapid și 
sigur pe drumul propășirii și civi
lizației socialiste.

Plenara comună a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și a Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România
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cactus : MIORIȚA 
17,30; 20.
MOȘILOR — 15,30;

VIITORUL — 16;

cinema
• Avînt : CAPITOL — 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Frații : LUMINA — 9,30—19,30 
în continuare.
O 12 oameni furioși : LUCEAFĂ
RUL — 9,30; 11,45; 13,45; 15,45;
18.15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21.
• Așteptarea : CRlNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Anna celor o mie de zile : 
SCALA — 9,30; 13; 16,30; 20. FES
TIVAL — 9,30; 12,45; 16; 19,30, FA
VORIT — 9,30; 12,30; 16,30; 19,30, 
FEROVIAR — 9,30; 13; 16,30; 20.
® Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20.
• Mihail Strogoff : MELODIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Poveștile piticului Bîmbo — 
9—17 în continuare, Program de 
scurt metraje românești în pre
mieră — 18,45—20,15 în continuare : 
TIMPURI NOI.
^ Oliver: EXCELSIOR — 9,30;
12,30; 16,30; 19,30, FLAMURA — 9; 
12; 16; 19,30.
• Brigada Diverse în alertă : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Castanele sînt bune : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Vis de dragoste : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30.
• Marele premiu : AURORA — 
9; 12; 16; 19,15, TOMIS — 9; 12,30; 
16. 19,30.
• Sfioasa — 10; 12; 14,15, Nopți 
albe — 16,30, 18,45, Spre Vest — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
> Saltul : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Aeroportul : GIULEȘTI — 
15,30; 19.
• Scoate-țl pălăria cînd săruți : 
FLOREASCA —15,30; J8; 20,30.
• Romanticii : 
18; 20.
• Floarea de
— 10; 12,30; 15;
• Motodrama : 
17,45; 20.
• Steaua de tinichea : BUZEȘT1
— 15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 
18' 20 15.
• ’ Timpul berzelor : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ritmuri spaniole : PACEA — 
15,45; 18; 20, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Vinovatul este In’ casă : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : BUCEGI — 15,45; 18; 20,15.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Soliști : Emilia Petrescu, 
Florin Diaconescu, Gheorghe 
Crăsnaru, Alexandru Volnescu 
— 20.
• Opera Română : Travlata — 
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Se mărită fetele
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20- (sala Studio) : Părinții teribili
— 20.
• Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul ;,Lucia Sturdza Bu- 
landra". (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ziariștii — 17; Play 
Strindberg — 21; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Transplantarea ini
mii necunoscute — 20.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30.
• Teatrul Mic : Antigona — 19,30.
• Teatrul Giulești : Măsură peste 
măsură — premieră — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Drumul 
e liber — 9,30.

14.30 Tenis : Turneul Campionilor
— transmisiune directă de la 
Paris.

15,45 Box : Polonia — Anglia — 
înregistrare de la Varșovia.

16.30 Emisiune în limba germană. 
In cuprins : Program păntru 
copii ; Cincinalul 1971—1975. 
Creșterea însemnată a nive
lului de trai. Masă rotundă : 
Democrația socialistă și as
pectele noi în rezolvarea pro
blemei' naționale ; Melodie și 
ritm cu orchestra Gerhard 
Rommer ; Bătrînii satului — 
reportaj ;. Cetatea țărănească 
Biertan, județul Sibiu ; Poșta 
emisiunii ; Cîntă sextetul 
Cantabile.

18.15 Tenis : Turneul Campionilor
— transmisiune directă de la 
Paris.

19.20 1001 de seri. Lolek și Bolek 
în vacanță. ,.Jocul de-a car
navalul".

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămîna internațională.
20.15 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial : Invadatorii (III)». 

Teledivertisment. Dicționar 
muzical-distractiv — Literele 
H, I. J.
Telejurnalul de noapte.. 
Tenis : Turneul Campionilor, 
înregistrare de la Paris.
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Kantor Lajos, Lâng Gusztâv:

Literatura maghiară 

din România (1945-1970)
Volumul ROMANIAI MAGYAR 

IRODALOM (1945—1970) (Literatu
ra maghiară din România! 1945— 
1970), elaborat de KANTOR 
LAJOS și LANG GUSZTAV, apă
rut de curind la editura Kriterion 
din București, constituie un auten
tic eveniment cultural. Este o pri
mă încercare de a aduna și ordo
na un material vast, precum crea
ția din anii de după eliberare a 
scriitorilor maghiari din țara noas
tră.

Volumul debutează cu un scurt 
istoric al literaturii maghiare din 
România, în care se spune, printre 
altele : „Problematica literaturii
noastre izvorăște din realitățile 
vieții sociale din România ; aceste 
realități, pe care le oglindește și 
la ale căror cerințe răspunde, de
termină și existența literaturii 
maghiare din România". în acest 
prim capitol al lucrării se anali
zează sumar cele mai importan
te date, cum ar fi apariția unor 
reviste ca „Erdelyi Helikon", „Ko- 
runk", „Erdelyi Fiatalok", (in jurul 

-cărora s-a concentrat tot ce era. 
mai valoros în viața literară a 
timpului), dezbaterile cu caracter 
programatic progresist sau princi
palele orientări din perioada in
terbelică (mișcarea de avangardă, 
mișcarea de . cercetare a satului, 
mișcarea de stingă, marxistă) ilus
trate de nume ca Bănffy Miklos, 
Tarnăsi Aron, Mikd Imre, Gaăl 
Gâbor, Meliusz Jozsef, Kovâcs 
Gydrgy, Szemler Ferenc și alții. O 
succintă privire asupra momentu
lui 1944—1946, cînd apar și sînt re
luate o seamă de publicații social- 
culturale și literare ca „Vilăgos- 
sâg", „Nepi Egyseg", „Falvak Nepe", 
sau „Utunk", constituie o deschi
dere spre bogatul material ce al
cătuiește obiectul propriu-zis al 
volumului.

Lectura cărții evidențiază preg
nant larga dezvoltare pe care a cu
noscut-o în ultimul sfert de veac 
cultura maghiară din țara noastră, 
ca rezultat firesc al rezolvării pro
blemei naționale, al politicii parti
dului și statului de creare a con
dițiilor materiale și spirituale ne
cesare afirmării literaturii și artei 
naționalităților conlocuitoare — 
parte integrantă a culturii socia
liste din România, pentru promo
varea adevăratelor valori create 
pretutindeni în țară. Caracterul 
complex al literaturii maghiare 
din România este cercetat în evo
luția ei, în datele ei esențiale, pe 
de o parte prin analiza detaliată 
a dezvoltării filonului tradițional 
cel mai sănătos, realist, promovat 
în publicațiile de stînga, pe de altă 
parte prin relevarea îmbogățirii 
tematice și înnoirii în toate spe
ciile literare, într-un climat de 
creație fără precedent, partinic,

creat în anii de după eliberare. 
Un spațiu larg este acordat scrii
torilor din generația mai veche, 
profund legați de aspirațiile, po
porului ■ muncitor, care au trăit o 
nouă afirmare, viguroasă, în con
dițiile construirii socialismului în 
România : Asztalos Istvân, Kovâcs 
Gyorgy, Nagy Istvân, în proză ; 
Horvath Imre, Horvăth Istvân, 
Meliusz Jozsef, Szemler Ferenc 
ș.a., în poezie. Autorii .consacră a- 
halize aparte generațiilor crescute 
și formate în ultimii douăzeci și 
cinci de ani, îneepînd cu generația 
afirmată în perioada anilor 1946— 
1960 (Foldes Lăszlo, Marosi Pâter, 
Hajdu Gyozo, Gălfalvi Zsolt ș.a. în 
critică și istorie literară ; Majtenyi 
Erik, Szăsz Jănos, Kânyâdi 
Săndor, în poezie ; Siito Andrăs, 
Bajor Andor, Szabd Gyula, Papjș 
Ferenc, în proză, pentru a aminti 
numai cîțiva) și pînă la cea mai tî- 
nără generație, afirmată în colecția 
„Forrâs" (similară „Luceafărului"), 
generație de scriitori oare au adus 
un puternic val de prospețime în 
proza, dramaturgia și poezia nouă 
(Veress Zoltân, Lâszloffy Aladăr, 
Păskândi Gâza, Szilâgyi Domokos, 
Bâlint Tibor), soriitori din aceeași 
generație cu Nichita Stănescu, Fă- 
nuș Neagu, Gheorghe Tomozei, Ni
colae Velea.

Volumul este însoțit de o amplă 
anexă cuprinzind o bibliografie pe 
specii literare și pe autori, pre
cum și documentația aferentă.

In final, o observație privind poa
te mai mult construcția lucrării 
decît conținutul : autorii parcurg 
perioada anilor 1945—1970 oferind 
tablouri distincte, înfățișînd pe 
rînd, în capitole de sine stătătoa
re, realizările în domeniul criticii 
și istoriografiei literare, în creația 
lirică, proză (roman, proză scurtă, 
reportaj) și dramaturgie ; aproa
pe la fel de fragmentat este pre
zentată și analiza operei fiecărui 
autor în parte. De aici derivă, 
cred, impresia unui oarecare didac
ticism, pe care o sugerează lectura 
cărții, caraoterul ei mai degrabă in
formativ. Cititorul atent va remar
ca, desigur, atît absența unor con
siderații comparatiste concrete care 
să împlinească enunțurile teoreti
ce privind locul literaturii maghia
re în contextul literaturii din Româ
nia, lacunele din bibliografia privi
toare la contribuțiile din publica
țiile literare românești în dome
niul cercetat, cit și omiterea unor 
nume de scriitori.

In pofida acestor lacune, poate 
inerente într-o primă încercare de 
sinteză, „Literatura maghiară din 
România" se înfățișează ca o apa
riție valoroasă în aria istoriogra
fiei literare din țara noastră.

Constantin OLARIU
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șah.-IN „CUPA CAMPIOANELOR EUROPENE
• DUPĂ DOUĂ RUNDE, ELISABETA POLIHRONIADE Șl CEHO
SLOVACA VOKRALOVA CONDUC ÎN CLASAMENT o TOT DOI 
LIDERI LA „MEMORIALUL ALEHIN”, UNDE PARTICIPA Șl 

FLORIN GHEORGHIU
Competiția feminină de șah „Cupa 

campioanelor europene" a continuat 
la Vrnjă'ka Banja cu desfășurarea 
partidelor din runda a 2-a. Maestra 
româncă Elisabeta Polihroniade (cu 
piesele albe) a remizat in 36 de mu
tări cu jucătoarea iugoslavă Konar- 
kowska Sokolov, rezultat consemnat 
șl în partida Gheorghieva-Veroczi. 
Vokralova a învins-o pe Timmer la 
mutarea a 40-a. Restul partidelor, 
printre care Gaprindașvili-Ivanka, 
s-au întrerupt. în clasament conduc 
Elisabeta Polihroniade (România) și 
Vokralova (Cehoslovacia) — cu cite 
1,5 puncte fiecare, urmate de Ivanka 
(Ungaria) — 1 punct și o partidă în
treruptă, Gheorghieva (Bulgaria) și 
Veroczi (Ungaria) — 1 punct etc.

După desfășurarea a șase runde, 
în turneul internațional „Memorialul 
Alehin", care are loc la Moscova, 
ieri a fost zi de odihnă. Lideri înain
tea partidelor de astăzi sînt — cu 
cîte patru puncte fiecare — Petrosian 
și Stein. Cea mai interesantă partidă 
din, runda a șasea s-a disputat în
tre actualul campion mondial, Boris 
Spasski și fostul campion mopdial. 
Tigran Petrosian. Acesta din urmă 
— avînd piesele albe — a jucat foar
te energic o variantă a Gambitului

damei, obținînd victoria Ia mutarea 
a 39-â. Compatriotul nostru Florin 
Gheorghiu acumulează la această oră 
două puncte și jumătate, din cinci re
mize (el a pierdut — cu piesele negre 
— partida cu Spasski).

Galațiul găzduiește 
FINALELE 

CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL SĂTESC 

DE TRÎNTĂ
Sala . sporturilor din Galați 

găzduiește în .aceste zile finala 
pe țară a campionatului națio
nal sătesc de trîntă, sub egida 
C.C. al U.T.C. întrecerile, înce
pute ieri, vor continua astăzi cu 
tururile II (dimineața, între 9 și 
12) și III (după-amiază, de la 
16 la 18,30), urmind ca mîine — 
între orele 9 și 13 — să aibă 
loc finalele propriu-zise la toate 
categoriile de greutate.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOX. — Intr-un meci internațional 

de box desfășurat în Berlinul occi
dental, echipa Steaua București a 
învins cu scorul de 11—9 echipa 
Hertha. în cel mai spectaculos meci, 
la cat. mijlocie, Chivăr (Steaua) a 
dispus la puncte de Kakolewicz. 
Drăgan (semimuscă) a cîștigat îna
inte de limită meciul cu Stephani. 
Au mai obținut victorii Lazăr, Banu 
și Dascălu. Pușcaș a terminat la ega
litate cu Dagge. Au fost învinși Flo
rea, Ciochină și Condurat, care a 
cedat la puncte in fața lui Yadigar, 
un boxer de origine turcă.

FOTBAL. — La Lisabona, în meci 
retur pentru preliminariile turneului 
de fotbal U.E.F.A., s-au întilnit se
lecționatele de juniori ale Portuga
liei și Elveției. Scor 1—0 (0—0) pen
tru portughezi. în turul următor al 
competiției s-a calificat însă echipa 
Elveției, care ciștigase primul joc 
cu 2—0.

BASEBAL. — în diferite orașe din 
Cuba au continuat întrecerile cam
pionatului mondial de basebai, rezer
vat echipelor amatoare. Selecționata 
Cubei a învins cu scorul de 16—0 e- 
chipa Italiei și este virtual cîștigă- 
toare a titlului. Alte rezultate : Pa
nama—Mexic 2—1 ; Columbia—Nica
ragua 2—1.

BASCHET. — La Viena s-au în
tilnit, în primul lor meci din cadrul

optimilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mas
culin, echipele U.B.C.S. Viena și 
Vilieurbanne (Franța). Baschetbaliștii 
vienezi au terminat învingători cu 
scorul de 101—85 (53—27).

GIMNASTICA. — Selecționatele de 
gimnastică ale U.R.S.S. se află în 
Japonia, unde au participat la un 
concurs internațional desfășurat în 
orașul Nagoya și după aceea la o în- 
tîlnire amicală ia Kobe cu cei mai 
buni gimnaști japonezi. în concursul 
de la Nagoya, la individual compus 
feminin, pe primul loc s-a clasat 
Nina Dronova (elevă în virstă de 14 
ani), o nouă speranță a gimnasticii 
sovietice — cu 38,14 puncte. Pe lo
cui doi s-a clasat campioana mon
dială absolută, Nina Turișceva. în 
competiția masculină a terminat vic
torios japonezul Akinori Nakayama 
— 57,65 puncte, urmat de compa- 
trioții săi Kato și Țukahara.

în concursul de la Kobe, unde s-au 
desfășurat numai exerciții libere, 
Ludmila Turișceva a ocupat primul 
loc la bară, paralele și sol. La sări
turi, pe primul loc s-a situat Nina 
Dronova. Japonezul Nakayama a do
minat întrecerile masculine, obținînd 
cele mal mari note la paralele și 
bară fixă. Sovieticul Klimenko s-a 
ciasat primul Ia sărituri, iar japone
zul Kasamatsu a ocupat locul intîi 
la cal cu minere.

Petreceți ore agreabile, 

instructive, pasionante 

în compania unor 
personalități 

care vi se adresează 

in exclusivitate in

ALMANAHUL 
„S(lNTEIA"1972

» ANA ASLAN oferă un medicament al tinereții
• AUREL BARANGA înaintea unui imaginar voiaj cosmic
• CHRISTIAN BARNARD, între două operații, meditează asupra re

laxării
• ART BUCHWALD se scuză că nu știe ce este umorul
• Acad. D. F. CEBOTAREV developează filmul vîrstelor
• RENE CLAIR într-o secvență aforistică
• OCTAV COSTACHEL argumentează împotriva „cancerofobiei"
• JEAN DORST, autorul volumului „înainte ca natura să moară", se

declară în continuare... optimist
e JEAN EFFEL surprins în atelierul său de la Paris
e EDUARDO DE FILIPPO preferă să scrie decît să vorbească des

pre umăr
e RAGNAR FRISCH și JAN TINBERGEN, (aureați ai Premiului No

bel, ne propun cîte o „rețetă" a tehnicii muncii intelectuala 
e IANCU GONȚEA oferă o consultație : „Spune-mi ce și cît mă- 

nînci ca. să-ți spun... cît trăiești !"
• GOPO schițează o „Istorie a rîsului în șase zile milenare si a

șaptea de odihnă"
• ALICE și ELLEN KESSLER cînd... nu dansează
• STANLEY KRAMER filozofează despre „O lume nebună, nebuna.

nebună"
• YEHUDI MENUHIN dezvăluie unul dintre secretele artei „la cea

mai înaltă tensiune"
• Acad. ȘTEFAN MILCU evocă dialogul dintre zestrea biologică jî

mediul înconjurător
• Acad. GRIGORE C. MOISIL opinează fără computer
• SERGHEI OBRAZȚOV dincolo de păpușile sale
• JOHN OSBORNE într-un moment cînd nu „Privește înapoi cu

mînie"
• JACQUES PICCARD despre cea mai gravă aventură pe oceanele

lumii
• Acad. EUGEN A. PORA ne invită în „farmacia" naturii
• WILLIAM SAROYAN argumentează în favoarea „omului-ființă

unică"
• ALBERTO SORDI cînd surîde și cînd nu...
• HAROUN TAZIEFF, „detectivul vulcanilor", face o mărturisire fier

binte
• SHIRLEY TEMPLE-BLACK : Totul despre natură și nimic despre ci

nema
...Cei de mai sus, precum și numeroase alte celebrități din zeci 

de țâri ale lumii (spațiul nu ne îngăduie cilarea tuturor) vă aș
teaptă în cele 448 de pagini ale ALMANAHULUI „SCINTEIA" 1972.'
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Sosirea in Capitală a ministrului Cronica zilei

afacerilor externe al Regatului
Maroc, dr. Âbdellatif Filali

La invitația, ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, vineri 
după-amiază a sosit în Capitală, în- 
tr-o vizită oficială, ministrul afaceri
lor externe al Regatului Maroc, dr. 
Âbdellatif Filali.

Oaspetele este însoțit de Abdelaziz 
Bennani, ambasador, directorul di
recției cooperării economice și cultu
rale din M.A.E., Bennani Smires. 
ambasador, directorul protooolului 
M.A.E., Boubker Cherkaoui, șeful 
diviziunii pentru problemele euro
pene și americane din M.A.E., Mous- 
tapha Benhayoun, șef de cabinet la 
secretariatul de stat pentru comerț, 
industrie și marina comercială, și 
Aii Amor, de la secretariatul de stat 
al finanțelor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul marocan a fost întîmpinat 
de Corneliu Mănescu, precum și de 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Vasile Mircea, ambasadorul 
României in Maroc.

, Dineu oferit

Au fost de față Larabi Demaghlat- 
rous, ambasadorul Republicii Alge
riene Democratice și Populare, Salah 
Eddin I. Al-Sheikhli, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii Irak, 
Ibrahim Youssri, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Arabe 
Egipt la București.

★
în aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe al Marocului, Âbdellatif Fi
lali, a făcut o vizită protocolară mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

La întrevedere au luat parte Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Mircea, am
basadorul României în Maroc, Emi- 
lian Manciur, director în M.A.E., 
precum și persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe ministrul marocan în 
vizita sa în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

de ministrul
afacerilor externe, Corneliu Mănescu

Vineri. 8 decembrie a.c., Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit în audiență pe Emile 
Matar, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acredi
tare în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Libanului 
în Republica Socialistă România.

*
La București au luat sfîrșit con

vorbirile româno-americane privind 
desfășurarea schimburilor cultural- 
științifice bilaterale în anul 1971. Au 
fost, de asemenea, abordate perspec
tivele acestor schimburi în anul 1972. 
Delegația americană la convorbiri a 
fost condusă de Charles Stephan, di
rector pentru Europa în Departamen
tul de Stat al S.U.A., iar delegația 
română de Dumitru Trancă, director 
a.i. în M.A.E.

♦
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Finlandei, vineri a avut loc în Ca
pitală o seară culturală finlandeză, 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, ziariști, un 
numeros public.

Au fost prezențî Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Octav Livezeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S. în continuare, prof, 
dr. Ileana Berlogea a împărtășit im
presii dintr-o călătorie făcută în Fin
landa.

Manifestarea 8-a încheiat cu un 
program de filme documentare fin
landeze.

(Agerpres)

Delegația Marii Adunări Naționale, 

condusă de tovarășul

Ștefan Voitec, s-a intors din Liban
Delegația Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care a făcut o vizită în Republica 
Liban, la invitația președintelui Ca
merei Deputaților, Kamel El-Assaad, 
s-a înapoiat vineri după-amiază în 
Capitală.

Din delegație au făcut parte de
putății Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Academiei de Științe . So
ciale și Politice, Petre Nicolae, pri
marul municipiului Constanța, mem
bru al Comisiei economico-financiare 
a M.A.N., Stanciu Stoian, secretarul 
Ligii de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, membru al Comisiei

pentru politică externă a M.A.N., 
Mircea Rebreanu, secretarul Comi
siei juridice a M.A.N.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Ilie Murgulescu și ■ Maria 
Groza, vicepreședinți ai M.A.N., de 
președinți de Comisii permanente ale 
M.A.N. și alte persoane oficiale.

★
La plecarea de pe aeroportul din 

Beirut, delegația a fost condusă de 
Nassim Majdalani, vicepreședinte al 
Camerei Deputaților, Hachem El- 
Husseini, membru al Biroului Came
rei Deputaților, de alți parlamentari 
libanezi.

(Agerpres)

Orașului Strehaia i s-a conferit 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa I

viața internațională

Delegația M.A.N. și-a încheiat 

vizita în Chile
SANTIAGO DE CHILE 3 — Co

respondentul nostru, E. . Pop, trans
mite : Ambasadorul român la San
tiago de Chile, Vasile Dumitrescu, 
a oferit un cocteil în onoarea delega
ției Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Comisiei de politică externă a 
M.A.N. Au participat vicepreședin
tele Senatului chilian, Ricardo Fer- 
rnando, președintele Comisiei de po-

lltică externă a Senatului, Tomas Re
yes, președintele Comisiei externe a 
Camerei Deputaților, Carlos Sivori, 
numeroși senatori și deputați, alte 
oficialități chiliene.

Delegația Marii Adunări Naționale 
și-a încheiat vineri vizita întreprinsă 
în Chile, la invitația parlamentului 
acestei țări. în aceeași zi, delegația 
a plecat spre capitală Columbiei, 
Bogota.

Î7> onoarea ministrului afacerilor 
externe al Marocului, dr. Âbdellatif 
Filali, și a persoanelor oficiale care 
11 însoțesc, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a oferit, 
vineri seara, un dineu.

Au participat Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Ion 
Cosma, ministrul turismului, Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor in
dustriale, Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sjiort, membri ai conduce
rii unor instituții centrale, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, cei doi mi
niștri de externe au rostit toasturi.

Salutîndu-i cordial pe oaspeți, mi
nistrul Corneliu Mănescu a subliniat 
că această vizită reprezintă o expre
sie a bunelor relații existente între 
România și Maroc și, totodată, o nouă 
și utilă ocazie de explorare a căilor 
de extindere a raporturilor de coo
perare dintre cele două țări.

în evoluția relațiilor româno-maro- 
eane, — a spus vorbitorul — un eve
niment de importanță majoră l-au 
constituit vizita oficială în Maroc a 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și convorbirile 
avute cu Maiestatea Sa Regele Hassan 
al II-lea, care au pus, neîndoielnic, 
baze trainice unei largi colaborări în
tre cele două state, prieteniei dintre 
ele.

Constatăm cu satisfacție că rapor
turile dintre România și Maroc, la 
baza cărora stau principiile funda
mentale unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, cunosc o evo
luție favorabilă, ceea ce corespunde 
atit intereselor popoarelor român și 
marocan, cit și cauzei păcii și securi
tății internaționale.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că politica externă a României 
socialiste este îndreptată spre dez
voltarea relațiilor cu toate statele lu
mii, indiferent de orinduirea lor so
cială, că la baza acestor relații stau 
principiile respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, interesului și avantaju
lui reciproc, neamestecului în trebu
rile interne.

Ne pronunțăm pentru excluderea 
forței și a amenințării cu forța, a 
presiunilor de orice natură în rapor
turile dintre state, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a problemelor 
litigioase, împotriva politicii imperia
liste, de dominație și ingerință în tre
burile altor state, pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur calea dezvoltării, 
potrivit voinței și aspirațiilor proprii.

Noi considerăm că intensificarea 
raporturilor bi și multilaterale între 
toate statele, extinderea cooperării 
dintre ele creează condiții favorabile 
pentru însănătoșirea atmosferei in
ternaționale.

Constatăm cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Regatul 
Maroc — țară prietenă, ale cărei 
eforturi Și realizări pe drumul pro
gresului economic, social și cultural 
sînt apreciate și urmărite cu interes 
de către guvernul și poporul român. 
țr*i este plăcut, de asemenea, să 
ftdiev, cu acest prilej, și colaborarea 
țărilor noastre în cadrul O.N.U. și în 
alte organisme internaționale.

Permiteți-mi să consider, domnule 
ministru, că vizita în România a 
Excelenței Voastre, convorbirile pe 
care le veți avea vor contribui la 
mersul înainte al colaborării noas-

A APARUT

„REVISTA 
DE FILOZOFIE"

NR. 10/1971

Spicuim din cuprins studiile : 
„Ideologie, știință, acțiune" de 
CORNEL POPA, „Filozofia po- 
fitfică și științele politice" de 
OVIDIU TRĂSNEA. „Construc
ția semantică a logicii induc
tive (I)“ de ILIE PARVU, „Cu 
privire la concepțiile estetice ale 
lui Franz Mehring" de STEFAN 
MORAVSKI (R. P. Polonă), 
„Note despre dinamica structu
rii sociale" de IOSIF SZOCS, 
„Cultură și umanism (VII). Pace 
— Dezarmare — Umanism" de 
AL. TĂNASE, „Activismul ca 
ideal cultural al Iui Tudor 
Vianu" de M. BULIMAR. La 
rubrica „OPINII DESPRE 
CĂRȚI", VASILE FRĂȚEANU 
și DUMITRU MATEI semnea
ză articolele „O carte de este
tică", și, respectiv, „Prospecțiune 
în metodologia esteticii filozofice 
marxiste". La rubrica „CRO
NICA IDEILOR" este publicată 
comunicarea „Tendințe noi în 
psihosociologia americană a or
ganizării" de PETRE DATCU- 
LESCU.

tre, la cauza nobilă a înțelegerii între 
popoare.

în încheiere, ministrul Corneliu 
Mănescu a toastat în sănătatea Ma
iestății Sale, Regele Hassan al II-lea, 
a primului ministru, Mohamed Karim 
Lamrani, a ministrului afacerilor ex
terne al Marocului și a celorlalți 
oaspeți marocani, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie din
tre cele două țări și popoare, pentru 
cauza păcii și colaborării internațio
nale.

Răspunzînd, ministrul marocan, 
Âbdellatif Filali, a mulțumit pentru 
cuvintele prietenești rostite la adre
sa țării sale și a exprimat satisfac
ția de a se afla „printre prieteni de 
care ne leagă atîtea afinități și cu 
care dorim cu fermitate să dezvol
tăm relații de colaborare".

Vizita mea — a spus el — ne ofe
ră mai întii prilejul de a lua un 
contact direct cu viața și eforturile 
unui popor a cărui luptă eroică în
delungată pentru cucerirea indepen
denței și libertății se înscrie ca una 
din paginile cele mai glorioase ale 
istoriei țării dv. Această vizită se si
tuează, de asemenea, în cadrul efor
turilor desfășurate de conducătorii 
celor două țări ale noastre pentru 
întărirea prieteniei tradiționale și in
staurarea de raporturi de strinsă 
colaborare între țările noastre. Le
gături de profundă prietenie unesc 
Marocul și România. Domeniul 
colaborării noastre se lărgește din ce 
în ce mai mult și deschide perspec
tive interesante pentru dezvoltarea și 

. întărirea. acestei colaborări,- •
Marocul și România, deși au sis

teme politice și sociale diferite, ac
tivează pentru aceleași principii ale 
coexistenței pașnice, independenței și 
neamestecului în problemele altor 
țări.

în continuare, vorbitorul a. ex
primat cuvinte de înaltă apreciere 
pentru înțelegerea și sprijinul pe care 
le-a manifestat întotdeauna România 
față de țările lumii a treia, pentru 
atitudinea ei constantă de înfierare 
a colonialismului și rasismului. E- 
forturile depuse de țara dv. și reali
zările obținute sînt viu urmărite și 
apreciate.

Exprimînd convingerea că vizita 
sa în țara noastră va constitui un 
nou jalon pentru consolidarea priete
niei care leagă popoarele marocan și 
român și va contribui la întărirea 
colaborării între cele două țări, 
ministrul marocan a toastat în 
încheiere pentru președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, pentru minis
trul afacerilor externe al României, 
pentru fericirea și prosperitatea po
porului român, pentru consolidarea 
prieteniei marocano-române.
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1
^ ntre evenimentele săptă- 

mînii care au polarizat cu 
deosebire atenția opiniei 
publice, un loc impor
tant l-a ocupat problema 

securității europene. In acest sens, 
se relevă ca un eveniment marcant 
consfătuirea miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia — consfătuire la 
care a fost adoptat comunicatul ce 
formează obiectul unui comentariu 
distinct in acest număr al ziarului.

Aprecierile țărilor socialiste parti
cipante la consfătuire în ce privește 
posibilitatea și necesitatea convocării 
cit mai grabnice a Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate și 
cooperare sînt confirmate de con
sensul tot mai larg ce se manifestă 
în această privință în viața politică 
europeană și internațională. Astfel, 
în documentul adoptat pe marginea 
vizitei în U.R.S.S. a ministrului afa
cerilor externe al R. F. a Germaniei, 
Walter Scheel, s-a subliniat că cele 
două părți se pronunță pentru în
ceperea cit mai curînd posibil a 
pregătirii conferinței în problemele 
securității și colaborării in Europa, 
pe bază multilaterală, prin punerea 
de acord a statelor participante. Tot
odată, noi luări de poziție în favoarea 
necesității convocării conferinței s-au 
înregistrat în cursul .acestei săptă- 
mîni și din partea miniștrilor de ex
terne ai Suediei, Finlandei, a unor 
persoane oficiale din alte țări euro
pene. Interesant de remarcat este nu 
numai consensul în ce privește o- 
portunitatea organizării conferinței, 
dar. și afirmarea unor poziții prezen- 
tînd interes. Așa, de pildă, cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky, vorbind re
cent a sugerat o instituționalizare a 
conferinței, deoarece — a motivat el 
— „contacte permanente directe ar 
permite țărilor europene să elimine 
îndoielile și să lichideze neînțelege
rile".

Ideea unei „Europe a păcii trainice" 
se 'bucură, în mod firesc, de adezi
unea tuturor generațiilor. Din acest 
punct de vedere, este semnificativă o 
asemenea manifestare ca actuala 
conferință a tineretului pentru secu
ritatea europeană de la Florența, 
care exprimă preocuparea tinerei ge-
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Noile prețuri

ale televizoarelor

și aparatelor de radio

După cum s-a mai anunțat, cu 
începere de la 1 decembrie a.c., 
la televizoarele și aparatele de 
radio din producție internă s-au 
făcut importante reduceri de 
prețuri.

Astfel, televizorul „Opera", 
care costa înainte 4 335 lei, a 
ajuns la numai 3 500 lei, iar te
levizorul „Clasic" de la 4 525 lei, 
la numai 3 530 lei. Importante 
reduceri de prețuri s-au efectuat 
și la televizoarele „Venus", de 
la 3 400 la 2 870 lei, „Modern" — 
de la 3 560 la 3 050 lei, iar „Mi
raj", de la 4 335 la 3 460 lei.

De asemenea, prețurile apara
telor de radio s-au redus simți
tor, după cum urmează : apa
ratul „Traviata", de la 2 260 lei 
la' numai 1 900 lei. „Traviata- 
combină" de la 2 820 la 2 380 lei. 
La aparatul de radio „Eforie" 
prețul s-a redus de la 1 720 la 
1 308 lei, la aparatul „Aida" de 
la 820 la 690 lei, iar la „Manga
lia 2“ de la 1 240 la 965.1ei.

La rindul lor,' radioreceptoa
rele cu tranzistori au devenit și 
mai accesibile. Radioreceptorul 
„Mamaia", de pildă, s-a redus 
cu 440 lei, adică de la 1 440 la 
1 000 lei, iar „Albatros" de la 
1 200 la numai 800 lei. Au fost 
reduse, de asemenea, prețurile la 
radioreceptoarele „Cora", „Nep- 
tun“ (cu 348 lei) și „Zefir" (cu 
250 Iei). Toate aceste reduceri 
de prețuri fac ca în aceste zile, 
premergătoare sărbătorilor de 
iarnă, să se înregistreze un nu
măr sporit de 
magazine.

TURNU-SEVERIN. (Coresponden
tul „Scînteii", Ion Anghel). Ieri, in 
orașul Strehaia a avut loc o adunare 
festivă consacrată aniversării a 500 
de ani de existență a acestei locali
tăți și 50 de ani de la ridicarea ei la 
rangul de oraș: Cu acest prilej, ora
șului Strehaia i s-a conferit. Ordinul 
„Tudor Vladimirescu" clasa I. La 
adunarea festivă au participat tova
rășul Traian Dudaș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., președinte al consiliului popu
lar județean, membri ai comitetului 
județean de partid și Consiliului 
popular județean Mehedinți, activiști 
de partid și de stat, conducători de 
întreprinderi și de instituții din ora
șul Strehaia. Comitetul orășenesc 
Strehaia al P.C.R. și Consiliul popu
lar al orașului Strehaia au adresat 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care 
se spune : „înalta distincție acorda

încheierea lucrărilor simpozi

cumpărători în
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FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI ’
1.057.995 lei.

EXTRAGEREA I : 15 48 34 90 64
19 54 79 30 

Fond de cîștiguri : 509.093 
EXTRAGEREA a Il-a : 21

17 1 8
Fond de

lei
12 77 38
Ieicîștiguri : 548.902

nerații de a se asigura continentului 
european un viitor ferit de urgiile 
războiului, care să-i permită să bene
ficieze din plin de realizările epocale 
ale geniului uman.

Acest rol remarcabil el tinere-, 
tului a fost evidențiat în me- 
sajul președintelui Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat întîlnirii de la 
Florența, în care se. subliniază că a- 
semenea reuniuni și acțiuni exprimă 
hotărîrea tinerilor de cele mai dife
rite orientări politice și ideologice de 
a-și uni eforturile și a milita cu 
energie pentru realizarea destinderii 
și securității în Europa și în lume.

Vineri s-au încheiat în Capitală lu
crările Simpozionului internațional cu 
tema „Igiena mediului ambiant al 
centrelor populate", organizat de A- 
cademia de Științe Medicale. La lu
crări au participat academicieni, ca
dre didactice, cercetători din Capi
tală și din alte centre universitare, 
specialiști în acest domeniu, precum 
și oameni de știință, din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria- și Uniunea-Sovietică, 
în cele două zile, în cadrul simpo
zionului au fost prezentate peste 30 
de rapoarte și comunicări privind 
probleme legate de poluarea apei, 
aerului și solului și implicațiile me-

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost relativ 
călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit în nordul Banatului, 
sudul Crișanei, sudul și estul Tran
silvaniei și în cea mai mare parte a 
Moldovei. în aceste regiuni au căzut 
ploi intermitente. în nordul Moldo
vei, izolat, precipitațiile au fost și 
sub formă de lapoviță. In zona de 
munte, pe alocuri, a nins. Vîntul a 
suflat potrivit, cu unele intensificări 
în estul țării. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 1 grad la Su
ceava și 14 grade la Mangalia. în 
București : Vremea s-a încălzit. Ce
rul a fost variabil. Vint în general
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movarea progresului social și econo
mic al tuturor țărilor și ar spori po
sibilitatea acordării unor resurse 
sporite țărilor în curs de dezvoltare, 
documentul cheamă toate statele 
să-și intensifice eforturile în vede
rea negocierii unor măsuri efective 
de încetare a cursei înarmărilor nu
cleare, de dezarmare generală și to
tală. Deosebita însemnătate a aces
tui proiect de rezoluție,- ecoul larg 
pe care l-a trezit sînt elocvent sub
liniate de faptul că inițiativei româ
nești i s-au alăturat, în calitate de 
coautoare, 24 de state — socialiste, 
capitaliste, în curs de dezvoltare —> 
de pe diferitele meridiane ale lumii.

tă orașului nostru — conferirea Or
dinului „Tudor Vladimirescu" clasa I 
— constituie pentru noi, pe lingă 
mîndria și bucuria cinstirii cu care 
ne,jonorați, un puternic imbold în în
treaga activitate, în sporirea efortu
rilor pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de-al zecelea Congres 
al partidului, de documentele ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 3—5 no
iembrie 1971.

în aceste momente solemne, vă a- 
sigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru /înfăptuirea exem
plară a politicii partidului și statu
lui nostru, că ne vom strînge și mai 
mult rinduriie în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, iar devota
mentul nostru nemărginit față de 
înalta dumneavoastră personalitate, M 
pildă și îndemn luminos pentru noi, I 
îl vom dovedi prin noi și mărețe M 
fapte". H

wlui international cu tema:1

Al CENTRELOR POPULATE"
dico-santtare și sociale care decurg 
din procesul poluării. Discuțiile au 
scos în evidență actualitatea acestei 
probleme pe plan internațional în 
special în țările cu o economie dina
mică, necesitatea aplicării unor mă
suri eficiente, precum și răspunderea 
pe care o poartă fiecare întreprin
dere pentru evitarea poluării mediu
lui. Totodată, s-a stabilit necesitatea 
continuării unor studii aprofundate 
cu privire la nivelul poluării aeru
lui în diferite zOne și consecințele a- 
cestora asupra stării de sănătate a 
populației.

(Agerpres)

slab. Temperatura maximă a fost de 
10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 decembrie. In țară : Vreme 
relativ rece. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate în Banat, 
Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde 
vor. cădea precipitații sub formă de 
lapoviță și ninsoare, în special în a 
doua parte a intervalului, cind și 
vîntul va prezenta intensificări din 
est și nord-est. în celelalte regiuni 
se vor semnala ninsori slabe, izolate. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 11 și minus 1 grad, 
mai coborite în Maramureș, Transil
vania și nordul Moldovei, iar maxi
mele între minus 6 și plus 4 grade, 
în București : Vremea va continua 
să se răcească. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații, mai 
ales' sub formă de lapoviță și nin
soare. Vînt cu intensificări din nord- 
est. Temperatura va scădea mai sim
țitor la începutul intervalului.
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tetuluî pentru problemele economice 
al Adunării Generale un proiect de 
rezoluție care relevă oportunitatea 
unor acțiuni hotărîte pe plan inter
național pentru un transfer mai ra
pid de tehnologie către țările în curs 
de dezvoltare, în vederea' creării 
condițiilor pentru dezvoltarea indus
triei și progresul lor general.

S
ituînd statornic în centrul 
politicii sale externe prie
tenia și colaborarea tovă
rășească cu toate țările 
socialiste, dezvoltînd re
lațiile pe diverse planuri cu toate 

statele lumii, indiferent de orîndui-

CRONICA INTERNAȚIONALĂ

A
ctuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. se a- 
propie de stadiul final, 
în comitete și in ședin
țele plenare sînt exami
nate și adoptate rezoluții în diferite 

probleme. în acest context, săptămî- 
na de a trecut a fost deosebit de bo
gată în fapte și semnificații privind 
activitatea constructivă pe care o 
desfășoară România socialistă în a- 
cest mare for al națiunilor, contri
buția susținută pe care țara noas
tră o aduce la găsirea unor so
luții în probleme de mare actuali
tate ale vieții internaționale. Astfel, 
în Comitetul O.N.U. pentru proble
mele politice și de securitate a fost 
înaintat spre dezbatere, din inițiativa 
României, proiectul de rezoluție inti
tulat „Consecințele economice și so
ciale ale 'cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume". Dînd 
glas îngrijorării manifestate de po
poare față de continua escaladare a 
cursei înarmărilor, subliniind că eli
minarea acestui curs periculos pen
tru cauza păcii ar contribui la pro-

Aceeași poziție constructivă se re
flectă și intr-o altă rezoluție inițiată 
de România, „Situația socială mondia
lă ; tineretul, problemele și necesită
țile sale, participarea sa la dezvolta
rea socială" — document adoptat zile
le trecute în unanimitate de plenul 
Adunării Generale. Relevind necesita
tea intensificării aportului O.N.U. la 
educarea tineretului în spiritul păcii, 
înțelegerii reciproce, relațiilor prie
tenești și cooperării între popoare, al 
justiției sociale, demnității și valorii 
umane, acest document reprezintă o 
nouă confirmare a orientării țării 
noastre spre reglementarea unor pro
bleme de larg interes, o recunoaș
tere internațională a însăși concep
ției partidului și statului nostru des
pre rolul și răspunderea ce revin ti
nerei generații în promovarea celor 
mai înalte aspirații de pace și pro
gres ale umanității.

în sfîrșit, tot în această săptămînă. 
delegații mai multor țări în curs de 
dezvoltare, cărora li s-a alăturat și 
delegația română, au înaintat Comi-

rea lor socială. România acordă o 
neslăbită atenție întăririi și amplifi
cării raporturilor de colaborare cu 
statele în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină.

Această preocupare, izvorîtă din- 
tr-un profund sentiment de solidari
tate cu popoarele care luptă pentru 
consolidarea independenței lor poli
tice și economice, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru progres social și 
o viață mai bună, își găsește ilustra
rea în dezvoltarea contactelor și re
lațiilor prietenești cu aceste țări. In 
acest cadru se înscrie vizita făcută în 
Republica Arabă Egipt de către dele
gația U.G.S.R., convorbirile dintre 
delegația română și delegația Fede
rației Egiptene a Muncii prilejuind 
o însuflețită reafirmare a prieteniei 
tradiționale dintre oamenii . muncii 
din cele, două țări, a dorinței am
belor părți de a acționa pentru con
tinua aprofundare a acestei priete
nii, precum și a relațiilor multilate
rale dintre popoarele român și egip
tean. Aceluiași țel, al dezvoltării și

0 hotărire a C. C. 
al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Comi

tetul Central al P.C.U.S. și guvernul 
sovietic au adoptat o hotărire pri
vind dezvoltarea în continuare a 
industriei cărnii și laptelui, anunță 
agenția TASS.

Hotărîrea prevede ca, în perioada 
1971—1975, producția de produse din 
carne și lapte să crească de 1,4 ori, 
îmbunătățindu-se, totodată, calita
tea lor. Au fost stabilite măsuri 
pentru specializarea continuă și 
reutilarea tehnică a Întreprinderilor 
existente deja în acest sector.

Ministerelor respective le-au fost 
trasate sarcini de însușire a pro
ducției unor noi tipuri de instalații 
tehnologice pentru fabrici de lapte 
și de industrializare a cărnii.

PIENARA C.C. Al P.C. 

DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 3 — Corespondentul Ager

pres C. Prisăcaru transmite : Vineri 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Gustav Husak, a 
prezentat plenarei raportul Prezidiu
lui privind rezultatele alegerilor ge
nerale care au avut loc în zilele de 
26 și 27 noiembrie a.c. și sarcinile 
imediate ale partidului.

în încheierea lucrărilor, plenara a 
ales pe Frantisek O.Idrich în calitate 
de secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, iar Vaclav Svoboda a fost 
ales membru al Secretariatului C.C. 
al P.C.C. De asemenea, plenara a a- 
nalizat alte câteva probleme de cadre.

Declarația Biroului Politic al P. C. Irakian
BAGDAD 26 (Agerpres). — Biroul 

Politic al Partidului Comunist Ira
kian a publicat în marile cotidiene 
dih Bagdad o declarație, în care a. 
arătat că este gata să colaboreze cu 
toate forțele progresiste din țară, in
formează agenția irakiană de presă 
— I.N.A. P.C. Irakian, 'se precizează 
în declarație, consideră proiectul de 
Cartă națională, prezentat la 25 no-< 
iembrie de președintele țării, gene
ralul Ahmed Hăssan al-Bakr, drept 
o bază de cooperare națională. Acum 
este necesar ca în cadrul discuției 
să se precizeze proiectul, în așa fel 
îneît el să poată fi aprobat de toate 
partidele naționale chemate la ac
țiuni unite, menționează documentul.

P.C. Irakian salută în mod deose
bit spiritul antiimperialist al proiec
tului de Cartă națională și obiecti
vele sale concrete pentru continua
rea luptei naționale. Totodată, el 
apreciază punctul de vedere al. con
ducerii Partidului Baas privind întă
rirea relațiilor cu statele socialiste. 
P.C. Irakian își exprimă sprijinul 
deplin pentru obiectivele social-eco- 
nomice progresiste cuprinse în pro

iectul de Cartă, precum și intenția 
anunțată de a continua eforturile 
pentru o rezolvare finală pașnică și 
democratică a problemei kurde.

„Chemarea la lupta împotriva im
perialismului este Incompatibilă cu 
oprimarea oricăror forțe antiimperia- 
liste”, subliniază Biroul Politic al 
P.C. Irakian. Pentru a se realiza o 
colaborare strânsă, este necesar, așa 
cum se constată in proiectul de 
Cartă, să se creeze garanții pentru 
libertățile democratice ale maselor 
populare. Declarația arată, în conti
nuare, că P.C. Irakian „dorește să se 
pună capăt persecutării lui, precum 
și a oricăror altor forțe naționale. In 
sfîrșit, sint necesare crearea unor 
instituții constituționale, elaborarea 
unei constituții permanente și înche
ierea perioadei de tranziție într-un 
moment bine stabilit, acestea consti
tuind principalele garanții pentru unj 
sistem democratic. Partidul nostru* 
este de părere că, printr-un dialog 
direct;-, se poate ajunge la o înțele
gere în. aceste probleme", subliniază 
Biroul Politic al Partidului Comu
nist Irakian.

Incidentele de la frontiera indo-pakistaneză
în India a fost decretată starea de urgență

RAWALPINDI 3 (Agerpres). — 
Postul de radio pakistanez, citat de 
agențiile Reuter și France Presse, a 
anunțat că forțele Indiene au atacat 
pozițiile avansate ale apărării pa
kistaneze de-a lungul întregii fron
tiere a Pakistanului occidental.

Pe de altă parte, postul de radio 
pakistanez a confirmat că avioane 
pakistaneze au bombardat patru 
aerodromuri indiene, menț.ionind că 
„aceste bombardamente au fost de
clanșate ca urmare a ofensivei lan
sate de trupele indiene împotriva 
Pakistanului de vest".

întăririi relațiilor reciproce, li sînt 
consacrate vizitele întreprinse de 
către delegații parlamentare în 
Republica Chile și în Republica 
Liban, în cursul cărora oaspeții 
români au fost primiți de șefii de sta
te ai celor două țări, au avut între
vederi cordiale cu numeroase perso
nalități ale vieții publice, culturale, 
obștești. Desfășurarea tuturor acestor 
vizite, în spiritul prieteniei și înțele
gerii reciproce, atestă din nou utili
tatea contactelor directe, a schimbu
rilor de păreri la diferite niveluri — 
ca metodă constructivă pentru adîn- 
cirea cunoașterii reciproce și întărirea 
colaborării rodnice între popoare.

D
upă cum se știe, în cursul 
săptămînii anterioare for
țele agresoare americano- 
saigonez'e au declanșat o 
vastă acțiune militară în 
Cambodgia. In contrast cu relatările 

inițiale, care încercau să înfățișeze 
o imagine optimistă, neconformă cu 
realitatea, telegramele agențiilor a- 
mericane de presă cu privire la fron
turile de luptă din Indochina și-au 
schimbat atit conținutul cit și tonul : 
„Patrioții au ajuns din nou la por
țile Pnom Penh-ului" (United Press 
International) ; „Aproape toate tru
pele regimului Lon Noi sînt în pre
zent prinse de forțele de rezistență 
într-un uriaș clește" (Associated 
Press). Așadar, în pofida noii desfă
șurări de forțe, în pofida masivei 
invazii în Cambodgia a trupelor re
gi mului-marionetă din Vietnamul de 
sud, situația evoluează într-un sens 
cu totul contrar așteptărilor acesto
ra. Pe măsura scurgerii timpului, a- 
pare tot mai evident că singura cale 
de reglementare a problemelor îndo
ctrineze o constituie curmarea răz
boiului, retragerea trupelor agresoa
re, respectarea dreptului imprescrip
tibil al popoarelor din această parte 
a lumii de a fi stăpine pe propriile 
lor destine. Tocmai această cerință 
răsună cu tot mai multă vigoare în 
lume, inclusiv in Statele Unite, unde 
în ultima vreme s-au desfășurat noi 
și ample acțiuni de masă pentru În
cetarea războiului în Indochina și 
restabilirea păcii.

B. STOIAN

DELHI 3 (Agerpres). — Un purtă
tor de. cuvînt oficial indian, citat de 
agențiile Reuter și France Presse, a 
anunțat că avioane pakistaneze au 
bombardat vineri aerodromurile de 
la Amritsar, Srinagar, Aventipura și 
Pathankot, din nord-vestul Indiei, 
precum și orașul Agra.

Agenția Press Trust of India a- 
nunță că artileria pakistaneză a con
tinuat să bombardeze vineri orașul 
Agartala. Aceeași agenție mențio
nează că avioane pakistaneze au 
lansat vineri rachete asupra aero
portului de la Agartala și a împre
jurimilor sale. Forțele indiene de 
apărare antiaeriană au interceptat 
avioanele pakistaneze, avariind trei 
dintre ele.

★
DELHI 3 (Agerpres). — Președin

tele Indiei, Venkata Giri, a declarat 
vineri stare de urgență în țară, ca 
urmare a încordării situației la fron
tiera indo-pakistaneză — informează 
agențiile Reuter și Associated Press. 
Un purtător de cuvînt guvernamen
tal, citat de agenția France Presse, 
anunță că sîmbătă dimineața Camera 
Deputaților se va întruni la New 
Delhi în sesiune specială.

ȘEDINJA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R.

PENTRU RADIOTEHNICĂ
SI ELECTRONICĂ•

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — La 
Budapesta a fost semnat protocolul 
celei de-a 19-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru radio- 
tehnică și electronică.

La lucrări au participat delegații 
din Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, precum și din 
Iugoslavia. în calitate de observatori 
au fost prezenți la reuniune, de ase
menea, reprezentanți ai Cubei.

Comisia a definitivat — pe baza 
Programului complex — programul 
său de activitate pentru anii următori 
și a adoptat planul de lucru pe anul 
1972. Comisia a elaborat unele reco
mandări privitoare la specializarea 
producției diferitelor tipuri de utilaje 
pentru radiotehnică și electronică, 
precum și la dezvoltarea cooperării 
în acest domeniu. Au fost examinate, 
de asemenea, și alte probleme ale 
colaborării multilaterale economice ți 
tehnico-științifice dintre țările mem- 

• bre.



viața internațională
o. n. u. In favoarea dezvoltării
nestingherite a comerțului

internațional
• PROIECT DE REZOLUȚIE PROPUS DE 24 DE STATE 

CĂRORA LI S-A ALĂTURAT Șl ROMANIA

NAȚIUNILE UNITE 3. — Cores
pondentul nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : Delegațiile unui număr 
de 24 de state in curs de dezvoltare, 
cărora li s-a alăturat și delegația ro
mână, au supus Comitetului pentru 
probleme economice ale Adunării Ge
nerale a O.N.U. — care are în pre
zent in atenția sa raportul Consiliu
lui Conferinței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) 
— un proiect de rezoluție în legătu
ră cu măsurile ce trebuie întreprin
se de cea de-a treia sesiune a Con
ferinței mondiale pentru comerț și 
dezvoltare, în scopui dezvoltării ne
stingherite a comerțului . internațio
nal, identificării de noi căi de aju
torare a țărilor în curs de dezvol
tare.

Proiectul de rezoluție subliniază 
profunda îngrijorare în legătură cu 
actuala criză monetară occidentală și 
intensificarea protecționismului de 
către unele state dezvoltate occiden
tale, care periclitează, astfel, intere
sele comerciale și economice ale ță
rilor în curs de dezvoltare, amenință 
înseși bazele cooperării internaționa
le, chiar acum,' la începutul celui 
de-al doilea deceniu al Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare.

Totodată, proiectul relevă marele 
interes stîrnit de Declarația adopta
tă la Lima, în cea de-a doua reuniu
ne ministerială a „grupului celor 77", 
care conține propuneri concrete în 
direcția lărgirii cooperării internațio
nale.

■In continuare, se subliniază că A- 
dunarea Generală a O.N.U. hotărăște 
convocarea viitoarei Conferințe mon
diale pentru comerț și dezvoltare la 
Santiago de Chile, între 13 aprilie și 
19 mai 1972, și cere guvernelor să 
întreprindă eforturi maxime pentru 
pregătirea temeinică a acestei con
ferințe și succesul lucrărilor sale.

In încheiere, proiectul de rezolu-

ție reafirmă rolul major pe care îl
deține UNCTAD in promovarea și 
aplicarea programului strategiei dez
voltării internaționale, invită confe
rința să examineze și să adopte re
comandări menite să contribuie la în
sănătoșirea relațiilor comerciale in
ternaționale, la reducerea decalaju
lui. care separă nivelurile de dezvol
tare ale țărilor industrializate și cele 
aflate în curs de dezvoltare.

ORIENTUL
APROPIAT

„Washington Post"

Extinderea relațiilor1 
comerciale ale $. II. A. 

cu țările socialiste - o 
necesitate de ordin practic
WASHINGTON 3 (Agerpres). — Un 

articol al cotidianului american 
„Washington Post", axat pe principa
lele probleme actuale care confruntă 
economia Statelor Unite, relevă că 
extinderea relațiilor comerciale cu 
țările socialiste constituie „o nece
sitate de ordin practic", impusă chiar 
de interesele americane. Criticînd pe 
cei care „refuză să recunoască ză
dărnicia încercărilor de a reveni la 
timpurile trecute" — cînd în calea 
comerțului cu țările socialiste erau 
puse tot soiul de piedici. — articolul 
arată că alte țări, ca, de pildă, Fran
ța. R. F. a Germaniei sau Japonia, 
„au reacționat mai rapid la poten
țialul economic al' țărilor socialiste", 
care dispun de piețe din ce în ce mai 
lărgi. „Multe companii americane ar 
putea, fără îndoială, să încheie con
tracte reciproc avantajoase cu țările 
socialiste" — continuă articolul.

„Washington Post" relevă, totodată, 
în context, că dezvoltarea comerțu
lui american cu țările socialiste poa
te duce la extinderea relațiilor și în 
alte domenii, ceea ce ar reprezenta 
o contribuție la x întărirea păcii în 
lume.

• RAPORTUL LUI U THANT
• CONVORBIRI AMERICANO-

1SRAEL1ENE

NEW YORK 3. — Corespondentul 
nostru transmite : In ajunul dezbate
rilor din Adunarea Generală asupra 
situației din Orientul Apropiat, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a înaintat plenarei Adunării Gene
rale raportul său anual în materie.

Raportul secretarului general al 
O.N.U. subliniază ca „element pozitiv 
faptul că, în prezent, în această zonă 
domnește liniștea". El adaugă, însă, 
că „este imposibil de prevăzut cîtva 
dura această liniște fragilă, întrucît 
nu există nici o îndoială că, în ca
zul continuării impasului în efortu
rile de găsire a unei soluții pașnice și 
durabile, există pericolul reluării 
ostilităților".

Evoluția situației în ultimul timp 
confirmă urgența pe care o prezintă 
rezolvarea problemelor din zonă pe 
cale politică. De aceea, opinează 
U Thant, Națiunile Unite trebuie să 
analizeze din nou situația și să caute 
căi și mijloace pentru a facilita pro
gresul misiunii Jarring. După ce arată 
că Egiptul a răspuns pozitiv la mi
siunea Jarring, U Thant își exprimă 
speranța că Israelul va răspunde a- 
cestei inițiative, făcînd astfel posi
bilă continuarea de către ambasa
dorul Jarring ,a misiunii sale de 
pace.

„Nu văd o cale de prevenire a re
luării ostilităților decît prin intensi
ficarea căutărilor pentru realizarea 
unui acod negociat de pace, subli
niază U ■ Thant. Nu trec cu vederea, 
desigur, formidabila dificultate pe 
care o prezintă problemele ce trebuie 
'abordate, dar cred că există cîteva 
importante atuuri de partea efortu
rilor pentru stabilirea păcii". Printre 
acestea, el menționează rezoluția Con
siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967, care reprezintă „o bază 
rezonabilă pentru negocierea restabi
lirii ' păcii".

★
WASHINGTON 3 (Agerpres)X^- 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a avut joi o întrevedere cu primul 
ministru al Israelului, Golda ■ Meir, 
a anunțat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler. El a a- 
dăugat că, „în cursul întrevederii 
a fost trecută în revistă situația in
ternațională".

Primul ministru israelian a avut, 
de asemenea, o convorbire cu secre
tarul de stat William Rogers.

Salvador Allende;

Procesul revoluționar 
din Chile va fi apărat

DUPĂ PROVOCĂRILE 
ELEMENTELOR DE DREAPTA 

— STARE DE URGENȚA 
IN PROVINCIA SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager

pres). — Guvernul chilian a decre
tat starea de urgență in provincia 
Santiago și a interzis activitatea u- 
nor posturi de " radio care au 
difuzat știri calomnioase la a- 
dresa autorităților, prezentînd in mod 
deformat situația din țară, anunță 
agenția Prensa Latina.

Ministrul de interne, Jose Tdha, 
a declarat că aceste măsuri au fost 
necesare ca urmare a activităților se
dițioase, desfășurate de grupuri înar
mate de dreapta, care au încercat, 
în mod deliberat, să perturbeze acti
vitatea în capitală.

Menționind că provocările organi
zațiilor de dreapta s-au intensificat 
pe măsură ce guvernul a aplicat pro
gramul de reforme, președintele Sal
vador Allende a declarat că proce
sul revoluționar din Chile va ti a- 
părat, iar aceste manifestări dușmă
noase nu-1 vor împiedica să-și ducă 
la bun sfîrșiț mandatul încredințat 
de voința poporului.

Secretarul general al Partidului Co- 
.munist din Chile, Luis Corvalan, a 
condamnat „actele de vandalism ale 
elementelor de extremă dreaptă care 
vizează subminarea ordinii publice".

florența Lucrările Conferinței 
internaționale a tineretului

PRESA ITALIANĂ DESPRE MESAJUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ROMA 3. — Corespondentul Ager- 
pres, N. Puicea, transmite : Vineri, 
la Palatul Congreselor din Florența 
au continuat lucrările Conferinței in
ternaționale a tineretului în proble
mele securității europene.

Apreciat de către participanții la 
conferință ca reflectînd un punct de 
vedere important și realist privind 
menirea tineretului în făurirea păcii, 
securității și colaborării în Europa, 
mesajul președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, este prezentat la 
loc de frunte și de către presa ita
liană, apărută vineri dimineața. Ast
fel, ziarul „Avânți" își începe cores
pondența din Florența despre lucră
rile conferinței, scriind : „Apreciem 
in mod deosebit faptul că tineretul 
muncitor și studios se afirmă in zi
lele noastre ca o forță socială im
portantă a luptei pentru libertate, 
pace și progres, pentru transformări 
înnoitoare în societate,..pentru o viață 
mai bună și demnă". Aceste cuvinte 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
scrie „Avânți", ar putea sintetiza 
importanța conferinței internaționale 
a tineretului în problemele securită
ții europene. Mesajul președintelui 
Consiliului de Stat al României este 
prezentat, de asemenea, de ziarele 
„L’Unita", „II Giorno", precum și de 
agenția A.N.S.A., de posturile de ra
dio și televiziune italiene.

Luînd cuvîntul în cadrul comisiei

I a conferinței, șeful delegației 
U.T.C. din România, Mihai Stoica, 
membru al C.C. al U.T.C., a relevat 
că importanța și actualitatea proble
melor securității europene impun cu 
necesitate ca la realizarea acestui 
obiectiv să fie antrenate cele mai 
largi pături ale opiniei publice. „După 
cum ne-a dovedit pe deplin experi
ența Mesei rotunde de la Snagov, or
ganizată de Uniunea Tineretului Co
munist din România în anul 1969, 
dialogul, în ciuda deosebirilor de ve
deri de mare diversitate, este posi
bil și necesar", a spus vorbitorul.

Luind cuvîntul. în cadrul comisiei 
care discută „cooperarea și colabo
rarea între tineretul european", 
Gheorghe Prisăcaru, membru al C.C. 
al U.T.C., a spus că, experiența 
ciștigată demonstrează' câ multipli
carea și diversificarea relațiilor bi
laterale sînt contribuții directe din 
partea organizațiilor de tineret la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
promovarea sentimentelor de stimă 
între popoare. „Uniunea Tineretului 
Comunist din România, a spus vor
bitorul, , și-;a adus și își va aduce 
contribuția/ sa activă la realizarea 
unei cooperări largi în mișcarea eu
ropeană de tineret, stimulind dialo
gul și dezbaterea tuturor problemelor 
de natură să sporească contribuția ti
nerei generații la lupta generală pen
tru securitate, pace și cooperare".

agențiile de presa transmit:
Demisia guvernului turc. 

Premierul turc, Nihat Erim, a anun
țat vineri seara că a prezentat demi
sia cabinetului său președintelui 
Cevdet Sunay. Șeful statului a ac
ceptat demisia guvernului, cerîndu-i 
să continue rezolvarea problemelor 
curente pînă la formarea unui nou 
cabinet.

Tratative sovieto-ameri- 
cane în problemele naviga
ției maritime.In conformitate cu 
acordul realizat în timpul vizitei în 
Uniunea Sovietică a ministrului co
merțului al S.U.A., Maurice Stans, 
între 30 noiembrie și 2 decembrie, la 
Ministerul Flotei Maritime al 
U.R.S.S., au avut loc tratative în pro
blemele navigației maritime între 
U.R.S.S. și S.U.A. în urma schim
bului de păreri — anunță agenția 
T.A.S.S. — a fost semnat un protocol 
care prevede pregătirea unui acord 
între U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la 
navigația maritimă. Părțile au con
venit ca, pentru elaborarea textului 
acordului, să desfășoare convorbiri la 
Washington, în ianuarie 1972.

La invitația președintelui 
Ligii iugoslave pentru pace> 
independență și egalitatea în drep
turi a popoarelor, Nikola Vuianovici, 
între 1 și 3 decembrie a făcut o vi
zită la Belgrad prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu, președintele Comite
tului român pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoarele din 
Balcani. Convorbirile desfășurate cu 
această ocazie au prilejuit un schimb 
de păreri și o informare reciprocă 
asupra activității celor două organi
zații. Oaspetele român a fost primit 
de secretarul general al Conferinței 
Federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia, Aii

Un mare miting a avut loc 
pe stadionul Național din Santiago 
de Chile în ajunul încheierii vizitei 
oficiale pe care primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, o efectuează în 
Chile. In cuvîntările rostite cu acest 
prilej, președintele Salvador Allende 
și premierul Fidel Castro au reafir
mat hotărîrea popoarelor chilian : și 
cubanez de a înfăptui pe deplin di
feritele etape ale procesului revolu
ționar pe care îl parcurg cele două 
țări.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Pal Losonczi, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului Revoluției,', 
Houari Boumediene, a făcut o vizită 
oficială în Algeria, a părăsit vineri 
Algerul, plecînd spre Republica 
Guineea.

în cadrul viziteipe care 0 
face în R. P. Polonă, ministrul co
merțului al S.U.A., Maurice Stans, 
a avut convorbiri cu premierul polo
nez, Piotr Jaroszewicz, și cu minis
trul de externe, Stefan Jedrychowșki, 
anunță agenția P.A.P. Părțile, a decla
rat Stans, au apreciat existența unor 
posibilități de extindere a exporturi
lor poloneze în S.U.A. și a celor a- 
mericane în Polonia. El a relevat, de 

1 asemenea, posibilitatea acordării u- 
nor credite pentru dezvoltarea con
strucțiilor capitale în Polonia.

0 nouă reuniune a con
vorbirilor preliminare între 
organizațiile de Cruce Roșie din Re
publica Populară Democrată Core
eană și Coreea de sud a avut loc 
vineri la Panmunjon, anunță agenția 
A.C.T.C. Cu acest prilej, s-a conti
nuat discutarea problemei ordinii de 
zi a convorbirilor propriu-zise, asu
pra căreia nu s-a căzut pînă în pre
zent de acord.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI U.C.I.
BELGRAD 3 (Agerpres). — Agen

ția Taniug anunță că în zilele de 1 
și 2 decembrie a avut loc, la Karad- 
jordjevo, cea de-a 21-a ședință a 
Prezidiului U.C.I., care a discutat 
despre situația politico-ideologică ac
tuală din U.C.I.

Expunerea introductivă a fost pre
zentată de președintele U.C.I., tova
rășul Iosip Broz Tito. Prezidiul acor
dă un sprijin deplin aprecierilor și 
pozițiilor tovarășului Tito și aprobă 
expunerea lui ca parte componentă 
a concluziilor acestei ședințe.

Prezidiul a constatat că, deși după 
ședința a 17-a a Prezidiului s-a in
tensificat activitatea polit'co-ideolo- 
gică a Uniunii Comuniștilor și s-au 
realizat rezultate însemnate, în ulti
mul timp devin acute unele proble
me politice, iar forțele care se ma
nifestă împotriva autoconducerii, for
țele antisocialiste, intensifică pre
siunea asupra societății socialiste 
iugoslave. Prezidiul U.C.I. apreciază 
că „presiunea acestor forțe este în 
parte și o consecință a însemnatelor 
ezitări politico-ideologice din U.C.I. 
care sînt însoțite de fenomenele de 
liderism, fracționism, de pătrunde
rile concepțiilor politico-ideologice 
străine în U.C.I. și de lipsa de vigi
lență față de exponenții naționalis
mului și față de toți adversarii auto
conducerii".

Sprijinind aprecierile făcute de to
varășul Tito, în legătură cu situația 
politică din R.S. Croația și activita
tea Uniunii Comuniștilor din Croa
ția, Prezidiul subliniază „încrederea 
deplină în Uniunea Comuniștilor din 
Croația și Comitetul său Central că 
vor învinge dificultățile existente, e- 
zitările și unele abateri în privința 
acțiunilor ideologice și politice îm
potriva naționalismului de diferite 
nuanțe și a tendințelor ideologice și 
politice îndreptate împotriva auto
conducerii, care se ascund în spatele

naționalismului. Numai printr-o lup
tă politico-ideologică eficace și cu 
activitatea și răspunderea deplină a 
comuniștilor și a conducerii Uniunii 
Comuniștilor din Croația se poate a- 
sigura înlăturarea cu succes a difi
cultăților.

Concomitent, s-a subliniat și răs
punderea deplină a tuturor comuniș
tilor din Iugoslavia, în primul rînd 
a comitetelor centrale din republici 
și a comitetelor provinciale, ca fie
care, la locul său, să desfășoare o 
acțiune politico-ideologică hotărîtă 
împotriva fenomenelor antisocialiste, 
pentru dezvoltarea continuă a auto
conducerii, întărirea rolului clasei 
muncitoare, întărirea frăției și uni
tății popoarelor și naționalităților și 
a unității din cadrul Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Prezidiul U.C.I. „atrage atenția a- 
supra răspunderii comuniștilor care 
lucrează în organele puterii să apli
ce fără ezitare reglementările consti
tuționale și să ia măsuri legale îm
potriva tuturor indivizilor și grupu
rilor care acționează împotriva liber
tății, egalității în drepturi, a frăției 
și unității popoarelor și naționalită
ților și a orînduirii socialiste bazate 
pe autoeonducere".

Prezidiul U.C.I. subliniază răspun
derea sa și răspunderea comitetelor 
centrale ale Uniuni’ Comuniștilor din 
republici și a comitetelor provinciale 
în crearea de condiții politice mai 
favorabile pentru funcționarea insti
tuțiilor democratice ale societății 
stabilite pr'n constituție și a siste
mului consultărilor, in scopul r/Aț>l- 
vării mai rapide a problemelor de 
sistem și a altor probleme deschise 
ale dezvoltării societății, în scopul 
depășirii încetinelii în rezolvarea 
problemelor economice, precum și în 
aplicarea mai consecventă a progra
mului și politicii Uniunii Comuniș
tilor.

Expunerea președintelui

Cu privire la 
tratativele purtate 
de R.D.G. cu R.F.G.

și Berlinul occidental
BERLIN 3 (Agerpfes). — Biroul 

Politic al C.C. al P.S.U.G., întrunit 
vineri într-o ședință specială, infor
mează agenția A.D.N., a ascultat ra
portul șefului delegației guvernului 
R.D.G., secretarul de stat Michael 
Kohl, cu privire la mersul tratati
velor dintre R.D.G. și R.F.G. asupra 
unui acord de tranzit și in legătură 
cu un tratat privind traficul.

Cu același prilej, a fost ascultat 
și raportul secretarului de stat Giin- 
ther Kohrt cu privire la stadiul tra
tativelor dintre guvernul R.D.G. și 
Senatul Berlinului occidental.

Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. a 
aprobat cele două rapoarte.

In aceeași zi, Michael Kohl și Gun
ther Kohrt au prezentat rapoarte în 
aceeași chestiune în cadrul unei șe
dințe a Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. Rapoartele au fost aprobate 
de guvern.

★
Agenția A.D.N. informează că pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, Willi Stoph, l-a pri
mit la 3 decembrie pe președintele 
Partidului Socialist Unit al Berlinu
lui occidental, Gerhard Danelius, la. 
cererea acestuia, și l-a informat des
pre stadiul tratativelor dintre guver
nul R.D.G. și Senatul Berlinului oc
cidental.

Ziarele de ieri au publicat co
municatul consfătuirii miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
în problema pregătirii convocării 
conferinței general-europene, de 
securitate și colaborare.

își găsesc astfel o continuare lo
gică inițiativele acestor state, care, 
de la propunerile formulate în Decla
rația de acum cinci ani de la Bucu
rești și pînă la concluziile unei suite 
de contacte la nivelul cel mai înalt' 
ca și la nivelul miniștrilor de externe 
in cadru bi și multilateral, au rele
vat necesitatea creării unui sistem 
de securitate pe continent. Este o 
realitate indiscutabilă că dacă as
tăzi ideea securității și, în strînsă 
legătură■ cu aceasta, cea a convocării 
unei reuniuni paneuropene, întru
nesc o adeziune din cele mai largi, 
un merit de seamă revine activității 
țărilor socialiste, la care se adaugă 
contribuția constructivă a altor state 
europene iubitoare de pace.

In ce o privește, așa cum este cu
noscut, România s-a manifestat con
secvent ca factor activ al promo
vării securității ca și a întregului 
proces de destindere pe continent. 
Contribuția multilaterală a țării noas
tre la realizarea premiselor edificării 
securității europene și-a găsit expre
sie în normalizarea și extinderea ra
porturilor cu celelalte state europene, 
in intensa activitate de contacte, întîl- 
niri și schimburi de vizite la nive
lul cel mai inalt și la alte niveluri, 
în multiplicarea legăturilor pe cele 
mai diverse planuri, cu celelalte state 
de pe continent, fără deosebire de 
sistem social. Totodată, țara noastră 
și-a adus contribuția la cauza clădirii 
relațiilor dintre toate statele, pe ba
zele respectului strict al normelor le
galității și eticii internaționale, sin
gurele in măsură să asigure dezvol
tarea liberă și suverană a tuturor na
țiunilor Europei, la adăpost de orice 
ingerințe, în interesul propășirii fie
căreia în parte și al transformării 
continentului într-o amplă zonă a pă
cii și înțelegerii, cu repercusiuni din 
cele mai favorabile asupra climatului 
politic mondial. Sintetizînd poziția 
constructivă a țării noastre în legătu
ră cu această problemă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta recent : „A- 
preciez că au fost create premisele 
pentru a se trece la pregătirea con-

cretă a unei conferințe general-euro
pene la care să participe toate țările 
de pe continent, precum și alte state 
interesate. O astfel de conferință tre
buie să ducă la așezarea relațiilor din
tre statele europene pe principii de e- 
galitate și respect, să excludă folosi
rea forței sau amenințarea cu forța 
în raporturile dintre ele, să deschi
dă calea unei largi colaborări eco
nomice, științifice, culturale. Confe
rința va crea astfel condiții pentru 
soluționarea în continuare a altor 
probleme importante în suspensie din 
viața politică a continentului".

Cu satisfacție se poate constata

de două decenii în care orizontul po
litic european a fost întunecat de no
rii neîncrederii, suspiciunii și încor
dării — astăzi există un climat po
litic nou, sau, în orice caz, conside
rabil îmbunătățit. Se dezvoltă colabo
rarea și cooperarea intereuropea- 
nă, pe continent se întretaie 
traiectoriile a numeroase întîlniri, 
contacte și tratative politice între 
reprezentanții statelor, fără deosebi
re de orînduire social-politică, se 
extind și se diversifică schimburile 
de valori materiale și spirituale. Una 
din cerințele principale ale însănă
toșirii ambianței general-europene —

Tratativele S.fî.L.T. Con- 
ducătorii delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la cea de-a șasea rundă din 
cadrul tratativelor pentru limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.) au 
avut vineri o întrevedere la sediul 
Ambasadei S.U.A. din Viena. Para
lel, s-au întilnit și comisiile de ex- 
perți ale delegațiilor respective, care 
au început joi seria ședințelor de lu
cru. O nouă întrevedere a conducă
torilor celor două delegații a fost 
fixată pentru sîmbătă.

Ciocniri între studenți și 
poliție la Madrid. Autoritățile 
spaniole au dispus închiderea tempo
rară a facultăților de medicină din 
cadrul universităților din Madrid și 
Barcelona. Măsura a fost luată în 
contextul intensificării acțiunilor 
protestatare ale studenților care cer 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
studiu și viață. Circa 4 000 de studenți 
au participat la o grevă de o zi în 
sprijinul' cererii lor. Joi s-au produs 
ciocniri între poliție și studenți ur
mate de arestarea unor studenți.

Convorbiri franco-vest- 
germanc.Cancelarul R- F-a Ger
maniei, Willy Brandt, sosit vineri 
într-o vizită oficială la Paris, a avut 
o primă întrevedere cu președintele 
Franței, Georges Pompidou, la Pa
latul Elysee. La sfîrșitul întrevederii, 
Brandt a declarat ziariștilor că, po
trivit înțelegerii cu președintele 
francez, conținutul convorbirilor va 
rămîne confidențial.

„Cosmos-461". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-461", 
anunță agenția T.A.S.S. Lansarea are 
ca scop continuarea explorării spațiu
lui cosmic, potrivit programului 
anunțat.

mentului de față este trecerea ime
diată la pregătirea practică, nemij-l 
locită a acestei reuniuni. Este in
tr-adevăr timpul ca de la faza acor
durilor de principiu să se treacă la 
fapte, Ia acțiuni concrete, practice, 
la faza de lucru.

Tocmai în acest sens, țările so
cialiste și-au reafirmat sprijinul 
față de propunerea guvernului Fin
landei privind realizarea unor con
sultări pregătitoare multilaterale, cu 
participarea tuturor statelor intere
sate. Totodată importanța și necesi
tatea trecerii Ia stadiul pregătirilor 
practice nu au fost proclamate doar

Pentru trecerea neîntîrziată la pregătirea 
practică a conferinței europene de securitate I

sprijinul de care se bucură în pre
zent ideea unei conferințe de secu
ritate, menită să contribuie ia 
crearea unui sistem de angajamente 
care să excludă orice amenințare cu 
forța sau folosirea ei în relațiile 
dintre statele continentului, să asi
gure integritatea teritorială, suvera
nitatea, neamestecul în treburile in
terne, egalitatea în drepturi și inde
pendența tuturor statelor, transfor
marea treptată în acest sens a ra
porturilor intereuropene fiind de na
tură să permită depășirea actualei 
divizări a continentului în grupări 
politico-militare.

Totodată, s-a cristalizat un consens 
larg' asupra componenței, ordinii de 
zi și a locului de desfășurare a unei 
asemenea reuniuni, a dezideratului 
ca ea să ducă la întărirea și amplifi
carea pe multiple planuri a colaboră
rii și cooperării între toate țările 
continentului.

Se poate aprecia că după mai bine

normalizarea pe plan politic și di
plomatic a raporturilor dintre state 
— se afirmă ca un proces la ordinea 
zilei, a cărui însemnătate este astăzi 
unanim admisă. In acest sens, s-au 
putut înregistra, în ultima vreme, ase
menea acțiuni pozitive ca semnarea 
tratatelor sovieto—vest-german și po
lono—vest-german, în prezent impu- 
nîndu-se ratificarea lor ; încheierea 
acordului cvadripartit cu privire la 
Berlinul occidental ; schimburile de 
păreri cehoslovaco—vest-germane ; 
tratativele. în curs de finalizare, din
tre R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei, precum și între R.D.G. și Se
natul Berlinului occidental.

Pornind de la aprecierea realistă 
a evoluțiilor pozitive de pe conti
nent, de la consensul amplu asupra 
oportunității și necesității conferinței 
intereuropene. țările socialiste parti
cipante Ia consfătuirea de la Varșovia 
au subliniat că cerința esențială a mo-

în principiu, ci au fost preconizate 
și măsuri concrete, vizînd acest 
scop. „Miniștrii — se relevă în acest 
sens în comunicat — au arătat că 
guvernele lor au hotărît să-și nu
mească reprezentanți împuterniciți 
pentru a participa, împreună cu re
prezentanții împuterniciți ai celor
lalte state, la consultările multilate
rale în vederea punerii de acord a 
problemelor ținind de pregătirea și 
organizarea conferinței și invită gu
vernele celorlalte state interesate să 
procedeze în același mod". Comuni
catul amintit cuprinde, de asemenea, 
propuneri cu privire la conținutul 
consultărilor pregătitoare multilate
rale. care s-ar putea axa asupra sta
bilirii celor mai importante proble
me practice ale conferinței : ordinea 
de zi, modul de convocare, procedura 
lucrărilor, termenul concret — și 
anume anul 1972. apreciat ca pe de
plin realist.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteu“. TeL

I. B. Tito
BELGRAD 3 (Agerpres). — In ex

punerea prezentată Prezidiului U.C.I., 
președintele Iosip Broz Tito a ară
tat că în ajunul ședinței Prezidiului, 
a avut o intilnire cu Comitetul Exe
cutiv al Uniunii Comuniștilor din 
Croația și cu conducătorii organiza
țiilor social-politice din Croația. „La 
intilnire, a spus președintele Tito, 
am cerut să se discute despre cau
zele care au dus la greva de la Uni
versitatea din Zagreb și, în general, 
despre actualele procese politice ne
gative la care s-a ajuns in Croația 
și care nu au întimpinat o rezistență 
suficient de puternică nici chiar în 
conducerea Uniunii Comuniștilor din 
Croația".

„Greva de la universitate — a spus 
în continuare președintele U.C.I. —. 
nu este doar o chestiune a studenți
lor. Aici există un grup, elemente ne
gative . destul de cunoscute care se 
află în spatele grevei. Trebuie sâ 
spun că la întîlnirea cu tovarășii din. 
Croația am fost foarte critic și am 
spus deschis că' sînt vinovați pentru 
câ nu au întreprins nimic eficace 
pentru ca această grevă să fie îm
piedicată. Clasa muncitoare din Croa
ția este suficient de conștientă și nu 
s-a lăsat atrasă în această acțiune. 
Noi, în calitate de comuniști și con-- 
ducători, nu putem căuta, în Croația 
sau în oricare altă republică, toate 
pretextele posibile cind se întimplă 
un asemenea lucru. Aceasta este 
lipsă de vigilență, ușurință sau libe
ralism față de asemenea elemente. 
Dușmanul și-a desfășurat astfel 
foarte ușor activitatea sa contrarevo
luționară. Știu că există așa-numitul 
comitet revoluționar al celor 50, dar 
eu îl numesc contrarevoluționar, care 
conduce toate aceste a'cțiuni. Lucru
rile au ajuns atât de departe incit 
nu se mai poate aștepta și permite 
să ne comportăm cu atita liberalism 
față de această situație. Nu putem 
permite ca in țara noastră socialistă

să acționeze nu numai asemenea in
divizi, ci și grupuri contrarevoluțio
nare".

„Pînă la adoptarea amendamentelor 
am vorbit adesea, de fapt timp de 
mai mulți ani, despre necesitatea so
luționării sistemului valutar, de co
merț exterior și bancar, despre reex- 
portatori etc, a spus președintele Tito. 
însă, dacă am adoptat amendamen
tele, în care se prevede și modul de 
soluționare a acestor probleme, tre
buie să acționăm în consecință. Ast
fel, aceste probleme trebuie să le 
rezolvăm în cadrul, forurilor, nu pe 
stradă".

Președintele Tito a arătat: „Ne-am 
înțeles să mergem cu toate aceste 
probleme în fața Comitetului Central, 
pentru ca ele să fie examinate acolo, 
urmînd să se adopte hotăriri cu pri
vire la cele mai aspre măsuri ce tre
buie luate". Atrăgînd atenția asupra 
faptului că nu trebuie slăbită vigi
lența față de cel mai periculos duș
man de clasă, reprezentat de șovi
nism și naționalism. Iosip Broz Tito 
a spus în încheiere : „Ieri, am arătat 
că vina principală este de- partea 
Uniunii Comuniștilor, deoarece în in
teriorul ei există mulți oameni care 
de mult trebuiau să fie în afara par
tidului. Eu recomand ca asemenea 
persoane să fie cît mai repede ex
cluse, să fie dizolvate organizațiile 
care au alunecat pe panta celor ce se 
ocupă cu acțiuni contrarevoluționare". 
Rdferindu-se la procesul de reorga
nizare a Uniunii Comuniștilor, care 
are loc în prezent, Iosip Broz Tito a 
arătat : „La cea de-a doua conferință 
a U.C.I. trebuie să venim pregătiți, 
urmind să adoptăm in cadrul ei ho- 
tărîri cu privire la reorganizarea 
Uniunii Comuniștilor și în legătură 
cu alte probleme ale politicii noas
tre in viitor".

Firește, nu se poate trece cu vede
rea că nu o dată în trecut, chiar și a- 
tunci cînd ideea conferinței nu depă
șise stadiul abstract, s-au manifestat 
din partea anumitor forțe poziții os
tile. Acum, cînd lucrurile se în
dreaptă spre făgașul concretizărilor, 
al pregătirilor nemijlocite, eșțe posi
bil ca asemenea tendințe sa răbuf
nească din nou, sub diverse forme ; 
în legătură cu aceasta comunicatul 
exprimă convingerea că măsurile ac
tive ale tuturor celor interesați în 
edificarea unei Europe a păcii trai
nice sînt capabile să înfrîngă influen
ța acestor forțe.

Țările socialiste au prezentat ast- 
/fel o bază utilă de lucru, fiind gata, 
bine înțeles, așa cum au subliniat în 
repetate rînduri, să vină în întimpi- 
narea oricăror propuneri constructive 
în această direcție. Sperăm că, la 
rîndul lor, celelalte state europene, 
toate statele interesate vor răspunde 
în același spirit constructiv, în vede
rea abordării problemelor practice le
gate de conferință, numindu-și in 
acest scop reprezentanții împuterni
ciți, cu mandatul de a acționa in mod 
eficient pentru accelerarea lucrări
lor pregătitoare și convocarea reuniu
nii propriu-zise. Opinia publică eu
ropeană așteaptă să se treacă cît mai 
repede la asemenea acțiuni, la con
tactele de rigoare între împuterni
ciți, exprimîndu-și încrederea că ele 
se vor desfășura sub semnul recepti
vității, eficienței, dorinței de înțele
gere și de acord.

Salutînd rezultatele întîlnirii de la 
Varșovia, opinia publică din țara 
noastră își exprimă încrederea că 
ele vor contribui la accelerarea or
ganizării conferinței general-euro
pene. In spiritul politicii sale, carac
terizată prin realism și consecvență, 
România socialistă înțelege să își a- 
ducă, și în viitor, întreaga sa contri
buție la toate fazele și la toate acțiu
nile legate de pregătirea și desfășu
rarea cu succes a conferinței, va face 
tot ce depinde de ea pentru înscău
narea pe continentul nostru a unor 
relații de înțelegere reciprocă, bună 
vecinătate și cooperare pașnică, în 
concordantă cu interesele popoarelor 
și ale cauzei păcii în întreaga lume.

Romulus CĂPLESCU
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ADUNAREA FEDERALĂ

A IUGOSLAVIEI A APROBAT

PROIECTUL PLANULUI 
CINCINAL 1971-1973
BELGRAD 3 (Agerpres). — întru

nite în ședință comună, camerele 
Adunării Federale a R.S.F. Iugoslavia 
au ascultat expunerea cu privire la 
proiectul planului de dezvoltare a 
Iugoslaviei pe perioada 1971—1975, 
prezentată de Borisav Iovici, mem
bru al Consiliului Executiv Federal, 
directorul Institutului Federal de 
Planificare, relatează Agenția Taniug. 
Printre altele, s-a arătat că, in ul
timii zece ani, ritmul de creștere a 
economiei a fost de 6,5 la sută. Rit
mul mediu 'anual de creștere a eco
nomiei, pentru următorii cinci ani, 
a spus Iovici, vax fi de 7,5 la sută, 
ritmul de creștere a numărului sa- 
lariaților va fi de 3 la sută, iar pro
ductivitatea muncii va spori cu 5 la 
sută.

Proiectul de plan, a arătat vorbi
torul, . are în vedere crearea unei 
economii moderne, bazată pe o înaltă 
productivitate a muncii și pe cuce
ririle științei, tehnicii și tehnologiei, 
oferind în acest fel posibilitatea dez
voltării multilaterale a întregii țări.

In urma dezbaterilor, camerele 
parlamentului iugoslav au aprobat, 
în principiu, prevederile proiectului, 
urmînd ca planul să fie votat defini
tiv la sfîrșitul acestui an, cind se vor 
încheia și discuțiile publice.
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Camera popoarelor, întrunită vineri 

în ședință separată, a ales, la pro
punerea președintelui Consiliului 
Executiv Federal, Gemal Biedici, 
șase noi membri ai guvernului. Pe 
baza aceleiași propuneri, în funcția 
de vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal a fost numit Anton 
Vratușa, membru al guvernului.
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