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Sub semnul preocupării statornice pentru înfăptuirea 

în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului 

al X-lea și ale Conferinței Naționale, pentru realizarea 

cincinalului înainte de termen, ieri a avut loc

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județele Alba și Hunedoara S0CSALISTE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a făcut joi o 
vizitâ de lucru în județele Alba și Hunedoara, unde s-a întilnit 
cu colective de oameni ai muncii, a analizat ia fața locului căile 
pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului, pentriT făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru creșterea continuă a nivelului de viață și civili
zație al populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost insoțit in vizita pe care a 
întreprins-o în unități economice din județul Alba de tovarășii 
llie Verdeț, Miu Dobrescu și Ion Dincă.

La plecarea din București, pe aeroportul Bănoasa, au fost 
prezenți tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Maxim Berghianu, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Râutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Stănescu și Ștefan Andrei.

Vizita secretarului general al partidului in cele două județe are 
loc la scurt timp de la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.. 
în cadrul căreia s-a analizat modul cum acționează și cum 
trebuie sâ acționeze in viitor comitetele județene, organele și 
organizațiile de partid din toate unitățile economico-sociale in 
vederea infăptuirii în cele mai bune condiții a hotărîrilor Con

gresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen. Este incâ o dovadă a 
consecvenței cu care se aplică in viață noul spirit de muncă, în
tronat în întreaga noastră activitate politica, sociaî-economică 
de conducerea partidului, de secretarul sâu general, o confir
mare a preocupării statornice pentru a dezbate la fața locului, 
împreună cu oamenii muncii, căile prin care obiectivele stabi
lite sâ fie îndeplinite, în așa fel incit tot ceea ce ne-am propus 
să devină realitate vie, spre binele și in folosul țării, al celor 
ce muncesc.

La sosirea pe aeroportul din 
Sibiu, unde a aterizat avionul 
oficial, conducătorul partidului 
șî statului a fost salutat cu 
căldură de un mare număr de 
oameni ai muncii. Era pre
zent tovarășul Richard Winter, 
membru supleant al Comitet u 
lui Executiv al C.C al 
P.C.R.. prim-secretar al Co 
mitetului iudețean Sibiu al 
P.C.R, reprezentanți ai orcane
lor județene și municipale de 
partid și de stat. Pe frontispi
ciul aerogării se afla portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în unități industriale

din orașul Sebeș
Luîndu-și rămas bun de la cei 

veniți în întîmpinare, de la 
Sibiu, la bordul unui elicopter 
special, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, au sur
volat zona colinară de la 
poalele munților Cibinului, 
plnâ la Sebeș. Secretarul 
general al partidului este 
întîmpinat aici cu multă dra
goste, cu entuziasm de locuito
rii orașului, de cetățeni din lo
calitățile învecinate, care își 
exprimă satisfacția, bucuria 
pentru prilejul de a se întîlnl 

încadrat de urările .„Bine ați 
venit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu „Trăiască Parti
dul Comunist Român

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu căldură manifestă 
rilor prietenești cu care oame 
nii muncii — români, germani, 
maghiari — l-au întîmpinat. ca 
în atîtea rînduri, exprimîndu-și 
astfel adeziunea deplină la po
litica marxist-leninistă. înalt 
patriotică, promovată cu consec
vență de partid, hotărîrea de a 
o sprijini prin faptele lor de 
muncă, prin întreaga lor acti
vitate.

cu conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de tovarășii Geor
ge Homoștean, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Alba, Traian Bradu, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Sebeș. Sînt prezenți 
membri ai conducerii organe
lor locale de partid și de stat, 
un numeros public, care ova
ționează „Ceaușescu-P.C.R. 
„Ceaușescu-P.C.R.!“.

O gardă alcătuită din militari 

ai , forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice, detașamen
telor tineretului pentru apăra
rea patriei și pionieri prezintă 
onorul corpandantului suprem. 
Fanfara intonează Imnul de stat.

Doi tineri îmbrăcați în pi
torescul port local oferă tra
diționala pîine cu sare și ploști 
cu vin, însoțite de urarea de 
bun venit ne aceste străvechi 
plaiuri românești

Tntîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
din județul Alba este plină de 
semnificații Sebeșul a cunoscut, 
în ultimii ani. asemenea tutu
ror localităților țării, o dezvol
tare deosebită. Aici s-au ridicat 
noi cartiere de locuințe, totali- 
zînd peste 700 de apartamente, 
școli, așezăminte de artă și 
cultură, alte obiective de inte 
res general Sînt în construcție 
numeroase blocuri de locuințe 
Pe harta economică a orașului 
a apărut un mare combinat de 
industrializare a lemnului, au 
fost modernizate și dezvoltate 
fabricile de ciorapi și tricotaje 
și de articole de marochinărie

Cei ce trăiesc și muncesc aici, 
la Sebeș — români, germani, 
maghiari — asemenea întregii 
noastre națiuni, depun o vie și 
rodnică activitate pentru înfăp
tuirea politicii partidului, a ho
tărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale a

(Continuare in pag. o ll-a)

• Colectivele Direcției flu
viale NAVROM Galați au 
depășit sarcinile de pian re
venite pe opt luni In por
turile din această zonă au 
fost operate, de la începu
tul anului pînă la 31 august 
aproape 4 000 de nave, cu 
aproape î 000 mai mult de- 
cit în perioada corespunză
toare a anului 1971. Angaja
mentul anual asumat la tra
ficul de mărfuri a fost rea
lizat în proporție de 160 la 
sută, iar ia parcursul de că
lători a fost întrecut (k a- 
proape 4 ori Timpul plani
ficat de staționare a nave
lor pentru «'perații de încăr- 
care-descărcare, a fost re
dus cu peste 2 000 de rile. în 
această perioadă au fost re
alizate 15 4^0 000 lei economii 
Ia prețul de rost, ceea ce în
seamnă d“ aproape două ori 
angajamentul pe acest an și 
2 ton 000 lei beneficii peste 
plan
• Printre măsurile menite 

să ducă la îndeplinirea cin
cinalului în patru ani și ju
mătate inițiate de muncitorii 
stuficoli din Delta Dunării 
se înscriu și ridicarea indi
celui de utilizare a timpu
lui de lucru, care anul aces
ta a ajuns la 97.5 la suta, și 
ridicarea gradului de meca
nizare a lucrărilor de re
coltare a stufului. In baza 
noilor măsuri se apreciază 
că întreprinderea de exploa
tare și valorificare a stufu
lui din Tulcea va încheia 
cincinalul mai devreme de 
patru ani și jumătate cu un 
spor df peste 21 milioane lei 
la producția globală, mate
rializat în circa 20 000 tone 
de stuf și diverse prestări.

• Siderurgiștii Uzinei de 
fier din Vlăhița. tineri și 
vîrstnici, români și maghiari 
își sporesc zi de zi efortu
rile pentru ca angajamen
tele lor să devină fapte.

— Angajamentele noastre 
în cinstea aniversării Re
publicii, releva tov. Iosif 
Spiro, secretarul comitetu
lui de partid prevăd o pro
ducție suplimentară în va
loare de 5 milioane.

Afirmația este argumenta
tă cu cîteva cifre. La sfîrși- 
tul primelor 8 luni care au 
trecut do la începutul anului, 
metalurgiștii de la Vlăhița 
raportează realizarea peste 
prevederile planului, a 1 577 
tone fontă cenușie, 53 tone 
utilaje de turnare pentru 
oțelării, 222 tone carcase 
pentru motoare electrice, cu 
22 tone mai mult decît pre
vede angajamentul anual, 
depășirea în proporție de 
150 la sută a angajamentu
lui suplimentar la sortimen
tul piese de schimb pentru 
industria metalurgică. Ele 
sînt rezultatul întrecerii ce 
se desfășoară la temperatu
ra furnalelor, a hotărîrii 
dîrze cu care colectivul de 
aici s-a prins în lupta pen
tru împlinirea sarcinilor sta
bilite de Conferința Națio
nală a partidului. Zilele 
care preced sărbătoarea me
talurgistului, sînt marcate de 
alte succese La 12 septem
brie, de pildă, tînărul 
maistru Bella Csender 
lucra pentru prima dată 
la furnale, dar el s-a 
numărat printre fruntașii zi
lei. Schimbul condus de el 
s-a clasat pe primul loc în 
întrecere, realizînd o depăși
re a sarcinilor de Man cu 
21 procente. La 13 septem
brie locul fruntaș i-a fost 
conferit schimbului condus 
de maistrul loan Sebok care 
a realizat o depășire a pla
nului cu 27 la sută iar a 
treia zi, recordul stabilit în 
ziua precedentă, a fost dobo- 
rît de schimbul maistrului 
Dionisie Varga.

M. BORDA

ASTĂZI ÎNCEPE UN NOU AN ȘCOLAR
„VA FI ANUL DE CRISTALIZARE 

A UNOR CONCEPȚII NOI DESPRE 
ÎNVÂȚĂMÎNT PE MĂSURA 

PLANURILOR PE CARE LE ARE 
ȚARA 1N VEDEREA DEZVOLTĂRII 

ECONOMICO-SOCIALE-
ne-a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, 

tovarășul MIRCEA MALIȚA, ministrul educației și învățămîntului

In ajunul începerii noului an școlar, Uniunea ziariștilor a 
organizat o conferință de presă cu tema „INVAȚAMÎNTUL 
ROMANESC ÎN CONCORDANȚA CU CERINȚELE CINCI
NALULUI", cu prilejul căreia tovarășul Mircea Malița, mi
nistrul educației și învățămîntului, a prezentat cîteva coordo
nate înnoitoare ale învățămîntului nostru, obiectivele care-1 
stau tn față in noul an.

Arătînd că învățămîntul este 
una din marile resurse care stau 
la baza accelerării procesului do 
dezvoltare în care se afla angajata 
țara noastră, tovarășul ministru 
a subliniat rolul primordial al 
factorului uman și răspunderile 
ce revin în acest sens școlii pen
tru formarea unor oameni civili
zați, competenți, pregătiți în 
domeniul tehnicii și științei, cu
noscători nu ai oricărei meserii, 
ci ai acelor meserii care produc 
bunuri materiale, pentru ca socie
tatea noastră să fie cît mai boga
tă, să progreseze în pas cu teh
nica modernă. Preocupările ope
raționale, munca productivă n-au 
fost în trecut la locul potrivit. 
Acum există 10 000 de ateliere în 
care copiii se pregătesc pentru o 
viață industrială. Toate politehni- 
cile din țară vor deveni complexe 
de producție și de știință. La Ti
mișoara, de pildă, s-au construit 
ateliere foarte frumoase care vor 
intra în funcțiune la 1 octombrie. 
Ele vor constitui fabrica de proto
tipuri din Timișoara și aceasta va 
însemna o integrare a ceea ce

reprezintă un laborator, un ate
lier de cercetare» de producție șl 
de învățămînt. Imaginea cea mai 
semnificativă a procesului de în
vățămînt nu o va da sala de curs, 
ci atelierul, laboratorul.

Obiectivul de a pregăti pe ti
neri pentru exercitarea unei pro
fesiuni productive se va realiza în 
condiții tot mai bune. In ultimii 
doi ani s-au înființat 140 de licee 
de specialitate, în acest an a 
crescut numărul și dotarea labo
ratoarelor, se cultivă tot maî 
mult matematica, biologia, fizica, 
chimia. Dat fiind rolul salutar ju
cat de relațiile stabilite între școli 
și întreprinderile care Ie patro
nează, înceDÎnd cu acest an 
școlar, paralel cu certificatul de 
absolvire se va elibera și un cer
tificat de calificare într-o anumită 
meserie.

Raspunzînd unor întrebări pc- 
care le-au adresat doi redactori 
ai ziarului nostru privitoare la 
îmbunătățirea activității ce se

GEORGETA RUȚA 
CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

partidului, pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen. 
Despre rezultatele muncii lor, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
luat cunoștință vizitînd princi
palele obiective industriale.

Prima vizită, la Combinatul 
de industrializare a lemnului 
— unitate ridicată în cincinalul 
anterior — care contribuie la 
valorificarea superioară, com
plexă a lemnului de rășinoase 
și fag de pe văile Sebeșului, 
Ampoiului și Arieșului.

La sosirea in combinat, tova
rășul Nicolae Ceausescu este 
întîmpinat de Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții, 
de membri ai conducerii uni
tății, ai comitetului de partid și 
U.T.C. Ing. loan Răulea, direc
torul general al combinatului, 
informează pe secretarul gene
ral al partidului că muncitorii 
din unitățile componente sie 
combinatului, antrenați in ma
rea întrecere pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, 
au depășit planul producției 
globale pe primele 8 luni ale 
anului cu 4,2 milioane lei și cu 
6 milioane Iei la producția 
marfă. La export, au fost li
vrate peste prevederile de plan 
diverse produse a căror valoa
re întrece suma de 200 000 lei 
valută. în aceeași perioadă de 
timp productivitatea muncii pe 
salariat a înregistrat o creștere 
de 400 lei.

Se vizitează fabrica de plăci 
fibrolemnoase, cu o capacitate 
de produoție proiectată care o 
situează pe primul loc în Eu
ropa, unitate înzestrată cu uti
laje de înalt randament, care 
lucrează pe baza unui procedeu 
tehnologic apreciat de specia
liști ca deosebit de actual și efi
cient.

Pe parcursul vizitei, sînt pre
zentate preocupările specialiști
lor din combinat și minister 
îndreptate spre ridicarea cali
tății produselor și atingerea 
parametrilor proiectați. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă conducerii combinatului 
și ministerului de resort să în
treprindă de urgență măsuri ca 
fabrica să lucreze în cel mai 
scurt timp cu întreaga capaci
tate, să se realizeze cît nai ra
pid producția prevăzută în pro
iecte. Gazdele asigură pe se
cretarul general al partidului 
'ă, în frunte cu comuniștii, co
lectivul unității va depune în
tregul efort pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

A doua întreprindere ,v izitatâ 
‘‘ste fabrica ,,Sebeș**  — Fea mai 
mare întreprindere producă
toare de ciorapi din țară. La 
intrarea în întreprindere, con

In orașul Aiud
Vestea sosirii tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
la Aiud, a pătruns literalmente 
in fiecare casă. Oamenii mun
cii — români și maghiari — 
vîrstnici și tineri au ținut să 
iasă în intîmoinarea oaspete
lui drag, să-și exprime prin 
gesturi de tradițională ospita
litate, prin urările de bun venit 
sentimentul deosebitei bucu
rii, al mulțumirii față de grija 
pe care conducerea partidului 
o poartă dezvoltării armonioa
se a tuturor localităților țării, 
bunăstării locuitorilor lor.

Aiudul mai păstrează și as
tăzi, după secole, caracteristi
cile edificiului urban medieval. 
Locuitorilor săi le-a fost dat 
să se bucure, să se mindrească 
văzind cum lingă vechile clă
diri au inceput să se înalțe in 
anii socialismului blocuri, car
tiere moderne de locuințe. S-a 
schimbat, de asemenea, struc
tura economică, orașul deve
nind cunoscut nu numai prin 
vinuri, fructe și struguri, ca 
altădată, ci mai ales prin pro
dusele sale industriale.

La sosirea inalților oaspeți, 
pe stadionul din Aiud. unde au 
aterizat elicopterele, se află un 
mare număr de oameni ai mun
cii, români și maghiari, veniți 
să-1 întimpine pe conducătorul 
iubit al partidului și statului, 
să-și exprime sentimentele de 
stimă, de prețuire pentru acti
vitatea neobosită pe care o des
fășoară in fruntea partidului 
și a statului.

în numele comuniștilor, a ce
lorlalți locuitori ai Aiudului, 
Vasile Purdea, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Aiud 
al P. C. R., urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat, un călduros cuvint de bun 
sOsit. Un grup de pionieri ofe
ră buchete de flori. în ovațiile 
celor prezenți, conducătorii de 
partid și de stat, se îndreaptă 
către întreprinderea „Metalur
gica**.  în ultimii ani, aceasta a 
parcurs cîteva trepte de dez
voltare care au ridicat-o în rin- 
dul celor mai importante uni
tăți ale industriei metalurgice. 
Profilată pentru inceput pe 
realizarea utilajului pentru 
turnătoriile de oțel, producție 
care în prezent este de 17 ori 
mai mare decit în 1958. aceas
tă modernă unitate a realizat 
apoi diferite construcții metali
ce pentru industria siderurgi
că, iar de aproape 10 ani — 
cțel electric. în cadrul planului 
de dezvoltare a industriei me
talurgice. această întreprindere 
a beneficiat de importante in
vestiții. Prin modernizarea și 
dezvoltarea capacităților exis
tente, producția întreprinderii 
este în prezent de patru ori 
mai mare decit în 1966.

La sosirea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de Nicolae Aga- 
chi, ministrul industriei meta
lurgice, de conducătorii între
prinderii, de un mare număr de 
metalurgiști. O companie a găr
zilor patriotice și detașamente
lor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă 
onorul.

în fața unei machete, îng. 
Vasile Fufezan, directorul în
treprinderii metalurgice, pre
zintă stadiul de dezvoltare a în
treprinderii și perspectivele de 
extindere pînă în 1975. Alături 
de capacitățile existente, aici 
sînt în construcție încă trei ma

ducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de Ion Crăciun, 
ministrul industriei usoar?, 
Simion Groza, directorul fabri
cii, de un mare număr de mun
citori. Prezer.tînd. într-o su
gestivă expoziție, macheta uni
tății și produsele ce le realizea
ză, directorul întreprinderii 
arată că angajamentul asumat 
pe întregul an a fost depăși: cu 
2,5 milioane lei ia producția 
marfă, realizîndu-se în plus 
185 000 perechi de ciorap: si 
114 000 tricotaje. Tcarâsul 
Nicolae Ceaușescu este, de ase
menea, informat că. potrivi: 
unui studiu întocmit în între
prindere, prin folosirea judi
cioasă a capacității utila.elor — 
ca urmare a extinderii produ-- 
ției în trei schimburi, a sporirii 
numărului de munei’ori care 
lucrează la mai multe mașini, a 
aplicării altor măsuri — s!~: 
posibilități ca cincinalul să fie 
îndeplinit în patru ani și cinci 
luni. Se arată ră. transnuni-d 
în fapte indicația conducerii 
partidului de diversificare con
tinuă a producției de bunuri de 
larg consum, au fost introduse 
în fabricație 40 d° noi articole, 
ceea ce permite ca în prezent să 
se realizeze circa 150 tipuri de 
ciorapi pentru femei, bărbați si 
copii. în peste 500 combinații d*  
culori și modele. Gama bogată 
de produse, calitatea lor au asi
gurat creșterea continuă a ex
portului. Circa 35 la sută din 
totalul producției se livrează 
acum la export O atenție deo
sebită se acordă gcspodârir:i 
materiilor prime. Inițiativa co
lectivului fabricii ca fiecare sec
tor să lucreze cel puțin 4 ore 
pe lună cu materiale economisi
te s-a soldat cu o economie din 
care pot fi confecționate supli
mentar cîte 20 000 perechi de 
ciorapi pe lună.

Pe parcursul vizitării secțiilor 
de fabricat și finisat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresai 
în repetate rinduri muncitoare
lor, s-a interesat de rezultatele 
ce le obțin, de calitatea produ
selor. de condițiile de muncă și 
de viață. In discuția avută cu 
conducerea ministerului. cu 
specialiștii. secretarul general 
a indicat să se pună accentul 
pe producția de utilaje in țară, 
în întreprinderile ministerului, 
pentru a se realiza mașini cu 
caracteristici superioare a că
ror capacitate de Droducție să 
fie de 3—4 ori mai mare decit 
în orezent.

După vizitarea Sebeșului, 
unde au fost primiți pretutin
deni cu căldură și sentimente 
de adincă prețuire. oaspeții 
s-au îndreptat, cu elicopterele, 
SDre orașul Aiud. o altă loca
litate aflată in plin proces de 
dezvoltare social-economică.

ri hale pentru construcții de 
utilaje siderurgice, o turnăto
rie de oțel, o modelă rie. Prin 
intrarea lor în funcțiune, pro
ducția globală a întreprinderii 
va crește față de 1970 cu 265 
la sută, iar cea de oțel electric 
va speri cu 272 la sută ; pro
ductivitatea muncii va creste cu 
212 la sută.

Discuțiile continuă in halele 
de producție, în noile obiec
tive în construcție.

Secretarul general al parti
dului examinează metodele de 
muncă, organizarea producției, 
dotarea fabricii. Se informează 
că. pe lingă produsele de baza, 
întreprinderea produce o însem
nată cantitate de piese de 
schimb pentru utilajele side
rurgice. Eforturile metalurgis- 
tilor sînt apreciate și se indica 
să se dezvolte sectorul meca
nic, iar pentru îmbunătățirea 
organizării muncii, inițierea u- 
nor schimburi de experiența cu 
uzinele constructoare de va
goane, cu șantierele navale și 
aite unități cu profil asemănă
tor, în vederea mecanizării și 
automatizării procesului de pro
ducție. „In mai 1973. spune se
cretarul general al partidului, 
voi veni să văd progresele în
registrate în acestor sector*.

Discuțiile cu membrii condu
cerii întreprinderii alternează 
cu dialoguri vii, animate Intre 
tovarășul Ceaușescu și grupuri 
de metalurgiști din ha'-ele de 
producție, privitor la dezvolta
rea întreprinderii, îmbunătăți
rea organizării muncii, extin
derea metodelor valoroase de 
lucru, folosirea deplină a spa
țiilor de producție.

în timpul vizitării noilor hale 
aflate în construcție, secretarul 
general este informat că lucră
rile se desfășoară potrivit gra
ficelor. iar unele obiective se 
află chiar în avans. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că 
sînt condiții să fie scurtată du
rata lucrărilor, să fie folosit 
mai chibzuit terenul. Examinînd 
posibilitățile existente, secre
tarul general al partidului re
comandă ca. în vederea satis
facerii nevoilor atît ale indus
triei metalurgice, cît și ale 
construcției de mașini, noua 
turnătorie să-și dezvolte capa
citatea la 100 000 tone, și noua 
oțelărie de la 30 000 tone în 
1975. la 50 000 tone in 1977, ast
fel îneît să poată livra piese de 
schimb nu numai pentru indus
tria siderurgică, dar și pentru 
industria constructoare de ma
șini. De asemenea, a indicat să 
se treacă la extinderea atelie
rului de forje. Puteți face pro
iectele pînă la sfîrșitul anului, 
a sdus secretarul general al 
partidului, iar din 1974 să în
cepeți producția.

„Sînteți de acord să dezvol
tăm și mai mult întreprin
derea ?**  — se adresează secre
tarul general unui grup de 
metalurgiști. Cei întrebați răs
pund afirmativ, își exprimă 
satisfacția pentru perspectivele 
ce se deschid întreprinderii. 
„Avem outerea să facem acest 
lucru. Vă asigurăm că vom face 
din întreprinderea noastră una 
din cele mai puternice unități 
ale industriei metalurgice !“.

Coloana de mașini șe în
dreaptă către I.A.S. Aiud. La 
sosire, conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați de An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare 
și anelor, de directorul între
prinderii, ing. I. Corcea. Această 

unitate reprezentativă a agri
culturii dispune de o fermă de 
cereale, una viticolă, una po
micolă și o puternică fermă 
zootehnică. De pe cele 600 ha 
cultivate cu grîu, lucrătorii din 
această unitate au realizat o 
producție medie de 3 200 kg la 
ha. cu 100 kg la ha peste pre
vederi. la porumb se estimează 
o recoltă cu 400 kg la ha mai 
mare, la cartofi cu 2 000 kg. Se 
prevăd, de asemenea, producții 
bune de struguri și fructe.

Se vizitează ferma zootehnică. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

se interesează de metodele de 
îngrijire si furajare a anima
lelor. de preocupările pentru 
speri rea numărului și producti
vității acestora. Gazdele infor
mează că dispun de o puterni
ci bază de selecție și reproduc
ție si că din prăsilă proprie 
vor spori în următorii ani e- 

ma'.e. Pentru adăpost ir ea lor se 
construiesc noi grajduri în spa
țiile existente între construc
țiile ridicate pini acum. Se- 

ger.er

sMdu-se conducerii Ministeru- 
lui Agriculturii. secretarul ge - 
neral al partidului a arătat că 

este necesar sâ se ada 
pentru folosirea tutu

în drum spre centrul jude
țului. se s.răbat numeroase lo
calități : Teius. Oiejdea etc. Mil 
și mii d° oameni ai muncii au 
venit în întfrnpinarea secretaru
lui general al partidului, salu- 
tîndu-1 cu multă căldură.

Coloana de mașini intră In 
Alba Iulia. străveche așezare 
românească, cu vii și profunde 
rezonanțe In istoria și cultura 
țării, care cunoaște astăzi o 
impetuoasă dezvoltare pe mul
tiple planuri — economic, spi
ritual, social-edilitar.

îr. aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, sint străbătute bu
levardele municipiului, coloa
na oficială de mașini oprin- 
du-se. apoi, la norțile celei mai 
mar: întreprinderi din Alba 
Iulia — Fabrica de produse 
refractare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, sînt salutați de Ni
colae Roșu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Alba- 
Iulia al ’ P. C. R., de Emil 
Mohai. directorul general al 
Centralei industrial? de pro
duse refractare — Alba Iulia. 
de membri ai conducerii fabri
cii. de reprezentanți ai organi
zațiilor de partid, de masă și 
obștești, de numeroși munci
tori. Tinere oferă buchete de 
flori.

La începutul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
sint invitați in fața unor suges
tive machete, a unor semnifi
cative grafice și panouri, unde 
li se dau ample explicații pri
vind dezvoltarea actuală și în 
perspectivă a acestui însemnat 
obiectiv industrial. Gazdele ara
tă că deși construită recent — 
în anul 1968 — fabrica și-a ciș- 
tigat o bună reputație, ea fiind 
astăzi cea mai mare unitate cu 
acest profil din țară. Aici, se 
realizează anual peste 120 000 
tone de produse refractare, cu 
o întinsă utilizare in industrie. 
Principalii beneficari sînt Com
binatele siderurgice de la Hu
nedoara și Galați. în scurtul 
timp care a trecut de la darea 
în funcțiune, întreprinderea 
din Alba Iulia a dat 550 000 
tone de cărămidă refractară, 
ceea ce reprezintă, în fapt, ne
cesarul integral de acest gen 
de cărămidă pentru nevoile e- 
conomiei noastre pe un an și ju
mătate. Oaspeții sînt informați 
că fabrica se va extinde în con
tinuare, pe harta sa urmînd să 
se adauge, în actualul cincinal, 
o secție de cărămizi ultraușoa- 
re — destinate izolațiilor agre
gatelor termice — cu o capa
citate de 2 000 tone apual.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează cîteva sectoare de 
bază ale întreprinderii, în mare 
parte mecanizate și automati
zate. Se trece prin secția de fa

sonare și ardere, pe la cîteva 
cuptoare-tunel, unde se urmă
rește cu atenție procesul com
plex de fabricație a cărămizi
lor refractare, produse cu ri
dicate performanțe tehnice, ele 
rezistînd pînă la temperaturi 
de 1 600 de grade.

Întrerupîndu-și pentru cîteva 
clipe activitatea, muncitorii a- 
clamă îndelung pe oaspeți. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește cu interes în fața unor 
utilaje, se interesează de cali
tatea produselor, de prețul lor 
de cost, de stadiul îndeplinirii 
angajamentelor asumate. Secre
tarului general al partidului i 
se prezintă stația-pilot a fabri
cii, aportul acesteia la asigu
rarea ritmicității producției, a 
calității materialelor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază re- 
tultatele acestei stații-pilot, atît 
în planul producției cît și al ca
lității, și recomandă ca aseme
nea unități de cercetare să cu
noască o mai susținută extin
dere și In alte întreprinderi, 
astfel îneît acestea să treacă 
rapid de la etapa de cercetare 
»1 experimentare la producția 
de serie. Sint înfățișate, apoi, 
preocupările colectivului pri
vind creșterea producției și a 
productivității muncii, realiza
rea unor piese de schimb in a- 
teliere proprfl. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii fabricii se 
angajează să-și mobilizeze for
țele pentru realizarea cincina
lului in păuni ani și jumătate, 
prop ani nd u-și în acest sens de

vansarea investițiilor, lărgirea 
capacităților de producție exis
tente, valorificarea superioară 
a materiilor prime.

Următorul obiectiv îl repre
zintă cea mai tinârâ unitate a 
orașului — Uzina de utilaje — 
Alba Iulia

Aceeași atmosferă entuziastă 
o regăsim și aici. Muncitorii 
aplaudă cu însuflețire, scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.**,  
„Ceaușescu — P.C.R. !“

lnsoțindu-i pe oaspeți, direc
torul uzinei. Simion Stanciu, 
prezintă cîteva date sintetice 
privind etapele de dezvoltare a 
întreprinderii, profilul și acti
vitatea ei. Din cele expuse, re
iese că temeliile acestei unități 
au fost puse in 1969 și că ea a 
inceput să producă, cu o primă 
capacitate de 2 500 tone pe an, 
în 1971. Planul a fost realizat 
lună de lună, colectivul pregă
tind astfel condițiile necesare 
pentru punerea în funcțiune a 
celei de-a doua capacități, în 
trimestrul tîl al acestui an. 
Prin darea ei în exploatare, se 
va înregistra o capacitate de 
producție de 7 430 tone pe an, 
de utilaje și piese de schimb. 
Directorul Simion Stanciu sub
liniază, de asemenea, că aceas
tă uzină tînărâ are un colectiv 
tînăr. Muncitorii, în cea mai 
mare parte proveniți din me
diul rural, au fost școlarizați în 
întreprindere. La locurile de 
muncă se poate, de altfel, ve
dea o lozincă care exprimă 
grăitor preocuparea pentru for
marea noilor cadre : „Pentru 
comunist, tînărul de lîngă el 
reprezintă schimbul de mîine* 4. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază această grijă pentru 
calificarea viitorilor muncitori, 
inițiativa ca tinerii să fie re
partizați pe lîngă muncitori cu 
experiență, pe lîngă comuniști, 
care se preocupă atît de pre
gătirea lor profesională, cît și 
de formarea lor politică, civică.

Sînt vizitate, pe rînd, secția 
de prelucrări mecanice, înzes
trată cu mașini-unelte de mare 
tehnicitate, halele de lăcătușe- 
rie și montaj. Se subliniază ’că 
în uzină se realizează, în prin
cipal, utilaje și piese de schimb 
pentru industria materialelor 
de construcții, în legătură cu 
perspectivele care se deschid 
întreprinderii, se relevă că ea 
va avea, în anul 1973, o nouă 
capacitate de 3 200 tone pe an 
și că va atinge, în acest cinci
nal parametrii proiectați, ur
mînd să producă în anul 1975 
peste 10 600 tone de utilaje si 
piese de schimb.

Conducătorul întreprinderii 
arată că, însuflețiți de hotărî- 
rile Conferinței Naționale a 
partidului, de recomandările si 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. muncitorii, tehni
cienii și inginerii s-au mobili
zat pentru găsirea de noi re
zerve, în vederea realizării pla
nului cincinal în patru ani și 
jumătate.

Secretarul general al partidu
lui este informat de intenția de 
a se construi aici o turnătorie 
proprie. Se naște, pornind de 
la acest fapt, o discuție vie, 
plină de învățăminte. Referin- 
du-se la faptul că și întreprin
derea Metalurgica din Aiud, a- 
flată aproape de Alba Iulia, își 
va construi o puternică turnă
torie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică să se treacă 
de urgentă la o mai fermă ac
țiune de specializare, în așa fel 
îneît să fie concentrate pe zone 
turnătorii de mare capacitate, 
capabile să satisfacă cerințele 
mai multor unități economice. 
La Aiud — a spus secretarul 
general al partidutui — se va 
dezvolta o puternică turnăto
rie. Atunci de ce sâ mai inves
tim alte fonduri, altă forță de 
muncă, dacă avem posibilitatea 
să satisfacem cerințele între
prinderii din Alba Iulia, și ale 
altora, cu ajutorul turnătoriei

La Fabrica de porțelan
După ce muncitorii Fabricii 

de produse refractare și ai uzi
nei de utilaj pentru materiale 
de construcții au raportat asu
pra realizărilor în producție, 
este rîndul colectivului uneia 
din cele mai tinere unități eco
nomice — Fabrica de porțelan, 
a cărei construcție , a început 
în 1969, fiind dată în folosință 

la întreaga capacitate la sfîrși
tul lunii iunie a anului trecut, 
să-și prezinte faptele de muncă.

In întlmpinarea secretarului 
general al partidului au venit 
Ion Crăciun, ministrul indus
triei ușoare. Silvestru Moldo
van, directorul Fabricii de 
porțelan. cadre de conducere 
și specialiști ai întreprinderii.

Oaspeții vizitează cîteva din 
secțiile principale ale fabricii, 
sînt informați asupra preocupă
rilor tinărului colectiv, asupra 
problemelor cu care acesta este 
confruntat acum, la început de 
drum. Directorul întreprinderii 
exprimă cu acest prilej hotărî- 
rea celor aproape 1 500 de sa- 
lariați de a înfăptui cincinalul 
in patru ani și jumătate. El a- 
rată că acest angajament este 
pe deplin realizabil, că, deși 
tinâr, colectivul fabricii are în
credere — întreținută și de re
zultatele dobindite pînă în pre
zent — in forțele, în posibilită
țile sale. Unul din motivele de 
mîndrie ale colectivului Fabricii 
de porțelan este îndeplinirea 
integrală a angajamentelor a- 
nuale, peste plan, încă de la 23 
August, realizind un spor de 
producție globală în valoare de 
aproape un milion lei.

De aici, prin iscusința mem
brilor colectivului — a cărui 
medie de vîrstâ este cu puțin 
peste 21 de ani — iau drumul 
pieței articole de menaj, arti
cole decorative, bibelouri. De 
la patru sortimente, cu cîte și-a 
început fabrica producția, pînă 
la cele aproape 200 de azi s-au 
scris în biografia tinerei unități 
economice frumoase pagini, 
mărturii asupra hărniciei, pri
ceperii, dăruirii In muncă. Este 
elocvent în acest sens faptul că 
în 1972 produsele Fabricii de 
porțelan au obținut locul I la 
Concursul de creație organizat 
pe centrala sticlă și ceramică, 
dovadă a pasiunii și talentu
lui depuse de colectivul de 
creație, preocupat de punerea 
în valoare a generoaselor surse 
de inspirație oferite de tradiți
ile noastre folclorice.

Se parcurg cîteva din prin
cipalele secții ale fabricii — 
secția de fasonare, turnătoria, 
secțiile de ardere și decor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ascultă cu atenție explicațiile 
ce se dau, se interesează de 
mersul producției, de perspecti
vele întreprinderii. Se fac scur
te popasuri în fața produselor 
aflate, multe, pe masa de lucru. 
Intr-o vitrină sînt expuse cî
teva din recentele realizări ale 
fabricii — obiecte de porțelan 
care impun prin calitatea ma
terialului, prin frumusețea și 
simplitatea motivelor decora
tive. Cu deosebire se insistă a- 
supra căilor de valorificare su
perioară a condițiilor existente, 
pentru îndeplinirea angajamen
telor în întrecerea socialistă. 
Directorul întreprinderii, alți 
specialiști informează pe con
ducătorul partidului că există 
o puternică preocupare în a- 

de la Metalurgica ? Procedînd 
așa se va asigura creșterea ca
lității, folosirea judicioasă a 
cadrelor și o strictă speciali
zare. Același lucru — s-a ară
tat — este valabil și pentru fa
bricile de oxigen.

Indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au pus în 
fața conducerilor ministerelor, 
a cadrelor de Specialitate sar
cina de a rezolva într-un ter
men cît mai scurt această pro
blemă, de mare importanță 
pentru economie, pentru rațio
nalizarea investițiilor. S-a ce
rut să se manifeste o grijă â- 
tență la amplasarea noilor obi
ective, evitîndu-se dispersarea 
lor, irosirea de forțe, de fon
duri.

Colectivul uzinei și-a expri
mat angajamentul ferm de a 
nu precupeți nici un efort în 
vederea îndeplinirii exemplare 
a obligațiilor ce-i revin în a- 
cest an, în acest cincinal.

ceastă direcție. Numai pînă Ia 
sfîrșitul acestui" an, îq urma 
măsurilor întreprinse, produc
tivitatea muncii va spori cu 
încă 14 la sută, nivelul cheltu
ielilor se va reduce — față de 
realizările actuale — cu încă 
20 de lei la 1 000 lei, se vor lua 
noi măsuri pentru diminuarea 
pierderilor tehnologice, pentru 

recuperarea acestora. O aten
ție deosebită se acordă califică
rii profesionale.

De altfel, din chemarea la 
întrecere adresată de secția mo
delaj tuturor secțiilor fabricii 
se desprind cu limpezime obiec
tivele către care sînt îndrepta
te toate eforturile colectivului : 
depășirea sarcinilor de plan, 
creșterea indicelui calității, re
ducerea orelor de stagnare în 
producție. îmbunătățirea utili
zării fondului de timp, realiza
rea de economii prin reducerea 
consumului de materiale, mate
rii prime și energie, ridicarea 
nivelului politic și profesional 
al salariaților, participarea la 
acțiuni cu caracter patriotic și 
social. Toate acestea, organiza
rea muncii în așa fel îneît pro
ducția și calitatea produselor să 
sporească, au fost discutate în 
timpul vizitei. Secretarul gene
ral al partidului a felicitat co
lectivul fabricii pentru realiză
rile obținute și a apreciat că 
fluxul tehnologic a fost bine 
gindit, că muncitorii — deși ti
neri — posedă o temeinică pre
gătire profesională. A recoman
dat, totodată, ca sectorul de 

. creație să valorifice potențialul, 
tradițiile folclorice atît de bo
gate in această zonă. Adresîn- 
du-se conducerii ministerului, a 
cerut, de asemenea, să studieze 
și să facă propunerile corespun
zătoare pentru creșterea pro
ducției de articole de porțelan 
— solicitate pe piața internă și 
la export — peste prevederile 
cincinalului

Tînărul colectiv al fabricii s-a 
angajat să dea viață prețioase
lor indicații primite.

De la Fabrica de porțelan, 
oaspeții se îndreaptă spre noul 
cartier de locuințe, înălțat pe 
legendarul Platou al Romani
lor. unde are loc un entuziast 
miting. După încheierea mitin
gului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezentate, 
în fața unei machete, perspecti
va dezvoltării orașului care ex
primă aplicarea în viată o poli
ticii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor localități
lor țării. Dacă în urmă cu patru 
ani aici nu existau decît 180 de 
apartamente moderne, în pre
zent sînt date în folosință mun
citorilor de la fabricile Refrac
tara, Porțelanul, Uzina de utilaj 
greu, Turnătoria de fontă si altor 
oameni ai muncii peste 3 000 de 
aoartamente, iar pînă la sfîrși
tul anului își vor mai primi 
locatarii mai mult de 800 de 
apartamente. în acest cincinal 
vor fi construite 4 500 aparta
mente din fondurile statului și 
peste 1 200 din fondurile cetățe
nilor cu ajutorul statului. Car
tierul se va îmbogăți, de ase
menea, cu o casă de cultură și 
un spital cu 700 de paturi.

Ascultînd cu atenție informa
țiile cu privire la proiectele 
edilitare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat spe
cialiștilor să valorifice mai bine 

din punct de vedere arhitectonic 
zona Platoului Roman, să gă
sească soluții pentru o integrare 
cît mai armonioasă a edificiilor 
în peisajul vechilor construcții, 
să pună și mai pregnant în evi

Angajamentul 

constructorilor din Cugir
In cursul după-amiezii, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a so
sit la Cugir, pitoresc orășel si
tuat la poalele munților Sebe
șului. ■ Locuitorii și-au împodo*  
bit orașul sărbătorește. Pretu
tindeni același entuziasm de 
masă, aceeași bucurie pe Care 
am întîlnit-o pretutindeni pe 
meleagurile județului Alba.

Elicopterul cu care călătoreș
te tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a aterizat pe terenul sportiv 
din imediata vecinătate a uzi
nei, mecanice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți, sînt 
salutați de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, de Alexandru Șuluțiu, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid-, și de irfg. 
Nicodim Roșea, directorul ge
neral ăl uzinei.

Oaspeții sînt invitați să vizi
teze uzina. Conducerea între
prinderii informează pe secre
tarul general al partidului des
pre rezultatele obținute de 
constructorii de mașini în în
făptuirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale arătînd că întregul 
colectiv a pornit cu și mai 
multă hotărîre în întrecerea 
socialistă însuflețiți de dorința 
de a întîmpina aniversarea Re
publicii cu noi și noi succes?. 
Sarcinile de plan pe primele 
opt luni ale anului au fost în
deplinite și depășite. La pro
ducția globală s-au realizat în 
plus 16 milioane Iei, iar la pro
ducția marfă vîndută și înca
sată, 15 milioane lei. Peste 
prevederile de plan au fost li
vrate 1 500 de mașini de soălat 
rufe, 1100 mașini de cusut, 5 
mașini de frezat și alte utilaje, 
în același timp âu fost reali
zate mașini și utilaje cu per
formanțe superioare printre 
care se înscrie noul tip de ma
șină de frezat, precum și 
bunuri de larg consum cum ar 
fi mașinile de spălat „Alba 
lux 7 și 8“ care la același con
sum de energie au o capacita
te și durabilitate mult sporită.

Pe parcursul vizitei, tovarășui 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză îndeaproape de preocupările 
colectivului în direcția diversi
ficării producției, a realizării de 
mașini și utilaje de concepție 
proprie. Sînt prezentate mai 
multe mașini și utilaje, printre 
care o mașină de frezat univer
sală, concepută de specialiștii 
întreprinderii, care din punct de 
vedere al performanțelor tehni
ce este comparabilă cu cele mai 
bune utilaje executate în țări cu

Un călduros bun venit 

pe meleagurile hunedorene
Coloana de mașini se îndreap

tă spre municipiul Deva. La 
intrarea în județul Hunedoara, 
în întîmpinarea secretarului 
general al partidului au venit 
mii și mii de oameni ai muncii 
din satele învecinate. Pe o 
mare pancartă se afla înscrisă 
urarea „Bine ați venit în jude
țul nostru, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu**.  Tovarășul 
Ioachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., rostește un cuvînt 
de bun sosit. Apoi, președinte
le Cooperativei agricole de 
producție din comuna Aurel 
vlaicu, Aron Colceru, însoțit 
de alți cooperatori, îmbrăcați 
în costume populare, oferă oas
peților tradiționala pîine și 
sare.

Pe întregul traseu, — la O- 
răștie, Spini, Simeria, Sîntu- 
halm a ieșit în întîmpinarea 
secretarului general al partidu
lui întreaga populație din a- 
ceste localități. Exprimîndu-și 
bucuria de a avea din nou ca 
oaspete pe cel mai iubit fiu al 
poporului, cetățenii fluturau 
stegulețe roșii și tricolore; bu
chete de flori. Ca semn al os
pitalității acestor meleaguri, 
gospodinele și-au pavoazat fa
țadele caselor cu covoare meș
teșugit lucrate.

...Pe străzile orașului Deva 
s-au adunat la ceasurile înseră
rii zeci de mii de cetățeni. In 
Piața Victoriei din centrul mu
nicipiului, o companie prezintă 
onorul.

Coloana de mașini străbate 
centrul orașului. Pe străzi dom
nește o atmosferă sărbătoreas
că. Cu mic cu mare, locuitorii 
orașului au venit în întimpina- 
rea conducătorului partidului și 
statului salutlndu-1 cu deosebi
tă căldură. Se flutură stegulețe, 
buchete de flori. Din mii de 
piepturi se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.**,  „Ceaușescu și po
porul**.  Sute de tineri au aprins 
torțe, iar pe dealul cetății scli
pesc culorile focurilor de arti
ficii. Dintr-o mașină deschisă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde manifestărilor prietenești 
adresate de mulțime.

După călduroasa întîlnire cu 
locuitorii județului Hunedoara 
și ai municipiului Deva, secre
tarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și de 
stat care-1 însoțesc în vizită în 
județele Alba și Hunedoara, se 
îndreaptă spre centrala termo
electrică de la Mintia, a doua u- 
nitate de acest fel, ca mărime, 
din țara noastră, după cea de la 
Craiova, a cărei construcție a 
fost finalizată în primul an al 
actualului cincinal. Ea are o pu
tere instalată de 840 Mw și este 
una din cele mai mari unități 
de acest fel din țară, valorifi
când în bună parte cărbunelp 
din Valea Jiului. în prezent a- 
cest modern obiectiv pulsează 
pe arterele sistemului energetic 
național de circa cinci ori mai 
mult curent electric -decît se 
realiza în România antebelică. 
Potrivit proiectelor, capacitatea 
ei poate fi dublată. 

dență frumusețea monumentelor 
orașului, să gospodărească cu 
maximă eficacitate terenul des
tinat viitoarelor ansambluri de 
locuințe și așezămintelor social- 
culturale.

o industrie avansată, mașini de 
rectificat plan, numeroase scule 
și dispozitive de înaltă comple
xitate. In același timp, condu
cătorii de partid și de stat iau 
cunoștință despre activitatea de 
cercetare științifică ae se desfă
șoară în cadrul uzinei. Cercetă
torii din uzină, în colaborare cu 
specialiștii din institute de spe
cialitate au realizat noi tipuri 
de broșe de măre turație cu la
găre pe perne de ser, realizare 
în premieră mondială care face 
obiectul unei. invenții brevetate 
în numeroase țări

Secretarul general apreciază 
muncă creatoăre a aceStdi co
lectiv și recomandă ca în viitor 
să acorde o atenție și mai mare 
iribneii de concepție, colaboră
rii cu institutele de specialitate 
din Capitală și din alte centre 
științifice.

In atelierul de prototipuri, to
varășul Ceaușescu se întreține 
cu comunistul Nicolae Sterea. 
cunoscut inventator, care în cei 
peste 30 de ani de cînd lucrea
ză în această unitate a realizat 
un mare număr de mașini și u- 
tilaje de înaltă complexitate, fe- 
licitîndu-1 pentru contribuția sa 
în domeniul înnoi-ii producției 
și urîndu-i noi succese în acti
vitatea viitoare.

La intrarea în secția de ma- 
șlni-unelte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește în fața 
graficului privind dezvoltarea în 
actualul cincinal a producției. 
Apreciind experiența și capaci
tatea muncitorilor de aici, an
gajamentul lor de a îndeplini 
cincinalul înainle de termen^ se
cretarul general subliniază că 
în loc de 2 453 bucăți mașini-u
nelte prevăzut" pentru anul 
1975 se pot realiza 3 000. Condu
cătorul partidului și statului a 
trasat ca sarcină ministerului du 
resort și conducerii uzinei ca 
dezvoltarea producției globale a 
întreprinderii în viitor să fie ob
ținută în special pe seama spori
rii producției de mașini-unelte.

In timpul vizitei constructorii 
de mașini fac o primire deo
sebit de călduroasă secretaru
lui general al partidului, celor
lalți oaspeți. Muncitori tineri 
si vîrstnici, printre care con- 
troloarea de calitate Ana Conț, 
utecistul Vasile Schior» îi în- 
mîneazâ buchete de flori și-i 
adresează cuvinte de mulțumi
re pentru grija sa statornică 
față de condițiile de muncă și 
de^viață ale oamenilor muncii, 
urîndu-i sănătate și fericire.

In întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au venit sute 
de muncitori. Sint prezenți 
Gheorghe Stoica, adjunct al mi
nistrului energiei electrice și 
membri ai consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. Se 
află, de asemenea, pe platoul din 
fața termocentralei, țărani coo
peratori din comunele Dobra, 
Ilia și Vețel și alți oameni ai 
muncii din împrejurimi care au 
ținut să salute pe oaspeții dragi. 
In fața unei machete, ing. 
Ieronim Rusan, directorul ge
neral al electrocentralei, in
formează pe secretarul gene
ral al partidului despre preo
cupările acestui tînăr colec
tiv pentru utilizarea la para
metri ridicați a agregatelor și 
instalațiilor, în Scopul asigurării 
unor cantități sporite de ener
gie electrică la un preț de cost 
cît mai redus. în primele 3 luni 
ale anului, de pildă, această u- 
nitate a furnizat suplimentar e- 
conomiei naționale peste 40 de 
milioane kilowați-ore de energie 
electrică în condițiile economi
sirii a peste 6 500 tone combus
tibil. Toate cele patru grupuri 
de cîte 210 MW au atins para
metrii proiectați cu un an mai 
devreme față de prevederile din 
proiecte. De altfel intrarea ace
stui obiectiv în circuitul econo
mic cu 43 de zile înainte de 
termenul prevăzut a adus eco
nomiei naționale un spor de e- 
nergie electrică de 180 milioane 
KWh.

Sînt vizitate apoi sala mași
nilor, camera de comandă, pre
cum și stația de transformare 
de înaltă tensiune, dotată cu e- 
chipament furnizat de întreprin
derea Autometalica din Bucu
rești. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează îndea
proape dacă agregatele funcțio
nează bine, face recomandări ca 
ele să fie utilizate la întreaga 
capacitate de producție, să se 
folosească eficient combustibi
lul. De asemenea, secretarul ge
neral al partidului recomandă 
să se folosească toate posibili
tățile existente în întreprindere 
pentru sporirea gradului de me
canizare și automatizare la ma
nipularea combustibilului.

La despărțire, conducătorul 
partidului și statului felicită 
harnicul colectiv al termocen
tralei pentru realizările obținu
te și-i. urează noi succese în în
deplinirea și depășirea sarcini
lor și angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen.
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MITINGULDELA ALBA IULIA

Mii de locuitori, vîrstnicî și 
tineri, iau parte, în încheierea 
vizitei în orașul lor a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,. la un 
entuziast miting. Sînt construc
tori de mașini, metalurgist!, mi
neri, țărani cooperatori din sa
tele și comunele învecinate.

Platoul Romanilor, din fața 
cetății de care-și leagă numele 
atkea evenimente importante 
ale istoriei, trăiește astăzi mo
mente de puternică însuflețire. 
Se aud cuvinte de slavă la a- 
dresa partidului, a patriei socia
liste. Mulțimea scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu—P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“, își 
manifestă dragostea și atașa
mentul față de partid, adeziu
nea deplină la politica internă 
și externă a partidului, voința 
de a milita neabătut pentru în
făptuirea ei, pentru înflorirea 
continuă a României socialisțp. 
Sînt simțăminte vibrant expri
mate și de inscripțiile aflate pe 
zeci de pancarte : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu!“, 
„Trăiască P. C. R., conducătorul 
încercat al poporului, inspirato
rul și organizatorul victoriilor 
noastre!“, „Comuniștii, oamenii 
muncii din Alba Iulia, sînt ho- 
tăriți să muncească mai bine, 
mai eficient, pentru înfăptuirea 
holărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului Ț', „Cincinalul 
de calitate, în patru ani și ju
mătate !“.

Desdhizînd mitingut tovarășul 
George Homoș’tean, prim-secre- 
tar al 'Comitetului’ județean 
Alba al P.C.R., a spus, între 
altele : îmi revine deosebita 
cinste și bucurie de a saluta azi, 
în numele Consiliului popular 
județean, al tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru, aici, 
la Alba lulia, oraș cu un trecut 
milenar și cu profunde semni
ficații în istoria poporului ro
mân, prezența conducătorului 
iubit al partidului și statului 
nostru, eminentă personalitate 
a vieții politice internaționale, 
militant neobosit pentru trium
ful socialismului și păcii în 
lume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
ăl Republicii Socialiste Româ
nia.

Dînd glas •celor mai profunde 
sentimente ale oamenilor mun
cii de pe aceste străvechi 
și glorioase meleaguri — ro
mâni, maghiari, germani — vă 
adresăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu toată 
dragostea și căldura inimilor 
noastre, tradiționala urare 2 
„bun venit" în județul Alba.

Alături de întregul nostru 
popor, locuitorii județului Alba 
sînt animați de sentimente de 
înaltă stimă și prețuire față de 
Partidul Comunist Român, față 
de politica sa profund științi
fică, marxist-leninistă, la ela
borarea căreia, dumneavoastră 
personal, vă aduceți un aport 
hotărî tor.

Evocînd evenimente de seamă 
ale istoriei de care-și leagă nu
mele Alba Iulia, realizarea pen
tru prima dată a statului ro
mân centralizat, sub Mihai Vi
teazul, răscoala iobagilor în 
frunte, cu Horia, Cloșca și Cri- 
șan, luptele revoluționare de la 
1848, conduse de neînfricatul 
„crai al munților44 Avram Ian- 
cu, de la a cărui moarte come
morăm în aceste zile 100 de ani, 
înfăptuirea cu peste cinci dece
nii în urmă, la 1 decembrie 
1918, a unirii pentru totdeauna 
a Transilvaniei cu România, 
vorbitorul a spus în continuare 1

Dacă trecutul istoric al aces
tor meleaguri oferă minunate 
fapte de glorie, înscrise cu li
tere de aur în zbuciumata noas
tră istorie, cu atît mai mult ne 
apare în toată măreția ei lupta 
maselor, conduse de Partidul 
Comunist Român pentru elibe
rarea de sub asuprirea socială 
și națională. Noi cei de azi, ur
mași ai celor ce s-au jertfit 
pentru aceste nobile idealuri, 
trăim o epocă de profunde sa
tisfacții, avînd conștiința că fău
rim o societate nouă, societatea 
socialistă. Alături de întregul 
popor, locuitorii județului nos
tru sînt angajați plenar în 
marea operă de înfăptuire a 
Programului elaborat de Con
gresul al X-Iea și de Conferința 
Națională a partidului.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la perspectivele de dezvol
tare a județului. Astfel, 
structura economico-socială a 
județului va cunoaște profunde 
transformări și în cursul actua
lului cincinal, prin construirea 
si punerea în funcțiune a unor 

noi și importante obiective.prin
tre care se numără uzina de u- 
tilaje, turnătoria de piese pen
tru industria constructoare de 
mașini, fabrica de geamuri tra
se din Alba Iulia. uzina de ac
cesorii pentru mașini-unelte din 
Biaj, prin dezvoltarea și moder
nizarea unităților existente, pre
cum și prin construirea comple
xului hidroenergetic de pe riul 
Sebeș. De asemenea, dezvoltarea 
industriei a determinat și o con
tinuă creștere a gradului de ur
banizare a localităților.

Dacă pe acest loc — a spus 
vorbitorul — la înființarea jude
țului nu se afla nimic, in peri
oada ce a urmat s-au construit 
și dat în folosință aproape 3 000 
apartamente, magazine moderne, 
iar in curînd va fi terminată 
construcția unui modem spital 
cu 700 paturi.

Măsurile de îmbunătățire a ac
tivității în agricultură, luate de 
conducerea partidului, la iniția
tiva dumneavoastră, tovarășe se
cretar general — a spus în con
tinuare vorbitorul — și-au do
vedit eficiența și în județul nos
tru prin sporirea producției a- 
gricole. Producția de cereale a- 
proape s-a dublat în 1971 față 
de media anuală a cincinalului 
1966—1970, iar în acest an la 
multe culturi vom depăși pro
ducția anului trecut. Efectivele 
de animale planificate se rea
lizează, eforturi susținute depu- 
nîndu-se pentru creșterea pro
ducției acestora.

Succese însemnate au fost ob
ținute și în dezvoltarea învăță* * 
mîntuiui, culturii și în'alte sec
toare de activitate.

Stimați tovarăși.
Voi începe prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului Alba Iulia 
și ai județului Alba, un căldu
ros salut din partea Comitetu- 

I lui Centra! al partidului, a Con
siliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România. (Aplauze puter
nice, urale).

Mi-a făcut o deosebită plăce
re să mă pot întilni din nou cu 
locuitorii acestui străvechi o- 
raș, cu oamenii muncii din în
treprinderile pe care le-am vi
zitat, din comunele și satele 
prin care am trecut. Am con
statat cu deosebită satisfacție 
avintul minunat cu care mun
citorii, țăranii, intelectualii, 
toți oamenii muncii din județul 
Alba înfăptuiesc _ hotăririle 

I Congresului al X-lea al parti
dului și ale Conferinței Națio
nale din acest an. Realizările 
din județul dumneavoastră și 
din municipiul Alba Iulia — 
în producția industrială, in a- 
gricultură, în înfăptuirea pro
gramului de investiții prin con
struirea în ritm rapid a noilor 
capacități de producție — sînt 
o dovadă elocventă a felului in 
care întregul nostru popor dă 
viață politicii partidului co- 

: munist, văzînd în aceasta sin
gura cale pentru asigurarea 

. bunăstării și fericirii națiunii
• noastre. (Aplauze puternice ; se 

scandează „Ceaușescu și po
porul-).

în toate cele șase întreprin
deri industriale pe care le-am 
vizitat am constatat că, sub 
conducerea organizațiilor de 

I partid, colectivele de oameni 
ai muncii se străduiesc să 
obțină rezultate tot mai bu- 

’ ne in producție. De altfel, 
j după cum am fost infor

mat. pe primele 8 luni întregul 
{ județ a îndeplinit in bune con

diții și chiar a depășit sarcini
le planului. Pentru toate aces
te rezultate doresc să adresez 
cele mai calde felicitări munci
torilor, tuturor celor care și-au 
adus contribuția la aceste mari 
realizări și să le urez noi șî noi 
succese. (Aplauze puternice, u- 
rale).

Am vizitat, de asemenea, o 
întreprindere agricolă de stat, 
am văzut cum se prezintă cul
turile, am ascultat pe președin
tele consiliului intercooperatist 
din Alba Iulia care a vorbit 
despre realizările cooperative
lor ; intr-adevăr, se pare că 
județul Alba se înscrie și în 
domeniul agriculturii cu rezul

pentru a realiza și noi sarcinile 
cincinalului înainte de termen.

Sînt nespus de fericită — a 
spus tovarășa Emilia Gherbea, 
profesoară la Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan“ — că mi s-a 
oferit prilejui ca, în numele 
cadrelor didactice din munici
piul Alba Iulia, să încredințez 
conducerea partidului, pe dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că noi, slujitorii șco
lii din acest străvechi oraș, ne 
simțim mai mult ca oricînd le
gați trup și suflet de partid, de 
poporul în mijlocul căruia trăim 
și muncim.

Exprimînd adeziunea deplină 
față de politica internă și ex
ternă a partidului, față de hotă
ririle Conferinței Naționale a 
partidului, exprimînd satisfacția 
pentru grija acordată dezvoltă
rii învățămîntului, vorbitoarea 
a spus în continuare : O retros
pectivă asupra învățămîntului 
din municipiul nostru, exprima
tă în cîteva date, ilustrează o 
dezvoltare remarcabilă a aces
tuia. Dacă în urmă cu cîțiva ani 
existau doar 17 unități școlare, 
cu un număr de 4 600 elevi și 
250 cadre didactice, astăzi există 
43 de unități - școlare cu un e- 
fectiv de 6 940 elevi și 310 ca
dre didactice. Ceea ce este însă 
mai semnificativ, în afara aces
tor cifre destul de grăitoare, 
este diversificarea tot mai ac
centuată a învățămîntului, o- 
rientarea tot mai vădită a a- 
cestuia spre activitatea practi

Pentru toate aceste realizări, 
exprimăm din adîncul inimilor 
noastre profunda recunoștință 
față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Ceaușescu, și ne 
angajăm, în același timp, să ne 
înzecim eforturile pentru a în
făptui exemplar sarcinile ce ne 
revin din mărețul program sta
bilit de către Conferința Națio
nală a partidului, pentru a tra
duce în viață prețioasele indica
ții pe care ni le-ați dat la re
centa Consfătuiri- de la Comite
tul Central al partidului. Vi
branta dumneavoastră chemare, 
adresată națiunii, de a înfăptui 
actualul cincinal în patru ani și 
jumătate, a fost îmbrățișată cu 
căldură de către organizațiile de 
partid, conducerile întreprinde
rilor, de toți oamenii muncii din 
județul nostru, care și-au con
centrat eforturile pentru desco
perirea și valorificarea rezerve
lor interne, reducerea consumu
lui specific. îmbunătățirea coefi
cientului de schimburi, devan
sarea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor capacități de 
producție. Astfei, s-a reușit ca 
sarcinile de plan sâ se îndepli
nească lună de lună înainte de 
termen, ceea ce a nermis sâ se 
dea peste prevederile planului o 
producție marfă de 130 milioane 
lei, depâșindu-se angajamentul 
îmbunătățit pe acest an cu 35 
milioane Iei. Peste 70 Ia sută din 
sporul producției s-a obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Dumneavoastră, stimate tova
rășe CeaXișescu. ne învățați sâ 
nu ne mulțumim niciodată cu ce 
am obținut, ci să muncim mereu 
pentru a ne autodepăși. pentru 
a obține rezultate tot mai bune. 
Pătrunși de marea semnificație 
a acestui îndemn, ne dâm sea
ma că stă în putința noastră să 
descoperim noi și noi rezerve 
de sporire a producției, sâ ridi
căm eficiența economică a tutu
ror unităților din județul nos
tru. Tn acest scop, indicația for
mulată de dumneavoastră Ia re
centa Consfătuire de la Comite
tul Central: „Mai iute, mai bine 
și mai eficient“ a devenit o de
viză a organizațiilor de partid, 
a cadrelor de conducere, a fie
cărui muncitor din județ.

Animați de înalte simțăminte, 
de un profund și sincer atașa - 
mer.t față de conducerea parti
dului, față de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Ceaușescu
— a spus în încheiere tovarășul 
George Homoștean — vă asigu
răm că, înfrățiți în muncă și 
idealuri, oamenii muncii din ju
dețul Alba — români, maghiari, 
germani — în frunte cu comu
niștii. se vor achita cu cinste ce 
sarcinile ce Ie revin și vor urma 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului, pătrunși de 
hotărîrea fermă de a-și spori 
mereu aportul la înflorirea con
tinuă a patriei noastre scumpe
— România socialistă.

După ce a exprimat marea 
bucurie și satisfacție pe care o 
nutresc toți muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din Fabrica Re
fractara din Alba Iulia, una din 
cele mai mari fabrici de acest 

fel din țară, cu prilejul înaltei 
vizite pe care o face secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Teodor Secară, maistru la fa
brica de produse refractare, a 
arătat că sub conducerea orga
nizației de partid, s-a obținu:, 
în perioada care a trecut din a- 
cest an, un avans de producție 
de 34 zile față de plan, ceea ce 
dovedește hotărîrea colectivului 
fabricii de a nu precupeți nimic 
pentru îndeplinirea planului cin
cinal înainte de termen. Aceasta 
a fost posibil — a spus vorbito
rul — datorită scurtării repara
țiilor cuptoarelor rotative cu 
8—10 zile față de plan, mai bu
nei organizări a muncii echipe
lor de întreținere, cit și con
fecționării în fabrică a unor 
piese de schimb de complexita
te ridicată. Astfel, aplicînd in
dicația dată de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, la 
Conferința Națională a partidu
lui din acest an, noi am reușit 
să confecționăm, pentru prima 
dată în țară, piesele de schimb 
pentru pompele de presiune ne
cesare preselor hidraulice de 
mare productivitate, renunțind 
la importul lor.

Ne angajăm în fața conduce
rii de partid și de stat, a dum
neavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a spus în 
încheiere vorbitorul — sâ ne 
înzecim eforturile în întreaga 
activitate, să ne ocupăm și mai 
mult de om, de ridicarea con
științei sale, a nivelului politi
co-ideologic și profesional cit 
și de îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de munca din secții. 
Aplicînd prețioasele indicații ce 
ni le-ați dat, sintem hotărlți să 
depunem toate eforturile pentru 
a înlătura neajunsurile care 
mai există în munca noastră, 
pentru a valorifica mai bine re
zervele de care dispunem, pen
tru a îndeplini prevederile pla
nului cincinal în 4 ani și jumă
tate, a ne aduce o contribuție 
tot mai mare la progresul ge
neral al patriei noastre socia
liste.

Am fericita ocazie ca, în nu
mele cooperatorilor din satul 
Sard. — a spus tovarășul loan 
Mii aci u, președintele C.A.P. — 
să exprim imensa noastră bucu
rie de a ne întilni din nou cu 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, de a vă 
aduce cu acest prilej cele mai 
vii mulțumiri și recunoștința 
noastră fierbinte pentru grija 
deosebită pe care' o acordați 
dezvoltării agriculturii socialis
te, ca și întregii economii. în
floririi necontenite a României.

După ce a arătat că hotărîrea 
membrilor cooperatori din Sard 
este ca pinâ la sfirșitul acestui 
an, In cinstea aniversării Repu
blicii, sâ obțină peste angaja
mentul luat 500 kg porumb 
boabe la hectar. 3ÎO kg stru
guri la hectar, 200 litri lapte pe 
vacă furajată și 10 tone carne, 
vorbitorul a spus 1 Intrucit în 
ultimii ani ne-am ocupat mai 
intens de creșterea animalelor, 
constituie motiv de adincă sa
tisfacție pentru noi, prevederea 
cuprinsă în raportul prezentat 
de dumneavoastră la Conferința 
Națională, ca începînd din a 
doua jumătate a acestui an, mi
nimul garantat pentru coopera
torii zootehniști care lucrează 
cel puțin 25 zile lunar să spo
rească de la 400 la 800 de lei. 
Acestei griji deosebite, pentru 
care vă mulțumim din toată 
inima, îi vom răspunde prin 
realizări și mai mari în pro
ducție.

Avem posibilitatea — și expe
riența nastrâ de zi cu zi a do- 
vedit-o — să obținem producții 
și mai mari de lapte și carne. 
Pentru aceasta, una din preo
cupările noastre o constituie a- 
șigurarea bazei furajere. Am 
insilozat anul acesta 1000 tone 
nutrețuri, față de 800 tone pro
puse inițial.

în cadrul consiliului interco- 
operatist Alba, al cărui pre
ședinte sînt, au fost luate mă
guri de concentrare și specia
lizare a producției, contribuind 
prin aceasta la traducerea în 
viață a indicațiilor partidului, 
ale dumneavoastră personal de 
perfecționare a organizării pla
nificării și conducerii agricultu
rii, activitatea fiind organizată 
in ferme, iar retribuția muncii 
se face în acord global.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că însuflețiți de 
perspectivele mărețului pro
gram înfățișat țării de dumnea
voastră Ia Conferința partidu
lui, vom munci cu abnegație și 
devotament pentru a valorifica 
în tot mai mare măsură posibi
litățile de sporire a producției 
agricole vegetale și animale,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
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tate bune. De aceea aș dori ca 
de la această tribună sâ adre
sez felicitări călduroase lucră
torilor din agricultură, tuturor 
cooperatorilor din județul Alba. 
(Aplauze puternice, urale).

După cum cunoașteți. Confe
rința Națională a trasat sarcini 
in vederea realizării mai devre
me a prevederilor actualului 
cincinal. Multe județe, răspun- 
zind chemării organizației de 
partid din municipiul Bucu
rești, și-au luat angajamentul 
dc a realiza planul cincinal in 
4 ani și jumătate. După cite 
am văzut în intrepxțoderile vi
zitate, după cele ce citesc pe 
aceste pancarte cu care ați ve
nit aici, se pare că și dumnea
voastră vă angajați în această 
întrecere națională pentru a re
aliza planul cincinal in 4 ani și 
jumătate. Văd că față de mu
nicipiul București v-ați propus, 
in plus, ca realizarea cincina
lului în 4 ani și jumătate să se 
concretizeze in produse de bu
nă calitate. (Aplauze prelun
gite).

In unele din întreprinderile 
pe care le-am vizitat astăzi am 
discutat cu conducerile, posibi
litățile de a asigura o devan
sare a realizării planului și în 
ce privește punerea in produc
ție a noi capacități. Sper că 
cele discutate aici la Alba Iu
lia, cit și la Aiud și la Sebeș 
nu vor rămine numai angaja
mente, ci realmente se va ob
ține o producție mult sporită 
ca de exemplu, la oțel, de a- 
proape 3 ori mai mult decit se 
gindiseră inițial tovarășii să 
realizeze în 1975. la fontă tur
nată de aproape 2 ori mai mult, 
precum și la alte produse. Sint, 
desigur, sarcini mari ; ne-am 
gîndit insă că trebuie să vă 
venim în ajutor în mod concret 
pentru a putea realiza planul 
în 4 ani și jumătate ; de aceea 
am căutat să stabilim și prin 
ce mijloace să realizăm planul 
in 4 ani și jumătate. Este de 
înțeles că noi dorim ca reali
zările suplimentare obținute in 
îndeplinirea cincinalului cu o 
jumătate de an mai devreme 
să fie concretizate în producție 
fizică, în produse care să ex
prime realmente valoare nouă 
și care să contribuie la ridica
rea generală a economiei țării 
noastre, a civilizației României, 
a bunăstării și fericirii întregu
lui nostru popor. (Aplauze pu
ternice, urale).

După cum știți, în întreaga 
țară se desfășoară o intensă 
activitate pentru a concretiza 
noile sarcini suplimentare pe 

că, orientare aptă să ofere ab
solvenților școlilor generale și. 
liceelor posibilitatea încadrării 
imediate în procesul de pro
ducție. Ca urmare a indicațiilor 
partidului, o amploare deosebită 
a cunoscut și în municipiul no
stru învățămîntul profesional și 
tehnic de specialitate.

Hotărîrea Secretariatului Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
pregătirea tehnico-productivă a 
elevilor din școlile de cultură 
generală a fost primită cu căl
dură de către elevi, cadre di
dactice, părinți și întreprinderi, 
realizîndu-se un număr aprecia
bil de ateliere-școlare. cu pro
file diferite, in cadrul cărora 
s-a executat mobilier pentru 
autodotarea atelierelor, mobilier 
pentru dotarea laboratoarelor 
de fizică și chimie, mobilierul 
și întreaga aparatură pentru 
cele 4 săli fonice din județ, pre
cum și o gamă variată de obiec
te și materiale didactice. Reali
zările privind pregătirea prac
tică —- productivă a elevilor, 
deși valoroase, sînt doar un în
ceput, dar care ne oferă certi
tudinea că, urmînd indicațiile 
conducerii de partid, prin efor
turile noastre, ale tuturora, vom 
asigura tineretului o pregătire 
multilaterală, răspunzînd astfel 
cerințelor dezvoltării societății 
românești contemporane.

Sarcinile trasate de Confe
rința Națională a partidului, in
dicațiile deosebit de prețioase 

următorii 3 ani. Trebuie spus 
că de pe acum s-au evidențiat 
rezerve mari, că se relevă con
diții pentru a se obține înde
plinirea mai devreme a planu
lui cincinal și realizarea unei 
producții suplimentare in toa
te sectoarele de activitate, in
clusiv în agricultură. Această 
preocupare constituie o expre
sie elocventă a hotăririi cu 
care oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, edifică 
noua orînduire, înfăptuiesc so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată, totul pentru înain
tarea cu pași mai repezi a Ro
mâniei spre culmile înalte ale 
civilizației și progresului soci
alist, ale bunăstării și fericirii 
(Aplauze puternice : se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.").

Partidul nostru se preocupă 
continuu ca, pe măsura dezvol
tării producției, a sporirii ve
nitului național, să crească și 
nivelul de trai al poporului. 
Vedeți cum însăși în orașul 
dumneavoastră se făurește o 
viață nouă — se dezvoltă in
dustria, agricultura, se constru
iesc locuințe și așezăminte cul
turale, instituții de învățămînt. 
De altfel, nu există oraș, nu 
există localitate a patriei noas
tre care să nu cunoască ase
menea schimbări, care fac 
parte din marile transformări 
revoluționare care au loc în 
întreaga Românie. Iată de ce 
avem ferma convingere că sar
cinile trasate de Conferința 
Națională vor fi realizate cu 
succes ! Eu sint convins că oa
menii muncii din Alba Iulia, 
din județul Alba nu vor fami
ne mai prejos decit ceilalți ce
tățeni ai patriei și vor aduce o 
contribuție importantă la pro
gresul general al poporului ro
mân. (Aplauze puternice).

După cum știți, tovarăși. în 
anul 1974 se împlinesc 375 de 
ani de la intrarea lui Mihai 
Viteazu în Alba Iulia, de la u- 
nirea țării românești. Ardealu
lui și, după un an, și a Mol
dovei. De aceea, aș dori să 
adaug la motivele întrecerii în 
care sînteți angajați și pe ace
la de a intîmpina acest moment 
important din istoria poporului 
nostru cu îndeplinirea multora 
din angajamentele luate astăzi. 
(Aplauze puternice, urale). Noi 
ne gindim. încă de pe acum, să 
sărbătorim aici acest eveni
ment — și aș dori ca, la a- 
ceastă sărbătoare sâ constatăm 
că județul dumneavoastră a 
obținut succese mari în toate 
domeniile de activitate. Eu sint 
convins că vom putea constata 

date de dumneavoastră perso
nal, privind perfecționarea și 
modernizarea procesului ins- 
tructiv-educativ. ne vor fi și de 
aici înainte călăuză in activita
tea noastră. La temelia întregii 
noastre activități de pregătire și 
educare a tineretului punem cu 
fermitate Programul ideologic 
al partidului, elaborat de plena
ra din noiembrie anul trecut a 
Comitetului Central și adoptat 
de recenta Conferință Națională 
a partidului, cultivarea în rin- 
durile elevilor a înaltelor prin
cipii ale eticii și echității so
cialiste și comuniste, pe care le 
promovează partidul nostru.

Comuniștii, cadrele didactice 
din școlile municÎDiului Alba 
Iulia — a spus în încheiere vor
bitoarea — asigură conducerea 
partidului și statului, personal 
pe dumneavoastră, stimate și 
iubite tovarășe secretar gene
ral, că-și vor dedica întreaga 
lor capacitate și pricepere no
bilei misiuni de creștere și edu
care a tinerelor vlăstare in spi
ritul dragostei față de muncă, 
dragoste față de patrie, față de 
partidul nostru comunist.

Intimpinat cu vii și puternice 
urale, cu ovații îndelungate a 
luat cuvîntul secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvintarea 
a fost subliniată in repetate rîn- 
duri de aplauze entuziaste, sem
ne ale deplinei aprobări cu care 
oamenii muncii din Alba Iulia 
au primit cuvintele, indicațiile 

acest lucru ! (Aplauze puterni
ce : se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.**).

Tot în 1974 se împlinesc 30 
de ani de la eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist, 
care a deschis calea trecerii 
la făurirea orînduirii noi, soci
aliste. Iată deci două eveni
mente mari pe care le vom 
sărbători în același an. Oame
nii muncii din Alba Iulia, care 
au un trecut istoric așa de mi
nunat, vor trebui să dovedeas
că că știu să făurească prezen
tul, că știu să asigure și viito
rul — viitorul copiilor lor, al 
copiilor copiilor lor. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Preocupindu-ne de dezvolta
rea cu succes a socialismului 
în patria noastră, noi ne adu
cem totodată contribuția la ca
uza generală a socialismului, la 
întărirea forței tuturor țărilor 
socialiste, la creșterea presti
giului socialismului în întreaga 
lume. Este bine știut că, pînă 
la urmă, cu cit sînt mai mari 
succesele pe care fiecare po
por reușește să le obțină în 
activitatea sa — în făurirea o- 
rînduirii noi — cu atît este mai 
mare contribuția sa la întări
rea forței țărilor socialiste, a 
unității lor, cu atît este mai 
mare aportul său la creșterea 
prestigiului socialismului în 
întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

Știm că este necesar să de
punem totodată eforturi mari 
pentru a se realiza o politică 
de pace, de colaborare între 
toate popoarele lumii, fără de
osebire de orînduire socială. 
Tocmai de aceea partidul nos
tru, guvernul nu precupețesc 
nici un efort pentru a dezvol
ta colaborarea cu toate statele, 
pentru înfăptuirea securității 
europene, pentru o lume a pă
cii și colaborării între toate 
popoarele. (Aplauze puternice).

Nu doresc să mă mai opresc 
asupra altor probleme. Confe
rința Națională a trasat un 
larg program de activitate. în 
recenta intîlnire cu primii se
cretari ai comitetelor județene 
de partid am discutat cum să 
unim mai bine eforturile comu
niștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, pentru a înfăptui acest 
minunat program. Aș dori, și 
cu acest prilej, să apreciez fe
lul în care comitetul județean, 
organele și organizațiile de 
partid din județul Alba își 
îndeplinesc sarcina de a în
tări continuu unitatea și 
colaborarea tuturor oameni
lor muncii, de a fi per

conducătorului partidului și sta
tului.

Imensul Platou al Romanilor 
a devenit lecui unei impresio
nante manifestări de adeziune 
față de partid, față de cel care, 
in fruntea sa, aduce contribuția 
cea mai de preț, hotărîtoare la 
edificarea unei politici creatoare, 
marxist-leniniste, în profundă 
consonantă cu aspirațiile ma
jore, cu înaltele idealuri socia
liste ale poporului. „Ceausescu- 
P.C.R. !“ — cuvinte strîns legate 
între ele. cuvinte care exprimă 
gîndurile oamenilor muncii, pre
țuirea pe care o acordă activi
tății neobosite, de inaltă esență 
revoluționară. patriotică. pe 
care o desfășoară în fruntea 
partidului și a țării tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Exprimind. în încheierea vi
brantului miting, în numele lo
cuitorilor municipiului Alba Iu
lia, al tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, ger
mani — din județ mulțumiri din 
inimă pentru cinstea deosebită 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut-o vizitînd ju
dețul, dind glas recunoștinței 
profunde pentru prețioasele in
dicații. recomandări și observa
ții critice făcute pe parcursul 
vizitei, tovarășul George Ho- 
moștean. prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al 
P.C.R.. a spus intre altele :

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că indicați
ile dumneavoastră vor constitui 
pentru noi un program de acti

manent în mijlocul celor ce 
muncesc, numai și numai în 
strînsă legătură cu toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de na
ționalitate, organizațiile de par
tid își vor îndeplini menirea lor 
de forță politică conducătoare a 
poporului pe calea făuririi unei 
vieți fericite, a socialismului și 
comunismului. (Aplauze puter
nice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

în manifestarea călduroasă de 
astăzi, în felul în care am fost 
primit peste tot, văd o expresie 
a încrederii dumneavoastră, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Alba — ca de altfel a 
întregului popor — in partidul 
nostru comunist, în conducerea 
sa, care face totul pentru a-și 
îndeplini cu cinste misiunea is
torică asumată în fața poporului 
român. (Aplauze prelungite, 
urale).

Ducem cu noi impresii deose
bit de plăcute despre felul in 
care oamenii muncii din Alba 
muncesc și se preocupă de înde
plinirea sarcinilor trasate de 
Conferința Națională. Desigur, 
aceasta nu înseamnă că în ju
dețul dumneavoastră nu mai sînt 
lucruri de îmbunătățit. Dar nu 
doresc să vorbesc acum despre 
lipsuri ; le cunoașteți singuri șî 
sînt convins că le veți analizași 
veți face totul pentru a le înlă
tura și a asigura astfel mersul 
înainte al întregii activități.

In următorii ani va trebui să 
începem construirea de noi în
treprinderi, să dezvoltăm între
prinderile miniere. Vă așteaptă 
deci sarcini și mai mari. De 
aceea, preocupîndu-vă să reali
zați programul actual trebuie să 
vă ^SÎndiți totodată Ia perspec
tivă. Ia măsurile pe care trebuie 
să le luați de pe acum spre a 
asigura în continuare dezvolta
rea economico-socială a județu
lui.

Sînt convins că organizația de 
partid, oamenii muncii din ju
dețul Alba — muncitorii, țăra
nii, intelectualii — fiecare in do
meniul său de activitate, inclu
siv ~ în domeniul educației, al 
creării de noi cadre, al creșterii 
tinerei generații, vor face to
tul pentru a traduce în viață 
spiritul Conferinței Naționale a 
partidului! Plecînd de aici cu în
crederea că veți ști să lucrați 
mai iute, mai bine și inai efi
cient în toate domeniile de ac
tivitate, vă doresc mult, mult 
succes în tot ceea ce veți între
prinde, multă sănătate și ferT- 
cire ! (Urale puternice, aplauze; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu șî poporul").

vitate ce va dinamiza întreaga 
capacitate creatoare a tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri, care va pune în va
loare noi energii, rezerve și so
luții valoroase, ne vor ajuta să ’ 
fructificăm și mai bine întregul 
nostru potențial productiv, în 
vederea creșterii eficienței ac
tivității economice, pentru în
deplinirea cincinalului în patru 
ani și jumătate.

Ne angajăm să urmăm exem
plul dumneavoastră personal de 
slujire cu toată dăruirea a ce
lor mai nobile idealuri și aspi
rații ale poporului român, să 
învățăm mereu din stilul dum
neavoastră de muncă, de a 
acționa în strînsă legătură i 
cu poporul, de a ne sfătui în I 
permanență cu masele, să ne ’ 
dăruim cu toții forțele, energia i 
și capacitatea de care dispunem ; 
realizării exemplare a tuturor 
sarcinilor ce revin județului 
nostru din hotăririle de impor- : 
tanță istorică adoptate dc Con
ferința Națională a partidului.

în uralele mulțimii, în puter
nicele aclamații pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
mitingul a luat sfirșit. Cuvin
tele, indicațiile secretarului ge
neral al partidului rostite cu a- 
cest prilej se vor păstra vii in 
conștiințe. indemnînd, mobili- 
zind masele, contribuind la spo
rirea aportului aqestora în în
făptuirea obiectivelor cincinalu
lui, a angajamentului de a-1 în
deplini înainte de termen.
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu- 
, următoarea tele-blicii Costa Rica. JOSE FIGLERES FERRER, 

gramă :
In numele Consiliului de Stat, al poporului 

personal, adresez Excelenței Voastre sincere 
mai bune urări, cu ocazia Zilei 
Rica.

naționale a

român și al meu 
felicitări și cele 
Republicii’ Costa

Porțile de Fier
în cursul zilei de joi. 14 sep

tembrie, președintele Republicii 
Austria. Franz Jonas, a sosit 
la Porțile de Fier, venind din 
R.S.F........................................ ...
partea 
sistem hidroenergetic și de na
vigație de pe Dunăre.

Șeful statului austriac a fost 
întimpinat la frontiera de stat 
dintre România și Iugoslavia de 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Octavian 
Groza, ministrul energiei elec
trice, Traian Dudaș. președin
tele Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al județului 
Mehedinți, si Tudor Jianu. șeful 
protocolului din M.A.E.

Un mesaj cordial de salut din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu a 
fost transmis președintelui Re
publicii Austria. Franz Jonas 
de către Constantin Stătescu.

Președintele Republicii Aus
tria, Franz Jonas a transmis la 
rindul său președintelui Consi-

Iugoslavia, și a vizitat 
românească a marelui

liului de Stat al 
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
salut, urări de sănătate și cele 
mai călduroase mulțumiri pen
tru primirea prietenească și os
pitalieră pe teritoriul României.

Oaspeții au vizitat centrala și 
ecluza de pe malul românesc 
unde tovarășul Octavian Groza 
a dat explicații amănunțite pri
vind modul de realizare și 
funcționare a acestui mare o- 
biectiv hidroenergetic și de na
vigație.

Franz Jonas a fost însoțit de 
Karl Trescher, șeful Cancelariei 
președintelui Republicii Aus
tria, col. brigadier Raimund 
Truxa și Otto Alexander, amba
sadorul Austriei la Belgrad. Din 
partea iugoslavă au participat 
Rato Dugonici. vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și 
Aleksandar Bacocevici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv 
al R. S. Serbia. Era prezent Ru
dolf Bogner. însărcinatul cu a- 
facerl ad-interim al Austriei la 
București.

Republicii So
to vară șui

VIZITA DELEGAȚIEI CC AL P.C.R.

Marxismul si lupta de Idei con
ten» por ana

ERA
SOCIALISTA

ftORmcĂ și sim pouîica
A CWEWÎ KNlSil U PALIDULUI HîW

1(9)/1972

In același număr, Dumitru Popescu abordează problema 
considerarea conceptelor perimate in cultura de masă", iar 
Mihai Drâgănescu — „Pledoarie pentru o știință a producției". 
Sînt publicate, de asemenea, articole semnate de Dana Voinea - 
„Ritmuri și orientări în economie" și Constantin Florea - „Proto
tip al relațiilor viitoare dintre toate statele".

La rubrica „Dialectica dezvoltării societății socialiste*,  Ion 
Mitran semnează articolul „Perspectivele națiunii socialiste", iar 
Gavril Sztrcnyiczki — „Natura și mecanismul contradicțiilor in 
societatea socialistă".

CONDUSA DE TOVARĂȘUL

PAUL NICULESCU-MIZIL IN JAPONIA

NICOLAE CEAUSESCU

ERA S0WI&" la îrayt drw In rubrica „Consultații" este înserat articolul „Marxismul și 
lupta de idei contemporane" de Pavel Apostol. Rubrica „Relația 
om-mediu" este inaugurată de Florin lorgulescu prin articolul 
„Echilibrul ecologic".

Intr-o altă rubrică a revistei — „Știință-învățămînt*  semnează 
Cristofor Simionescu — „Fundamentarea legăturii dialectice din
tre invâțâmînt și economie", Petre Raicu - „Biologia, incotro ?" 
și Iulian lonașcu — „Filozofia și integrarea socială a tineretului".

La „Pagini de istorie*, V. Liveanu tratează in articolul său 
„Despre istoriografia marxista intre cele două războaie mondiale".

Capitolul „Viața internațională*  prezintă, sub semnătura lui 
Eugen Pop, lupta politică pentru noi structuri ale economiei în 
Chile.

SALUT COLEGIAL
ZIARULUI

Acum un sfert de veac a 
apărut primul număr al zia
rului „Elore", cotidian cen
tral de presă. Un sfert de 
veac de cînd slovele sale, 
tipărite în limba maghiară, 
se adresează cugetului și 
minții miilor de cititori, 
subliniind marile adevăruri, 
marile chemări ale acestei 
perioade de profunde prefa
ceri revoluționare.

Din septembrie 1947 și pî- 
nă în prezent, prin scrisul 
său militant, pătruns de un 
vibrant spirit partinic, zia
rul s-a afirmat ca o publi
cație prestigioasă, întărin- 
du-și în permanență rolul e- 
ducativ, sporindu-și neînce
tat contribuția la dezvolta
rea conștiinței socialiste în 
România, la formarea unor 
oameni devotați patriei și 
partidului, capabili să par
ticipe cu maximum de efi
ciență la realizarea mărețe
lor obiective ale politicii 
marxist-leniniste a Partidu
lui Comunist Român.

„Elore", publicație pe care 
o aniversăm într-un moment 
remarcabil, cînd întregul 
nostru popor se află angajat 
într-o amplă activitate me
nită să transpună în practi
că documentele Conferinței 
Naționale, militează cu pasi
une și dăruire patriotică 
pentru promovarea ideilor

ELORE"
și sentimentelor generate de 
gîndirea comuniștilor, 
sind interesante forme 
exprimare menite să 
cunoscute preocupările 
tidului pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării, 
pentru înflorirea tuturor 
județelor, pentru perfecțio
narea conducerii planificate 
a societății, pentru dezvolta
rea democrației socialiste. 
Paginile sale, conturînd o 
admirabilă cronică a muncii 
înfrățite a cetățenilor ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități pentru 
edificarea socialistă a pa
triei comune, sînt înflăcăra
te chemări adresate maselor 
de oameni ai muncii de a-și 
mobiliza energiile pentru în
făptuirea neabătută a poli
ticii partidului de făurire a 
societății socialiste multila
teral uv'voltate, de ridicare 
a României pe noi culmi de 
civilizație și progres.

Cu prilejul împlinirii unui 
sfert de veac de activitate 
rodnică, colectivul „Scînteii 
tineretului" adresează cole
gilor din redacția ziarului 
„Elore" urări de noi împli
niri, de noi succese în înde
plinirea' sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața 
presei noastre comuniste.

Să- 
de 

facă 
par-

Joi a plecat la Tokio delega
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
care, Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia, va face o vizită 
în această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al PC.R., Con
stantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
a’ C.C. al P.C.R, prim-secretar

al Comitetului județean Dolj ,il 
P.C.R., și Ion Zahiu, adjunct 
de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Janos 
Fazekas și Leonte Răutu, mem
bri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

A fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Plecarea unei delegații economice condusă
de tovarășul Manea Mănescu

in Belgia și
dedelegație condusă 

Manea Mănescu, pre- 
Consiliului Economic.

Teri, o 
tovarășul 
ședințele 
a plecat în Belgia și Luxemburg 
la invitația guvernelor acestor 
țări.

Din delegație fac parte to
varășii Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Vasile 
Voloșeniuc, președintele Consi
liului de Administrație al Băn
cii române de comerț exterior. 
Cornel Mihulecea. adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini, și Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

La aeroportul OtODeni, dele
gația a fost salutată de tova
rășii Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al

Luxemburg
Planificării, Florian Dânălache, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, Mircea Malița. 
ministrul educației și învăță- 
mîntului, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și alți conducători de 
instituții centrale.

A fost de față Lionel de Mey, 
însărcinatul cu afaceri ad. in
terim al Ambasadei Belgiei la 
București.

A apărut „ERA SOCIALISTA" — revistă teoretică și social-po- 
lirică a Comitetului Central ol Partidului Comunist Român.

In primul sau număr, revista publică sub titlul „Era Socialistă 
la început de drum*,  salutul adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Rubrica „Din presa partidelor comuniste și muncitorești*  înse
rează articolul lui Vic Allen despre „Capitalismul contemporan 
și schimbarea revoluționară".

La rubrica „Documentar* se publică un articol despre „Orien
tări in pregătirea și calificarea cadrelor tehnice in U.R.S.S.".

„Cărți și semnificații*,  o altă rubrică a revistei, este deschisă 
de Z. Ornea cu „O sinteză a istoriei filozofiei românești". Sub 
genericul „Revista revistelor*  sint înmănunchiate „Revista de is
torie și teorie literară" : „Intre «Academism» și publicul larg" 
(V. Vasilinescu) ; „Ramuri" : „Integrarea universității in viața 
socială" (S. Stănescu) ; „Revista de pedagogie" : „Depășirea 
condiției științelor sociale de simple obiecte de studiu" (I. luga).

„SCINTEIA TINERETULUI’

Seminarul international
5JStatutul social - politic

SCRISORI CARE ÎNCEARCĂ
54 INDUCĂ IN EROARE

a

Joi seara a sosit în Capita1» 
Gerhard Schurer, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
președinte al Comisiei de Stat 
a Planificării din R. D. Germa
nă, care, la invitația președinte
lui Comitetului de Stat al Pla
nificării, face o vizită în țara 
noastră, împreună cu soția. Tn 
întîmpinarea oaspeților, pe ae
roportul Otopeni, au venit to
varășul Maxim Berghianu, îm
preună cu soția, membri ai con
ducerii C.S.P. Au fost de fața 
Hans Voss, ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Cu acest prilej, președinții or
ganelor centrale de planificare 
din cele două țâri vor avea con
vorbiri cu privire la dezvolta
rea colaborării și cooperării e- 
conomice dintre Republica So
cialistă România si Republica 
Democrată Germană în actualul 
cineinal și în perspectivă.

In aceeași zi, delegația a so- 
sit la Bruxelles. Oaspeții ro
mâni au fost in timpi na ti. la ae
roport, de Henry Simonet. mi
nistrul belgian al afacerilor eco
nomice, reprezentanți ai Minis
terului de Externe, ai Ofic-u’ui 
belgian de comerț exterior, ai 
unor firme economice belgiene. 
Au fost, de asemenea, de față 
Alexandru Lâzâreanu, ambasa
dorul României la Bruxelles și 
membri ai Ambasadei.

Posibilitatea de . a sesiza une
le neajunsuri dintr-un domeniu 
sau altul, de a reclama sâvir- 
șirea unei ilegalități, este la 
îndemîna fiecărui cetățean. 5i 
folosirea acestui drept capătă 
sub aspectul său etic, cetățe
nesc, sensurile unei reale obli
gații. Dar sesizarea unui anu
me fapt, solicitarea unei anche
te înseamnă, in aceeași masa
ră, și asumarea responsabilită
ții pentru cuvintul scris, pen
tru adevăr. Revenirea în cadrul 
rubricii noastre asucra cerinței 
enunțate, nu se datorează 
rește, numărului mare de 
sori prin care autorii lor 
neglija acest act de corec 
dine civică. Dimpotrivă, n 
ritatea scrisorilor primite dez 
văluie fapte reale, iar măsuri
le care urmează cercetărilor 
fac tocmai dovada acestui lu
cru. Reven’rea o facem. mai 
de graba, datorită unor excep
ții, dar tocmai pentru că sînt 
excepții nu pot trece neobser
vate. Iată două asemenea scri
sori ;

A ta nașe Petii din Lipova, 
județul Arad, ne-a trimis cî
teva pagini prin care, încă de

declară că lm- 
i sâvirșit mai

la început, ne < 
potriva sa s-au — 
multe nedreptăți. Timp de 14 
ani, da . paisprezece ani, per
secuțiile s-au ținut scai de eL 
L-au urmărit ca o fatalitate, 
oriunde a mers. Scrisoarea sa 
nu este lipsii de date, exem-

^susțini*
L A fost înlăturat pe 
dfci serviciu, nu i s-au 

corespunzătoare

licitâ intervenția redacției. La 
prima vedere lucrurile ni s-au 
părut foarte grave și de lămu
rirea lor s-au ocupat patru oa
meni, între care primul secre
tar al Comitetului municipal 
Arad al U.T.C., șeful sectorului 
de evidență de la comitetul 
județean al U. T. C., șeful 
serviciului administrativ al 
I P. V. I. L. F. Iată de fapt 
ce a cons taut ancheta. Petii 

subinginer,

a-ificâri care sâ-

oiem

^Scinteii
tineretului

așa 
soare.

a lucrărilor repartizate sau e- 
xecutarea lqr în condiții de ca
litate necorespunzătoare, dezin
teres pentru îndeplinirea obli
gațiilor de serviciu, pentru ri
dicarea calificării profesionale. 
Pentru astfel de abateri a fost 
penalizată cu rețineri din sa
lariu. în cele din urmă, întru- 
cît abaterile se repetau, între
prinderea a trebuit să-i desfa
că contractul de muncă. Măsură 
absolut legală. Deci și de data 
aceasta adevărul este altul de
ck cel pe care îl reclamă 
toarea scrisorii.

★

NICOLETA VALEANU, 
muna Cornu, jud. Dolj ; MARIA 
ȘERBAN, sat Viile, com. Cor
vin, jud. Constanța.

în anul școlar 19721973, 
funcționează institute pedago
gice de educatoare — cursuri 
de zi — în orașele Bistrița, Bo
toșani, Giurgiu și Slatina. Con
cursurile de admitere au loc 
între 20—30 septembrie. în
scrierile se fac pînă în data de 
17 septembrie. Anul acesta la 
institutele pedagogice de învă
țători și educatoare — cursuri
le fără frecvență- — nu se șco
larizează in anul I.

de- 
au-

co-

Lucrările seminarului inter
național „Statutul social-politic 
al tineretului" au continuat în 
cursul dimineții de ieri cu dis
cuții axate pe problematica re
feratelor prezentate în ziua 
precedentă și cu susținerea de 
noi referate.

„Preocupări, obiective și ex
periențe ale organizațiilor de 
tineret1 și sindicale în rezolva
rea problemelor specifice ale ti
nerei generații" este titlul refe
ratului prezentat de Valeriu 
Loțan, activist în cadrul sec
ției „Tineret muncitoresc" a 
C.C. a U.T.C. Referatul a reu
șit să ofere o imagine a preo
cupărilor organizației revoluțio
nare a tineretului din țara 
noastră privind democratizarea 
continuă a participării tinerei 
generații la viața social-politi- 
că, economică, cultural-științi- 
fică și implicit a testat eficient 
modalitățile cu rol important 
în modefarea unei cît mai op
time receptivități a organizații
lor de tineret și sindicale la

problemele specifice vîrstei ti
nere.

Cojan Elena, secretar al Co
mitetului Uniunii Sindicale din 
învățămînt, știință și cultură, 
a prezentat apoi un coreferat 
axat pe problematica pregătirii 
multilaterale a tinerilor, forma
rea personalității lor, pe aspec
tele organizării și orientării 
sistemului de învățămînt.

Partea vest-germană a adus 
în discuția seminarului refera
tul „Structura, sarcinile și pro
blemele tineretului sindicalist. 
Referatul a fost susținut de Os
wald Todtenberg, adjunctul șe
fului secției tineret din D.G.B., 
șeful delegației oaspete.

în timpul zilei de ieri par- 
tieipanții la seminar au făcut o 
vizită la Muzeul național de 
istorie.

Discuțiile vor continua în 
cursul zilei de azi, intenționînd 
să adincească problematica re
feratelor mai sus-amintite.

DORINA TURCU

CRONICA
U.T.C

Ieri seară s-a înapoiat în 
Capitală,t venind de la San
tiago de*  Chile, o delegație 
a Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul 
Nicolae Boborodea, membru 
al biroului C. C. al U. T. C., 
care a participat la cel de-al 
VII-lea Congres al Tineretu
lui Comunist din Chile.

SFTNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 10: 12,30; 
lă,30; 18; 20,30); Excelsior (orele 
3,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18.15; 20.30).

CORNUL DE CAPRA:
Victoria (orele 9: 11,15:
18,30; 20,45).

MANIA GRANDORII :
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Festival (erele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 21): Grădina Doina 
(ora 19.15); Grădina Festival (ora 
19.30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la LUmina (orele 9; 
12,30; 16; 19,30); Cotroceni (orele 
14; 16,45; 19,30); c.rfngasi (orele 
15.30; 19).

rulează la 
13,30; 16;

rulează la

pregătirii sale. Intr-un curtat, 
toate necazurile s-au abătut 
asupra sa, fără să fie cu ceva 
vinovat. „Adevărul nu poate fi 
ascuns" încheie corespondentul 
și în numele acestui adevăr so-

Stațiunea balneo-climaterică Bazna, județul Sibiu. 
L

cum afirma în 
A absolvit liceul 

dustrial, cu specialitatea mai
stru mecanic. Este angajat din 
1969 la I.P.V.I.L.F.-Arad. cu un 
salariu lunar de 1 700 lei, deci 
nu e nicidecum fără serviciu. 
Biografia sa profesională se 
constituie insă ca un capitol 
aparte, edificator în privința 
seriozității pe care o afirmă cu 
atita insistență. în ultimii 14 
ani a schimbat 15 întreprinderi 
sau instituții, îndeplinind dife
rite meserii : maistru mecanic, 
notar, corist, inspector princi
pal, referent tehnic etc. etc. 
Cum s-ar spune, anul și în
treprinderea, anul și meseria. 
Frecventele întreruperi de 
muncă, chiar prea frecvente, 
se datoresc în marea lor majo
ritate însuși autorului scrisorii 
și foarte puține au fost deter
minate de procesul de organi
zare din unele întreprinderi 
pe unde a... trecut. Tn aseme
nea condiții mai - - -
de nedreptate ? 
notă că In cazul 
nașe este vorba 
respect față de . __
adevărul, Intr-adevăr nu poate 
fi ascuns.

Cea de a doua scrisoare apar
ține Florinei Crăciun din Cra
iova. Este vorba tot de un a- 
buz. Asta după părerea 
Care sînt faptele ? După cîțiva 
ani de funcționare ca electri
cian A.M.C. la Combinatul 
chimic din Craiova, i-a fost 
desfăcut contractul de muncă. 
„Pentru cîteva abateri mărun
te- — scrie Florina. Dar des
pre ce „abateri mărunte- este 
vorba în realitate ? Să le enu
merăm : absențe repetate de la 
program, neexecutarea la timp

ELENA VOZNIC — Pitești.
Șantierul IV Găvana al Trus

tului de construcții industriale 
Pitești nu vă poate acorda spo
rul de șantier întrucît nu în
depliniți condițiile cerute de 
legislația în vigoare. Ne refe
rim la H.C.M. 1053 1959 și circu
lara C.S.O.S. nr. 2422/1968, care 
prevăd ca domiciliul permanent 
al solicitantului sâ fie în altă 
localitate decît aepea în care 
se află șantierul. Deși aveți pe 
buletinul de identitate înscrisă 
comuna Budești, jud. Ilfov, do-» 
miciliul real al dv. nu este în 
aceasta comună, lucru confir-v 
mat oficial de către consiliul 
popular al comunei.

în turneul internațional de la Seattle

IL1E NASTASE
A DEBUTAT VICTORIOS

român Uje Năstase a debutat victorios în turneul 
care are loc la Seattle (Washington). In primul

poate fi vorba 
Realitatea de- 
lui Fetii Au
de lipsă 

realitate,
de 
iar

sa.

execu- 
de filatelie- 
47, al. B con- 
poștă și difu- 

Departamen- 
telecomunica- 
a reglementa

IRINA OCOLISANU — Timi
șoara.

Instrucțiunile pentru 
tarea serviciului 
capitolul IV, art 
feră Direcției de 
zarea presei din 
tul poștelor și 
ții) or, dreptul de
punerea In circulație a unor e- 
misiuni, drept de care ați luat 
și dv. cunoștință atunci cînd 
ați semna: contractul de abona
ment Ca urmare, 
tipărite In bloc de 4 
nu se difuzează, pînă 
po zi ți unj, și in sure

Ca să puteți primi catalogul 
Yvert-1>73, trebuie să vă 
sați Filialei A.F.R. a 
membră sinteți și unde 
vați ca să fiți luată în 
dență. Numai așa cind
prinderea „Rompresfilatelia- va 
expedia catalogul îl veți putea 
primi și dv.

emisiunile 
si colitele 
la noi dis- 
obliteraUL

adre- 
cărei 
acU- 
evi- 

Intre-

Redactorul rubricii : 
MIRCEA NICOLAE

Tenismanul 
internațional __ ... __ ,____ ,_________ ___ z,
tur, învingătorul turneului de la Forest Hills l-a întîlnit pe 
americanul Glenn Gerstnar de care a dispus cu scorul de 6—4, 
6—4. Alte două rezultate mai importante : Chanfreanu (Franța) 
— R. Dell (S.U.A.) 6—4, 6—7, 6—1 ; Fletcher (Australia) — Jack 
Neer (S.U.A.) 6—2, 6—1.

• Cu prilejul unui concurs in
ternațional atletic desfășurat joi 
la Helsinki, finlandezul Laase 
Viren a stabilit un nou record 
al lumii în proba de 5 000 m plat 
cu timpul de 13’16”4/10. Vechiul 
record era de 13’16”6/10 și apar
ținea australianului Ron Clarke.

• La mijlocul lunii decem
brie va avea loc la Tokio un 
mare concurs internațional de 
gimnastică. La acest concurs 
au fost invitați să participe 
printre alții și gimnaștii sovie- 
tiei Nikolai Andrianov, Olga 
Korbut și Ludmila Turîșceva, 
medaliați cu aur la Jocurile 
Olimpice de la Munchen. în 
cadrul concursului vor mai e-

y

volua gimnaști și gimnaste din 
Ungaria, S.U.A. și alte țări.

• Campionul mondial de box 
la categoria semigrea, america
nul de culoare Bob Foster, a 
sosit la Londra. El îl va întîlni 
la 26 septembrie pe campionul 
european Chris Finnegan. A- 
cesta din urmă a fost campion 
olimpic la categoria mijlocie în 
cadrul J. O. de la Ciudad de 
Mexico. Finnegan are 28 de ani.

• Boxerul italian Antonio 
Poddu și-a păstrat ' titlul de 
campion european la categoria 
ușoară. în gala desfășurată la 
Cagliari, el l-a învins prin a- 
bandon în repriza a 11-a pe 
compatriotul său Enzo Petriglia.

PROGRAM COMPETITIONAL

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Sala Palatului (ora 18,15); 
Scala (orele 8,45; 11.30; 14,30;
17,30; 20,30); București (orele 8,15: 
11,15; 14,15; 17,15; 20,15); Favorit (o- 
rele 9,30; 12,30; 16 30; 19,30); Gră
dina Select (ora 19,30).

PESCĂRUȘUL : rulează la 
2ești (orele 15,30: 18); Grădina 
zești (ora 20).

MESAGERUL : rulează la 
pitol (orele 9; 11,15: 13,45; 16- 18,30: 
21): Grădina Capitol (ora 2r).

FUGA rulează la Lira (ora 16); 
Grădina Lira (ora 19,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Central (orele 10; 12,30- 
15: 17,30:

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9,45*  
20,15 în continuare).

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează Ia Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Feroviar 
(erele 9.15; 11,30; 13.45: 16: 18,15; 
20,30): Gloria (orele 9,15; 11,30;

BU- 
Bu-

C'-i-

13,45: 16: 18,15; 20.30): Grădina Mo
dern (ora 19); Modern (orele 9; 
11,15; 13.30: 16: 18.15: 20.30).

GENTLEMENII NOROCULUI ! 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30); Moșilor (orele 15,30; 
17,45).

PROVINCIALII : rulează la Gri- 
vlța (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30); Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,30: 20,45).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15: 20.30)

FELIX SI OTILTA : rulează la 
Munca (orele 16: 19).

PROCESUL UNET STELE : rulea
ză la Bucegi (orele 15,45: 18): 
rora (orele 9; 11.15: 13,30: 15,45 
20,15); Grădina 
Grădina Aurora (ora 19,15).

SATUL CARE MOARE r 
la Rahova (orele 15,30: 18: 20.30).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15.30: 17.45; 20).

NAUFRAGIATI TN SPAȚIU • ru-

Au-
_____ _ ; 18; 

Bucegi (ora 20):

rulează

lează la Unirea (ora 16); Grădina 
Unirea (ora 19.30).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Giulești (orele 15,30; 19,30); Mio
rița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : ruiează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

BALADA LUI GABLE HOGUE 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30): Arta (orele 
15; 17,30; 20,15); Grădina Arta (ora 
19.30).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20,30).

LUPUL NEGRU : rulează la Cos
mos (orele 15.30. 18: 20,15).

CREIERUL : rulează la Tomis
(orele 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18):
Grădina Tomis (ora 20.15).

MĂRTURISIRII.E UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 18: 
20.15).

TRET DIN VIRGINIA : rulează la

Vitan (orele 15,80; 18); Grădina VI- 
tan (era 20).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează Ia Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Laro- 
met (orele 15,30: 17.30: 19,30).

FANFAN LA TULIPE • rulează 
la Grădina Moșilor (ora 20).

nierești. 9.50 Desene animate. 19.M 
Curs de limba germană. 19.30 De 
la decizie la acțiune. 10.55 Retros
pectivă Walt Disney. 11.45 Univer
sitatea TV. 12.30 Film serial pentrj 
copii .- Delfinul Flipper. 13.90 Tele
jurnal. 17.30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limba 
engleză. 18,00 Pentru sănătatea d\. 
Alimentația și ateroscleroza. 18,15 
Satul contemporan. 18.45 Tragerea 
Loto. 18.50 Revista TV. 19.20 1091 
de seri. 19,30 Telejurnal. Marea În
trecere socialistă la zi. 20.00 Pentru 
cine sună clopoțelul. 20.15 Cuteză
tori, pășim în viață. Program de 
cîntece și versuri dedicate școlii. 
20,35 Film artistic : ..Ore de cum
pănă". Premieră pe țară. 22,15 Mu
zică ușoară. 22,30 .,24 de ore“. 22,45 
Din țările socialiste.

FOTBAL. — Reunit la Sna- 
g®v, lotul reprezentativ pentru 
meciul eu Finlanda (29 septem
brie) din cadrul preliminariilor 
C.M. 1974 are prevăzute in afara 
antrenamentelor specifice și 
două meciuri de verificare cu 
Dinamo (tineret) și Petrolul 
(tineret) — respectiv simbătă și 
duminică. SÎMBATA pe stadio
nul Republicii un interesant 
cuplaj fotbalistic : de la ora 16. 
Sportul Studențesc—Farul Con
stanța, iar de la ora 18, Dina
mo—Rapid. DIVIZIA B progra
mează duminică etapa a V-a cu 
evoluția echipelor din seria I și 
a H-a.

Studențesc iar în continuare 
de la ora 11 : Gloria—Politeh
nica Iași. Pe terenul din Parcul 
copilului de la ora 9,30 ; Grivi- 
ța Roșie—Steaua. In țară : Fa
rul—Vulcan, Precizia Săcele— 
Rulmentul Birlad, Știința Pe- 
troșeni—C.S.M. Sibiu și Univer
sitatea Timișoara—C.S.M. Su
ceava.

VINERI, 15 SEPTEMBRIE 1972
Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina 

Boema): TRASN1TUL MEU DRAG 
— ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu" ; 
„SICILIANA" — ora 20.

PROGRAMUL

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
„Bine te-am găsit, școală !“ 
Transmisiuni directe de la festivi
tatea de deschidere a anului șco
lar. 9,35 Program de cîntece pio-

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
Nansen (I). 20,30 „Iancu la Hălma- 
giu“ de Paul Everac. Interpretează 
un colectiv al Teatrului „Al 
villa" Pitești. 21,35 Agenda. 
Cluburi sportive bucureștene. 
Film documentar : „A scrie".
Dans și muzică de pretutindeni.

Da-
21,45 
22,05
22,20

HANDBAL — Etapa a IlI-a 
a campionatului divizionar fe- 

programează : In Ca- 
duminică de la ora 9 

Timi- 
și ora 11,39

minin
F‘t>U» ___ _
(teren Progresul) : ,,U‘ 
șoara—Progresul /____
(teren Giulești) in deschidere 
meciul masculin dintre Rapid— 
Politehnica Galați (div. B), 
Rapid—,.U“ București. în țară : 
Constructorul Timișoara—Rul
mentul Brașov, Mureșul Tg. 
Mure»—I.E.F.S. șl Voința 
Odorhei—Textila Buhuși.

RUGBI. — Etapa a Vl-a pro
gramează următoarele partide : 
In Capitală : pe terenul Gloria 
de la ora 9,39 Dinamo—Sportul

BASCHET. — Duminică di
mineața In divizia B are loc 
prima etapă din turul I. Sînt 
programate meciuri în aer li
ber pe terenul Floreasca între 
P.T.T. - I.E.F.S. (II) și 
„U" București—C.S.U. Pitești la 
masculin, și Progresul—Voința 
Ploiești și I.E.F.S. (II)—P.T.T, 
(feminin).

ATLETISM. — Azi de Ia ora 
16 pe stadionul Republicii în 
organizarea C.S. Școlare are loc 
un concurs internațional rezer
vat juniorilor cu participarea 
unor tinere talente ale secțiilor 
de juniori din Capitală și o 
echipă a clubului Spartakus 
Budapesta. '

BOX. — Simbătă seara de la 
ora 18, în sala Dinamo are loc 
o atractivă gală pugilistică cu 
participarea unor boxeri frun
tași din Capitală. Printre parti
cipant! remarcăm prezența lui 
Paul Dobrescu. D. Mihalcea, C. 
Stanef și alții.

20).
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Bine te-am găsit.
ȘCOALĂ!

COORDONATELE NOULUI AN ȘCOLAR

CONCEPȚII NOI 
DESPRE ÎNVĂȚĂM1NT

I
I

j
iII
1 II
*
j
țI II

Noul an școlar consemnează în statisticile sale importante 
salturi ce traduc realizările semnificative pe care Ie parcurge 
invățămîntul românesc aflat pe drumul continuu al perfecțio
nării. Astfel :
• De la 15 septembrie în invățămîntul preșcolar vor fi cu

prinși 590.000 de copii cu 84.000 mai mult decît anul trecut. 
Peste 1100 de grădinițe noi își vor deschide porțile pentru pri
ma oară : dintre acestea 900 se află în mediul rural.
• In clasa I sint cuprinși și in acest an peste 300 000 

elevi. Continuarea generalizării învățămîntului de 10 
permite cuprinderea in clasa a iX-a a 86.000 de elevi cu 20.000 
mai mult ca in anul școlar 1971/1972. De asemenea, s-au înființat 
740 dc școli de 10 ani pe lingă cele 2.416 existente.

• In în\ățămintul liceal s-a îmbunătățit raportul dintre li
ceele teoretice și cele de specialitate ajungindu-se la 1,5 1 față 
de 2 1 in anul școlar trecut. Astfel, din 856 de licee cu 91.000 de 
elevi, 496 de licee sint teoretice cu 55.000 de elevi și 360 de spe
cialitate cu 36.600 de elevi. In acest an școlar vor începe să func
ționeze 66 de licee de specialitate noi, dintre care 19 prin trans
formarea unor licee teoretice, ajungindu-se la un total de 360 
licee dc specialitate, dintre care 193 industriale, 68 agricole și 
silvice, 9 sanitare și 46 pedagogice.

• în invățămîntul profesional și tehnic sînt cuprinși aproape 
150.000 de elevi in anul I al școlii profesionale și 50.000 de 
elevi la ucenicie. în anul I al școlii de maiștri sînt înscriși 8.000 
de elevi, iar in școlile de specializare post liceale sînt cuprinși 
în anul I 11.350 de elevi. Aproape 260.000 de muncitori calificați 
vor fi școlarizați în acest an prin cursuri de scurtă durată (cu 
60.000 mai mult ca in 1971) in vederea generalizării schimbului 
II și a extinderii schimbului III. Efectivul celor 438 de școli 
profesionale — cu 29 mai multe decit anul școlar precedent 
— însumează in acest an 236.000 de elevi.

• Cele 40 de planuri de învățămînt pentru școala generală 
de 19 ani, liceu, licee și institute pedagogice de învățători 
și educatoare s-au tipărit și difuzat din timp. Din cele 56 de

de 
ani

broșuri cu programele școlare ale acestui an au fost difuzate 
peste 40, la o serie de discipline ele fiind noi sau revizuite.
• Aproape jumătate din titlurile de manuale prevăzute să 

apară pentru invățămîntul de cultură generală sînt lucrări 
noi sau revizuite. O serie de manuale se vor afla pe băncile ele
vilor pentru prima oară : Educația cetățenească (pentru 
clasa a Vl-a), Matematica pentru clasele speciale de matematică. 
Calculul numeric (anii II și III de liceu), Limbi străine (pentru 
clasele speciale). Geografia economică a lumii (pentru anii II și 
III de liceu). 741 de titluri au fost tipărite intr-un tiraj total 
de peste 20 de milioane de exemplare.

• Materialul didactic al acestui an este în valoare de circa 
93 milioane Iei, sortimentele sale fiind in proporție de peste 31 
la sută noi.
• Pentru construcțiile școlare ale acestui an s-au alocat cre

dite în valoare de 400 milioane lei, din acestea urnind să 
se realizeze 3 162 săli de clasă. 7 826 locuri în grădinițe, 2 248 
locuri in case de copii. 1 308 locuri în școli speciale. 3 524 locuri 
în internate, 75 de ateliere și laboratoare, 35 de săli de gimnas
tică.
• Peste 12.000 de ateliere școală dintre care 1.200 ateliere noi 

și 5.500 de Ioturi școlare cu o suprafață de peste 7 000 de hec
tare vor asigura în anul școlar 1972 73 pregătirea tehnico-pro- 
ductivă a elevilor din școlile generale și din licee. In școlile 
profesionale și liceele de specialitate funcționează 1.710 atelier*  
școală.

• A crescut ponderea practicii productive prin instituirea 
unui stagiu continuu de o lună Ia clasele a IX-a și a X-a ale 
școlii generale și în liceul teoretic. Ponderea instruirii prac
tice a ajuns la școlile profesionale cu absolvenți de 8 clase la 
62 la sută și pentru absolvenții de 10 clase la 72 la sută, 
liceele de specialitate această pondere este cuprinsă intre 
și 41,8 la sută din numărul total de ore.

Săptâmina 
muncii 

patriotice

Școala
noastră.
oglinda 
noastră

inițiatix ă meritorie a

C.

La
31,2

s.

(Urmare din pag. I)

desfășoară în atelierele școlare, la 
posibilitățile c6 încă din școala 
generală le are tînărut pentru a 
dobîndi o calificare, rtinistrul e- 
ducației și învățămîntului a ară
tat :

Nu spunem că se construiesc 
ateliere școlare peste tot și nu 
spunem că toate sînt foarte bune. 
Depinde și de elevi și de profe
sori ; unele sînt numai cu numele 
în sensul că au o sală în care sînt 
cîteva mese și o menghină sau 
mai multe. Acesta este însă un 
progres, fiindcă înainte nu era 
nimic acolo. Sînt ateliere în care 
Se fac lucruri inutile și altele în 
care se realizează lucruri deose
bite. Am -văzut- si maiștri care, 
cînd s-au yăzut la catedră s-au 
considerat profesori și au ținut 
doua luni de zile elevii pentru a 
lucra la rîîșfe casete înflorate cu 
niște desene nemaipomenite, care 
le păreau lor frumoase, dar în 
fond eră imposibil să faci ceva cu 
ele. Este o problemă de a lua 
măsuri pentru a se face în ate
liere lucruri folositoare și utile, 
atît pentru elevi, cît și pentru 
țară. Alții fac suporturi de flori. 
Eu cred că nu sînt atîtea flori în 
România cîte suporturi avem. Noi 
am încercat să facem lucruri uti
le în aceste ateliere și s-au reali
zat multe lucruri bune. Pentru 
absolvenții școlii generale se va 
institui un certificat de inițiere 
într-o meserie care îi va sprijini 
în alegerea unei profesiuni, cît și 
la dobîndirea mai rapidă a de
prinderilor într-o formă superioa
ră de calificare. De asemenea din 
acest an și absolvenții de liceu 
vor beneficia de atestate care le 
vor da dreptul să se angajeze în 
producție.

Referitor la îmbunătățirile ce 
vor fi aduse în acest an sistemu
lui de practică a studenților în 
unitățile productive, pe platfor
mele industriale ale țării, au fost 
relevate principii după care se va 
desfășura practica studenților. 
Pînă acum, studentul stătea lingă 
muncitor și îl observa, nota și 
cînd avea filele caietului umplu
te, se ducea cu caietul Ia profe
sor care îi dădea o notă și cu 
aceasta practica se încheia ; două 
săptămîni într-o uzină, două în 
alta. în aceste două săptămîni 
erau multe zile de introducere și 
încheiere, de cunoaștere și aco
modare la locul de muncă ; pînă 
să treacă și să învețe ceva la o 
mașină, se terminau cele 30 de 
zile de practică fără să facă ceva 
util. Acum se consideră că nu te 
duci lingă- locul de muncă, ci la 
locul de muncă, ai normă la locul 
de muncă ca și muncitorul, su
pravegherea și îndrumarea profe
sorului este alta Grija studentu
lui este să muncească, să-și facă 
norma, iar grija profesorului este 
ca studentul să cunoască aseme
nea lucrări și în cursul semestre- 
lor, nu numai în perioada de 
practică care se efectua numai 
vara. Dacă poate face acest lucru

într-o echipă de lucru în timpul 
anului, iar nu numai vara, este 
mult mai bine, capătă mult mai 
multe cunoștințe. Avînd o normă 
și făcînd o muncă productivă el 
poate fi salarizat. Dacă practica 
se va face fără plimbări prin uzi
nă. așa cum se va reuși la Poli
tehnică, în curtea căreia se va 
construi o uzină modernă, cea 
mai modernă de acest fel din 
țară, lucrul va fi foarte bun pen
tru că plimbările vor fi doar un 
fel de trecere dintr-un laborator 
în altul, va putea să-și facă și 
norme și nici nu va mai irosi 
timpul. Sînt schimbări absolut 
totale. într-o lună de zile, lucrînd 
ta o mașină, studentul va reuși 
să o și stăpînească.

înființarea unor secții de învă- 
țămînt superior în uzine este o 
idee care cîștigă teren și în acest 
sens a fost relevată existența 
unor experiențe reușite, cu rezul
tate foarte bune la Hunedoara și 
Reșița unde un număr de mun
citori din uzină urmează cursurile 
de subingineri. Ei vor să ajungă 
la treapta de inginer și urmează 
ca Politehnica din Timișoara să-și 
înființeze și ea acolo o secție în
treagă. Avînd în vedere că stu
denții unor asemenea secții lu
crează în producție, le va fi 
mult mai ușor să asimileze cu
noștințe la un curs fără frecvență. 
Evidențiindu-se și alte măsuri 
adoptate în vederea formării 
polivalente a viitorilor specialiști 
cu pregătire superioară și elimi
narea tendințelor spre o specia
lizare îngustă, s-a arătat că no
menclatorul de specialități este 
în curs de refacere. Din 70 de 
specialități ale învățămîntului su
perior tehnic, vor mai rămine 20. 
Deci certificatul unui absolvent

în loc să cuprindă 22 de specia
lități de muncă, va cuprinde de 
acum înainte numai denumirea 
domeniului larg, mecanica, de 
pildă. La Facultatea de matema- 
tică-mecanică anul trecut infor- 
maticienii și matematicienii au 
dat examen de admitere separat 
pe secții. Deci specializarea în
cepea înainte de admitere, de la 
înscriere chiar. Acum nu mai sînt 
secții, anii I și II parcurg aceeași 
materie și în al treilea an, desco
perind, de pildă, calități de. infor- 
matician mai bune decît de ma
tematician abstract, se speciali
zează ca atare informatician, ale- 
gîndu-și un anume grup de dis
cipline care vor fi pentru viitorul 
informatician și subiectul de teză 
de stat și practica o va face tot 
pe profilul acestui grup. Aceasta 
înseamnă trecerea de la speciali
tatea îngustă la profile largi, 
adică o pregătire conformă cu 
cerințele actuale. Precizînd, în 
concluzie, că anul școlar care va 
începe va aduce multe alte ele
mente noi față de anul trecut, 
ministrul educației și învățămîn
tului a subliniat că la recenta 
consfătuire de lucru de la Comi
tetul Central, în cuvîntul secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, învăță- 
mîntul a fost enumerat printre 
subiectele prioritare care trebuie 
rezolvate în cursul anului 1973 în 
cadrul mai larg al pregătirii ca
drelor care vor asigura îndepli
nirea cincinalului și a planului de 
perspectivă. în concordanță cu 
această sarcină anul școlar 
1972 1973 va cristaliza concepții 
noi pe măsura marilor planuri pe 
care le are țara noastră în ve
derea dezvoltării economico-so- 
ciale.

Pregătiri pentru deschiderea noului an școlar la școala nr. 128 
din Capitală

CE-ȘI PROPUN
ORGANIZAȚIILE U.T.C
Astăzi, cînd sărbătorim deschi

derea unui nou an școlar, ce re
prezintă încă o etapă de muncă 
intensă și pasionantă pentru mi
lioane _de elevi, -esțe^firesc să ne 
■gîndîm' 1a" - importantele respon- 
sabiiitățî âîe ufeciștifor, care for
mează atributele definitorii ale 
activității organizațiilor U.T.C. 
din fiecare unitate de învăță
mînt. Vacanța care a trecut a 
constituit un teren fertil de pre
gătire a noului an școlar, mate
rializat, nu numai în mobiliza
toarele campanii de muncă pa
triotică, dar și în seriile celor 15 
tabere profilate pe cele mai di
verse domenii ale activității șco
lare, în bogatul program al tabe
relor de instruire a secretarilor 
U.T.C. — autentice școli ale 
schimbului de experiență — me
nite să generalizeze de pe acum 
cele mai frumoase și interesante 
inițiative. De asemenea, manifes
tările sportive, cultural-artistice, 
de turism desfășurate în trimes
trul vacanței se constituie în a- 
celași argument al forțelor spo
rite ale celor aproape un milion 
de uteciști porniți astăzi din nou 
la drum pe parcursul complexu
lui program al anului școlar. A- 
vînd în vedere faptul subliniat 
sintetic de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Că școala reprezintă 
principalul izvor de cultură și 
factor de civilizație, înglobînd a- 
proape un sfert din populația 
țării, reiese mai clar locul ce-1 
reprezintă aici organizația revo
luționară a tineretului. în școală, 
Ia vîrsta adolescenței se formea
ză conștiința politică a viitoru
lui profesionist, ce trebuie să de
vină încă 
U.T.C. un 
pentru a-și 
lăturii, dar 
politice.

în noul an școlar munca ute- 
ciștilor polarizată Ia nivelul fie
cărei organizații va trebui să 
aibă în vedere toate formele de 
perfecționare ale pregătirii pro
fesionale. politice, educative, 
principalele obiective de care de
pinde calitatea fiecărui succes. 
După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în Rapor
tul prezentat Conferinței Națio
nale, școala trebuie să asigure 
pregătirea completă a unui tînăr 
pentru viață, pentru societate. 
Or, pentru a fi util societății, 
unul din primele obiective la 
care trebuie să răspundă un ute- 
cist este îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor profesionale, atît în 
dobîndirea cunoștințelor teoreti
ce, cît și a celor practice nece
sare pregătirii pentru meserie, 
pentru profesiune. Misiunea șco
lii de a lichida specializarea în
gustă, de a oferi o pregătire mul
tilaterală tineretului impune și 
organizațiilor U.T.C. un plus de 

‘ dinamism în valorificarea con
tribuției la practica tehnico-pro- 
ductivă, în conlucrarea cu orga
nizațiile U.T.C. din unități eco
nomice și agricole. Aceasta faci
litează J ’____ ____ ;
cadru specific educației prin 
muncă și pentru muncă cu vir
tuți formative imense.

De asemenea, organizațiile 
U.T.C. vor trebui să ofere va
lori educaționale fiecărei acțiuni

de la intrarea în 
militant, nu numai 

apropia tainele învă- 
și cele ale muncii

și materializarea unui

SILVIA ILIE
secretar al C.C. al U.T.C.

înscrise în programul de activi
tăți, astfel ca puterea de muncă 
a fiecărui tînăr, înțelegerea eve
nimentelor politice trăite de țara 
noastră să ofere suportul unui 
spirit de responsabilitate socială 
dobîndit în manifestări genera
toare de inițiative, entuziasm și 
dăruire. Interesul prezent în 
școală pentru studiul politic, di
versitatea formelor în care a- 
cesta este concretizat : cabinete 
de informare, dezbateri, dic
ționare și cadrane politice va o- 
feri un bun cadru studierii do
cumentelor Conferinței Naționa
le a partidului, documente ex
trem de elocvente asupra anga
jamentului plenar al întregului 
popor de a înfăptui nobila con
strucție a unei societăți socialis
te multilateral-dezvoltate. Con
siliile elevilor vor ajuta condu
cerile de școli, catedrele de ști
ințe sociale și organizațiile 
U.T.C. în aducerea la zi a ca
binetelor de științe sociale prin 
amenajarea unor panouri cu lu
crările Conferinței Naționale, vi
trine cu noi lucrări social-poli- 
tice, la confecționarea de grafi
ce, planșe, foto-montaje, elabora
rea de bibliografii, tematici pen
tru dezbateri, iar comitetele 
U.T.C. din școli vor desfășura o 
amplă muncă politico-organizato- 
rică în vederea studierii de că
tre toți elevii a acestor docu
mente.

De asemenea, o atenție deose
bită se va acorda explicării mă
surilor privind perfecționarea și 
modernizarea învățămîntului, pre
gătirea forței de muncă, îmbu
nătățirea activității educative în 
rîndul tinerilor în vederea parti
cipării la activități social-utile. 
în noul an școlar revistele șco
lare vor primi un puternic spri
jin în vederea lărgirii ariei tema
tice urmărindu-se o prezență 
mâi accentuată în paginile aces
tora a problemelor de cultură 
tehnică științifică, de orientare 
profesională, ale activității prac
tice și tehnico-productive, eco
nomice, precum și a celor poli- 
tico-ideologice, ale vieții de or
ganizație.

începutul anului școlar este 
marcat și de adunările de dări de 
seamă și alegeri la nivelul cla
selor și școlilor, momente impor
tante pentru întreaga evoluție a 
rezultatelor pe parcursul întregu
lui an. Această acțiune trebuie 
să conducă la ridicarea pe o 
treaptă superioară a vieții de or
ganizație, de afirmare a inițiati
vei și capacității politico-organi- 
zatorice a organizațiilor U.T.C.

încă din primele zile ale anu
lui se vor stabili modalitățile 
concrete de acțiune pentru înde
plinirea programelor adoptate 
astfel ca ritmul intens al unei 
bogate activități să se facă sim
țit în viața școlii de la început.

Deschiderea anului școlar mar
chează și debutul unui amnlu 
program de acțiuni educative de
dicat celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii. Con-

semnăm dintre acestea concursu
rile pe obiecte și meserii, con
cursurile profesionale și pe spe
cialități, de creație tehnică, ac
țiuni de muncă patriotică, festi
valul cultural-artistic „Republică, 
măreață vatră", festivalul elevi
lor din școlile și liceele de artă, 
festivalul folcloric, concursul „Ti
nere condeie", festivalul cineclu- 
burilor. Toate acestea vor fi 
completate la nivelul școlilor și 
județelor cu alte activități orga
nizate pe plan local în care ini
țiativa organizațiilor U.T.C. își 
va găsi un larg cîmp de afir
mare.

Toate direcțiile muncii de or
ganizație vor constitui în acest 
nou an școlar o nouă etapă a 
formării adolescentului în spiri
tul înaltelor idealuri ale formă
rii omului nou, participant activ

la făurirea undi Românii socia
liste înfloritoare. Detașamentului 
tineretului comunist prezent de 
azi pe băncile școlilor îi revine 
cinstea de a-și afirma ferm con
tribuția pe măsura entuziasmu
lui și dăruirii specifice vîrstei 
uteciste.

Sîntem siguri că sfîrșitul anu
lui școlar va consemna pe pa
nouri de onoare, în cărți de aur 
numeroase nume de uteciști 
fruntași remarcați pentru exem
plarul mod de comportare ca e- 
levi, ca membri ai organizației 
revoluționare, ca animatori ai 
cercurilor și olimpiadelor școlare, 
ca participant activi în campa
niile de muncă patriotică, pe 
șantierele tineretului. Chemarea 
organizației și, în același timp, 
urarea este ca fiecare elev să-și 
îndeplinească cît mai bine sarci
nile, să parcurgă un an fructuos, 
bogat în realizări, în toate do
meniile, pe măsura înaltelor o- 
biective asumate în fața parti
dului de școală și organizația 
U.T.C.

o
fost lansată în cadrul săptă- 
mînii muncii patriotice pio
nierești de către purtătorii 
cravatelor roșii din munici
piul Rîmnicu Vîlcea. Ei și-au 
chemat colegii din județ la o 
întrecere pentru înfrumuse
țarea localurilor de școală 
desfășurată pe întreaga du
rată a viitorului an școlar 
sub deviza „Școala noastră 
— oglinda noastră". în do
rința de a vedea primele 
roade ale acestei inițiative, 
am poposit ieri la Școala ge
nerală nr. 4 din Rm. Vîlcea.

— Aș vrea să menționez — 
ne spunea tovarășa profesoa
ră Georgeta Lupu, coman- 
danta unității — că pentru 
cei peste 500 de pionieri ai 
unității noastre, săptămîna 
muncii patriotice nu repre
zintă doar o acțiune de cam
panie, ci sînt ferm hotârîți 
sâ permanentizeze partici
parea lor la întreținerea și. 
înfrumusețarea școlii, sălilor 
de clasă, spațiilor verzi afe
rente, astfel îneît acestea să 
reprezinte cu adevărat 
oglinzi fidele ale hărniciei 
lor, ale dragostei lor pentru 
frumos.

Faptele de muncă ale pio
nierilor din această unitate 
confirmă spusele instructoa
rei lor. Zilele acestea ei ău 
participat în număr mare la 
curățenia și pavoazarea săli
lor de clasă, Ia diverse lu
crări efectuate în curtea 
școlii, în atelierele-școală și 
în seră, precum și în cele 
două parcuri din cartierul 
1 Mai pe care — altă iniția- 

lăudabilă — piorîierii 
luat în întreținere. 

Frații Mihai și Sorin Dan, 
Sulfina Stefănescu, Dan Las- 
căr, Rodica Popa sînt numai 
cîțiva din cei care se află la 
loc de cinste, printre pionie
rii harnici. Dar numărul lor 
este mult mai mare.

— Inițiativa pionierilor din 
municipiul Rm. Vîlcea, ne-a 
declarat tovarășa Florentina 
Crișan, vicepreședinte al 
Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor, a stîr- 
nit un viu ecou în rîndul 
celor peste 33 000 de pionieri 
din unitățile de pe cuprinsul 
județului Vîlcea. iar acum, în 
preajma deschiderii școlilor, 
rezultatele se arată a fi pe 
măsura entuziasmului și hăr
niciei celor care au lansat-o.
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BELGRAD 14. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Sorin Strujan 
și Simion Morcovescu, trans
mit : După încheierea convorbi
rilor cu președintele Consiliului 
Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Gemal Biedici, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Mau
rer, a plecat într-o călătorie 
prin țară. Șeful guvernului ro
mân este însoțit de tovarășii 

; Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului 
"președintele părții române în
Comisia mixtă româno-iugosla- 
vă de colaborare economică, 
Vasile Șandru, ambasadorul

de Miniștri,

Tineretul lumii

/ /VINA"
BRENDEI
L saa Pretoria 

fac auzite stri
găte de indig
nare. Diferite 
personalități sud- 
africane se în

trec în a face declarații in 
care își exprimă 
față de „cazul

„Un fapt 
condamnabil", 
nepermisă".

i „oroarea 
Schild", 
nemaiauzit și 
„O întimplare 

nepermisă , scriu ziarele 
controlate de guvernul ra
sist. Unii politicieni au^ cerut 
adoptarea de sancțiuni îm
potriva „Serviciului american 
de schimburi studențești", or
ganizație care încurajează 
vizitele în Statele Unite ale 
studenților din diferite țâri. 
Ținta concretă a atacurilor 
este Brenda Schild, studentă 
sud-africană in virstâ de 20 
de ani, fiica unui comerciant 
alb din Pretoria.

Care este, in fond, „vina" 
Brendei ? Potrivit ziarelor 
sud-africane cercurile rasiste 
din R.S.A. cer deschiderea u- 
nei anchete in legătură cu 
știrile potrivit cărora studenta 
albă, aflată într-o vizită in 
S.U.A. ca invitată a „Servi
ciului american pentru schim
buri studențești" a petrecut 
două săptâmîni in mijlocul 
unei familii de negri din sta
tul New Jersey. „Crimă" - 
strigă cuprinși de indignare 
ultrarasiștii, părinții aparthei
dului de la Pretoria. „Guver
nul trebuie să examineze a- 
ceastă problemă cu cea mai 
mare seriozitate" a cerut 
C. P. Mulder, delegat cu pro
blemele de informații al 
„partidului naționalist sud-a- 
frican".

O anchetă întreprinsă de 
un redactor al publicației a- 
mericane RAMPARTS în mij
locul familiei James Brown 
unde Brenda și-a petrecut 
cele două săptâmîni care au 
declanșat scandalul, a găsit 
că viața alături de acești oa
meni „a reprezentat pentru 
tinăra sud-africană o expe
riență minunată și reconfor
tantă". Atit familia Brown cit 
șj Brenda (chestionată prin 
intermediul unui reporter la 
ea acasă) au declarat că nu 
a existat nici un moment de 
regret".

Ei bine, tocmai o asemenea 
înțelegere, o asemenea ex
periență a armoniei nu ac
ceptă rasiștii de la Pretoria. 
Pentru ei, cele două săptă- 
mini petrecute de Brenda 
Schild împreună cu o fami
lie de culoare reprezintă un 
vot de blam asupra unei po
litici de discriminare rasială 
promovată cu încăpăținare. 
După cum remarcau unele 
ziare americane ocupindu-se 
de „cazul Schild", valul de 
critici înregistrat in cercurile 
rasiste sud-africane trezesc 
presupunerea că cercurile 
promotoare ale apartheidului 
intenționează să folosească 
cazul Brendei Schild pentru 
intensificarea campaniei lor 
împotriva programelor • de 
schimburi studențești într-un 
moment in care curentul anti- 
apartheid in rîndul studenți- 
mii sud-africane a luat o 
mare amploare, concretizată 
și în recentele demonstrații 
și greve de la Johannesburg 
și Durban.

In ce o privește, Brenda 
nu s-a lăsat intimidată^ Ea 
a declarat ziariștilor că „va 
retrăi oricind, cu bucurie, ex
periența ceior două săptă- 
mîni din mijlocul familiei 
Brown".

României la Belgrad, precum șî 
de Dușan Gligorievici, membru 
al Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă iugoslavo-româ- 
nă de colaborare economică, Iso 
Njegovan, ambasadorul Iugosla
viei la București.

Prima etapă a călătoriei a 
constituit-o Skoplje, capitala 
Republicii Socialiste Macedonia. 
Pe aeroportul orașului au venit 
în întîmpinare Ksente Bogoev, 

. președintele Consiliului Execu
tiv al R. S. Macedonia, Vancio 
Apostolski, vicepreședintele A- 
dunării republicane, Meti Krliu, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
xecutiv, și alți reprezentanți ai 
organelor republicane si orășe
nești.

La sediul Adunării republica
ne au avut, apoi, loc convorbiri 
între tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Ksente Bogoev. La 
convorbiri au participat persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe 
șeful guvernului român și con
ducători ai organelor de stat 
ale R. S. Macedonia. Intr-un 
spirit de lucru și înțelegere re
ciprocă au fost discutate rezul
tatele colaborării ______ _
dintre întreprinderi românești 
și întreprinderi din Macedonia 
în domeniile minier, metalurgic, 
al industriei chimice și din alte 
ramuri și au fost examinate noi 
posibilități de extindere a co
operării economice.

După amiază, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat ora
șul Skoplje. Refăcut după cu
tremurul din anul 1963, care a 
distrus cea mai mare parte a 
clădirilor, orașul constituie azi 
un simbol nu numai al muncii 
pline de abnegație a locuitori
lor săi, ci și o strălucită expre
sie a frăției popoarelor iugosla
ve și a solidarității internațio
nale, manifestată prin ajutorul 
acordat pentru înlăturarea ur
mărilor calamității. Parcurgînd 
principalele artere pe care se 
înalță sute de blocuri noi, gaz
dele au ținut să prezinte și po
liclinica „București", precum și 
cele cinci blocuri construite de 
țara noastră.

în amintirea vizitei, președin
tele Adunării orășenești, Drago- 
liub Stavrev, a oferit șefului 
guvernului român o monografie 
a capitalei Macedoniei și o 
stampă înfățișînd orașul în se
colul al XVII-Iea.

economice

remarcau unele

P. nicoara

Convorbiri

romano
italiene

Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul comerțului ex
terior, a fost primit, joi Ia 
prânz. la Palazzo Chigi — 
sediul Consiliului de Miniș
tri — de către Giulio An- 
dreottti, primul ministru al 
Italiei.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire cordială. în ca
drul căreia au fost abordate 
posibilitățile de lărgire în 
continuare a schimburilor 
dintre Italia șl România, u- 
tllizîndu-se mai intens po- 
sibilitățile existente de co- 
operare tehnică, economică 
și industrială, și în special, 
extinderea cooperării bilate
rale și pe terțe piețe.

Joi seara, tovarășul Ion Pă
țan s-a IntUnit cu Matteo 
Matteotti, ministrul comerțu
lui exterior al Italiei. în ca
drul convorbirii ce a avut loc 
a fost analizată dinamica 
schimburilor economice și 
comerciale româno-italiene 
și au fost trecute în revistă 
acțiunile susceptibile să ducă 
la o liberalizare și sporire a 
contingentelor de mărfuri 
românești pe piața italiană, 
în perspectiva încheierii pro
tocolului comercial pe 1973.

Tratativele dintre
cele două state

germane

♦ Stabilirea de 
relații diplomatice 
intre R.P. Polonă
și R.F. a Germaniei

Guvernele R. P. Polone și 
R.F. a Germaniei au căzut de 
acord să stabilească relații di
plomatice și să deschidă amba
sade la Bonn și Varșovia, ince- 
pind de la 14 septembrie, se 
arată in comunicatul comun cu 
privire la vizita oficială de doua 
zile a ministrului afacerilor ex
terne al Poloniei, Stefan Ol- 
szowski. in R.F.G., relatează a- 
genția P.A.P.

Comunicatul relevă că Ștefan 
Olszowski a fost primit de can
celarul R-F. a Germaniei. Willy 
Brandt, și a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe 
Walter Scheel. Convorbirile au 
fost pătrunse de dorința de nor
malizare in continuare a rela
țiilor și colaborării pașnice de 
perspectiva intre cele două țări.

Delegațiile oficiale ale R.D. 
Germane și R.F. a Germaniei, 
conduse de secretarii de stat 
Michael Kohl și Egon Bahr, 
s-au întrunit la 13 și 14 septem
brie în capitala R.D.G. După 
cum este cunoscut, delegațiile 
R.D.G. și R’F.G. duc tratative 
in vederea elaborării unui tra
tat care urmează să reglemen
teze relațiile de principiu intre 
cele două state germane.

în declarațiile făcute presei. 
M.Kohl și E.Bahr și-au expri
mat satisfacția pentru progre
sele înregistrate in desfășurarea 
tratativelor, care, au arătat ei. 
au ajuns intr-un stadiu inten
siv.

Cele două părți au convenit 
să se întâlnească din nou la 
septembrie la Berlin.
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Conferința cvadripartită 
in problema

Ieri, la Paris a avut loc cea 
de-a 159-a ședință plenară a 
Conferinței cvadripartite în pro
blema Vietnamului.

Nguyen Thi Binh, conducăto
rul delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, s-a re
ferit la declarația publicată de 
G.R.P. Ia 11 septembrie în legă
tură cu stabilirea păcii în Viet
nam. Vorbitoarea a arătat că 
dacă guvernul Statelor Unite 
răspunde pozitiv la cererile ex
puse în declarație, pacea va fi 
în curînd restabilită și aceasta 
este

încheierea vizitei 
lui H. Kissinger 

la Moscova
După cum transmite agenția 

TASS, în conformitate cu acor
dul realizat anterior. Henry Kis
singer. consilier special al pre
ședintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, s-a a- 
flat în Uniunea Sovietică între 
10 și 14 septembrie.

In timpul șederii sale la Mos
cova, Kissinger a avut convor
biri cu Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U-S-, și 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al UJLS.S. Au 
fost examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor sovieto- 
americane după întîlnirea la ni
vel înalt, din mai ac., proble
me legate de reluarea, într-un 
termen cît mai scurt, a convor
birilor asupra limitării înarmă
rilor strategice și au fost tre
cute in revistă probleme inter
naționale care prezintă interes 
pentru cele două țări. A fost a- 
nalizată înfăptuirea acordurilor 
bilaterale încheiate în timpul 
întâlnirii Ia nivel înalt, părțile 
apreciind că există de pe acum 
rezultate substanțiale în acest 
domeniu și că se pot aștepta noi 
succese. S-a convenit să fie con
tinuate, în luna septembrie, la 
Washington, convorbirile pentru 
realizarea unui acord comercial.

Ambele părți au reafirmat im
portanța continuării practicii 
schimburilor de păreri în pro
bleme de interes reciproc, in 
diferite forme și la diferite ni
veluri, inclusiv la cel mai înalt 
niveL

în interesul popoarelor viet-

IN CAPITALA EGIPTEA- 
s-au încheiat, după patru 
de dezbateri, lucrările con-

NA
zile —-------------------------- -
ferinței miniștrilor de externe 
ai statelor membre ale Ligii 
Arabe, relatează Agenția M.E.N. 
Mahmoud Riad, secretarul ge
neral al Ligii, a afirmat că unul 
din principalele rezultate ale 
conferinței îl constituie hotări- 
i ea de a crea „Comitetul celor 
zece", alcătuit din miniștri ai 
afacerilor externe și ai apără
rii. Rolul acestui organism, a 
spus Riad este „de a întocmi un 
plan arab de acțiune în con
formitate cu actuala fază a si
tuației din Orientul Apropiat și 
de a fixa o dată pentru reuniu
nea la nivel înalt a statelor 
membre ale Ligii".

Tensiunea 
din Irlanda de Nord
• ÎN IRLANDA DE NORD 

continuă să domnească o at
mosferă de tensiune. La Belfast, 
o acțiune a elementelor extre
miste s-a soldat cu un mort (al 
558-lea in ultimii trei ani) și 
un rănit, în timp ce în cîteva 
localități mai mici, între care 
Mitford și Carrickfergus, au 
avut loc demonstrații de pro
test, inițiate de grupările pro
testante, împotriva forțelor bri
tanice. Pe de altă parte, ulti
mele 24 de ore au adus o ex
tindere a grevei parțiale a mun
citorilor protestanți de la cen
tralele electrice, declanșată în 
semn de protest față de dispu
nerea unor efective engleze în 
apropierea uzinelor.

• LA HAVANA A FOST 
SEMNAT UN PROTOCOL de 
colaborare între Comitetul de 
Stat al Radioteleviziunii Româ
ne si Institutul cubanez al Ra
diodifuziunii si Televiziunii 
(I.C.R.).

Vietnamului
înnamez și american, al păcii 

lume.
Vorbind în numele delegației 

guvernului R. D. Vietnam, 
Nguyen Minh Vy a declarat că 
delegația aprobă și sprijină pe 
deplin cererile înscrise în de
clarația din 11 septembrie a 
G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

După cum menționează agen
ția V.N.A., partea americană a 
reacționat negativ la propune
rile rezonabile și practice con
ținute în declarația din 11 sep
tembrie a G.R.P.

• 240 000 DE MEMBRI ai 
Uniunii sindicale a muncitorilor 
de la câile-ferate naționale ja
poneze (Kokura), in cooperare 
cu 50 000 de membri ai Uniunii 
sindicatelor mecanicilor de lo
comotivă (Doro), au declanșat 
joi in întreaga Japonie o acțiu
ne de „încetinire deliberată a 
mersului trenurilor-, in semn 
de protest împotriva sancționă
rii de către administrație a 
unui număr de 34.873 de sindi
caliști care au participat la ac
țiuni greviste in campania de 
primăvară.

Incident neobișnuit
• UN INCIDENT CU TOTUL 

NEOBIȘNUIT s-a produs, în 
urmă cu cîteva zile, pe aero
portul din capitala Indoneziei 
— Djakarta. Comandantul unui 
avion aparținînd companiei 
„Pan American", avînd la bord 
117 pasageri, a încetat din via
ță în timpul manevrei de ate
rizare. Din fericire, co-pilotul 
a preluat imediat comanda a- 
paratului. reușind să aterizeze 
cu bine. Pasagerii au aflat des
pre acest deces abia în momen
tul în care părăseau nava.

mat satisfacția față de inițiati
va președintelui Irakului de a 
contribui Ia normalizarea rela
țiilor dintre cefe două Yeme- 
nuri.

• POTRIVIT agențiilor in
ternaționale de presă, în Viet
namul de sud se intensifică ac
țiunile unităților Frontului Na
țional de Eliberare. în cursul 
ultimei săpțămîni, patrioții au 
declanșat atacuri puternice a- 
supra pozițiilor trupelor regi
mului de la Saigon.

Inițiativă irakiană
• PREȘEDINTELE CONSI- 

LIULUI PREZIDENȚIAL AL 
REPUBLICII ARABE YEMEN, 
Abdul Rahman Iriani. l-a pri
mit pe Sattar Al Jiwari, mi
nistrul irakian al educației, care 
a sosit într-o vizită oficială ia 
Sanaa. Sattar Al Jiwari â trans
mis cu acest prilej un mesaj 
din partea șefului statului ira
kian. Ahmed Hassan Al Bakr, 
într-o declarație făcută ziariști
lor la sfirșitul întrevederii, Ab
dul Rahman Iriani și-a expri-

La Budapesta se desfă
șoară lucrările unei reuni
uni științifice internaționale 
consacrate sărbătoririi a 500 
de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Doja. Manifesta
rea este organizată de Insti
tutul de istorie al Academiei 
de Științe în colaborare cu 
Societatea de științe istorice 
din R. P. Ungară. La lucră
rile reuniunii participă, ală
turi de delegați din mai mul
te țări europene, și un grup 
de istorici români, format 
din prof. univ. Ștefan Pas- 
cu, rectorul Universității Ba- 
beș-Bolyai din Cluj, prof, 
univ. Ștefan Ștefănescu, pre
ședintele secției de istorie 
și arheologie a Academiei de 
științe sociale și politice, dr. 
Ludovic Demeny, șef de sec
tor la Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga", dr. Paul 
Cernovodeanu, cercetător 
principal la același institut.

în cadrul reuniunii istori
cii români au prezentat co
municări în legătură cu si
tuația țărănimii și mișcările 
țărănești din centrul și sud- 
estul Europei din secolele 
XV—XVII, comunicări care 
s-au Uucurat de un larg in
teres în rîndurile participan- 
ților.

întîlnirea de la mie
zul nopții

Am ajuns la Camaguey 
seara tîrziu, după o călăto
rie de aproape o zi întreagă, 
al cărei traseu, început di
mineață la Havana și con
tinuat apoi cu Matanzas, 
Santa Clara și Siego de A- 
vina, îl înregistrasem numai 
din goana autobuzului. Aici, 
la Camaguey, grupul nostru, 
format din vreo 20 de zia
riști din tot atîtea țări, urma 
să se întîlnească și să se a- 
lipcască brigăzii internațio
nale „Julio Antonio Mella", 
care construise în mai puțin 
de șase luni, prin muncă pa
triotică, școala secundară de 
tip rural „Ceiba-7".

In cantonament era deja 
liniște. Brigadierii se culca
seră desigur. Doar cîțiva mai 
întîrziau în sala de mese, în 
jurul unei sticle de bere, 
așteptînd ceva. Probabil pe 
noi. De mine s-a apropiat 
un tînăr care m-a întrebat 
în spaniolă :

— De que pais eres usted ? 
De Rumania ?

Mă aflam de cîteva zile în 
Cuba și începusem să prind 
înțelesul cîtorva cuvinte spa
niole. Am priceput că mă 
întreabă din ce țară sînt și 
era cît pe-aci să-i răspund : 
„Si, de Rumania". Am ob
servat însă brusc, abia a- 
tunci, uniforma albastră a 
detașamentelor noastre de 
pregătire militară și am ex
plodat :

— Zi-î, frate, pe româ
nește, ca sâ te înțeleg și eu !

Âșa l-am cunoscut pe Ghe
orghe Babacea, conducătorul 
grupului celor șase brigadi
eri români care au muncit 
cot la cot cu alți aproape 
200 din 27 de țări ale lu
mii la construcția școlii. 
Apoi i-am cunoscut și pe 
ceilalți. Am intrat în dor
mitorul lor, i-am trezit din 
somn _și, la miezul nopții, am 
băut împreună o sticlă de 
țuică bătrână, in cinstea cu
noștinței noastre, in timp ce 
ei mă îndemnau mereu, cu 
cuvinte sau din priviri, să 
le spun ce mai e ..pe-acasă“. 
Acum, după ce terminaseră 
cu calificative demne de 
laudă școala, brigadierilor 
li se oferise de către gazde 
o excursie de o lună de zile 
prin. Cuba și totul era, fără 
îndoială, frumos, atrăgător, 
inedit mai ales, însă dorul 
de țară începuse $i el să-i 
răscolească.

— Nu-i nimic, băieți, le-am 
spus. Mai sînt două săptă- 
mîni.

— 17 zile, m-a corectat 
Vasile Gheorghe. Și i-am 
înțeles aritmetica simplă ca
re îl făcea să socotească 
mai bine decît mine.

Ințr-un tîrziu, ne-am des
părțit. Le-am strins pe rînd 
mina : lui Traian Dumitres
cu, buldozerist Ia stația 
T.M.B. Pitești ; lui Vasile 
Gheorghe, și el buldozerist, 
la Ploiești, care doar cu vreo 
trei luni înainte de a veni 
în Cuba se mutase într-un 
apartament proprietate per
sonală : Iui Ovidiu Istrate, 
dulgher pe șantierul de lo
cuințe Ploiești-Vest; lui 
Nicolae Varvaroi, dulgher la 
I.C.5LLA.-Chitila: Iui Ion 
Ene. sudor la întreprinderea 
„Ciocanul" din Tîrgoviște; 
și lui Gheorghe Babacea, ac
tivist la comitetul L’.T.C. al 
sectorului construcții din 
Capitală, cel căruia îi năs
cuse nevasta un băiat în 
timp ce el se afla aici, la mii 
de kilometri de România. 
Ne-am despărțit însă doar 
pentru cîteva ceasuri. De a 
doua zi aveam să continuăm 
impreună călătoria prin 
Cuba.

Toți la un loc au 
înălțat o școală

Intr-o altă seară, la San
tiago de Cuba de data a- 
ceasta, după ce ne-am întors 
dintr-o vizită făcută la for
tăreața Moncada, asupra că
reia s-a dat asaltul de la 26 
iulie, ne-am adunat din nou 
împreună și ne-am așezat pe 
iarba din jurul dormitorului 
nostru. N-am făcut-o ca in 
alte dâți. pentru a sta de 
vorbă despre orice ne trece 
prin minte sau pentru a par
ticipa la o nouă seară cultu
ral-distractivă a brigăzii, ci 
cu un alt scop ; îi invitasem 
să-mi vorbească despre mun
ca lor, despre școala care va 
purta întotdeauna urmele 
roiinilorjor. Și, unul după al
tui sau în aceiași timp. Nicu, 
Vasile. Ovidiu. Gicu, Ene și 
Traian (ne spuneam pe nume 
de-acum) mi-au vorbit ore 
in șir despre construcția pe 
care au inăițat-o. împreuna 
cu ceilalți, despre ce a in- 
semnat_pentru ei această ex
periență unică in viața unui 
om.

Cunoștința cu Cuba și ca 
viitorul șantier al școlii, aliat 
la cîteva zeci de kilometri de 
Havana, au făcut-o într-o zi 
de la jumătatea Tui ianuarie, 
cind la noi în țară e plină 
iarnă, iar acolo au trebuit, 
încă de ia aeroport, să-și dea 
jos paltoanele și hainele și 
să rămină numai în cămașă. 
Lucrul efectiv l-au început 
mai tîrziu. pe 26 ianuarie, 
după ce, intr-o intîlnire avu
tă cu tovarășul Fidel Castro, 
care le-a vizitat șantierul, 
s-au angajat sâ termine to
tul in sase luni. Aveau de 
construit nu numai cele pa
tru edificii ale scobi propriu- 
zișe, ci și laboratoare, dor
mitoare pentru elevi, locuin
țe pentru profesori, terenuri
le complexului sportiv. Era. 
pentru un ritm norma! de 
lucru, treabă de aproape un 
an de zile—

Cele 11 grupe alcătuite, 
după specialități, din ma
ghiari. germani, cubanezi, 
cehi, japonezi, sovietici, viet
namezi, finlandezi, români 
e^c. ?* ’au luat de la primele 
lovituri de cazma misiunea 
în serios. Atmosfera de în
trecere ambițioasa, căreia i 
s-au precizat din primele zile 
și elementele organizatorice, 
exista firesc, ca o condiție a 
priceperii și măiestriei pe 
care fiecare muncitor se sim
țea dator s-o dovedească. Bi
neînțeles, la început lucruri
le au mers mai greu. „Au

mers mai greu pentru ■ că nu 
prea ne înțelegeam, zice a- 
cum Ion Ene. Și dacă nu te 
înțelegi cu omul decît prin 
semne, de vorbit mai poți 
vorbi, dar de muncit nu". 
Băieții noștri au învățat 
însă destul de repede spanio
la. La sfîrșitul celor șase luni 
de muncă, după ce ni-am în
tâlnit cu ei, asistam cu plă
cere la discuțiile pe care le 
purtau dezinvolt, în cea mai 
corecta spaniolă, atit cu coh- 
ducătorii brigăzii, cit și cu 
fetele care le cereau relații 
despre România. De multe 
ori eu însumi am renunțat la 
serviciile translatoarei de 
franceză pentru a-i asculta 
pe ei, tradueîndu-mi direct 
de la sursă.

Rezultatele acestei dorințe 
unanime de a fi la înălțime, 
de a arăta tot ce știi, nu s-au 
lăsat așteptate. Montajele pri
mului corp al școlii s-au ter-

ale timpului liber, au fost la 
fel de riguros organizate. Ele 
au însemnat prilejuri de cu
noaștere reciprocă, de apro
piere între tineri care pînă 
nu de mult nici nu se cu
noșteau constituindu-se în- 
tr-o adevărată și ampla ac
tivitate politico-educâtivă. 
N-a existat săptămînă în 
care brigadierii să nu fie 
invitați la ziua unei dele
gații sau alteia ; n-a exi
stat eveniment care să nu 
fie sărbătorit așa cum se cu
vine prin expuneri, întîlniri 
cu personalități sau oameni 
ai muncii, vizionări de filme, 
toasturi: în ziua de 1 Mai în
treaga brigadă a luat loc în 
tribuna din marea Piață a 
Revoluției; la 26 iulie — de 
asemenea. Sfîrșitul fiecărei 
săpțămîni era marcat de alte 
întreceri, care mutau compe
tiția de pe șantierul școlii pe 
terenurile de sport, precum

„Șase meșteri 
mari" ...șase luni 

ia Cuba

însemnări de DUMITRU MATALĂ

minat cu aproape două săp- 
tămîni mai devreme față de 
termenul fixat; cel de al doi
lea edificiu a fost și el gata 
mai înainte. Grupele în care 
au muncit băieții noștri au 
obținut, în toate cele patru 
etape pe care s-a desfășurat 
întrecerea socialistă, steagul 
roșu al fruntașilor. „Noi am 
turnat betoanele la plafoane", 
își aminteau, în seara discu
ției noastre, Nicu și Ene ; 
„Eu am făcut nu mai știu 
cîte cofraje", adăuga Ovidiu; 
„Eu cred că am montat 3 000 
metri de plintă de faianță", 
socotea, aproximativ, Baba
cea. Nici unul din ei n-a a- 
vut, pe toată durata construc
ției, nici măcar o oră absen
ță nemotivată.

Și toți la un loc, construc
torii veniți din cele 27 de 
țări, au înălțat o școală. O 
școală care trebuia termina
tă in șase luni, ia 30 iulie. In 
telegrama pe care brigadie
rii au trimis-o lui Fidel Cas
tro la sfîrșit raportau că au 
încheiat lucrările cu aproape 
o lună înainte de termen.

„Vă mulțumim, tineri 
brigadieri"

Ne vorbește directorul ta
berei de muncă, Luis Felipe 
Vasquez : „Organizarea aces
tei brigăzi a fost o inițiativă 
a F.M.T.D., prin care s-a ur
mărit acordarea unui sprijin 
direct, concret, în eforturile 
ce dezvoltare a învățământu
lui și de legare a lui cu mun
ca productivă, pe care le de
pune Cuba în prezent. Cei 92 
de brigadieri, sosiți din Asia, 
Africa, Europa. America de 
Nord și America Latină, că
rora li s-au adăugat cei 133 
cc brigadier: cubanezi, s-au 
achitat cu cinste de această 
înaltă misiune. El au dat do
vadă de o frumoasă atitudi
ne revoluționară, de un en
tuziasm specific tinereții. în- 
țelegînd rolul politic al obiec
tivului pe care erau chemați 
sâ-I ridice cu miinîle lor. Din 
primele zile încă ei au fost 
cei care au făcut propunerea 
de a prelungi durata zilei de 
muncă de la opt la zece ore 
și cei care l-au respectat a- 
poi, fără nici o abatere, de-a 
lungul întregii perioade. Cele 
patru etape de •emulacion-, 
de întrecere socialistă, au în
semnat doar un cadru firesc 
de punere în valoare a dorin
ței lor de afirmare, izvorind 
dintr-o necesitate obiectivă 
de a urmări nu atit locul u- 
neî echipe sau alteia, cît mo
dul în care ne respectam ter
menele, propriile angajamen
te asumate.

Acum școala este gata. 
Prin construirea ei statul cu
banez a realizat economii în 
valoare de peste 1 400 000 pe
sos. Le mulțumim tuturor 
brigadierilor pentru această 
frumoasă înfăptuire".

Zile de muncă, zile 
de recreere

Alături de orele dăruite 
muncii, celelalte momente.

și de dans, de muzică, de voie 
bună.

Așa cum ei înșiși au par
ticipat la acțiunile inițiate dc 
ceilalți, băieții noștri i-au in
vitat și ei pe brigadieri la 
„Ziua României" șî la aceea 
dedicată semicentenarului or
ganizației U.T.C. Le-au pre
zentat cu acest prilej o scurtă 
expunere, o expoziție despre 
viața și activitatea tineretu
lui român, un film documen
tar despre munca studenților 
români și filmul artistic „Cân
tecele mării". „Pe la 12 noap
tea, în ajun, am terminat de 
aranjat totul: fotografiile, 
stegulețele — își amintesc ei 
acum. A doua zi, cînd au în
ceput să vină oaspeții, am a- 
vut o sumedenie de cereri 
pentru stegulețe. Nici n-am 
putut să le dăm tuturor ce
lor care doreau. Le-a plăcut 
foarte mult steagul româ
nesc".

Și nu numai atit. Pentru 
sărbătorirea semicentenaru
lui U.T.C. ei s-au angajat să 
cinstească evenimentul și 
prin ceea ce făceau, și știau 
să facă bine, în fiecare zi, 
timp de zece ore. Mai multe 
zile Ia rind au rămas peste 
program și au lucrat, împre
ună. pînă noaptea, la monta
je. Gestul acesta devine poa
te cel mai frumos omagiu a- 
dus de șase tineri români, la 
aproape zece mii de kilome
tri depărtare de țară, aniver
sării pe care a trăit-o în a- 
cest an organizația noastră. 
Un omagiu anonim, pe care 
îl aflăm abia acum, după 
multă vreme, dar care pen
tru ei, singurii care îl știau 
în acele zile, însemna încă 
un_ imn tăcut închinat țării. 
Alături de celelalte fapte și 
prilejuri dedicate României, 
el a contribuit firesc la cu
noașterea mai apropiată, în 
rîndul unor tineri din 27 de 
țâri, a acestor meleaguri pe 
care trăiesc și muncesc ei.

Datoria fiecăruia din
tre noi

Conferință de presă. Inter
locutor; Alain Therouze, se
cretar general al F.M.T.D. A- 
flăm că inițiativa creării bri
găzii internaționale din Cuba 
se înscrie în rîndul altor ini
țiative de largă respirație în
treprinse de F.M.T.D. în di
verse țări, cu scopul ca tine
retul lumii să-și manifeste în 
mod activ, concret, solidari
tatea cu mișcarea progresis
tă a tuturor popoarelor. 
După încheierea cu succes a 
lucrărilor Ia școala „Ceiba- 
7", o altă intenție de viitor a- 
propiat este construirea, în a- 
celași mod, a unui spital în 
Vietnam. Experiența de aici 
este deci în același timp un 
îndemn de a duce mai depar
te reușitele ei. Dincolo de 
rezultatele imediate, vizibile, 
ale acestei acțiuni, semnifi
cațiile ei îmbracă sensurile 
unui eveniment de ordin po
litic pentru tineretul din în
treaga lume. Școala este, în- 
tr-adevăr, terminată, dar 
munca brigadierilor nu s-a 
încheiat încă. Fiecare parti

cipant la această operă are 
datoria ca, întors în țara lui, 
să ducă mai departe exem
plul de solidaritate cucerit 
aici, să fie un înflăcărat pro
pagator al ideilor de priete
nie, de pace, pe care aici le-a 
susținut prin însăsi prezența 
și munca sa. „Lupta tinere
tului lumii se încadrează fi
resc și necesar în lupta în
tregii lumi progresiste, iar 
datoria morală a fiecăruia 
dintre noi este să ne aducem 
o contribuție activă, pe mă
sura capacității sale, la vic
toria ei".

„Que se sepa"
. „Să se știe". Este o expre

sie care intrase în vocabula
rul cotidian al brigadierilor, 
ca o adevărată parolă de re
cunoaștere. „Que se sepa" — 
spuneau ei, cînd terminau fi
nisajele încă unei săli de cla
să; „Que se sepa" — adău-^ 
gau după cîteva zile, cînd 
turnau ultimele plăci de be
ton la intrare sau plantau 
ultimii puieți în jurul școlii. 
Erau momente care nu aveau 
să între în cronica scrisă a 
complexului construit de ei, 
dar care voiau să rămină îm- 
plîntate între ei — pentru a- 
ducere aminte.

Asemenea momente mi-au 
fost relatate și dc brigadie
rii noștri. în lungile dialoguri 
pe care le-am avut pe șose
lele Cubei, întîmplări adevă
rate ce constituie o a doua 
biografie a celor șase luni de 
muncă, la fel de trainică cum 
este școala însăsi.

„Săpam într-o zi la o fun
dație, povestește Vasile 
Gheorghe. Pe acolo se sapă 
cu o lopată cu coadă scurtă, 
dar eu nu eram obișnuit cu 
ea. Mi-am făcut rost de o 
coada lungă și am- aplicat-o 
la lopată. Cei patru cubanezi 
cu care lucram se uitau din 
cînd în cînd la mine și zîm- 
bcau. își ziceau probabil că 
nu prea mă îndemn la trea
bă. Dar la sfîrșitul zilei, cir.d 
a? văz.ut săpasem aproape 
cît toți patru la un loc, n-au 
mai zis nimic. învățaseră și 
ei ceva de la mine".

„In prima săptămînă, își a- 
mintește Ovidiu Istrate, vine 
la bancul meu de dulgher 

echjpă și mă întrea
bă, în glumă, dacă știu cum 
se bate un cui cu tesla. Eu 
i-am răspuns că, dacă vrea, 
pot să-i arăt cum se bate un 
cui cu tesla fără să pui mina 
Pe el. Și i-am arătat. A ple
cat rîzînd și zicînd: romana 
picaro, adică simpatic-4.

I-am întrebat apoi pe toți 
ce prieteni si-au făcut iii 
rîndul celorlalți brigadieri. 
„Eu m-am împrietenit cu Pe
dro, un negru", zice Nicu 
Varvaroi. „De ce?“, am in
sistat. „Pentru că lucra bine". 
„Eu cu un cubanez. Toni", 
zice și Traian Dumitrescu. 
Apoi adaugă fără să-1 mai 
întreb : . „pentru că lucra 
bine". Ovidiu și Babacea s-au 
împrietenit cu doi japonezi: 
„Ne-a plăcut de ei pentru că 
nu stăteau o clipă, iar dacă 
n-aveau nimic de făcut dă
deau ajutor la alții" — se ex
plică ei.

Sînt, fără îndoială, întîm- 
plari și cuvinte care vor ră- 
mîne doar undeva într-un 
colț al memoriei, pentru a fi 
scoase la iveală din cînd în 
cînd, la cîte o intîlnire în- 
tîmplătoare. Sau și le vor 
povesti ei singuri,’ cînd îsi 
vor aminti de Pedro, de Toni, 
de Anatoli Iasko, așa cum și 
aceștia își vor aminti, cu si
guranță, de Gicu, de Traian, 
de Vasile, de Ene. Sînt amă
nuntele care nu vor mai în
căpea în istoria scrisă a șco
lii, dar fără de care aceasta 
nici n-ar fi existat. De aceea 
țin să le povestesc acum. în 
această pagină dc ziar. Asa. 
Que se sepa.

Inaugurarea dinain
tea despărțirii

La un alt miez de noapte, 
la fel cu cel în care mă întâl
nisem cu cei șase brigadieri 
români, a avut loc festivKh- 
tea inaugurării. S-au rostit 
atunci cuvinte calde, s-au 
ciocnit pahare în sănătatea 
celor prezenți, iar brigadie
rii au avut prilejul să v4adă 
pentru ultima dată, înainte 
de plecare, rodul muncii lor, 
care rămînea acolo pentru 
totdeauna. Tovarășul Fidel 
Castro, prezent și de data a- 
ceasta, a apreciat în cuvînta- 
rea sa că, deși a fost con
struită în timp record, aceas
ta este una din cele mai bune 
școli ale Cubei, ș/, desigur, 
nici nu putea fi altfel, oda
tă ce din fiecare țară veni
seră cei mai buni muncitori, 
fiecare un mare meșter în 
meseria lui. Apoi strîngeri de 
mîini, felicitări date cu toa
tă sinceritatea, legăminte de 
prietenie, de aducere aminte. 
Brigadierii își strîngeau mîi- 
nile simțind în același timp 
și o strîngere de inimă. Pen
tru ei era începutul despăr
țirii. Despărțire care a și so
sit, cu cîteva ore mai tîrziu.

Acum, în școala „Ceiba-7" 
zgomotele muncii au încetat 
de mult și nu mai lasă loc 
nici ecourilor să străbată 
prin ziduri. în locul lor, în 
preajma acestui început de 
nou an școlar, au pus stăpi- 
nire pe toată întinderea vo
cile de clopoțel ale celor 500 
de copii ca e au și năvălit în 
clase. Și totuși, cu siguranță 
nu s-a uitat nimic din ceea 
ce se întîmpla aici cu cîtva 
timp în urmă. In fața școlii, 
un monument săpat în pia
tră, semănînd cu o scoică sau 
cu o navă cosmică, stă ne
clintit, mărturie trainică a 
trecerii pe aici a brigăzii in
ternaționale „Julio Antonio 
Mella". Pe suprafața lui poa
te fi citit, săpat de o mină de 
artist, un singur cuvînt în 
mai multe limbi: „solidarity", 
„solidarnosti", „sol idari dad". 
Alături de ele, în același ioc, 
cuvîntul este încrustat si în 
limba română.
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