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VASLUI
Comitetul județean Vaslui al Partidului Comunist Român vă 

raportează cu deosebită satisfacție, mult iubite șl stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industria jude
țului nostru au realizat în ziua de 8 octombrie a.c, planul pro
ducției global-industriale pe primii trei ani ai cincinalului.

Acest succes este rezultatul transpunerii în viață, de către 
toți muncitorii, inginerii, tehnicienii șl maiștrii din industria

COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

(Continuare în pag, a Vil-a)

ILFOV
Lucrătorii ogoarelor județului 

Ilfov au Încheiat lucrările de 
insămînțare a griului, orzului 
și a culturilor pentru masă ver
de. în telegrama adresată cu 
acest prilej de Comitetul ju
dețean de partid C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU se spune j

„Acest succes important se 
datorește muncii entuziaste a 
mecanizatorilor, cooperatorilor 
și specialiștilor care, apliclnd în 
viață indicațiile prețioase date 
de dumneavoastră în scrisoarea 
adresată organelor și organiza
țiilor de partid, tuturor oame-

(Continuare în pag. a Vil-a)

ÎNTR-0 ATMOSFERA DE PUTERNIC ENTUZIASM, DE DEPLINĂ ADEZIUNE EXPRIMATĂ DE MIILE DE CETĂȚENI 
FAȚĂ DE ACTIVITATEA LABORIOASĂ Șl RODNICĂ PE CARE O DESFĂȘOARĂ SECRETARUL 

GENERAL AL PARTIDULUI, IERI A AVUT LOC

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceuușescu in municipiile Galați și Brăila

Locuitorii puternicelor citadele industriale, angajați cu toate forțele în marea operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
au raportat, cu nețărmurită bucurie, conducătorului iubit al poporului rezultatele obținute în munca lor, în înfăptuirea cincinalului înainte de 

termen. împreună cu secretarul general al partidului se aflau tovarășii Râul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană și Dumitru Popescu.

GALAȚI
Avem, într-adevăr, rezultate bune în toate domeniile de activitate. Știm, însă, că sînt 

încă multe de făcut pentru a înfăptui în bune condițiuni planul cincinal, și mai cu seamă 
pentru a realiza programul trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională cu privire 
la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Ceea ce am realizat pînă 
acum ne dă încrederea deplină că stă în pute rea poporului nostru, în frunte cu clasa munci
toare, sub conducerea comuniștilor, de a rea liza acest program, de a asigura triumful socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, trecerea la înfăptuirea celei mai înaintate societăți din 
lume — a societății comuniste — în România I

Cunoașteți preocupările permanente ale partidului și guvernului de a asigura, pe mă
sura dezvoltării economiei naționale, creșterea bunăstării materiale și spirituale a în
tregului popor. Tot ceea ce facem este îndreptai tocmai spre a asigura bunăstarea omului, a 
crea condiții ca omul societății noastre socialiste să beneficieze din plin de tot ceea ce se 
înfăptuiește în țara noastră. Ne preocupăm constant de a asigura participarea largă a 
maselor populare, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, por
nind de la faptul că făurirea orînduirii socialiste nu poate fi decît rodul creației conștiente 
a poporului însuși, stăpîn pe destinele sale, care își făurește viitorul așa cum îl dorește el.

NICOLAE CEAUȘESCU A

(Textele integrale ale cuvintărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunările care au avut loc la Galați și Brăila, in paginile II și III)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al partidului primit cu bucurie 
și recunoștință in cetatea de toc gălățeană

Marți, 9 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a făcut o vizită în mu
nicipiile Galați și Brăila, pu
ternice citadele industriale, ai 
căror locuitori, angajați cu toa
te forțele în marea operă de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, au ra
portat, cu nețărmurită bucurie, 
conducătorului iubit al poporu
lui rezultatele obținute în mun
ca lor, în înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului se aflau tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană și Dumitru 
Popescu.

Prima parte a acestei noi vi
zite de lucru a conducătorului 
partidului și statului nostru, ca
racteristică activității laborioa
se pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară spre 

propășirea patriei noastre socia
liste, spre binele întregului 
nostru popor, a fost consacrată 
întîlnirii cu oamenii muncii din 
județul și orașul Galați, care au 
aniversat marți, 80 de ani de 
existență a șantierului naval, 
eveniment care ilustrează glo
rioasele tradiții ale clasei noas
tre muncitoare, marcînd totoda
tă marile realizări dobîndite în 
anii socialismului, luminoasele 
perspective de dezvoltare a 
acestui important obiectiv al 
economiei naționale. De altfel, 
locuitorii orașului Galați au 
trăit în repetate rînduri bucu
ria de a avea în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușejfcu. Cu atît mai mare 
le-a fost satisfacția cu cît aces
te întîlniri cu conducătorul 
partidului și statului nostru se 
identifică cu momentele și eve
nimentele cele mai importante 
din viața lor, legate de dezvol
tarea economică și social-cultu- 
rală a orașului. în cronica ma
rilor înfăptuiri ale Galațiului, 
vizitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
cărora oamenii mufifîcii au sim
țit nemijlocit sfatul și sprijinul 
conducerii partidului și statului 
nostru, personal al secretarului 

general al partidului, se înscriu 
ca date memorabile în evoluția 
și propășirea acestui puternic 
centru industrial și social-cultu
ral al patriei. Sînt date imemo
rabile care reprezintă, totodată, 
pietre de hotar, începutul unor 
remarcabile realizări ce se nu
mesc astăzi complexul siderur
gic, șantierul naval, de unde 
pornesc nave de mare capacita
te, noile cartiere, care au 
schimbat complet înfățișarea 
orașului.

Iată de ce cu îndreptățită sa
tisfacție, în numele oamenilor 
muncii gălățeni, primul secretar 
al comitetului județean al 
P.C.R. adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea vizitei 
sale, profunde mulțumiri, fier
binte gratitudine pentru atenția 
deosebită și neîntreruptă pe care 
secretarul general al partidului 
o acordă dezvoltării acestei 
părți a României socialiste, asi- 
gurîndu-1 că aprecierile și reco

mandările dat® au găsit, ca în
totdeauna, un puternic ecou în 
conștiința oamenilor de pe a- 
ceste meleaguri.

Sub semnul acestor sentimente 
a început marți dimineața vizi
ta secretarului general al parti
dului în orașul Galați. Acestui 
moment i-a fost rezervat un 
cadru simbolic : cetatea de foc 
gălățeană, a cărei panoramă 
densă și impresionantă consti
tuie una din cele mai grăitoare 
expresii ale politicii partidului 
de industrializare socialistă a 
țării. Aici, în inima imensei 
vetre siderurgice, unde pe nu 
mai puțin de 700 de hectare se 
înalță construcțiile cu coșuri, 
fumegînde ale cocseriilor și oțe- 
lăriilor, uriașele hale ale lami- 
noarelor, gigantice furnale, s-au 
adunat zeci de mii de gălățeni. 
Sînt oamenii unui nou univers, 
ai unui univers industrial de 
mari proporții, care dezvăluie 
atît de convingător forța crea
toare a politicii partidului, ca
pacitatea poporului nostru.

La ora 9.30, elicopterul ateri
zează pe platoul din fața com
binatului, în ovațiile și uralele 
nesfîrșite ale miilor de siderur- 
giști, care coborînd de pe vetre
le agregatelor, de la temperatu

rile înalte ale schimbului de 
noapte, au venit aici, cu toată 
căldura inimilor pentru a saluta, 
în persoana secretarului general 
al partidului pe oaspetele lor 
cel mai iubit, pe cel mai credin
cios și stimat fiu al țării. Sen
timentele lor de dragoste 
nețărmurită față de conducăto
rul partidului sînt exprimate, 
de asemenea, prin haina sărbă
torească pe care a îmbrăcat-o, 
pentru acest eveniment deosebit, 
însuși combinatul. Pe frontispi
ciul monumentalei porți metali
ce, se află portretul secretarului 
general și urarea : „Trăiască 
Partidul Comunist Român".

Coborînd din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
sînt întâmpinați cu puternice o- 
vații. într-un singur glas, miile 
de participanți scandează minute 
în șir : „Ceaușescu—P.C.R." ; 
„Ceaușescu și poporul".

înalții oaspeți sînt salutați de 

tovarășul Constantin Dăscăles- 
cu, prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., de 
alte oficialități ale municipiului 
și județului. O gardă constituită 
de militari ai forțelor armate, 
membri ai gărzilor patriotice și 
tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece apoi în revistă garda de 
onoare.

Grupuri de furnaliști, oțelari, 
tinere bobinatoare, pionieri oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori, tradiționala 
pîine și sare.

La intrarea în Combinatul -si- ; 
derurgîc, conducătorii de partid j 
și de stat sînt întâmpinați de j 
ministrul industriei metalurgice, ' 
Nicolae Agachi, de membri ai ! 
conducerii marii unități indus- I 
triale, de un mare număr de : 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
care își manifestă nețărmurita 
bucurie a reîntâlnirii cu secre
tarul general. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
răspund cu aceeași căldură ma
nifestației de simpatie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ceilalți conducători de partid și 
de stat se îndreaptă apoi spre 
incinta combinatului printr-un 
adevărat fluviu de oameni, 
alcătuit din miile de construc
tori care au ridicat giganții me
talurgici pe platoul Smîrdanului, 
furnaliști, oțelari și laminatori, 
care prin strădania de zi cu zi 
pe vetrele marilor agregate a- 
sigură milioane de tone de oțel 
economiei naționale, plinea in
dustriei.

Invitîndu-1 pe secretarul ge
neral în mijlocul lor, siderur- 
giștii gălățeni au raportat re
zultatele obținute în răstimpul 
care a trecut de la ultima vizită 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe această platformă 
siderurgică, subliniind că sfatul 
și sprijinul conducătorului parti
dului și statului nostru, reco
mandările sale stau nemijlocit 
la temelia multora dintre reali
zările lor. Directorul general al 
combinatului, Ion Potoceanu, 
informează despre stadiul actual 
al diferitelor obiective, despre 
ritmul de dezvoltare a^uriașului 
complex industrial pentru care 
— în actualul cincinal — se fac 
mari eforturi materiale din par
tea statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sînt invitați a- 
poi să cunoască la fața locului 
unele dintre cele mai recente 
obiective aliniate la startul pro
ducției.

Un prim popas are loc la uzi
na oocsochimlcă. Aici, în fața 
unor machete și schițe, directo
rul general al combinatului con
turează prin cîteva date suges
tive dimensiunile atinse în pro
ducție pe această mare platfor
mă siderurgică.

în cadrul dialogului de lucru 
sînt abordate la început unele

(Continuare In pag. a V-a)

Adunarea festivă, prilejuită de împlinirea 
a 80 de ani de activitate a Șantierului nava!

Pe imensul platou de pe fa
leza Dunării are loc o adunare 
festivă, prilejuită de împlinirea 
a 80 de ani de activitate a 
Șantierului naval gălățean.

Se află aici zeci de mii de lo
cuitori ai Galaților — furnaliști, 
oțelari, laminoriști, constructori 
navali, montori, textiliste, mun
citori, tehnicieni, ingineri din 
toate întreprinderile orașului, 
cadre didactice, studenți, alte 
categorii de cetățeni.

Atmosfera -de puternică însu
flețire, se îngemănează în de
corul elegant și festiv al clădi
rilor înalte, ornate cu mari 
eșarfe roșii și tricolore. Gălățe- 
nii au ținut să cinstească vizita 
secretarului general al partidu
lui atît prin remarcabile fapte 
de muncă, cit și printr-o admi
rabilă manifestare a sentimen
telor de dragoste și stimă față 
de conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru.

Pe promontoriul pe care se 
află instalată tribuna oficială 
domină un mare portret al to
varășului Nicolae Ceaușescu, sub 
care se află urarea „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“

Pe alte panouri se văd por
tretele a zeci de muncitori, teh
nicieni și ingineri, fruntașii ora
șului. Sub aceste panouri se 
află exprimat gîndul comun 
tuturor găîățenilor : „Angaja
mentul nostru — onoare-i noas-

Dragi tovarăși,
Dorea© să încep prin a vă a- 

dresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju- 

! dețului Galați un călduros sa- 
| lut din partea Comitetului Cen- 
: trai al partidului, a Consiliului 

de Stat, Consiliului de Miniștri 
I și din partea mea personal. 

(Aplauze, urale prelungite. Se 
I scandează „Ceaușescu—P.C.R.").

Adunarea de astăzi este con
sacrată sărbătoririi unui eve
niment important din viața șan
tierului naval, și, de fapt, a în
tregului municipiu, — împlini
rea a 80 de ani de la dezvolta- 

' rea șantierului în condiții mo
derne, — ca să spun așa, pentru 
că și Înainte, încă cu sute de 
ani în urmă, la Galați s-au pro
dus nave. Doresc să folosesc a- 
cest prilej pentru a adresa 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de la Șantierele Na
vale Galați, cele mai calde fell- 
oitări, cu prilejul acestei sărbă
tori și cu ocazia decorării șan
tierului cu înaltul ordin „Steaua 
Republicii Socialiste România". 
Doresc, de asemenea, să felicit 
călduros pe noii Eroi ai Muncii 
Socialiste, pe tovarășii care au 
fost distinși astăzi cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialis
te România. (Aplauze puternice, 
unale).

Acordarea acestor înalte de
corații șantierului, precum și 
conducătorilor centralei șl unor 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
constituie de fapt o apreciere a 
activității întregului colectiv, a 
tuturor oamenilor muncii de la 
Șantierele Navale Galați, a re
zultatelor pe care le-au obținut 
în dezvoltarea construcției na
vale din România, în realizarea 
sarcinilor planului cincinal, 
1971-1975.

Fără îndoială, constituie o 
mîndrie pentru constructorii de 
nave și pentru toți locuitorii 
municipiului Galați, de altfel ca 
pentru întregul nostru popor, v 
faptul că ■ de la vasele mici din 
trecut, — de cîteva sute și apoi 
de cîteva mii de tone, — am 
ajuns să producem nave mari 
cum este nava, de azi, de 18 000 
tone șl, în perspectiva anilor 
1974—1976, să realizăm nava de 
40 000 tone Ia Galați, de 55 000 
și de 150 000 tone la Constanța. 
Toate aceste realizări de pînă 
acum, ca și perspectivele dez
voltării rapide a construcțiilor 
de nave în România vorbesc 
despre capacitatea creatoare a 
clasei muncitoare, a inginerilor, 
tehnicienilor, a întregului nos
tru popor, arată ceea ce este în 
stare să înfăptuiască un popor 
care a devenit stăpîn pe desti
nele sale șl făurește, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, orînduirea cea mai îna
intată din lume, înfăptuiește pro
gramul Congresului al X-lea, de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Romă- , 
nia. (Aplauze prelungite, urale, 
se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

Iml amintesc oă nu cu mulți 
an] in urmă, cînd s-a elaborat 
programul dezvoltării In ritm 
rapid a construcțiilor navale și 
s-a pus problema trecerii la 
construcția unor nave mari, de 
înaltă tehnicitate, exista, chiar 
printre constructorii navali o 
oarecare rezervă, unele Îndoieli 
că vor putea realiza Intr-un 
timp atît de scurt acest pro
gram. Realitățile au. demonstrat 
că «ceste rezerve au fost cu to
tul neîntemeiate. Intr-o perioa

tră : cincinalul Înainte de ter
men".

Simbolic, marea adunare 
populară are loc în vecinătatea 
portului, inima Galaților, aflat 
între cei doi ,,poli“ reprezenta
tivi ai orașului : Combinatul 
Siderurgic și Șantierul naval, 
unități industriale cu puternice 
rezonanțe în viața economică a 
țării.

Este ora 12. în ovațiile entu
ziaste, îndelung prelungite, so
sește la tribună tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună cu 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană și Dumitru 
Popescu.

Sînt prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă, ai marilor în
treprinderi și instituții din ora
șul Galați și județ, muncitori 
fruntași.

Răsună urale, se scandează 
din mii și mii de piepturi 
„Ceaușescu-P.C.R.", ,,Ceaușescu 
și poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat răspund îndelung ma
nifestărilor entuziaste ale mul
țimii.

Deschizînd adunarea festivă, 
tovarășul Constantin Dăscăles- 
cu, prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., a 
spus :

(Continuare In pag. a IV-a) 

dă mal scurtă decît s-a avut în 
vedere s-a reușit să se producă 
aceste nave de mare tonaj. De 
aceea am deplina încredere că 
inginerii, tehnicienii și muncito
rii șantierelor navale din Ga
lați, din Constanța, din Româ
nia In general, vor îndeplini în 
bune condițiuni sarcinile pe 
care le au, că peste cel mult 
trei ani și jumătate sau patru 
ani, nava de 150 000 tone va 
pluti în larg, vestind despre ca
pacitatea constructorilor români 
de nave, arătând ce înfăptuiește 
un popor care făurește socialis
mul. (Aplauze puternice, urale).

Desigur, avem tot dreptul să 
fim mulțumiți de ceea ce am 
realizat în acest domeniu, ca de 
altfel în toate domeniile de ac
tivitate. După cum știți, planul 
cincinal se înfăptuiește în bune 
condițiuni : pe primele nouă 
luni ale acestui an, sarcinile de 
plan sînt realizate cu o depășire 
de peste un miliard de lei, pro
ducția industrială dezvoltîndu-se 
în această perioadă într-un ritm 
de 14,7 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Aceste realizări generale ale 
Industriei românești demon
strează că angajamentele asu
mate Ia Conferința Națională 
de multe organizații de partid, 
printre care și de organizația de 
partid din Galați, de a realiza 
cincinalul mai devreme se înde
plinesc cu succes, că stă în pu
terea noastră de a înfăptui în 
mai puțin de cinci ani planul 
cincinal, de a asigura creșterea 
mai rapidă a bogăției naționale, 
a bunăstării întregului nostru 
popor. (Aplauze prelungite, 
urale, se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

De altfel, în județul Galați 
planul pe nouă luni a fost rea
lizat în proporție de 101,5 Ia 
sută, — județul dumneavoastră 
aducind astfel o contribuție în
semnată la înfăptuirea cu suc
ces a întregului cincinal.

Am vizitat șantierele navale, 
am văzut atît realizările în 
construcțiile de nave, cît și e- 
forturile ce se fac pentru termi
narea Ia timp a investițiilor, 
deci pentru a crea condiții în 
vederea realizării programului 
de construire a navelor mari. 
Doresc să-mi exprim convin
gerea că muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, întregul colectiv al 
Șantierelor Navale Galați vor
considera acordarea acestor 
înalte distincții, aprecierile
pentru activitatea lor ca un im
bold de a munci și mai bine, 
de a înfăptui la timp toate sar
cinile ce le au. în toate dome
niile de -activitate, — atît al 
producției, al investițiilor, al 
productivității munci, — că vor 
face în așa fel, incit șantierele 
navale să ocupe un loc impor
tant în industria românească, în 
înfăptuirea planului cincinal. 
(Aplauze puternice, urale, se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R."). 

, în dimineața acestei zile am 
vizitat și Combinatul Siderur
gic Galați. Am constatat și aici, 
cu multă bucurie, succesele ob
ținute în realizarea planului de 
producție. M-a bucurat nespus 
de mult faptul că, pe primele 
9 luni, s-a recuperat nerealiza- 
rea la oțel din anul 1972, și s-a 
dat chiar o anumită cantitate în 
plus, existînd condiții ca, pînă 
la sfirșitul anului, Combinatul 
Siderurgic Galați să se prezinte 
cu cîteva zeci de mii de tone 
realizate suplimentar, peste 
plan. M-a bucurat, de asemenea, 
realizarea în bune condițiuni a 
investițiilor la cocserii, faptul 
că ele lucrează cu rezultate

bune 
stabilit 
X-lea

bune. Aș dori să folosesc acest 
prilej — și sper că tovarășii de 
la Șantierul Naval vor fi de 
acord cu mine —, pentru a feli
cita și pe tovarășii de la Com
binatul Siderurgic pentru reali
zările obținute. De altfel, aș dori 
să felicit pe toți oamenii mun
cii din Galați pentru rezultatele 
obținute pe primele nouă luni 
în acest an, și să le urez tuturor 
noi și noi succese ! (Aplauze 
puternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Dragi tovarăși.
Avem, într-adevăr, rezultate 

bune în toate domeniile de ac
tivitate. Știm, însă, că sînt încă 
multe de făcut pentru a înfăp
tui în bune condițiunl planul 
cincinal, și mai cu seamă pen
tru a realiza programul trasat 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională cu privire 
la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia. Ceea ce am realizat 
pînă acum ne dă încrederea 
deplină că stă în puterea po
porului nostru, în frunte cu 
clasa muncitoare, sub conduce
rea comuniștilor, de a realiza 
acest program, de a asigura 
triumful societății socialiste 
multilateral dezvoltate, trecerea 
Ia înfăptuirea celei mai înain
tate societăți din lume — a so- 
cietății comuniste — în Româ
nia ! (Aplauze puternice, urale 
prelungite).

Ca urmare a rezultatelor ob
ținute in dezvoltarea economiei 
naționale am înfăptuit și in. 
făptuim în 
programul 
greșul al 
vire îa creșterea veniturilor oa
menilor muncii, la ridicarea 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor. După 
cum știți, începînd din această 
toamnă are Ioc o nouă majo
rare de salarii, iar în 1974-1975 
va veni o altă majorare care 
va asigura înfăptuirea sarcinii 
prevăzute de a realiza creșterea 
cu peste 20 la sută a veniturilor 
reale ale tuturor oamenilor 
muncii. Facem totul pentru ca, 
pe măsura sporirii bogăției na
ționale, să asigurăm ridicarea 
bunăstării ponorului, atît prin 
creșterea salariilor reale, cit și 
prin dezvoltarea de construcții 
de locuințe, școli, spitale, prin 
măsuri de asistență socială, de 
asigurare a ajutorului pentru 
copii, a pensiilor și alte aseme
nea măsuri, care, toate la un 
loc, sînt chemate să asigure 
poporului nostru — constructor 
al socialismului — condițiuni 
pentru a duce o viață tot mai 
bună, mai îmbelșugată. însăși 
Galațiul, care an de an se în
noiește prin construcția a mii 
și mii de noi apartamente, este 
o dovadă elocventă a felului în 
care se 
partidului 
creșterii ________ ___ __ __
popor. De altfel, tot ceea ce fa
cem, însăși esența socialismului, 
este de a asigura bunăstarea și 
fericirea omului. Facem totul ca 
poporul, constructor al socialis
mului, să poată fi pe deplin 
stăpîn pe toate bogățiile națio
nale, să participe activ Ia în
treaga 
noastre
duce o viață tot 
tot mai fericită, 
ceasta constă, 
scopul final al 
care noi o edificăm ! Facem to
tul ca, an de an, și în acest 
domeniu al ridicării nivelului de 
trai, poporul 
rezultate cit 
plauze, urale 

condițiunl 
de Con- 

cu pri-

înfăptuiește politica 
nostru în domeniul 

bunăstării întregului

conducere a societății 
socialiste, să poată 

mai demnă, 
Tocmai în a- 

pînă la urmă, 
orînduiril pe

nostru să obțină 
mai bune. (A- 

putemice ; se

scandează „Ceaușescu fi po
porul").

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne în mod con

stant de dezvoltarea cu succes 
a construcției orînduirii noi, de 
înfăptuirea programului trasat 
de Congresul al X-lea al parti
dului, nu uităm nici un mo
ment că succesul nostru este 
determinat și de dezvoltarea so
lidarității cu celelalte țări so
cialiste, de întărirea colaborării 
cu țările in curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială. De 
aceea, partidul, guvernul Repu
blicii noastre, desfășoară o lar
gă activitate pentru dezvoltarea 
și întărirea colaborării și soli
darității pe plan internațional.

Sîntem ferm hotăriți să facem 
totul pentru a ne aduce contri
buția Ia înfăptuirea unei lumi 
mai bune, mai drepte, în care 
fiecare națiune să-și poată con
centra eforturile în direcția 
dezvoltării sale, fără teama 
vreunei agresiuni sau a vreunui 
amestec din afară. (Aplauze 
puternice, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Vizita pe care am făcut-o re
cent în mai multe țări ale Ame- 
ricii Latine a constituit încă 
o expresie a acestei preocupări 
continue a României socialiste 
de a extinde relațiile de cola
borare cu toate statele care 
luptă pentru dezvoltarea lor 
economico-socială independen
tă. Ea a fost o ilustrare minu
nată a felului în care poporul 
nostru acționează pentru dez
voltarea solidarității internațio
nale, știind că numai această 
unitate a tuturor popoarelor 
care doresc să se dezvolte li
ber și independent, să-și fău
rească o viață pe măsura do
rinței și a posibilităților lor, 
asigură cu adevărat condiții 
pentru o pace trainică în în
treaga lume. De aceea, am re
marcat cu multă satisfacție 
aprecierile de care poporul ro
mân se bucură în America La
tină, ca și pe alte continente. 
Am constatat cît de mulți prie
teni avem în întreaga lume. — 
și aceasta ne dă tăria și încre
derea că politica noastră inter
nă și internațională, politică 
marxist-leninistă, este o poli
tică justă, care corespunde atît 
intereselor întregii națiuni, cît 
și cauzei generale a socialismu
lui, a progresului social și păcii 
în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice ; urale).

Doresc, în încheiere, să urez 
încă o dată tuturor oamenilor 
muncii de la șantierele navale 
și de Ia celelalte întreprinderi 
din Galați, tuturor cetățenilor 
municipiului și județului Galați 
succese tot mai mari în activita
tea viitoare !

Avînd în vedere că tovarășii 
de la șantierele navale ne-au 
vorbit că vor pune în construc
ție nava de 40 000 de tone, aș 
dori să exprim speranța că ne 
vor da prilejul să venim cît mai 
curînd Ia lansarea ei și, cu 
acest prilej, să acordăm șantie
rului titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și, bineînțeles, și a- 
celor Ingineri, muncitori și teh
nicieni care vor contribui, in 
mod deosebit, la realizarea na
vei. (Aplauze puternice, urale).

Vă doresc tuturor, multă să
nătate și multă fericire ! (A- 
plauze puternice, prelungite 1 
cei prezenți la adunare ovațio
nează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 10 OCTOMBRIE 1973

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Brăilenii au întîmpinat sărbătorește 
pe cel mai iubit fiu al națiunii noastre

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez 

dumneavoastră celor prezenti Ia 
această adunare populară, tu
turor locuitorilor municipiului 
și județului Brăila un călduros 
salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat, a guvernului șl 
din partea mea personal. 
(Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.“).

în vizita scurtă pe care am 
făcut-o în municipiul Brăila, am 
fost la uzinele „Progresul" — de 
fapt la una din fabricile noi de 
excavatoare — și am constatat 
cu multă satisfacție că progra
mul de modernizare a excava
toarelor, de însușire a unor u- 
tilaje de înaltă tehnicitate se 
înfăptuiește cu succes. Am vi
zitat, de asemenea, Șantierul 
naval. în plină reconstrucție — 
și mi-a făcut o deosebită plă
cere să constat că programul de 
dezvoltare se realizează în bune 
condiții. în același timp, am 
constatat că oamenii muncii de 
la această întreprindere din 
Brăila realizează cu succes și 
programul de construcții navale, 
astăzi fiind lansată la apă una 
din navele de 4 500 de tone.

Aș dori să adresez cele mal 
calde felicitări atît oamenilor 
muncii de la „Progresul", cit și 
celor de la Șantierul naval, 
pentru rezultatele obținute pînă 
acum și să le urez noi succese 
în activitatea lor. (Aplauze pre
lungite, urale).

După cum cunoașteți, oamenii 
muncii din patria noastră sînt 
angajați cu toate forțele în în
făptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională. Pe primii 
doj ani planul a fost îndeplinit 
în bune condiții, iar pe nouă 
luni din acest al treilea an al 
cincinalului, planul producției 
industriale s-a realizat cu o de
pășire de peste 1 miliard lei, in
dustria dezvoltîndu-se într-un 
ritm' de 14,7 la sută. Toate a- 
ceste rezultate obținute de cla
sa muncitoare, de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din in
dustria noastră socialistă de
monstrează realismul angaja
mentelor asumate la Congresul 
al X-lea și la Conferința Na
țională ale partidului de nume
roase organizații de partid — 
printre care și cea din Brăila — 
de a realiza cincinalul într-un 
termen mai scurt.

Realizările de pînă acum sînt 
o dovadă că este posibil ca sar
cinile planului cincinal să fie 
realizate în mai puțin de 5 ani.

Și oamenii muncii din Brăila 
au realizat planul pe primele 
9 lunj în proporție de 102,3 la 
sută, aducîndu-și astfel contri
buția Ia succesele generale ob
ținute de poporul nostru în în
făptuirea prevederilor privind

însuflețită adunare 
populară

în entuziasmul general al 
locuitorilor Brăilei, coloana ofi
cială străbate din nou orașul, 
îndreptindu-se spre Piața Le
nin, unde zeci de mii de cetă
țeni s-au întrunit pentru a par
ticipa la o însuflețită adunare 
populară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat cu nesfîrșite 
urale și aclamații. Cetățenii 
orașului trăiesc din nou cu 
emoție clipele reîntîlnirii cu 
'cel mai îndrăgit fiu al națiunii 
noastre, a cărui activitate neo
bosită, creatoare, in fruntea 
partidului și statului, consti
tuie pentru întregul popor un 
înalt exemplu.

Se aclamă puternic 
„Ceaușescu — P. C. R. ", 
„Ceaușescu — P. C. R. ", 
„Ceaușescu și poporul". „Tră
iască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu I" 

dezvoltarea producției industria
le în această perioadă. Pentru 
realizările pe care le-ați obți
nut, dragi tovarăși din Brăila, 
țin să vă adresez dumnea
voastră, tuturor oamenilor mun
cii brăileni, felicitări șl urări 
de noi succese. (Aplauze pre
lungite, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").

în cursul vizitei la cele două 
uzine am discutat despre nece
sitatea înfăptuirii cu mai multă 
consecvență a măsurilor de ri
dicare a nivelului tehnic al pro
ducției, de perfecționare a teh
nologiilor, de realizare în mal 
bune condiții a investițiilor, 
de creștere a productivității 
muncii și a altor măsuri tra
sate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională, pre
văzute în plan, de care depin
de înfăptuirea întregului pro
gram de dezvoltare a patriei 
noastre socialiste. Nu doresc să 
insist acum, Ia această adunare, 
asupra lor ; sînt convins că oa
menii muncii din Brăila ca, de 
altfel, toți oamenii muncii din 
patria noastră, vor face totul 
pentru a realiza în cele mai 
bune condiții programul de 
creștere a producției, pentru a 
ridica nivelul tehnic și calitatea 
producției, pentru a reduce pre
țul de cost și a obține o produc
ție mai mare, mai bună, mai 
ieftină — calea sigură pentru 
creșterea bogăției naționale, a 
bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Cunoașteți preocupările per
manente ale partidului și gu
vernului de a asigura, pe mă
sura dezvoltării economiei na
ționale, creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor. Tot cea ce facem este în
dreptat tocmai spre a asigura 
bunăstarea omului, a crea con
diții ca omul societății noastre 
socialiste să beneficieze din plin 
de tot ceea ce se înfăptuiește în 
țara noastră. Ne preocupăm 
constant de a asigura participa
rea largă a maselor populare, a 
întregului popor Ia conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, 
pornind de la faptul că făurirea 
orînduirii socialiste nu poate fi 
decît rodul creației conștiente a 
poporului însuși, stăpîn pe desti
nele sale, care își făurește vii
torul așa cum îl dorește cl. 
(Aplauze puternice : se scandea
ză „Ceaușescu șl poporul" ; 
„Ceaușescu — P.C.R.").

însăși Brăila constituie un 
exemplu al preocupării perma
nente a partidului și statului 
de a asigura îmbunătățirea con
dițiilor de locuit, odată cu bună
starea materială și spirituală a 
întregului popor. Cu 4 sau 5 ani 
în urmă, în orașul Brăila se 
construiau circa 500 de aparta-

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Dumitru 
Bălan, care, transmițînd tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut, plin de dragoste și 
respect din partea comuniști
lor, oamenilor muncii, tuturor 
locuitorilor județului, a spus :

Este un moment de mîndrie 
și în același timp de înaltă 
onoare pentru noi toți cei care 
trăim și muncim cu brațele și 
cu mintea pe aceste meleaguri, 
prezența dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu, în mijlocul 
nostru, răspunzînd invitației de 
a veni și a cunoaște activitatea 
plină de însuflețire pe care 
muncitorimea, țărănimea, in
telectualitatea o desfășoară pen
tru înfăptuirea exemplară a 
programului stabilit de Congre
sul al X-lea al P.C.R. și Con
ferința Națională a partidului.

în timpul vizitei de lucru 

mente ; anul acesta se vor con
strui aici 2 000. Desigur, știu că 
necesitățile sînt încă mari, că 
va trebui să facem în următo
rii ani eforturi și mai mari pen
tru a construi mai mult, satis- 
făcînd în acest fel într-o tot 
mai largă măsură necesitățile de 
locuințe pentru oamenii mun
cii din Brăila. Fiți siguri, tova
răși, că înfăptuind programul 
trasat de Congresul al X-lea, 
vom asigura dezvoltarea mai 
rapidă și în Brăila a construcți
ei de locuințe și de alte așeză
minte social-cuiturale I (Aplau
ze puternice, urale prelungite).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne de dezvoltarea 

patriei noastre, de făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, acționăm totodată 
pentru extinderea colaborării 
cu toate țările socialiste, cu 
țările caro luptă pentru dezvol
tarea lor economico-socială in
dependentă, cu toate popoarele 
lumii, punind Ia baza relațiilor 
noastre internaționale egalitatea 
în drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecul în treburile in
terne, dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî destinele corespun
zător voinței sale, fără nici un 
amestec de afară. (Aplauze pu
ternice. urale).

Sprijinim activ lupta popoare
lor care se ridică împotriva do
minației străine, a colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru 
eliberarea națională deplină. 
Ne pronunțăm ferm împotriva 
politicii imperialiste de forța și 
dictat — și considerăm că e ne
cesar să se unească eforturile 
tuturor popoarelor pentru tri
umful politicii noi, pentru co
laborare și egalitate în drepturi 
între toate popoarele lumii. 
(ADlauze puternice, prelungite).

Am constatat și în cursul vi
zitei pe care am făcut-o recent 
în mai multe țări din America 
Latină că această politică a țării 
noastre se bucură de adeziunea 
generală, că toate popoarele care 
luptă pentru dezvoltarea lor in
dependentă sînt dornice de a 
face totul pentru a se pune ca
păt vechii politici, pentru a 
continua cursul destinderii, pen
tru a asigura posibilitatea fie
cărei națiuni de a-și folosi for
țele materiale și spirituale în 
scopul dezvoltării economico-so- 
ciale independente. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

în aceste împrejurări Interna
tionale, cînd popoarele sînt an
gajate ferm pe calea luptei 
pentru o politică nouă, am aflat 
despre reluarea ostilităților mi
litare în Orientul Mijlociu, care 
au dus deja la grave pierderi 
umane șl materiale și care re- 

pe care dumneavoastră ați bi
nevoit s-o faceți la noua fa
brică de excavatoare de la Uzi
na „Progresul" și colectivului 
de muncă de la șantierul na
val, ați putut constata dărui
rea și abnegația puse în slujba 
realizării neabătute a indica
țiilor partidului, entuziasmul 
și responsabilitatea cu care 
sintem angajați să răspundem 
chemării pe care dumneavoas
tră ați adresat-o întregii na
țiuni de a îndeplini actualul 
cincinal înainte de termen.

Vă raportăm, stimate tova
rășe secretar general, că anga
jamentul anual al județului nos
tru de a obține o producție 
marfă industrială suplimentară 
de 176 milioane lei a fost rea
lizat în primele 9 luni, existînd 
toate condițiile ca pînă la sfîr- 
șitul anului să preliminăm o

(Continuare în pag. a V-a) 

prezintă un grav pericol pentru 
pacea nu numai din această zo
nă, dar din întreaga lume. Iată 
de ce poporul nostru și-a expri
mat deschis punctul său de ve
dere în legătură cu necesitatea 
de a se pune capăt acestui con
flict. Este cunoscut că nu o dată 
am subliniat că ținerea sub ocu
pație a teritoriilor arabe menține 
un teren veșnic de conflict, de 
război. Astăzi am aflat că avia
ția îsraeliană a bombardat Da
mascul, că o serie de persona
lități politice israeliene declară 
că vor escalada acțiunile militare, 
în numele poporului român- de
zaprobăm aceste atacuri și decla
rații care pun în pericol pacea 
întregii omeniri ’ Considerăm 
că este necesar să înceteze osti
litățile militare, să se acționeze 
pentru o soluție politică, pentru 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate I (A- 
plauze prelungite).

în aceste împrejurări grave, 
considerăm că toate popoarele 
trebuie să-și ridice glasul pentru 
a cere aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate, retrage
rea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate și garan
tarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă, 
precum și rezolvarea situației 
populației palestiniene în confor
mitate cu năzuințele sale, pen
tru a I se asigura o viață liberă, 
independentă. (Aplauze puter
nice).

România este ferm hotărîtă să 
continue cu toate forțele sale 
— împreună cu alte popoare — 
activitatea pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre sta
te pe calea pașnică și politică, 
să acționeze pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională, 
pentru a asigura triumful în 
lume al politicii noi, de pace și 
colaborare — deoarece aceasta 
corespunde atît intereselor po
porului nostru, cît și intereselor 
tuturor popoarelor lumii. (A- 
plauze puternice ; urale. Se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R.").

în încheiere, doresc încă o da
tă. dragi tovarăși brăileni, să vă 
adresez cele mai bune urări de 
succes în întreaga activitate 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planului în 
industrie și în agricultură, pre
cum și in dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei și culturii.

Vă doresc multă sănătate șl 
multă fericire I

(Aplauze puternice, prelungi
te ; urale. Cei prezenți la adu
narea populară ovaționează cu 
căldură, minute în șir, pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

De la Galati, elicopterele sur
volează cîmpia bogată a Dunării 
și Șiretului, îndreptîndu-se spre 
Brăila, oraș multisecular, as
tăzi important centru economic, 
social și politic al țării.

Brăila trăiește azi o epocă a 
reîntineririi sale socialiste, de 
puternică dezvoltare economico- 
socială, integrată activ în marele 
program al partidului, pe care 
întregul popor îl înfăptuiește cu 
dăruire patriotică pentru făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Panorama orașului oferă ima
ginea unui uriaș evantai ce se 
desfășoară larg de la Dunăre 
spre cîmple. Cu mult discernă- 
mînt, vechea sistematizare, cu 
străzi și bulevarde, ce străbat 
municipiul de la un capăt la al
tul, începînd și sfirșind cu fa
leza fluviului, a fost păstrată. 
Noi unități ale industriei, am
plasate în zone mărginașe, par 
puternice cetăți ce dau orașului 
forfa, vigoarea economică con
temporană.

Aflînd cu bucurie că tovară
șul Nicolae Ceaușescu vine din 
nou în mijlocul lor, brăilenii au 
ținut să-l întîmpine sărbătorește, 
să-i exprime sentimentele lor 
pline, de dragoste și respect, 
să-și manifeste adeziunea depli
nă față de neobosita sa activi
tate și hotărîrea ca, răspunzînd 
înflăcărate! sale chemări, să facă 
totul pentru a da viață sarcini
lor amplului program elaborat 
de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, 
înfăptuind, asemeni tuturor oa
menilor muncii, cincinalul îna
inte de termen.

★
Elicopterul cu care a călătorit 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
terizează în zona de nord-est a 
municipiului — pe stadionul 
Progresul. Un mare număr de 
cetățeni au venit aici pentru 
a-1 saluta pe conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
vizita sa în Brăila constituind 
pentru fiecare un moment de 
sărbătoare.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
se aflau tovarășul Dumitru Bă
lan, prim secretar al Comitetu
lui județean Brăila al P.C.R., și 
membri Comitetului județean 
de partid, Marcel Andreescu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Brăila al P.C.R., pri
marul orașului, și alți reprezen
tanți ai organelor locale de par
tid, de stat și ai organizațiilor 
obștești.

în numele comuniștilor, a tu
turor locuitorilor județului, to
varășului Nicolae Ceaușescu îi 
sînt adresate calde urări de bun 
venit.

Se aclamă entuziast — 
„Ceaușescu—P.C.R., Ceaușescu 
și poporul".

O gardă militară, alcătuită din 
ostași ai forțelor armate, lup
tători ai gărzilor patriotice și ti
neri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul. Se intonează 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă garda de onoare.

In spiritul tradiționalei ospi
talități brăilene, conducătorului 
partidului și statului 1 se oferă 
flori, pîine și sare.

Răspunzînd invitației gazde
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți se îndreaptă spre 
primul obiectiv al vizitei de 
lucru de la Brăila — Uzina de 
utilaj greu „Progresul".

Pe străzile orașului dom
nește o atmosferă de puternică 
însuflețire. Zeci de mii de ce
tățeni, tineri și vîrstnici, au ie
șit în întîmpinarea secretarului 
general al partidului. Dlntr-o 
mașină deschisă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu răspunde 
prietenește aclamațiilor.

★
Pentru a treia oară, în ultimii 

ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este oaspetele constructorilor de 
mașini brăileni. Miile de mun
citori, ingineri, tehnicieni, elevi 
ai școlii profesionale, viitoare 
cadre ale întreprinderii, fac con
ducătorului partidului și statu
lui o entuziastă primire.

La intrarea în uzină, conducă
torii de partid și de stat sînt 
întîmpinați de loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, de reprezen
tanți ai Consiliului de condu
cere, al comitetului de partid. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt invitați să viziteze 
cel mai nou obiectiv al între
prinderii — fabrica de excava
toare hidraulice. în fața unei 
machete, inginerul Gheorghe 
Munteanu, directorul general al 
întreprinderii, informează pe 
conducătorul partidului și statu
lui despre modul de îndeplinire 
a sarcinilor stabilite cu prilejul 
vizitei făcute aici în mal 1970, 
privind dezvoltarea întreprinde
rii, diversificarea și ridicarea 
parametrilor calitativi al produ
selor. O mărturie a ducerii la 
îndeplinire a acestor sarcini o 
constituie noua fabrică, obiectiv 
de o deosebită importanță pen
tru economia națională. Aici se 
realizează întreaga producție de 
excavatoare a țării. Preocu
pați în permanență de a- 
tingerea în cel mai scurt timp 
a capacității proiectate, sarcină 
primordială pusă de partid, co
muniștii, întregul colectiv al fa
bricii au reușit prin eforturi sus
ținute ca în numai trei luni de 
la intrarea fabricii în circuitul 
productiv să lucreze cu 85 Ia 
•ută din capacitate. El s-au an
gajat să atingă nivelul prevăzut 

pentru actuala etapă cu cel pu
țin un trimestru mai devreme. 
Fabrica, înzestrată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, majoritatea 
produse în țară, cu fluxuri teh
nologice mecanizate și automa
tizate ce permit realizarea unui 
înalt ritm de producție, o cali
tate superioară a produselor și 
condiții de muncă din cele mai 
bune, are în« prezent o capacitate 
de 1100 excavatoare pe an. în 
prezent se montează utilajele 
pentru etapa a doua d® dezvol
tare a fabricii, noile capacități 
fiind profilate îndeosebi pe pro
ducția de echipament hidro- 
pneumatic, cutii da viteză și 
diferențiale, pentru utilajele de 
oonstrucție ce se produc aici.

Directorul întreprinderii ra
portează secretarului general al 
partidului că sarcinile de plan 
care i-au revenit pe primele trei 
trimestre au fost realizate.

Graficele ce sânt prezentate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sintetizează evoluția ascendentă 
a producției întreprinderii atît 
din punct de vedere cantitativ, 
diar mal ales al diversificării și 
calității utilajelor. Producția de 
excavatoare din acest an, de 
pildă, înregistrează o creștere de 
67,2 la sută față de cea diin 1971. 
Diapunînd de o unitate proprie 
de cercetare, de cadre tehnice și 
muncitori care alcătuiesc un 
prețios capital de experiență 
creatoare, iscusință și fantezie, 
prin eforturi și perseverența lor 
reușesc să conceapă și să fabrice 
rulouri compresoare, excavatoa
re hidraulice de diferite tipuri, 
cu parametri și performanțe 
tehnice care le fac competitive 
pe piața, mondială, bucurindu-se 
de aprecierea specialiștilor. La 
expoziția internațională de la 
Rollin (Cehoslovacia) din anul 
trecut, excavatoarele hidraulice 
pe senile 601 au primit medalia 
de aur, iar anul acesta, la Izmir, 
același tip de excavator a fost 
unanim apreciat.

Aceasta se reflectă și in spo
rirea exportului. Prevederile pe 
primele trei trimestre au fost 
depășite.

însușirile superioare ale utila
jelor de aici au stîmit interesul 
unor firme de specialitate de 
Îjeste hotare cu mare experiență 
n fabricarea utilajelor pentru 

construcții și construcții de dru
muri. Se arată că întreprinderea 
cooperează în prezent la reali
zarea unor rulouri compactoare, 
macarale cu unități din Polonia 
și cu cunoscuta firmă ..Harnm" 
din R.F. Germania. Sînt în 
curs de perfectare asemenea ac
țiuni și cu firme din alte țări. 
Cooperarea cu firme străine va 
contribui la diversificarea In 
continuare a gamei de utilaje, 
la sporirea calității produselor, 
la creșterea exportului.

Se vizitează apoi hala de 
montaj a excavatoarelor. Mun

citorii, tineri și vîrstnici, tac 
secretarului general al partidu
lui o caldă primire, exprimîn- 
du-și cu însuflețire bucuria de 
a-1 avea în mijlocul lor vizitând 
din nou uzina lor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește în 
fața unui stand de probe, unde 
este supus încercărilor motorul 
hirostatic lent, realizare a spe
cialiștilor fabricii, care prezintă 
o deosebită importanță din 
punct de vedere tehnic și eco
nomic. Secretarul general al 
partidului felicită pe inginerul 
Constantin Aramă, autorul pro
iectului noului tip de motor, îi 
urează noi succese. în continua
re, secretarului general îi sînt 
prezentate o serie de piese ob
ținute cu ajutorul unora dintre 
cele mal noi tehnologii, între 
care turnarea în forme de nisi
puri peliculizate, care duc la 
reducerea consumului de metal 
și manoperă. Specialiștii Între
prinderii informează pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu despre 
greutățile întimpinate în extin
derea unora din noile tehnologii 
de turnare datorită cantităților 
insuficiente de rășini furanice 
care sînt realizate in țară la ora 
actuală In stații-pilot și solicită 
ca unitățile de specialitate să 
treacă la fabricația industrială 
a acestui produs.

Pe parcursul vizitării noii hale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trasează sarcina conducerii în
treprinderii de a folosi mai efi
cient întreaga suprafață con
struită. Secretarul general al 
partidului remarcă faptul că în 
hală sînt instalate un număr 
mai mare de poduri rulante de
cît necesită procesul tehnologic 
de montare a excavatoarelor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere conducerii unității să în
tocmească un normativ privind 
folosirea eficientă a acestor in
stalații și cele care sînt în plus 
să fie puse la dispoziția altor 
întreprinderi.

Gazdele informează pe oaspeți 
că, răspunzînd sarcinii trasate 
de partid, tuturor constructorilor 
de mașini din țară privind re
ducerea consumului de metal 
gospodărirea judicioasă a aces
tei materii prime, colectivul fa
bricii a reușit ca prin asimilarea 
de noi produse și extinderea 
tehnologiilor avansate să obțină 
însemnate economii de metal. 
Față de primul tip de rulou 
compresor, de pildă, cele care 
se fabrică astăzi se realizează 
cu un consum de metal mai 
mic cu două tone pe produs. 
In contextul preocupărilor pen
tru economisirea metalului, di
rectorul întreprinderii arată că, 
dacă siderurgiștii ar trece la 
laminarea șenilelor, care în 
prezent sînt realizate prin tur
nare, ar putea fi obținută o 
economie de 230 kilograme me
tal la fiecare excavator, precum 
și diminuarea manoperei. Se
cretarul general al partidului 
recomandă ministrului indus
triei siderurgice, prezent la vi
zită, să analizeze posibilitățile 
de realizare a propunerii con
structorilor de mașini brăileni.

Pe platoul de încercare a 
produselor are loc apoi o de
monstrație cu cele mai noi ti
puri de utilaje de construcție, 
mașini de înaltă productivitate 
și tehnicitate. Secretarului ge
neral al partidului îi este pre
zentat prototipul excavatorului 
cu cupă de 1,25 mc destinat lu
crărilor pe mari șantiere și, 
în primul rînd, pentru canalul 
Dunăre—Marea Neagră. In ve
derea înfăptuirii sarcinilor ce 
Ie revin, specialiștii întreprin
derii, în colaborare, cu cel de 
la uzina Nicolina-Iași, lucrează 
la alte două utilaje pentru ca
nal : motogredere și motoscre- 
pere de 170 C.P., iar pe planșe
tele proiectanților se află pro
totipul excavatorului cu cupă 
de 3,2 mc. Secretarul general 
al partidului cere proiectanți
lor, constructorilor de mașini 
brăileni realizarea și introdu
cerea în fabricație în cel mai 
scurt timp a excavatorului de 
mare capacitate. De asemenea, 
sînt prezentate mai multe ti
puri de rulouri compresoare, 
vibratoare, macaraua de 12,5

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MUNICIPIUL GALAȚI
Adunarea festivă prilejuită de împlinirea 

a 80 de ani de activitate a Șantierului naval
(Urmare din pag. a II-a)

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele celor peste 70 000 de co
muniști, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Galați, să 
exprim bucuria nemărginită de 
a vă revedea în mijlocul nostru, 
pe dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, omul cu 
inima arzîndâ, ca o flacără 
veșnic vie, pentru propășirea 
națiunii noastre socialiste, pen
tru afirmarea ei tot mai puter
nică în concertul popoarelor lu
mii.

Gălățeni! au urmărit cu viu 
interes și își manifestă deplina 
adeziune față de activitatea 
laborioasă și rodnică pe care ați 
desfășurat-o cu prilejul recentei 
vizite pe care ați întreprins-o 
în unele țări din America La
tină.

Și de această dată, tovarășe 
secretar general al partidului, 
Galațiul vă întîmpină în straie 
de sărbătoare. Constructorii de 
nave, siderurgiștii, toți locuitorii 
acestor meleaguri vă mulțumesc 
din toată inima că ați răspuns 
invitației de a participa la acest 
important jubileu — împlinirea 
a optzeci de ani de existență a 
Șantierelor navale — dînd astfel 
o semnificație deosebită acestui 
eveniment.

Aflate pe coordonatele binefă
cătoare ale industrializării so
cialiste, Șantierele navale au 
devenit simbol pentru Galațiul 
contemporan. La acest ceas ju
biliar la care, de-a lungul flu
viului Dunărea, freamătă acest 
mare fluviu de oameni ai mun
cii gălățeni, vă rog să-mi per
miteți să exprim, și pe această 
cale, recunoștința vie ce v-o 
purtăm pentru atenția care o 
acordați dezvoltării economice și 
sociale a județului, siderurgiei, 
celorlalte ramuri și, bineînțeles, 
construcției de nave. Pe drept 
cuvînt, navaliștilor gălățeni le 
este plăcut să spună, iar mie 
acum să le reproduc cuvintele, 
că cele mai mari nave din exis
tența de decenii a șantierelor — 
nava de 12 500 tone, cea de 
15 000 tone, pe care ați vizitat-o 
astăzi, cea de 25 000 tone, acum 
în pregătire — sînt rodul în
demnului dumneavoastră, al 
gîndirii dumneavoastră crea
toare.

Dați-mi voie, totodată, stimate 
tovarășe secretar general, să vă 
raportez cu acest fericit prilej 
că industria județului Galați 
și-a realizat planul pe cele nouă 
luni ale anului în proporție de 
101,5 la sută la producția globa
lă șl de 100,9 la sută la produc
ția marfă. Intre depășirile de 
plan pe această perioadă, aș dori 
să menționez cele 73 000 tone 
fontă, 62 000 tone oțel, 22 000 
tone laminate finite pline, 14 000 
tone tablă și bandă de oțel 
laminate la rece, 2 000 mc de 
prefabricate din beton armat, 
40 000 metri patrați țesături.

Vă încredințăm că oamenii 
muncii gălățeni sînt ferm hotă- 
rîți să-și respecte cuvîntul dat 
în fața partidului, preocupare 
în care, la loc de frunte, se a- 
flă programul prioritar de dez
voltare a construcției de nave, 
conceput de dumneavoastră.

Vă informăm, totodată, tova
rășe secretar general, că Îndem
nurile din scrisoarea dumnea
voastră adresate întregului nos
tru popor s-au bucurat de un 
profund ecou în Inimile țărani
lor cooperatori, mecanizatorilor, 
elevilor, studenților și ostașilor. 
Însămînțarea griului a fost în
cheiată în timp optim, iar în 
prezent toate forțele sint mobi
lizate la strîngerea fără pier
deri și în timp scurt a recoltei 
de struguri, porumb șl legume.

Vizita cu care ne-ați onorat, 
sfaturile și recomandările pre
țioase pe care le-ațl dat și de 
această dată, vor constitui pen
tru noi toți un și mai puternic 

imbold, un nou prilej de a ne 
dinamiza acțiunile și energiile, 
de a ne fructifica mai complet 
talentul, priceperea, gindirea 
creatoare, cutezanța.

Avem de înfăptuit, în conti
nuare, sarcini de mare răspun
dere. Va trebui să ne înzecim 
forțele, să dăm curs și mai di
namic capacității noastre. Ini
țiativei. Avem în față, în îm
plinirea tuturor acestor țeluri, 
exemplul viu, înflăcărat pe care 
dumneavoastră, stimate și pre
țuite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

JL

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea construcției 

de nave în țara noastră și participarea activă a colectivului Șan- 
tieriflui Naval din Galați la opera de construire a socialismului.

cu prilejul aniversării a 80 de ani de activitate neîntreruptă 
a șantierului, >

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d o o r e- 
l e a z ă :

Articol unic. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii 8o- 
cialiste România" clasa I Șantierului Naval din Galați.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
Pentru merite deosebite In muncă șl contribuția adusă la 

dezvoltarea construcției de nave,
cu prilejul aniversării a 80 de ani de la Înființarea Șantieru

lui Naval din Galați,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Români», decre

tează :
Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socia

liste" și Medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor : 
Gheorghe T. Lupea — șef atelier l&cătușerie la Șantierul Naval 
Galați ; Gheorghiță Nicu Macovei — maistru atelier de asam- 
blat-montaj la secția I.A. — Șantierul Naval Galați.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU

îl oferiți tuturora, întregului 
popor.

Vă asigurăm solemn, vă pro
mitem în mod comunist că nu 
vom dezminți încrederea pe 
care partidul a investit-o în noi, 
că vom munci fără preget pen
tru înfăptuirea neabătută a_-po
liticii partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră, ca acest colț de 
țară să devină tot mai înflori
tor, aducîndu-ne astfel modesta 
noastră contribuție la înfăptui
rea idealului întregii noastre 
națiuni : ridicarea României pe 
culmile înalte ale progresului 
și civilizației, spre cinstirea 
partidului, a prezentului socia
list, spre împlinirea viitorului 
comunist.

în cadrul mitingului, în pre
zența zecilor de,mii de partici
pant! la adunare are loc solem
nitatea înmînării unor înalte 
ordine și titluri ale Republicii 
Socialiste România, conferite cu 
prilejul aniversării a 80 de ani 
de activitate neîntreruptă a 
Șantierelor navale din Galați.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a dat citi
re Decretelor Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care se conferă 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I Șan
tierului naval din Galați, pen
tru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea construcției de 
nave în țara noastră și partici
parea activă a colectivului aces

tei întreprinderi la opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul aniversării a 80 de ani 
de activitate neîntreruptă a 
șantierului, precum și titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și 
medalia de aur „Secera și Cio
canul" pentru merite deosebite 
în muncă și contribuția adusă 
La dezvoltarea construcției de 
nave, cu prilejul aniversării a 
80 de ani de la înființarea Șan
tierului Naval Galați unor ca- 
dre din această unitate indus
trială.

De asemenea, prin Decret al 
Consiliului de Stat, pentru me
rite deosebite în muncă și con
tribuție adusă la dezvoltarea 
construcției de nave au fost 
conferite Ordinul „23 August" 
clasa I tovarășului Panait S. 
Melis-aratos, director general al 
Centralei industriale navale 
Galați, „Ordinul Muncii" clasa I 
tovarășului Ioniță Șt. Nicolae, 
electrician, șef de brigadă la 
Șantierul Naval Galați ; „Ordi
nul Muncii" clasa a II-a tova
rășilor : Ion Gh. Drașovean, in
giner, director general adjunct^ 
al Centralei industriale navale’' 
Galați și director al Șantierului 
Naval Galați, Ștefan Șt. Dru- 
gesfcu — inginer, director al O- 
ficiului Import-Export Galați, 
Vasile N. Gîță, mecanic montor.

Prin același decret au fost 
conferite alte 39 de ordine și 59 
de medalii ale Republicii So
cialiste România, unor munci
tori, maiștri, tehnicieni, ingi
neri, economiști și funcționari 
ai Șantierului Naval.

în continuare a luat cuvîntul 
Pana.lt Melisaratos, directorul 
general al Centralei industriale 
navale. Trăim marea bucurie 
de a vă avea în mijlocul nos
tru, la sărbătorirea Șantierului 
Naval, pe dumneavoastră con
ducătorul eminent al poporului 
nostru, patriotul înflăcărat, per
sonalitate de seamă a vieții in
ternaționale, către care ne în
dreptăm Întreaga stimă și recu
noștință pentru strălucitul 
exemplu de dăruire cu care slu
jiți interesele națiunii noastre 
socialiste, a spus vorbitorul.

în numele întregului colectiv, 
doresc să vă mulțumesc din 
inimă pentru înalta distincție 

acordată șantierului cu ocazia 
împlinirii a 80 de ani de exis
tență. Personal încerc sentimen
te de adîncă emoție și gratitu
dine și pentru distincția ce mi-a 
fost acordată. Noi considerăm 
că acest fapt constituie nu nu
mai o recunoaștere a ceea ce 
s-a înfăptuit, ci și un puternic 
imbold de a munci mal bine, 
pentru a îndeplini cu cinste sar
cinile trasate de partid.

Doresc să exprim și cu acest 
prilej sentimentele fierbinți pe 
care le nutrim față de partid, 
față de dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, pen
tru grija pe care o purtațl dez
voltării continue a construcțiilor 
navale în țara noastră, dum
neavoastră fiind inițiatorul pro
gramului prioritar de dezvolta
re a acestei industrii. Transpu- 
nînd în fapt prețioasele indica
ții pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitelor făcute în șantie
rul nostru, am reușit să con
struim nave tot mai complexe, 
cu performanțe calitativ supe
rioare, ținînd pasul cu progre
sul tehnic contemporan.

Sînt fericit să vă raportez că 
de la ultima dumneavoastră vi
zită au fost omologate cargou
rile de 7 500 tdw, cel pentru 
transportul trailerelor și după 
cum ați putut vedea, construim 
cargouri de 18 000 tone. Avem, 
de asemenea, în fabricație un 
nou tip de navă de 8 000 tone 
pentru transportul conteinere- 
lor.

în acest cincinal, putem spu- 
ne că producția Șantierului na
val de la Galați a fost complet 
Înnoită.

Pe baza indicației date de 
dumneavoastră, de a începe în 
acest cincinal construcția unor 
nave de mare tonaj, colectivul 

de proiectanți și constructori 
pregătește condițiile de realizare 
• unei nave de 40 000 tdw.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
•ecretar general, că muncitorii, 
tehnicienii, inginerii șantierului 
sînt ferm angajați în îndeplini
rea programului prioritar al 
oonstrucțiilor navale. Vom pune 
întreaga noastră capacitate șl 
putere de muncă în slujba în

făptuirii planului pe 1973 și pre
gătirii îndeplinirii exemplare a 
planului pe 1974, anul celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției 
naționale antifasciste armate și 
a Congresului al XI-lea al Par
tidului Comunist Român.

In cuvîntul său, Gheorghe 
Lupea, Erou al Muncii Socia
liste, maistru la Șantierele 
Navale, a spus : Azi, la a 80-a 
aniversare a Șantierului Naval 
din Galați, ne amintim cu pro
fundă recunoștință de cuvintele 
pline de căldură și dragoste 
adresate colectivului nostru de 
către dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, cu 
prilejul vizitei făcute acum doi 

ani, cînd ne spuneați : „Avem 
un colectiv bun la șantierele 
navale și avem toată Încrederea 
că sarcinile mari pe card le are 
de îndeplinit în cadrul cincina
lului vor fi realizate cu succes". 
Aceste deosebite aprecieri pe 
care ni le-ați adresat atunci 
s-au întipărit în Inimile noastre, 
ne-au călăuzit faptele, au făcut 
ca activitatea noastră să fie mal 

bogată. Am lansat la apă vase 
de mare tonaj cu performanța 
la nivelul tehnicii mondiale. 
Munca noastră a constructorilor 
de nave și-a găsit acum din nou 
înalta prețuire din partea con
ducerii partidului și statului, a 
dumneavoastră personal. Tră
iesc o adîncă emoție pentru 
înalta distincție acordată șantie
rului, ca șl pentru înaltul titlu 
ce mi s-a atribuit. In cei peste 
30 de ani de muncă pe acest 
șantier, de care mi-am legat în
treaga viață, nu am trăit o clipă 
mai fericită și plină de emoție 
ca acum. De aceea, nu găsesc 
destule cuvinte alese prin care 

să pot exprima calda recunoș
tință ce o port partidului, mul
țumirile pe care doresc să vi le 
adresez.

înțelegem totodată că înaltele 
distincții acordate ne obligă să 
privim cu mai multă răspundere 
sarcinile economice prezente și 
viitoare.

Sîntem convinși că tot ce 
ne-am propus se va înfăptui, 

deoarece sîntem călăuziți de un 
partid înțelept, avem oameni 
narnici, talentați, hotărlți să facă 
totul pentru a îndeplini exem
plar sarcinile Congresului al X- 
lea șl Conferinței Naționale ale 
partidului.

Ne angajăm, mult iubite to
varășe secretar general, să des
fășurăm larg întrecerea socia
listă, să punem în valoare toate 
rezervele materiale șl umane de 
care dispunem, pentru a ridica 
la un nivel cantitativ și calitativ 
cit mai înalt întreaga activitate 
a Șantierului naval, contribuind 
astfel la înflorirea scumpei 
noastre patrii — România so
cialistă.

îngăduiți-mi să folosesc acest 
emoționant prilej spre a-mi ex
prima bucuria nețărmurită pen
tru faptul că dumneavoastră, 
conducătorul încercat al partidu
lui și statului nostru, cel mai 
iubit fiu al poporului, vă aflați 
iarăși printre noi, în vechiul, 
dar atît de tînărul nostru Galați, 
a spus Alexandrina Andronic, 
economist la Șantierul naval.

Vizita dumneavoastră, prileju
ită de cea de-a 80-a aniversare 
a Șantierului naval, încununează 
cu momente de profundă sem
nificație istoria bogată în tradi
ții de luptă și muncă a acestei 
mari întreprinderi, iar prețioa
sele indicații pe care dumnea
voastră ni le-ați dat vor consti
tui un adevărat program de lu
cru pentru întregul nostru co
lectiv.

Sprijinul conducerii de partid 
și de stat, al dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, s-a fă
cut simțit mai mult ca oricînd 
în șantierul nostru prin grija 
permanentă pentru dezvoltarea 
și modernizarea industriei na
vale românești. în numele co
lectivului de muncitori, tehnici
eni și ingineri care lucrează în 
cadrul Șantierului naval, vă 
exprimăm din inimă mulțumiri
le cele mai calde, întreaga noas
tră recunoștință. în același 
timp, vă încredințăm, tovarășe 
secretar general, că vom întări 
aceste sentimente prin munca 
fără preget a colectivului nos
tru, care va face totul pentru a 
participa și în viitor, în mod 
exemplar, la înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidu

lui șl statului nostru, politică la 
elaborarea căreia știm că dum
neavoastră aveți un rol hotărîtnr.

Astăzi, cînd partidul acordă o 
înaltă prețuire contribuției atît 
de importante pe care femeile 
o aduc la progresul țării, cînd 
rolul femeii crește în viața po
litică, economică și social-cultu- 
raia, dați-mi voie să exprim 
gîndurile femeilor de pe șantie
rul nostru, ca de altfel ale su
telor de mii de femei din aCest 
județ, asigurîndu-vă, mult sti
mate tovarășe Ceaușescu, de 
faptul că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a ne îndeplini 
cu cinste misiunea de aleasă 
răspundere ce ne revine în ope
ra de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste.

In aplauzele puternice ale 
mulțimii, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului este subliniată 
cu vii și îndelungi aplauze. Toți 
cel prezenți scandează numele 
conducătorului iubit al poporu
lui, care, și cu acest prilej, a 
abordat probleme de o deosebită 
însemnătate pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru îndeplinirea marilor 
obiective însuflețitoare puse în 
fața întregii națiuni de cel 
de-al X-lea Congres și de con
ferințele naționale ale partidu
lui.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul primul secretar al Co
mitetului județean de partid, 
care a spus :

Permiteți-mi, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, iubite conducător a) 
partidului și poporului nostru, 
să vă mulțumim din toată inima 
și cu toată căldura pentru 
bucuria de a beneficia de pre
țioasele dumneavoastră indica
ții, cărora vom căuta să le dăm 
viață prin fapte.

Ne angajăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca pilda muncii 
neobosite puse de dumneavoas
tră în slujba partidului și a 
țării, pilda conștiinței revoluțio
nare pe care o îmbogățiți zi de 
zi, ceas de ceas, și cu atributul 
înaltei responsabilități comunis
te, va fi urmată cu entuziasm 
și dăruire totală de toți locuitorii 
acestui ținut.

Vă asigurăm încă o dată că 
ne vom strădui ca sarcinile 
noastre în acest cincinal să fie 
îndeplinite exemplar și depă
șite.

Să ne trăițî, întru multi ani. 
tovarășe Ceaușescu, luminat 
conducător al destinelor noas
tre, spre binele și fericirea de
plină a poporului pe care îl 
slujiți cu atîta ardoare, cu atîta 
fidelitate și abnegație, pe care 
îl reprezentați cu atîta demnita
te ca sol de pace, prietenie și 
progres în lume.

Aceste înalte aprecieri — ex
presie a sentimentelor alese pe 
care oamenii muncii gălățeni, 
împreună cu întregul nostru po
por, le nutresc față de conducă
torul partidului și statului 
român, își găsesc o impresionan
tă adeziune în uralele și aplau
zele mulțimii, care salută minute 
în șir, cu profundă dragoste, pe 
cel ce se află la cîrma națiunii 
noastre socialiste.

Adunarea festivă a luat sfîrșit. 
Din zecile de mii de piepturi 
ale celor prezenți izbucnesc din 
nou urale, îndelungi aplauze. în 
entuziasmul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își ia rămas 
bun de la cetățenii orașului.

întreaga masă de oameni ma
nifestă entuziast față de partid, 
față de secretarul său general, 
exprimîndu-și cu putere hotă- 
rîrea de a înfăptui neabătut po
litica înțeleaptă internă și exter
nă a Partidului Comunist Ro
mân, militînd neobosit pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Domnește o atmosferă sărbă
torească. Pe fluviu, numeroase 
nave au arborat marele pavoaz. 
Sirenele salută prelung, ca un 
ecou, unindu-și glasurilor lor, 
uratelor ce izbucnesc necontenit 
din piepturile miilor și miilor de 
locuitori ai orașului.

Pana.lt
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN MUNICIPIILE GALATI Șl BRĂILA

Secretarul general al partidului primit cu bucurie
și recunoștință în cetatea de foc gălăteană

I

(Urmare din pag. a Il-a)

din preocupările principale ale 
siderurgiștilor, pe primul plan 
al analizei aflîndu-se probleme 
legate de sporirea producției de 
oțel, prin creșterea indicelui de 
utilizare a agregatelor, concomi
tent cu reducerea consumului de 
cocs, în condițiile integrării flu
xului tehnologic în toate proce
sele sale principale — de la a- 
sigurarea de materii prime pînă 
la cercetare și proiectare, inclu
siv valorificarea superioară a 
subproduselor rezultate în dife
rite etape de elaborare a cocsu
lui și metalului.

Am dori să vă raportăm to
varășe secretar general, subli
niază gazdele, că indicațiile 
dumneavoastră din mai 1971 au 
fost realizate întocmai. Am reu
șit să creăm cu forțe proprii un 
puternic centru de cercetare și 
proiectare, care răspunde nece
sităților noastre actuale, cît și 
celor legate de dezvoltarea com
binatului. Sintem, de asemenea, 
in măsură să arătăm că am re
zolvat în cea mai mare parte 
problema pieselor de schimb, 
preocupindu-ne în continuare de 
creșterea producției lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
reține, de asemenea, cu satis
facție faptul că siderurgiștii au 
îndeplinit cu cinste sarcina tra
sată de a realiza suplimentar 
50 000 de tone de oțel peste pla
nul prevăzut pe 1973 in vederea 
recuperării restanțelor de anul 
trecut. Directorul combinatului 
relevă că această cifră de 50 000 
de tone a fost considerată de 
muncitori ca un nivel minim, 
răspunsul lor la chemarea se
cretarului general al partidului 
concretizindu-se în primele 
9 luni ale anului într-un plus 
de producție de 62 000 de tone 
de oțel.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
abordează, împreună cu repre
zentanții combinatului siderur
gic și ministrul industriei me
talurgice, problemele legate de 
dezvoltarea acestui important 
centru industrial. întrebările și 
observațiile secretarului general 
al partidului vizează cu precă
dere necesitatea asigurării unei 
producții corespunzătoare de 
cocs în strînsă corelare cu per
spectivele creșterii producției 
de metal. In această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția asupra folosirii 
intensive a terenurilor, nivelul 
de 83 la sută atins demonstrînd 
că sînt in continuare posibili
tăți, noi rezerve în direcția fo
losirii judicioase a resurselor.

Discuția inițiată pe această 
temă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aduce în centrul a- 
nalizei aspecte ale dezvoltării 
uzinei oocso-chimice, în cadrul 
căreia, în colaborare cu indus
tria poloneză de specialitate, 
s-au realizat două noi baterii 
de cocs. în centrul atenției, în 
această ordine de idei, se află 
probleme legale de îmbunătăți
rea calitativă a cocsului. Dispu- 
nînd de utilaje necesare, aici se 
poate realiza prelucrarea ori
cărui tip de cărbune, atit din 
țară, cit și din import. Gazde
le informează despre înfăptui
rile obținute în acest dome
niu, adăugind, totodată, că în 
paralel au ajuns la soluții in
genioase, care permit valorifica
rea în cantități tot mai mari a 
subproduselor rezultate din coc
sificarea cărbunelui. Pînă in 
prezent, pe baza instalațiilor 
chimice de care dispune combi
natul, au fost livrate sute de 
tone sulfat de amoniu, folosit 
ca îngrâșămîn-t chimic, se obțin 
benzen brut, gudroane, ape 
amoniacale și alte produse cs 
constituie materii prime impor
tante în numeroase întreprin
deri. Prin utilizarea gazelor de 
cocs drept combustibil la cen
trala electrotermică a combina
tului, se vor economisi anual 
250 000 tone păcură.

Apreciind realizările obținute 
în direcția producției de cocs 
și a valorificării subproduse
lor rezultate, tovarășul Nicola^' 
Ceaușescu atrage, totodată, a- 
tenția asupra gospodăririi judi
cioase a cocsului, cu atît mai 
mult, cu cit, în viitor combina
tului îi revine sarcina de a 
spori cantitățile de metal livra
te economiei noastre.

Din mulțimea de montori, 
aflați pe șantierul cocseriei se 
desprinde inginerul Jan Ma
lolepszy, șeful grupului de spe
cialiști polonezi, care colaborea
ză cu constructorii ro-mâni la 
realizarea unor agregate.

— Mă bucur că v-am vă
zut tovarășe secretar general 
Ceaușescu, spune acesta, cu e- 
moție, în limba română. Vă 
mulțumesc.

Cred că este o colaborare 
bună între specialiștii noștri și 
dumneavoastră și o să o dezvol
tăm și în alte domenii, arată to
varășul Nicolae Ceaușescu.

— Intr-adevăr. colaborarea 
noastră este foarte bună și o 
vom dezvolta.

încheind examinarea proble
melor legate de sporirea produc
ției de cocs, dialogul de lucru 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu factorii de răspundere ai 
combinatului siderurgic și con
ducerii ministerului de resort 
continuă în sectorul oțelărie.

Vizitarea șantierului este pre
cedată de examinarea direcțiilor 
de realizare a etapei finale de 
dezvoltare a combinatului.

în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage din 
nou atenția asupra necesității 
reexaminării amplasamentelor 
prevăzute pentru dezvoltarea 
cocseriei, astfel ca aceasta să 

asigure necesarul pentru un vo
lum de 10 milioane tone de 
oțel. în acest fel, pînă la elabo
rarea proiectelor și începerea 
lucrărilor la noul combinat si
derurgic, prevăzut a se con
strui, siderurgiștii de la Ga
lați vor trebui să contribuie 
la acoperirea necesităților eco
nomiei noastre printr-o pro
ducție de oțel sporită, pentru 
care sînt întrunite condiții 
optime de eficiență : utilită
țile existente, cadre bine cali
ficate, experiență bogată.

Avîndu-se în vedere aoeste 
cerințe, gazdele solicită con
centrarea eforturilor, atît ale 
lor, cît și ale constructorilor de 
utilaje siderurgice, care asimi
lează în prezent convertizoart 
și alte agregate siderurgice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trasează conducerii ministerului 
sarcina examinări'! acestei pro
bleme în vederea urgentării li
vrărilor de instalații.

Vizitarea șantierului oțel&riel 
permite să se constate avansul 
mare înregistrat de către con
structori. Pe acest temei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu își expri
mă convingerea că oamenii mun
cii din combinatul siderurgic 
și uzinele cu care colabo
rează vor depune toate e- 
forturile pentru ca noua oțe- 
lărie să intre în funcțiune în 
cinstea celei de-a 30-a aniver
sări a zilei de 23 August și nu 
la sfîrșitul anului viitor, așa 
cum era prevăzut inițial. A- 
ceastă chemare a secretarului 
general al partidului găsește 
un larg ecou în rîndul siderur- 
giștilor, care exprimă hotărîrea 
de a nu precupeți nimic pentru 
a cinsti așa cum se cuvine în
crederea cu care’sînt onorați.

Sarcinile trasate de secreta
rul general al partidului pun, 
de asemenea, în atenția Minis
terului Industriei Metalurgice 
problema creșterii capacității 
turnătoriei de fontă și oțel a 
combinatului In vederea sa
tisfacerii cerințelor de metal 
și ale altor întreprinderi din di
ferite ramuri industriale, atît a 
celor din județ, cît și' din alte 
părți ale țării.

Iată deci, pe scurt, aria largă 
de probleme abordate de secre
tarul general al partidului în 
cadrul analizei sale efectuate la 
fața locului cu factori respon
sabili din industria siderurgică, 
ceea ce a conferit o deosebită 
însemnătate acestei vizite, care 
a jalonat un însuflețitor pro
gram de activitate 'pentru oa
menii muncii din acest sector 
vital al economiei, chemați să 
contribuie plenar la înfăptuirea 
obiectivelor pe care Congresul al 
X-lea și Conferințele naționale 
ale partidului le-au pus în fața 
națiunii noastre pe calea edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

La sfîrșitul vizitei în combi
nat, secretarul general al parti
dului își ia un călduros bun 
rămas de la harnicii siderur- 
giști, urîndu-le noi succese in 
muncă, multă sănătate și feri
cire.

Părăsind combinatul, adevă
rata navă-amiral a siderurgiei 
noastre, coloana de mașini se 
îndreaptă, prin partea de sud 
spre oraș, lasind în urmă ma
gistrala de benzi care va aduce 
minereul din portul siderurgic, 
aflat în construcție, la depozitul 
de materii prime. Curind, ima
ginea furnalelor și laminoarelor 
cedează locul imaginilor pe care 
le oferă cartierele Dunărea, Ți- 
glina I, II, III și Mazepa, ridi
cate pentru metalurgiști, con
structori, textiliști, pentru cei
lalți muncitori. în continuare, 
de-a lungul citorva kilometri, 
pînă în inima orașului, traseul 
oferă priveliștea îneîntătoare a 
urbanisticii noi și moderne, pe 
care o conferă astăzi orașului 
renăscut-cele peste 30 000 de 
apartamente ridicate în ultimii 
15 ani, ca și edificiile social- 
culturale. Orașul, o adevărată 
bijuterie prin ținuta sa arhitec
tonică, este acum și mai atră
gător în haina de sărbătoare în 
care l-au înveșmîntat locuitorii 
și edilii săi.

De-a lungul întregului parcurs, 
gălățenii, veniți cu mic cu mare 
în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ovaționează 
puternic pe secretarul general 
al partidului. Galații trăiesc as
tăzi pe drept cuvînt o mare 
sărbătoare.

Momente de puternică mani
festare a sentimentelor de dra
goste și stimă față de condu- 

'cătorul iubit al partidului și sta
tului nostru sînt prilejuite, de 
asemenea, de vizita la șantierul 
naval, care a aniversat opt dece
nii de la înființare. La sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
— a celorlați conducători de par
tid și de stat, miile de construc- 

' tori navali gălățeni, purtători ai 
unor vechi și frumoase tradiții 
de luptă și muncă, fac o caldă 
și entuziastă primire, scandînd 
minute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R.", agitînd stegulețe roșii 
și tricolore. înalții oaspeți sînt 
întîmpinați de tovarășul loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, de 
reprezentanți ai șantierului na
val.

In numele acestui puternic 
detașament muncitoresc al Ga
laților, inginerul Panait Melisa- 
ratos, directorul general al Cen
tralei industriale navale, adre
sează oaspeților dragi un călduros 
bun sosit și îi invită să viziteze 
șantierul naval. Un grup de fete 
înmînează tovarășului Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, buchete de flori și in
signa jubiliară, avînd gravate

Tovarășul 
apreciază 

vizitate,.

un cargou și datele : 1893—1973.
La intrarea șantierului, împo

dobită cu ghirlande de brad și 
flori, de o parte și de alta a 
aleii centrale, muncitorii, cobo- 
rîți de pe schelele navelor aflate 
In construcție, însoțesc cu cal
dele lor saluturi trecerea secre
tarului general al partidului spre 
obiectivele șantierului naval. Na
vele aflate în preajmă, pe apele 
Dunării, dau salutul tradițional 
marinăresc prin șuierul sire
nelor.

Primul popas se face la cala 
de lansare de la Dunăre, unde 
se află în construcție cîteva din
tre cele mai noi tipuri de nave : 
mineraliere de 12 500 tdw și car
gouri de tonaje și mai mari. 
Gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid șl de stat, 
să urce pe unul din cargourile 
de 18 000 tdw, gata pentru t 
pleca în probe de marș, care a 
fost livrată Indiei, în cadrul co
operării cu această țară. Coman
dantul și echipajul militar al 
navei prezintă onorul șefului 
statului român, alăturînd orna- 
liul lor caldei primiri a con
structorilor navali. Sînt vizi
tate principalele compartiment^ 
ale acestei nave. De sus, de 
pe puntea superioară, sub soa
rele cald și generos al acestei 
toamne, se oferă privirilor o pa
noramă de rară frumusețe a 
Dunării, care „găzduiește" nave 
mai multe și mai moderne decît 
oricînd In trecut. “ 
Nicolae Ceaușescu 
performanțele navei _____
gradul ridicat de confort al com
partimentelor destinate echipa
jului. Este al treilea tip de navă 
dintr-o serie de comenzi pentru 
exportul în diferite țări, con
struite în anii actualului cin
cinal. Alte noi tipuri de vase 
maritime, între care un cargou 
de 40 000 tdw, conturate deja pe 
planșetele proiectanților, urmea
ză să intre în execuție pe acest 
șantier. La întrebările privitoare 
la realizarea unor cargouri de 
o mare complexitate tehnică, se
cretarul generai al partidului 
este informat că o bună parte 
din echipamentele navelor sînt 
fabricate în uzinele românești, 
chiar la Galați, fiind în curs de 
realizare una din prețioasele in
dicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cea privind asimila
rea de noi medanisme și utilaje 
de înaltă tehnicitate, menite să 
asigure reducerea într-o măsură 
din ce în ce mai mare a efortu
lui valutar al statului.

Reamintind preocupările mai 
vechi ale specialiștilor șantieru
lui privind realizarea unor elice 
de nave, gazdele arată că, în 
prezent, se asigură elice de 
înaltă calitate pentru toate ti
purile de nave aflate în fabri
cație. Este apreciat acest succes 
datorat pasiunii, spiritului de 
inventivitate și creativitate, fap
tul că fără investiții costisitoare, 
au fost realizate elice de nave 
care satisfac deplin actualele 
cerințe. Prin turnarea elicelor 
în șantier s-au realizat economii 
valutare echivalente cu valoa
rea unui cargou de 4 500 tdw.

Un fructuos dialog se poartă 
în fața machetei care, în mod 
sugestiv, înfățișează imaginea 
dezvoltării șantierului naval, 
perspectivele ce se creează prin 
realizarea noilor investiții des
tinate înfăptuirii programului 
prioritar de construcții navale. 
Directorul Centralei industriale 
navale expune pe larg viitoarea 
dezvoltare a șantierului, rezul
tatele preocupărilor pentru rea
lizarea unui flux continuu de 
lucru, începînd de la planșetele 
proiectanților, la atelierele sec
țiilor și pînă la cala de montaj, 
trecerea la o activitate mai sus
ținută de utilizare a bloc-secții- 
lor, care se asamblează treptat 
pînă ce nava ia contur definitiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de situația pro
iectării primei nave de 150 000 
tone. Luînd cunoștință de sta
diul preocupărilor în acșastă di
recție atrage atenția asupra rea
lizării a două tipuri principale 
— mineraliere și petroliere.

Intervenind în discuție, ing. 
Gelu Kahu, directorul Institutu
lui de cercetări și proiectări na
vale, a înfățișat rezultatele stu
diilor efectuate și ale activității 
de proiectare referitoare la noile 
tipuri de nave conteinerizate, 
performanțele acestora, eficiența 
lor în exploatare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se generalizeze 
cele mai moderne tehnologii de 
execuție a navelor, să se treacă 
într-un timp cît mai scurt la 
realizarea navelor conteineri
zate.

Se poate spune că aici fiin
țează două șantiere : Cel oc
togenar, aflat și acum in 
plină activitate, și cel pe care se 
înalță noile unități de produc
ție ; o imensă hală de construc
ții metalice, o hală de asambla
re, unde capătă contur noile 
nave de capacitate sporită etc. 
Sînt prezentate pe larg- măsu
rile întreprinse pentru înfăptui
rea sarcinilor stabilite la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1972 privind 
dezvoltarea și sistematizarea 
șantierelor navale din Constanța 
și Galați.

într-un autentic spirit 
cru, care caracterizează 
tele secretarului general 
Udului, sint examinate 
litățile de realizare, 
timp cît mai scurt, a noilor ca
pacități de producție. Se reco
mandă forurilor de resort să 
sprijine, cît mai concret și efi
cient, realizarea angajamentelor

de lu- 
vizi- 

al par- 
posibi- 
într-un

privind devansarea termenelor 
de punere în funcțiune a princi
palelor obiective, cum sînt hala 
de asamblare a navelor de 4 500 
tdw și hala de asamblare a bloc- 
secțiilor pentru navele de 
25 000 tdw.

Adresînd calde mulțumiri din 
partea muncitorilor și specialiș
tilor pentru sprijinul acordat și 
grija manifestată în vederea 
progresului industriei construc
țiilor de nave românești, gazde
le expun pe larg modul cum au 
înfăptuit indicațiile date de la 
ultima vizită și pînă în prezent 
în ceea ce privește introducerea 
metodelor și tehnologiilor mo
deme pentru ridicarea perfor
manțelor tehnice și scurtarea du
ratei de execuție a navelor pe 
cală.

Din întreaga desfășurare____ ... __ -- a 
vizitai, din discuțiile purtate cu 
constructorii navali a reieșit cu 
claritate necesitatea amplificării 
eforturilor pentru folosirea de
plină a bazei tehnico-materiale 
tot mai moderne de care dis
pune șantierul, în vederea tre
cerii într-un timp cît mai scurt 
la construcția navelor maritime 
de tonaj sporit, în condiții de 
eficiență economică ridicată, a 
extinderii, în acest scop, a cola
borării cu celelalte șantiere na
vale ale țării, a cooperării între 
întreprinderile care concură la 
asimilarea în fabricație a echi
pamentelor și mecanismelor ne
cesare industriei navale româ
nești. Recomandările secretaru
lui general al partidului au fost 
primite de constructori cu hotă- 
rîrea fermă de a le da viață, 
de a contribui cu toate forțele 
la realizarea cincinalului îna
inte de termen.

în semn de înaltă prețuire și 
stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, gazdele îl roagă să 
primească în dar un frumos al
bum, reprezentînd istoria șantie
rului, precum și o machetă sim
bolică a tipurilor de nave con
struite aici, pe scara timpului.

Luîndu-și rămas bun de la 
harnicii constructori ai șantie
rului naval, în uralele și ovațiile |
care răsună puternic, minute în 
șir, secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat se îndreaptă 
spre faleza Dunării, unde are 
loc mitingul oamenilor muncii 
din orașul Galați.

INSUEIEJHĂ ADUNARE POPULARA
(Urmare din pag. a 111-a)

depășire de peste 25 milioane 
lei.

Faptul că 5 întreprinderi au 
realizat pînă in prezent pro
ducția marfă pe primii 3 ani 
ai actualului cincinal demon
strează potențialul de care dis
pune județul; nostru, energia, 
capacitatea și hotărîrea fermă 
a celor ce muncesc de a lucra 
mai bine, mai mult, mai efi
cient — așa cum dumneavoas
tră ne-o cereți. De asemenea, 
în acest an, oamenii de pe o- 
goarele județului au reușit să 
obțină producții bogate de griu. 
Recolta medie pe județ a fost 
de peste 3 600 kg la hectar, iar 
in Î.A.S. „Insula Mare a Brăi
lei", de pe o suprafață de 12 000 
ha, s-au realizat în medie 
5 236 kg de griu la hectar. Am 
realizat și depășit planul la 
struguri, recolte bune obținem 
la legume, floarea soarelui, po
rumb, soia, sfeclă de zahăr și 
la alte culturi. Se înfăptuiesc, 
în același timp, prevederile 
privind construcția de locuințe, 
școli, grădinițe și alte obiecti
ve social-culturale, toate la un 
loc contribuind la ridicarea ni-/ 
velului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

Noi știm că, realizînd în mod 
exemplar dezideratele vitale 
ale propriului nostru popor, ne 
achităm și de îndatoririle in
ternaționaliste, contribuind la 
creșterea forțelor socialismu
lui, la sporirea influenței și 
prestigiului său în lume. Par
tidul Comunist Român s-a do
vedit în întreaga sa activitate 
promotorul consecvent al unor 
relații de tip nou în viața in
ternațională, relații de pace și 
colaborare care se bucură de o 
tot mai largă adeziune. O stră
lucită expresie a consecvenței 
aplicării în viața a acestei po
litici o constituie 
istorice ale vizitei dumneavoas
tră in unele țări ale Americii 
Latine, unde ați dus mesajul 
de pace și prietenie al poporu
lui român. Sintem mindri de 
partidul nostru, de conducerea 
sa marxist-leniniStă, în frunte 
cu dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — exemplu 
de înflăcărat patriotism, de de
votament nemărginit față de 
popor, de luptător neobosit pen
tru cauza păcii și socialismului 
în lume.

Vă asigurăm, stimate 
rășe secretar general, că 
mind cu fermitate pilda 
lucită a activității dumneavoas
tră revoluționare, a iubirii •'fier
binți față de patrie, nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin, a indica
țiilor de inestimabilă valoare 
practică pe care dumneavoastră 
ni le dați.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
colectivului uzinei „Progresul6,

rezultatele

tova- 
ur- 

stră-

Brăilenii au întîmpinat sărbătorește
pe cel mai iubit fiu al națiunii noastre

(Urmare din pag. a lll-a)

tone pentru șantierele de con
strucții și alte utilaje.

Apreciind largile domenii în 
care poate fi utilizat încărcăto
rul cu pneuri cu roțile blocate 
— produs distins cu premiul 3 
pe țară pentru originalitate cu 
prilejul expoziției organizate în 
Capitală de Ziua constructorilor 
de mașini — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată necesitatea in
troducerii lui de urgență în fa
bricația de serie.

In încheierea vizitei, în nu
mele întregului colectiv, di
rectorul întreprinderii a mulțu
mit secretarului general al par
tidului pentru cinstea făcută 
de a se întâlni din nou cu con
structorii de mașini brăileni, 
pentru recomandările și indica
țiile date și de această dată 
și a exprimat hotărârea de a 
îndeplini exemplar sarcinile 
ce-i revin în actualul cincinal, 
pentru înfăptuirea lui înainte 
de termen.

Luîndu-și rămas bun de la 
constructorii de mașini, urân- 
du-le noi succese în muncă, 
tovarășul Nicolae Ceaușes-cu, 
ceilalți conducători de parti'd și

maistrul Gheorghe Bratesin, 
Erou al Muncii Socialiste, a 
spus :

în anii glorioși ai socialismu
lui, uzina noastră s-a dezvoltat 
și modernizat continuu, reali- 
zind produse ce poartă cu mîn- 
drie însemnul „Fabricat în 
România", exportate în 33 de 
țări ale lumii.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
secretar general, că în acest an, 
colectivul întreprinderii noastre, 
avînd în frunte pe cei aproape 
3 000 de comuniști, și-a îndepli
nit la zi sarcinile de plan la 
toți indicatorii. Vrem să vă in
formăm pe dumneavoastră per
sonal că avem un program com
plex de diversificare și moder
nizare a produselor.

Colectivul întreprinderii noas
tre este hotărît ca în cinstea 
celui de al XI-lea congres al 
partidului și a celei de a XXX-a 
aniversări a înfăptuirii insurec
ției naționale antifasciste armate, 
să raporteze realizarea de noi 
tipuri de utilaje cu parametri 
competitivi. Făcîndu-mă ecoul 
întregului colectiv al întreprin
derii de utilaj greu „Progresul", 
vă adresez, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, invitația de 
a participa la aniversarea a 50 
de ani de la înființarea unității 
noastre, care va avea loc în 
anul 1974, prilej cu oare vrem 
să dovedim prin fapte cum am 
transpus în viață prețioasele 
indicații pe care ni le-ați dat 
astăzi.

Vă dorim, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă sănă
tate și viață lungă, putere de 
muncă pentru binele și fericirea 
întregului nostru popor, pentru 
ridicarea României socialiste 
spre cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație.

Exprimând. în numele intelec
tualității brăilene,. profunda sa
tisfacție și bucurii prilejuite de 
prezența în mijlocul cetățenilor 
orașului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai 
poporului român, 
Florica Gorincu, 
gropului școlar de 
spus :

Pentru noi este un nou prilej 
de a da glas sentimentelor noas
tre de nemărginită dragoste și 
adine respect, de mândrie și în
credere pe care ni le inspiră 
neobosita dumneavoastră activi
tate internă și internațională, 
fierbintele patriotism ce vă ani
mă,. dorința arzătoare de a ri- 
J:__> ■ * Republica

pe culmi 
progresului 
crește pres- 
promovarea 

iubit fiu al 
profesoara 
directoarea 

chimie, a

di ca patria noastră, 
Socialistă România, 
tot mai înalte ale 
și civilizației, de a-i 

,:'tigiul în lume, prin
consecventă a politicii de pace, 
de destindere și colaborare în
tre națiuni, afirmată strălucit și 
de recenta vizită pe continentul 
latino-american.

Urmind exemplul dumnea
voastră. mobilizați și conștienți 
de importanta îndatorire socială 
ce ne revine, de încrederea pe

de stat s® îndreaptă spre o altă 
unitate economică a Brăilei — 
Șantierul naval.

Pe străzile orașului, locuitorii 
Brăilei, cu mic, cu mare, acla
mă cu nestăvilit entuziasm pe 
Iubitul oaspete.

La șantierul naval vizita are 
loc într-un moment deosebit — 
lansarea la apă a celui de al 
II-lea cargou de 4 500 tdw. Miile 
de constructori de nave aflațl 
pe șantier, precum și familiile 
multora dintre ei, venite să în- 
tîmpine pe conducătorul parti
dului și să participe, potrivit 
tradiției, la ritualul „botezului 
apei" a navei „Azuga", fac se
cretarului general al partidului 
o primire entuziastă. Uralele și 
ovațiile nu contenesc. Ele sânt- 
expresia dragostei față de par
tid, de adeziune deplină la po
litica de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Pe un mare panou este scris : 
„Cu prilejul vizitei în șantierul 
nostru, constructorii navali vă 
urează, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate, suc
ces /deplin în înalta dumnea
voastră funcție de răspundere 
pentru binele și prosperitatea 
poporului român".

care partidul ne-o acordă în re
alizarea misiunii de modelare și 
instruire a tinerei generații, ne 
străduim zi de zi să dăm viață 
sarcinilor reieșite din documen
tele celui de al X-lea Congres 
al partidului, ale Conferinței 
Naționale a P.C.R., din hotărâ
rile recentei plenare a Comite
tului Central din 18—19 iunie 
privind dezvoltarea și perfecțio
narea învățământului.

Oadrefle didactice brăilene, în 
frunte cu comuniștii, antrenați 
în procesul de modelare a ge
nerației tinere, ne angajăm 
ferm în fața partidului, a dum
neavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, să nu precupe
țim nici un efort în munca 
noastră, să educăm copiii în spi
ritul înaltelor idealuri comunis
te, să-i formăm la dimensiunea 
timpului, cînd, prin forța minții 
și a brațelor lor. patria noastră 
dragă va urca noi trepte spre 
viitorul său comunist.

A vorbit apoi. ing. Anton 
Praisler, directorul șantierului 
naval.

Vizita pe care ați făcuit-o 
astăzi la Șantierul naval, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
constituie pentru noi o mare 
bucurie și satisfacție, avînd pri
lejul de a vă raporta, acum, 
după 9 luni de activitate din 
acest an, că ne-am îndeplinit 
sarcinile de plan și angajamen
tele asumate. Colectivul de na- 
valiști, sub îndrumarea organi
zației de partid, angajați în 
marea întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen, valorificând cît mai 
deplin resursele umane și ma
teriale, transpune în practică 
hotărârile Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului.

Ca urmare a prețioaselor 
dumneavoastră indicații cu pri
vire la dezvoltarea transportu
lui pe apă, șantierul nostru a 
primit importante investiții. în 
următorii patru ani, vom con
strui la Brăila nave de mare 
capacitate, de 15 și 20 000 tdw, 
sporindu-ne în acest fel produc
ția de peste zece ori față de 
nivelul anului 1970.

Avem un grandios 
de viitor. Lansarea la 
participat azi, iubite 
Nicolae Ceaușescu, este o parte 
a acestui program pe care noi, 
constructorii navali brăileni, vă 
încredințăm că îl vom transpune 
neabătut în fapte, achitîndu-ne 
cu cinste de sarcinile ce ne re
vin.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae. Ceaușescu, că întregul 
nostru colectiv, în frunte cu co
muniștii, împreună cu marea 
familie a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor din patria 
noastră, nu va precupeți nici un 
efort pentru a traduce în fapte 
toate hotărîrile partidului și 
statului, aducîndu-ne astfel o 
contribuție cît mai însemnată 

program 
care ați 
tovarășe

Secretarul general ai partidu
lui este lntimpinat de Pamlt 
Mellsaratos, directorul Centralei 
industriale navale Galați și An
ton Praisler, directorul Șantie
rului naval Brăila, care îl invită 
să particip* la ceremonialul lan
sării la apă a navei. De la un 
capăt la altul, platforma de 
beton și metal a noii cale cu
prinde al,te nave în construcție. 
Angajat în amplul proces de 
modernizare, vechiul șantier de 
reparații de nave fluviale din 
Brăila cunoaște o dezvoltare 
rapidă și de mari proporții. La 
această importantă sarcină tra
sată de partid, constructorii na
vali, paralel cu munca pentru 
realizarea sarcinilor ce le revin 
In întrecerea socialistă, pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen, aduc o deosebită 
contribuție la transformarea u- 
nltății lor Intr-o întreprindere 
industrială modernă.

Un moment emoționant, 
rugămintea gazdelor, 
Nicolae Ceaușescu taie panglica 
inaugurală și, potrivit tradiției:, 
sticla de șampanie se sparge de 
corpul navei. O puternică ex
plozie de urale, cărora li se a- 
daugă glasurile sirenelor vapoa-

La 
tovarășul

la prosperitatea și înflorirea 
României socialiste.

In aplauzele și aclamațiile en- 
tuzitaste ale zecilor de mii de 
participant la adunarea popu
lară a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost sublini
ată în repetate rînduri de pu
ternice aplauze și urale, ce ex
primau hotărîrea nestrămutată 
a comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii de pe meleagu
rile brăilene, de a face totul 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a prevederilor actualu
lui cincinal, pentru a spori con
tribuția ia amplul efort pe care 
îl face întregul partid pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
scumpei noastre patrii.

In încheierea adunării, primul 
secretar al Comitetului județean 
de partid, tovarășul Dumitru 
Balan, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profundele 
mulțumiri ale cetățenilor muni
cipiului și județului Brăila pen
tru onoarea făcută prin vizita 
de lucru întreprinsă în unități 
industriale, pentru îndrumările 
de înaltă valoare practică date și 
cu acest prilej, pentru cuvintele 
deosebite de apreciere rostite 
la adunarea populară.

Ne angajăm solemn în fața 
conducerii partidului nostru, a 
dumneavoastră personal, să nu 
cunoaștem clipe de răgaz pen
tru a da viață sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile Congresului 
al X-lea, ale Conferinței Națio
nale, a indicațiilor prețioase 
date de dumneavoastră astăzi, 
ceea ce reprezintă pentru orga
nizația noastră județeană de 
partid un program concret pen
tru întîmpinarea cu succese deo
sebite a congresului al XI-lea 
al partidului și a celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției 
naționale antifasciste armate.

In tot ceea ce ne propunem 
să înfăptuim, în întreaga muncă 
politică și organizatorică, vom 
urma neabătut exemplul dum
neavoastră de muncă devo
tată și .plină de pasiune, de an
gajare comunistă față de desti
nele poporului român. .

Dorindu-vă viață îndelungată, 
multă putere de muncă în nobila 
dumneavoastră activitate pe care 
o desfășurați în fruntea parti
dului și statului nostru, vă mul
țumim încă o dată, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
bunăvoința cu care ați răspuns 
invitației de a vizita județul 
Brăila. Adunarea populară ia 
sfîrșit într-o atmosferă de puter
nică însuflețire. Zecile de mii 
de cetățeni aclamă entuziast, făc 
o vibrantă manifestare conducă
torului iubit al partidului și 
statului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu multă 
prietenie uralelor, nesfîrșitelor 
aclamații, luîndu-și rămas bun 
de la cetățenii municipiului 
Brăila.

mai 
acest 

ra-

relor ancorate în port, marchea
ză, Începutul de drum al acestui 
nou mesager al industriei ro
mânești.

Directorul șantierului prezin
tă apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dinamica dezvoltării 
acestei unități, perspectivele de 
viitor. Ca urmare a investițiilor 
importante alocate de stat, șan
tierul naval de la Brăila a 

. căpătat înfățișarea unei puter
nice unități economice produc
tive. A fost construită una din 
cele mai mari și moderne săli 
de montaj și lansare din țară, 
dotată cu transbordor complet 
automatizat, care asigură trans
portarea și lansarea la apă a 
navelor de mare tonaj în condiții 
de deplină siguranță, o hală de 
debitare și construcții de suban- 
samble, un chei de armare de 
150 de m. Astfel, potrivit pro
gramului prioritar de dezvolta
re a construcțiilor navale, în 
acest an șantierul realizează o 
producție de patru ori 
mare decît în 1970. In 
context, directorul unității 
portează secretarului general al 
partidului că, in primele 9 luni 
ale acestui an muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici au 
realizat sarcinile de producție la 
toți indicatorii. Pînă la sfîrșitul 
anului, ei vor lansa la apă încă 
două cargouri de 4 500 de tone, 
și vor executa reparații de nave 
care vor însuma o valoare de 
peste 17 milioane lei.

în următorii ani, potrivit pro
gramului de investiții, șantie
rul se va dezvolta și mai mult. 
O nouă cală va asigura construc
ția și lansarea la apă a unor 
vase de 15 000 și 20 000 tdw și, 
totodată, prin dotarea șantieru
lui cu utilaje de mare capaci
tate, se vor crea condiții pentru 
repararea de nave maritime de 
mare capacitate, realizîndu-se 
astfel sarcinile stabilite de 
partid privind creșterea poten
țialului industriei noastre de 
construcții navale.

Sînt prezentate apoi machete
le cargourilor în construcție, 
a celor care se vor realiza în 
următorii ani, precum și a re- 
morcherului-împingător de 1 640 
CP. dotat cu motor Diesel 
realizat de Uzinele „23 August" 
din București, care poate depla
sa șase șlepuri a cite 2 000 de 
tone fiecare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă constructorilor de 
nave să sporească construcția 
acestui tip de remorcher deose
bit de rentabil. Gazdele înfă
țișează, totodată, secretarului 
general al partidului desfășu
rarea procesului tehnologic de 
realizare a navelor, subliniind 
că în urma lucrărilor de extin
dere și modernizare la această 
unitate industrială se va asigu
ra aplicarea celor mai noi me
tode de lucru.

In încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere 
ministrului de resort., conduce
rii șantierului naval Brăila, 
să urmărească cu atenție reali
zarea în termen a lucrărilor de 
extindere și modernizare a șan
tierelor navale, de îndeplinire 
a întregului program de dez
voltare a construcțiilor de nave.

In aplauzele și uralele mul
țimii. oaspeții își iau rămas 
bun de la constructorii de nave 
brăileni îndreptîndu-se 
centrul orașului.

•âr
La sediul Comitetului 

tean de partid. în fata 
machete a municipiului Brăila, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
o discuție cu edilii 
asupra preocupărilor 
sistematizarea acestui .........
tant centru-port la Dunăre.

Vicepreședintele Consiliului 
popular județean, ing. Lucia 
Dobrescu, prezintă /Secretarului 
general al partidului schița de 
sistematizare și principalele 
proiecte de dezvoltare econo
mică a construcțiilor de locu
ințe și social-culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază preocupările pentru 
păstrarea vechii sistematizări 
a orașului — unică în felul său 
— cu străzi ce converg toate 
spre Dunăre — subliniind că 
înfăptuirea sarcinilor Congre
sului al X-lea al P.C.R. va 
asigura, totodată, și o dezvol
tare mai rapidă a construcțiilor 
de locuințe sî social-culturale 
în Brăila.

către

jude- 
unei

orașului 
pentru 
impor-
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Specialiștii în campanie
în raidul pe care l-am în

treprins pe ogoarele județului 
Buzău, în. aceste zile intense ale 
campaniei de însămînțări, am 
vrut să vedem tocmai modul în 
care se achită specialiștii de o- 
bligațiile pe care le au și cum 
se reflectă ele în cuantumul rea
lizărilor campaniei. La Smeeni, 
îl întâlnim pe inginerul șef al 
cooperativei, Toma Tatu, prin
tre mecanizatorii care semănau. 
„Atenția cea mai mare tre
buie acordată corectitudinii se
mănatului. Densitatea se asi
gură acum, în toamnă. Contro
lul riguros pe care îl fac e de
terminat nu de posibila indisci
plină tehnologică a mecanizato
rilor, ci de dorința mea de a fi 
cît mai sigur, cit mai precis în 
punerea bazelor cercetărilor pe 
care le întreprindem". Da, ingi
nerul Tatu are timp și de cer
cetări. în privința griului, aces
tea vizează aflarea celor mai po
trivite soiuri pentru terenul de 
aici (care e mai bun, Dacia, 
Excelsior, Aurora, Caucaz sau 
Bezostaia ?), a celor mai indica
te doze de îngrășăminte și mo
dalități de administrare, elucida
rea interdependenței dintre grîu 
și plantele premergătoare. Con
semnăm pe scurt doar atît: a- 
plicînd cu discernământ reco
mandările agrotehnicii contempo
rane, căutând neobosit soluțiile 
cele mai potrivite, condițiile con
crete ale locului, producția de 
grîu a crescut la Smeeni în in
tervalul 1971—1973 cu 
1500 kilograme la hectar.

Desigur, a cerceta, este 
atribut al muncii oricărui 
cialist agricol, mai ales al 
tineri. Dar să acceptăm că în 
anumite condiții nu este nea
părat obligatoriu (de pildă a- 
tunci cînd te afli în vecinătatea 
unei stațiuni). Sînt alte lucruri 
însă, elementare unele, pentru a 
căror înfăptuire responsabilita
tea derivă din lege, din instruc
țiunile și deciziile ministerului de 
resort. E cazul, de pildă, al 
rotației raționale a culturi
lor. în cazul griului, aces
ta nu trebuie să urmeze mai 
mulți ani pe un teren în care a 
fost cultivat tot grîu. O treabă 
administrativă la urma urmei. 
Și totuși la cooperativa agricolă 
de producție din Cîndești, mal 
bine de jumătate din suprafața 
pe care s-a amplasat griul, a fost 
cultivată trei ani consecutiv tot 
cu.., grîu. Mihai Remus, specia
listul unității, recunoaște (era și 
cazul) că nu e bine dar că nu 
avea altă soluție; altfel rămîne 
în urmă cu însămînțările. Ine
xact, în unitate existau suficien
te variante pentru o amplasare 
mai bună, dar e drept erau mai 
dificile în sensul că trebuia să 
se impulsioneze recoltatul,- su
prafețele respective să fie ara-

te și pregătite cu o viteză spo
rită. Pe cînd așa, cele ocupate 
cu grîu au fost arate din vară, 
acum trebuie doar discuite.

Atributul de organizator pe 
care îl are specialistul iese 
evidență mai ales acum, cînd se 
cere un ritm alert, dublat de o 
calitate corespunzătoare a lucră
rilor. Anton Popescu, șeful fer
mei nr. 3 Poșta Cîlnău a I.A.S.- 
Buzău s-a gîndit că viteza de 
semănat poate fi accelerată nu 
numai prin mărirea numărului de 
ore de lucru efectiv al mecani
zatorilor (deși acesta este și el 
limitat de factorul lumină) ci și 
prin modificări ale utilajelor. A 
dispus în consecință folosirea 
cuplului de semănători. Un 
canizator lucrează cu două 
mănători. Practic, realizarea 
nică se dublează. Calitatea 
are de suferit prin nimic, 
ceastă tehnică presupune însă 
existența unui front larg de lu-

în

me- 
se- 
zil- 
nu 
A-

cru. Cînd s-a declanșat campa
nia de însămînțări, din cele 500 
hectare planificate, 400 erau a- 
rate iar 250 pregătite. Lucrul la 
arat .și discuit a continuat în per
manentă. Și iată acum alt 
exemplu, surprins la. coopera
tiva agricolă din Oreavu. La 
ora 10, patru tractoare staționau 
în curtea secției de mecanizare. 
Se terminase cumva semănatul ? 
„Nici vorbă, de-abia am semă
nat 73 de hectare din cele 350 
pe care le avem în plan — ne 
relatează șeful secției, Dumitru 
Voinea. Dar nu mai avem pre
gătite decît 40 de hectare așa că 
azi nu semănăm, doar pregătim”, 
îh plină campanie de însămîn
țări o zi... goală în realizări, Tî- 
nărul inginer șef al cooperativei, 
Constantin Berindea, nu sosise la 
ora aceea nici în cîmp, nici la 
secția de mecanizare.
oare i

. __ —.............. Nu avea
motive să se grăbească ?

OCTAVIAN MILEA

Definirea

peste

un 
spe- 

celo*

Cu puțin timp în urmă, 
cotnărenii încă mai glumeau 
văzîndu-1 pe inginerul Mihai 
Dincă, directorul I.A.S. Cot
nari, mergînd în zori la gară 
să-și aștepte „neamurile*. 
Glumă nerautăcioasă, sigur, 
totuși glumă care inginerului 
nu-i convenea în nici un caz 
mai mult decît obișnuitul 
„bună dimineața". Și-aceas- 
ta mai ales că gluma nu se 
referea numai la el ci și la 
cei 1 600 de elevi de la licee
le teoretice nr. 5 și 6 de la 
Iași care de cîțiva ani i-au 
devenit un fel de neamuri și 
îi prețuiește, cunoscîndu-le 
bine hărnicia. De la ora 5 
dimineața și pînă la amiază 
a durat recepția și directorul 
a ținut să fie prezent în per
manență. La Coasta Măgurii, 
jos către Balș, la Iazuri, și 
spre Hîrlău la poalele Copel- 
niței să fie totul așa cum se 
cuvine și organizarea muncii, 
dar și condițiile de viață ale 
musafirilor. In douăzeci de

• In Județul Ilfov, media zil
nică a recoltării legumelor s-a 
menținut în ultimele zile la 
peste 1 200 tone, fapt care a fă
cut ca unitățile agricole să mă
rească cantitățile livrate.

Recoltarea masivă a legume
lor a condiționat și buna func
ționare a fabricilor de conserve 
din județ, care au reușit să re
cupereze rămînerile în urmă 
provocate de decalarea recoltării 
tomatelor.

Peste 80 la sută din cantitatea 
de tomate produsă de fermele 
legumicole din județ a fost re
coltată, existînd posibilitatea ca 
în următoarele 10 zile această 
acțiune să se termine în toate 
unitățile agricole din județ.

HARGHITA

cartofilor din cîmp în silozuri!
Județul Harghita este unul 

din marile producătoare de car
tofi. Faptul poate fi recunoscut 
și după silozurile înșiruite de o 
parte și de alta a șoselei la mar
ginea satelor, pregătite de acum 
pentru iarnă. Majoritatea unită
ților agricole au încheiat recol
tatul iar restul dau bătălia pe 
ultimele suprafețe pentru recu
perarea fiecărui tubercul. Efor
tului cooperatorilor se alătură 
cel al tinerilor. La Sîncrăieni și 
Ciceu, Mădăraș și Lăzarea zeci - 
de tineri participă la sortarea 
lor. La Sinsimion. la întreprin
derea de bere, spirt și amidon 
Harghita, lucrează 240 de tineri 
din Miercurea Ciuc. Aprecierile 
beneficiarilor sînt pozitive. Ingi
nerul Iosif Polfi, șeful biroului 
producție, apreciază că aportul 
lor este substanțial. In cîteva 
zile ei au sortat 300 tone car
tofi. La Ditrău, unitate care în
registrează unele rămîneri. in 
urmă față de altele, tinerii au 
botărit să sporească contribuția

pentru ca înainte de a se strica 
vremea să se termine recoltatul 
și aici. Prezența a două brigăzi 
,,de șoc“ numărînd 74 de tineri 
conduse de Tiberiu Vargyas ac
tivist al comitetului județean 
U.T.C. pot fi recunoscute după 
steagul tricolor arborat la capă
tul tarlalei. O brigadă lucrează 
la recoltat cartofii, alta la recol
tatul inului. Hărnicia lor de 
pînă acum înseamnă legatul 
inului de pe 25 hectare și recol
tatul a 30 hectare cartofi. Har
nici sînt mulți. Nu greșim dacă 
spunem toți. Sîntem rugați să-i 
evidențiem pe Margareta 
Covaci, Sofia Balaș, Clara Ba
laș, Eva Orban, Adalbert Gall, 
Endre Nagy, cadrele didactice 
Ioan Zold, Geza Gergely, Samu
el Zaizon și Iosif Helya care 
prin angajamentul lor constituie 
un exemplu pentru elevi, pentru 
ceilalți tineri din comună.

M. BORDA

O REMARCĂ DE BUN AUGUR:
SE CUNOAȘTE CĂ AU VENIT ELEVII no

• întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole 
au semănat griul pe 75 la sută 
din suprafața prevăzută. însă- 
mînțarea acestei culturi a fost 
terminată in unitățile agricole 
de stat din județele Argeș, 
Galați, Vîlcea, Gorj, Hunedoara

și Covasna, precum și In uni
tățile agricole cooperatiste din 
județele Galați, Mehedinți. Co
vasna. Cooperativele agricole 
din județele Ilfov și Suceava *n- 
sămînțează ultimele suprafețe 
rezervate culturii griului.

LA GRĂDIȘTEA, 3801. DE LEGUME 
NERIDICATE DE I. L. F. BRĂILA

De necrezut, totuși acesta este adevărul ! Cooperatorii din 
Grădiștea, județul Brăila, recunoscuți grădinari, au obținut anul 
acesta importante producții la hectar. Acum. în grădini — de 
fapt, recoltate și depozitate în umbrare — se află peste 200 
tone roșii. 100 tone gogonele. 50 tone ardei gras și 30 tone go- 
goșari, adică, o recoltă a cărei valoare depășește 400 000 lei. 
Dar. deși pe piață se resimte lipsa acestor produse, I.L.F. Brăila, 
în chip sistematic, se scuză de aproape 10 zile încoace, pentru 
faptul că nu se prezintă pentru a prelua — conform graficelor — 
aceste produse. Luni, s-a trimis la Grădiștea un singur auto
camion, un autocamion pentru o producție însumînd 38 de va
goane (! ?). Și, cu fiecare zi. zeci și zeci de tone de legume sînt 
amenințate cu deprecierea. Munca unui an a două sute de coo
peratori irosită... Cereri din partea populației — acum în anotim
pul aprovizionării cămărilor — neonorate. Iar cei vinovati — 
salariați ai I.L.F. Brăila — răspund cu seninătate la apelurile 
celor din Grădiștea cum că : „n-avem mașini, n-avem ce vă 
face".

Ne facem ecoul cooperatorilor de la Grădiștea și expediem 
„S.O.S.“-ul lor organelor competente pentru a interveni prompt, 
sancționînd exemplar indiferența celor din conducerea I.L.F. 
Brăila față de rodul muncii atîtor oameni. (G. F.).

zile, gîndea atunci inginerul 
Mihai Dincă, nu va mai ră- 
mîne o boabă nefăcută must. 
Gîndurile erau cu grijă așe
zate pe hîrtie atunci și nu 
puteau fi deloc tratate ca 
niște simple gînduri. Acum 
acele gînduri sînt mai bine 
de jumătate amintiri. In afa
ră de elevii liceelor amintite, 
I.A.S. Cotnari își are buni 
prieteni în elevii școlilor ge
nerale din apropierea ferme
lor. încă aproape jumătate de 
mie. Și, sigur, încă 1200 de 
muncitorii salariați ai între
prinderii pentru depășirea cu 
succes a sezonului de vîrf. 
Făcînd o sumă, 3 000 de oa
meni sînt la datorie în pod
goriile Cotnarilor; asaltînd de 
jos de la șoseaua care duce 
la Hîrlău cotă cu cotă dea
lurile pînă la vîrf, unde ceta-

tea dacică a fost nu prea de 
multă vreme despresurată da 
asediul timpului de către stu* 
denții Facultății de istorie 
din Iași.

In ferma condusă de ingi
nerul Manolescu, sub Dealul 
lui Vodă, alături de lucrăto
rii și specialiștii din agricultu
ră, elevii deprind tainele Cot
narilor. Și nu numai aici. Is
toria de un an a strugurilor 
de Cotnari, începînd de la 
dezgropatul viței la neînsem
nata floare galbenă de vie, de 
Ia stropitul repetat cu elicop
terele și pînă la nașterea vi
nului blînd auriu și-nmiresmat 
este adusă la cunoștința ele
vilor cu lux de amănunte. Nu 
există nici o taină a Cotna- 
rului. Taina Cotnarului e 
munca și devii participant di
rect la lucrările impuse de

campanie. 350 tone de stru
guri prelucrează zilnic com- 
binatul.

E greu să dăm 
minate. Pe cele 1
tare de vii în care aceștia 
lucrează a fost cîmp destul 
de afirmare și nu numai prin 
muncă, după cum foarte bine 
dovedesc cele peste 
lioane kilograme 
culese de elevi 
ma săptămînă, ci 
felul în care la 
de afișaj de la ferme

două mi
strii guri 

în pri- 
și prin 
locurile 

_ ___ _____ _  ___ J sînt 
popularizate documentele de 
partid ; cele referitoare la vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în America La
tină. Intr-un cuvînt se cu
noaște că au venit elevii. 
Și cotnărenii s-au convins a- 
cum cum se cuvine că nea
murile tovarășului Dincă me
rită, chiar cînd treaba va lua 
sfîrșit, să guste din licoarea 
strînsă în budane.

ION CHIRIAC

Profundele transformări revo
luționare declanșate și dezvol
tate de socialism dau naștere 
unui nou tip de umanism și de 
personalitate, unui nou mod de 
manifestare a dialecticii gene
ralului și individualului.

Ne aflăm în prezent într-o e- 
tapă istorică de trecere reală de 
la perspective programatice la 
realizări sociale concrete, într-o 
etapă cînd problema dezvoltării 
personalității umane intră în 
faza rezolvării concrete, fiind 
indisolubil legată de amplul 
proces de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, de permanenta perfecțio
nare a democrației socialiste. 
Dezvoltînd teze elaborate de 
Congresul al X-lea, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971 s-a subliniat că partidul 
nostru pornește de la concep
ția că socialismul trebuie să fie 
societatea totalei împliniri a 
personalității umane, în care 
fiecare cetățean să se simtă stă- 
pîn pe destinul său, să poată 
gindi și acționa nestingherit în 
folosul progresului societății.

Programul partidului de edu
cație comunistă a maselor se în
temeiază pe adevărul că socia
lismul, în. esența sa, trebuie să 
făurească, prin larga dezvoltare 
a democrației, baza economică, 
socială, politică» spirituală a a- 
firmării ample a personalității 
umane. Criticînd cu fermitate 
viziunea îngust-sociologistă a- 
supra proceselor sociale, care 
pornește de la ideea că lichida
rea capitalismului și făurirea 
relațiilor sociale socialiste uni
tare în întreaga economie asi
gură automat, rezolvarea proble
melor umanismului socialist, so
luționează de la sine ansamblul 
problemelor sociale pe care le 
implică înfăptuirea integrală a 
principiilor socialismului și co
munismului, partidul nostru con
sideră că edificarea societății so
cialiste necesită eforturi pe mul
tiple planuri și îndeosebi pe 
planul construcției umane. In 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la . Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 
se arată că umanismul socialist 
presupune o înțelegere mai com
plexă a omului în societate, 
luat nu ca individ izolat și exa- 
gerînd trăsăturile sale indivi
duale, ci ca om social, aflat în

personalității umane
ale socialiste în edificarea co
munismului. Acest mod de în
țelegere a întovărășit fidel pro
gramele politice ale partidului 
nostru, care au dus la remarca
bilele înfăptuiri economice și la 
impresionantele transformări în 
structura economică și socială a 
României socialiste. Puternica 
dezvoltare economică a țării nu 
a fost, privită de partid ca un 
scop în sine, ci în strînsă legă
tură cu rezolvarea problemelor 
sociale, cu ridicarea necontenită 
a nivelului material și spiritual 
de trai al poporului nostru, în 
strînsă legătură cu afirmarea 
reală a profundului umanism. 
Lichidarea pentru totdeauna din 
viața poporului nostru a șoma
jului, a stării de subdezvoltare! 
a preponderenței muncii necali
ficate, a dependenței economice 
și politice de puterile străine sînt, 
de fapt, condițiile înfăptuite ale 
afirmării nou dimensionate ale 
demnității noastre umane și na
ționale. Conjugînd aceste im
presionante realizări, care fac 
să se vorbească cu admirație în 
lume despre ,.fenomenul social- 
economic românesc", cu nu mai 
puțin impresionantele date sta
tistice oglindind realizările 
noastre în planul învățămlntu- 
lui și culturii, ale sănătății și 
condițiilor de odihnă și recre
are, avem imaginea mersului 
nostru firesc ascendent, a suc
ceselor în toate sferele vieții so
ciale. Nu uităm, în același timp, 
că, așa cum s-a subliniat la Con
ferința Națională a partidului 
din 1972. mărețe sarcini solicit^ . 
concentrarea în continuare a 
forturilor noastre ale tuturor, a 
inteligenței noastre creatoare 

• pentru a asigura plasarea Ro
mâniei în rîndul țărilor celor 
mai dezvoltate din lume. Și, fără 
îndoială, aceste sarcini privesc 
întregul noastru popor, ' '
vesc prioritar tineretul 
noastre, 
tească , . .
progresul țării, la sporirea pres
tigiului ei in lume. Dar privesc, 
totodată, pe fiecare cetățean, pa 
fiecare tînăr. Este un moment 
de puternică afirmare a omului 
în societate, de intensă dezvol
tare și solicitare a personali
tății umane.

strînsă interdependență cu sa- 
menii săi, cu interesele generale 
ale poporului. Umanismul so
cialist presupune realizarea șl 
afirmarea fericirii personale în 
contextul afirmării personalității 
întregului popor.

Formarea și dezvoltarea omu
lui nou, cu o puternică perso
nalitate, nu este numai o con
secință, dar și o condiție nece
sară a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și a 
comunismului. O asemenea sar
cină nu se rezolvă de la sine ; 
ea implică o atitudine conști
entă, respectarea cu rigurozitate 
a programului partidului de e- 
ducare comunistă a maselor. O 
asemenea sarcină implică par
ticiparea instituțiilor ideologice, 
de cultură și a unui întreg sis
tem de forme și mijloace de e- 
ducație. Formarea unei perso
nalități multilaterale constituie 
un proces de durată : de o mare 
complexitate, condiționat de 
premise materiale și spirituale, 
de dimensiunile și eficiența 
muncii ideologice-politice.

Congresul X al P.C.R. subli
nia importanța dezvoltării con
științei socialiste, ca latură in
separabilă a procesului de for
mare a omului de tip socialist. 
Pornind de la această realitate 
— și avînd în vedere unele ră- 
mîneri în urmă în activitatea 
ideologică — programul de edu
care comunistă a maselor evi
dențiază valoarea reală a mun
cii ideologice care, bine organi
zată, trebuie să devină o puter
nică forță motrice în societate, 
ea fiind chemată să contribuie 
la formarea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă, cu 
un larg orizoiC de cultură, adică 
a factorului ffe prim ordin în 
procesul de transformare revo
luționară a societății, de edifi
care a socialismului șl comunis
mului.

Cultura, știința, spiritul echi
tății și eticii socialiste, atitudi
nea înaintată față de muncă ne 
apar în. condițiile actualei dez
voltări a societății noastre drept 
criterii definitorii ale personali
tății umane, fiind, totodată, ne
cesități sociale prioritare de re
zolvat și, în consecință, forțe 
motrice care luminează rolul ce 
revine, în deplin acord cu filo
zofia marxistă, conștiinței soci-

și pri-
___ _ patriei 

chemat să se pregă- 
pentru a contribui la

Conf. unlv. NICOLAE DINUJ
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Astăzi, trei corespondențe
din orașul Slatina

întreprinderea 
de prelucrare 
a aluminiului j

ADEVĂRATA ISTORIE

A UNU! COLECTIV
ULTIMUL /> ARGUMENT" r

întreprinderea

AL PREGĂTIRII.- AMÎNAREA
A

de aluminiu

O organizație care se consti
tuie este o organizație fără is
torie. Așa spune logica. Dincolo 
însă de aparența faptului brut, 
dai de oameni, de tinerii care 
formează organizația respectivă, 
fiecare cu experiența și cu bio
grafia sa, fiecare cu ideile și pa
siunile sale. Dincolo de faptul 
în sine, dai de adevărata isto
rie : istoria oamenilor.

Am fost într-o asemenea or
ganizație, constituită zilele trecu
te. Este vorba de organizația 
„Cabluri I” de la Întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului for
mată din tinerii reuniți în schim
bul I al primelor zile ale probe
lor tehnologice în noile secții. Ca 
și secția,și ei sînt abia la în
ceputul meseriei. S-au calificat 
aici, prin cursuri de scurtă du
rată, și, din luna august, aștep
tând. intrarea în producție a sec
ției, s-au constituit în echipe care 
au dat ajutor constructorilor. In 
una din fostele organizații ale 
ucenicilor, Nicolae Dinu, actua
lul secretar, fusese membru al 
biroului. Zilele lui august l-au 
prins ca șef al uneia din echipele 
amintite, coordonînd activitatea 
a 11 tineri. Trecerea la structura 
pe schimburi a făcut ca doar 
cîțiva dintre aceștia să mai fie 
în noua organizație ; experiența 
lor se adaugă însă aceleia abia 
năseînde, a noului colectiv. 
„Atunci s-a văzut ce calități are 
Nicolae Dinu — îmi spune mais
trul Ion Nicolae, el însuși fost 
pînă nu demult secretar al comi
tetului U.T.C. al uneia din între
prinderile orașului. Un tânăr de 
o corectitudine desăvîrșită, un o.m 
de acțiune, care știe cum să-i 
antreneze și pe ceilalți din jurul 
său. Duminică de duminică era 
în secție împreună cu echipa, la 
muncă patriotică, spărgînd betoa- 
nele la niște fundații greșit exe
cutate, pregătind locul pentru 
montarea mașinilor. Atunci s-a 
văzut că-i ajutat și sprijinit de 
tineri”.

Asemenea aprecieri au fost au
zite și în adunarea de constituire 
și alegeri, de la colegii săi de or
ganizație, de la Dorel Marin, cel 
ce l-a propus ca secretar, de la

inginerul Vasile Scarlat, secreta
rul comitetului U.T.C. al între
prinderii, care l-a cunoscut atît 
ca ucenic, cît și pe șantier. Sînt 
elemente concrete, privind acea 
experiență a oamenilor de care 
vorbeam, adăugîndu-se experien
ței în curs de constituire a orga
nizației.

Programul de activități, conti- 
nuînd preocupările deja existente 
ale tinerilor de a sprijini direct 
producția, program întocmit și 
cu ajutorul — cu atît mai ne
cesar în această fază de consti
tuire — conducerii secției, al 
organizației de partid, oferă date 
concrete asupra acestor preocu
pări : realizarea și depășirea pla-

nului anual de producție, lansa- 
tea unei chemări la întrecere că
tre tinerii din organizațiile celor
lalte schimburi, hotărîrea de 
a colecta 25 tone fier vechi 
și de a înfrumuseța împreju
rimile secțiilor, dorința expres ex
primată de a participa încă din 
această fază de început la 
cursuri de ridicare a calificării, 
precum și intenția de a amenaja 
prin muncă patriotică un teren 
sportiv, sînt doar cîteva puncte 
ale acestui program bogat, pre- 
figurînd o experiență de organi
zație născîndă din dorințele și 
pasiunile membrilor săi.

MARIAN GRIGORR

n
Grupul școlar

de construcții
________ I
Aparent, în adunarea ute- 

ciștilor de la anul 11-12 a Gru
pului școlar de construcții, la 
alegerea noului organ princi
piul democrației a fost respec
tat. Prezidiul și-a făcut statu
tar datoria invitând la propu
neri. uteciștii au dat curs ■ in
vitației, iar adunarea și-a dat 
votul. Pînă aici deci nimic de 
zis, chiar dacă pentru fiecare 
din funcțiile noului birou nu 
s-a făcut decît cîte o propu
nere scurtă, lipsită și de cea 
mai mică caracterizare. Se 
poate întîmpla și așa însă. Se 
poate accepta de pildă ideea 
că tinerii își cunoșteau tenii 
altora calitățile și unanimita
tea votului venea să demon
streze într-un fel că de alte 
caracterizări 
voie. Pînă la 
această idee 
eu. Prilejul 
însă să cred 
conving că aici a fost vorba 
de cu totul altceva, mi l-a o- 
ferit o discuție purtată după 
adunare. Vrind să iau cîteva

nu mai era ne- 
un anumit punct 
am acceptat-o și 
care m-a făcut 

și apoi să mă

Despre pregătirea adunărilor 
de dare de seamă și alegeri de 
la întreprinderea de aluminiu, 
din discuțiile avute atît la oraș 
cit și la comitetul U.T.C. am în
țeles că se acționează concret, 
că problemele 
punct, că există 
reușitei lor. Că 
cîteva chestiuni
buie retușate, asta

sînt puse la 
o garanție a 

mai există și 
care mai tre- 

e altceva. 
Important era că aproape tot 
din capitolul care se cheamă 
pregătire era realizat. Cel puțin 
pentru adunările care aveau loc 
în următoarele zile. Cu această 
asigurare — mai ales că fusesem 
informați că deja începutul era

cu totul 
pregăti- 
ne spu-

făcut, cu o zi înainte, cînd era 
programată desfășurarea adună
rii de la Electroliză — am ple
cat in organizații însoțit de Do
rel Radu, secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.C.

Dar aici situația era 
alta. „Stăm binișor cu 
rea adunării de luni —
ne Hristina Culica, secretara or
ganizației U.T.C. „laborator". 
Mal avem de făcut .cîteva retu
șuri la darea de seamă". Ce în
semnau aceste retușuri aveam 
să aflăm ulterior. Ele însemnau 
de fapt întocmirea dării de sea
mă. „Mobilizarea nu este nici

Șeful clasei sau secretarul
organizației

amănunte în plus despre acti
vitatea organizației pe care a- 
dunarea de alegeri, într-o ju
mătate de oră. mai mult o ex
pediase decît o analizase, 
m-am pomenit dintr-o dată în 
fața unor alte priviri decît 
cele pe care le văzusem cu 
cîteva minute mai înainte. 
Uimirea și semnele de între
bare le citeam de data asta 
pe fața fiecăruia dintre ei." 
„Ce să vă spunem în plus — 
ziceau ei, toate au fost așa cum 
trebuiau să fie. Am făcut ce 
ni s-a zis. Adunarea nu v-a 
convins ?“ Le-am răspuns că 
nu întru totul și, mai mult în- 
tîmplător, i-am întrebat dacă 
și votul și l-au dat la'fel cum 
li s-a zis. „Cum altfel ?”, mi-au 
replicat ei.
dinainte pe
„Sigur!" „Știați 
dunăre pe cine 
cretar „Fără 
șeful clasei”.

La început am crezut că e 
vorba ori de o glumă, ori de

„Voi știați deci 
cine alegeți 

înainte de a- 
veți avea se- 
îndoială: pe

o opțiune la care tot ei ajun
seseră mai înainte, prin con
sens. îndrumătorul organiza
țiilor U.T.C. din școală și di
rigintele clasei, prezenți și ei 
la această discuție, au interve
nit îrisă explicîndu-mi că, răs- 
punzindu-mi în acest fel, fe
tele și băieții confirmau de 
fapt aplicarea unei practici 
statuată în școala lor și de la 
care nimeni nu avea voie să 
se abată : șeful clasei neapărat 
trebuie să fie ales și secretar 
al organizației U.T.C. De ce ? 
Pentru a nu avea o dublă con
ducere, au zis dumnealor. 
Pentru că, chipurile, acceptând 
și un șef de clasă și un secre
tar al organizației U.T.C., di
rigintele va da dispoziții u- 
nuia, iar îndrumătorul U.T.C. 
altuia și urmarea poate fi ne
înțelegere în execuție. Curios 
argument1

O întrebare firească se pune 
în această situație : care mai 
este atunci rolul adunării de

alegeri ? Pecetluirea unei do
rințe exprimată de altcineva 
din afara organizației ? Împo
triva unei asemenea practici 
trebuie să ne ridicăm cu toată 
tăria. Organizația U.T.C. are 
un statut dl ei și de la aplica
rea lui nimeni nu are voie să 
se abată, nimeni nu are voie 
să influențeze membrii orga
nizației, încâlcind astfel prin
cipiul democrației interne ce 
trebuie să caracterizeze activi
tatea fiecărui colectiv de ute- 
ciști. Bineînțeles, nu există 
nici o regulă care să împiedice 
alegerea șefului clasei și ca 
secretar al organizației, dacă 
merită într-adevăr o asemenea 
încredere. Dar lucrul acesta 
nu-l pot hotărî decît elevii în
șiși, ei sînt singurii în măsură 
să aprecieze în astfel de situa
ții. A li se impune însă din a- 
fară, de altcineva, o asemenea 
hotărîre, înseamnă a absolu
tiza principiul în sensul celă
lalt.

N. COȘOVEANU

ea o problemă — mai zisese se
cretara — în cinci minute am și 
făcut convocatorul".

Dacă discuția ar fi avut loc 
cu vreo patru-cinci zile înaintea 
ținerii adunării, poate că într-a
devăr nu era o problemă. Dar 
în momentul cînd nu te mai j 
desparte decît o zi, și aia dumi- * 
nică, atunci te întrebi : cum mai 
pot fi anunțați tinerii, mai ales 
că ei muncesc în trei schimburi? 
De fapt — așa cum ne-am con
vins din discuțiile purtate cu 
ei — nici cei din schimbul de 
zi nu știau că în această lună 
va avea loc vreo adunare a or
ganizației U.T.C. Dar biroul mai 
miza pe o șansă : „S-ar putea 
să nu aibă loc luni adunarea 
noastră pentru că (ine sindica
tul".

Aceasta le era salvarea, așa
dar. Dar, adăugăm noi, nu din 
alte cauze, ci în primul rînd 
pentru că ea nu era pregătită. 
Totul pleda în acest sens și chiar 
dacă ea ar avea loc în asemenea 
condiții nu s-ar realiza decît o 
formalitate.

Situația este cu atît mai gra
vă, cu cit și la organizația 
U.T.C. „atelier mecanic de în
treținere" am întîlnit probleme 
asemănătoare. Unde duce o a- 
semenea stare de lucruri ? Ine
vitabil la aminări. Afirmația 
este susținută și de faptul că și 
adunarea organizației U.T.C. 
Electroliză care era programată 
a se desfășura cu o zi înainte 
se amînase din aceleași motive. 
De reținut mai e și faptul că la 
oraș ea era bifată totuși pe lista 
celor desfășurate.

Deci ultima măsură de pregă
tire a adunărilor era... amina, 
rea. Aceasta era situația sim- 
bătă, în organizațiile vizitate. 
Și pentru că discuțiile purtate, 
nu numai cu membrii birourilor 
organizațiilor U.T.C. dar și cu 
tinerii au scos în evidență fap
tul că se cunoaște foarte puțin 
în legătură cu pregătirea și des
fășurarea adunărilor de dare de 
seamă și alegeri ne face să în
trebăm : cum a fost concepută 
și desfășurată instruirea activu
lui cu aceste probleme ?

ION TOMESCU
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, folosesc 
acest prilej pentru a vă adresa Dumneavoastră un cordial salut 
tovărășesc și cele mai bune urări de fericire personală și de 
progres pentru poporul român prieten.

EXPERIENȚA 
TIMIȘOREANĂ INIȚIATIVA
componentă a stilului de muncă a!

X
MIERCURI 10 OCTOMBRIE 1973

actualitatea
□

EDITORIALE

Microcantinele

.Marți dimineață, a părăsit Ca
pitala Rudiger von Wechmar, 
secretar de stat, purtător de 
cuvînt al guvernului R. F. Ger
mania, care, la invitația Minis
terului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită în țara noastră, 
însoțit de un grup de experți.

Cu prilejul primirii oaspetelui 
de către președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a avut loc o convorbire pri
vind stadiul relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme ac
tuale europene și internaționale.

Demnitarul vest-german a 
purtat discuții cu Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, cu conducerea Radio- 
televiziunii și a Agenției Ro
mâne de Presă Agerpres.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe I. Va
sile a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Irak, în locul tovarășului Con
stantin Stănescu, care a primit 
alte însărcinări.

Marți seara a părăsit Capita
la, plecînd la Buenos Aires, o 
delegație a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, pentru a 
participa la ceremonia instalării 
noului președinte al Republicii 
Argentina, general-locotenent 
Juan Domingo Peron.

La plecare delegația a fost 
condusă de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Constan
tin Stătescu, secretar al Consi
liului de Stat, Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost de față Juan Carlos 
Marcelino Beltramino, ambasa
dorul Republicii Argentina la 
București.

Asociației Studenților Comuniști

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Ion Brad a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Republica Elenă, în locul 
tovarășului Francisc Păcurariu, 
care a fost rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

Marți dimineața, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului ■ afacerilor 
externe, a primit pe Aminur 
Rahman Shams-Ud Doha, am
basadorul-extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Bangladesh în Republica Socia
listă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare.

Marți, 9 octombrie a.c., a pă
răsit definitiv țara noastră E- 
duardo Casuso, ministru pleni
potențiar, șeful Reprezentanței 
Consulare și Comerciale a Spa
niei în Republica Socialistă 
România.

Ne angajăm să facem totul pentru îndeplinirea
cincinalului înainte de termen

VASLU/

In acțiunile de perfecționare și modernizare a structurilor și 
proceselor proprii invâțâmintului superior, documentele partidu
lui nostru, Hotârîrea Plenarei din iunie a.c. subiiniazâ sarcinile 
mari care revin și Uniunii Asociațiilor< Studenților Comuniști.

în preajma sesiunii de exa
mene din ianuarie-februarie 
1973, comisia profesională a 
C.U.A.S.C. din centrul universi
tar Timișoara a lansat, în cola
borare susținută cu comisiile co
respunzătoare din institute și 
facultăți, concursul profesional 
pentru desemnarea celui mai 
bun an de studiu și a primelor 
trei grupe din cadrul fiecărei 
facultăți. Acest concurs, arăta 
studentul Ion Talpoș, vicepre
ședinte al C.U.A.S.C. Timișoara, 
a generat o atmosferă de com
petiție intre grupe și ani de 
studii, între studenți, sporind 
responsabilitatea fiecăruia pen
tru apărarea prestigiului colec
tivului din care' face parte. E- 
vident, concursul este menit 
să-i stimuleze pe studenți Ia 
obținerea unor rezultate bune, 
cultivindu-le totodată și spiri
tul de echipă. Desigur, în sta
bilirea criteriilor și haremurilor 
acestui concurs se mai pot adu
ce îmbunătățiri, prin preciza
rea unor cerințe și exigențe 
sporite. Dar și în această pri
mă formă, efectul imediat s-a 
vădit în scăderea numărului Re
prezentaților la examene (ne- 
prezentarea fiind notată în con
curs cu zero) ; în creșterea pro
centului de promovați în unele 
facultăți și institute. în afara 
premiilor în bani pentru 
excursii în grup, A.S.C. a pro
pus ca studenții fruntași să fie 
felicitați de Biroul Consiliului 
profesoral, iar A.S.C. să expe
dieze scrisori de felicitare pă
rinților acestora. Este momen
tul să subliniem atenția de care 
se bucură printre studenți 
cadrele A.S.C. din 7” ’ 
ideea stimulării morale

(Urmare din pag. I)
județului, a hotărîrilor Congresului al X-lea și a Conferinței 
Naționale ale partidului a măsurilor elaborate de Plenarele Co
mitetului Central, a indicațiilor deosebit de prețioase date de 
dumneavoastră cu prilejul vizitei de lucru efectuate în jude
țul nostru in luna ianuarie a acestui an.

Pe baza acestor hotăriri și indicații am luat măsuri pentru 
mai buna organizare a producției și a muncii, descoperirea și 
valorificarea mai deplină a rezervelor interne, reducerea con
sumurilor de materfi prime și materiale, utilizarea mai bună a 
capacităților de producție și a timpului de lucru.

Avansul realizat, atmosfera politică de înaltă responsabilitate 
în care își desfășoară activitatea colectivele de oameni ai 
muncii, asigură ca pînă la sfîrșitul anului să obținem o pro
ducție suplimentară în valoare de peste 850 milioane Iei Con
cretizată în importante cantități de rulmenți, confecții, ulei, 
mobilă, fire de bumbac, covoare tip persan, preparate din 
carne și alte produse.

în același timp, vă raportăm, stimate tovarășe secretar gene
ral, că sintem intens preocupați de desfășurarea campaniei 
agricole de toamnă. Pe baza indicațiilor dumneavoastră cu
prinse în scrisoarea adresată organizațiilor de partid, tuturor 
lucrătorilor din agricultură, ne preocupăm pentru încheierea 
într-un timp scurt a semănatului griului, a recoltării strugu
rilor, a legumelor, a porumbului, de efectuarea in condiții bune 
a tuturor lucrărilor de sezon.

Avîpd acest prilej, vă raportăm, de asemenea, că aplicînd in
dicațiile conducerii partidului, ale dumneavoastră, am intensi
ficat activitatea de investiții. Pe primele 9 luni ale anului s-a 
realizat 76,6 la sută la activitatea de construcții-montaj, ceea 
ce ne dă garanția realizării integrale a planului de investiții 
pe 1973.

Totodată, aceste rezultate sînt rodul politicii științifice a 
partidului de ridicarea la o viață nouă a tuturor zonelor țării, 
sint urmarea ajutorului intens, direct și efectiv dat de dum
neavoastră personal în dezvoltarea multilaterală a județului 
nostru.

Este și acesta un minunat prilej pentru a exprima mulțu
mirea fierbinte a celor aproape o jumătate de milion de oa
meni ai muncii din județul Vaslui pentru modul strălucit în 
care conduceți partidul și poporul nostru pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Ne angajăm, din nou, față de conducerea partidului, față de 
dumneavoastră personal, să .facem totul pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, să ne îndeplinim în mod exem
plar sarcinile ce ne revin din planul de dezvoltare a econo
miei naționale și vă încredințăm de totalul nostru devotament 
față de întreaga politică internă și externă a partidului și 
statului.

Executiv al U.A.S.C.R., au de
venit gazdele primului concurs 
național „Traian Lalescu44. Con
cursul s-a desfășurat pe secții : 
matematică, mecanică, chimie 
generală, rezistența materiale
lor și bazele electrotehnicii. In 
viitor, preciza Ion Talpoș, inten
ționăm să lărgim sfera speciali
tăților cu două secții : de apa
ratură electronică medicală și 
științe economice, să introducem 
o probă de laborator și să con
tribuim la îmbunătățirea tema
ticii, devenită unitară pentru 
toate centrele universitare.

Acest concurs menționa Ion 
Rotaru, șef de comisie în Con
siliul U.A.S.C. din centrul uni
versitar, se adresează calităților 
creatoare și de gîndire a stu
denților. De aceea, ne preocu
pă perfecționarea opticii de exa
minare în cadrul concursului, 
care să-1 pună pe concurent în 
situația de a demonstra o con
cepție de lucru, o logică a rela
țiilor dintre cunoștințele sale 
științifice. Va contribui și aceas
ta la convingerea studenților cu 
privire la studiul sistematic și 
aprofundat, cu privire la rolul 
disciplinei muncii intelectuale și 
nevoia de a privi concentric an
samblul cunoștințelor științifice. 
Devenind o manifestare profe
sională studențească națională, 
așteptăm definitivarea statutului 
ei de către Comitetul Executiv 
al U.A.S.C.R.

în privința activității științifi
ce a studenților, A.S.C. din Ti
mișoara fac încercări de a con
feri in chip specific acestui do
meniu cadrul adecvat scopului 

• pentru care se află în atenția
Timișoara, tuturor forurilor de învățămînt. 

j n?ai Astfel, A.S.C. militează pentru
antrenarea studenților din anii Ia invatarnra în nntitnfn+oa T - l- x . *I la această munca, Înțeleasă ca 
un prilej de inițiere și ca un 
mijloc de îmbunătățire a con-

îa învățătură, în activitatea ști
ințifică, în pregătirea practică, 
in munca obștească - Idee în- ,u uc a con.

«ribuțiel lor cu lucrări la semi- omnt.cn __ , de asemenea, au fost
atrași la această activitate și 
studenți cu medii minime de 7, 
ceea ce a avut o bună înrîurire

unele demersuri practice. A.S.C. narji • 
poate încerca cu mai mult suc- •’ 
ces, sublinia Rodica Iacob Bin
der, președinta C.U.A.S.C. de la 
H.mVeiSitate’ .• Său influențeze asupra pregătirii lor, precum și

viziunii’ puț*n cam in ce privește numărul partici- 
îngustă acum, asupra studentului panților cu lucrări de interes la 
ftunta5- Slgu^’ ea£irma multe sesiunile științifice. Adăugăm
dintre cadrele A.S.C. cu care am inițiativelor de acest fel — sesi- 
aiscutat, o asemenea reputație unile științifice comune ale tine- 
tind sa capete premianții sesiu- rilor ingineri și studehți cerce- 
nilor științifice studențești, pre- tători,. dorita sesiune a studen- 
cum și participanțil §i ciștigătorij ților rpediciniști și a internilor, • 

profes.1?nal ”Țr?’i5n aceștia din urmă avînd un cerc 
Lalescu , o prestigioasă iniția- științific propriu, precum și in-, 
tivă a C.U.A.S.C. din Institutul tențiile mediciniștilor și politeh- 
Politehnic. Acest concurs, con- nicienilor de a colabora. In pri
ceput ca o formă de stimulare a vinta tematicii, s-a realizat o 

xx- •• x , x-, diversificare și în sensul orien-pregatirn studenților din ami I, țării spre cerințele practicii, in
ii la disciplinele fundamentale, clusiv la Facultățile de 
s-a aflat la a patra ediție lo- economice, Fizică și Chimie, 
cală în anul universitar trecut, T “ 
după care, inițiatorii, cu sprijinul 
jinul Ministerului Educației și a evoluției profesionale a 
învățămîntului și al Comitetului denților Facultății de materna-

multe sesiunile științifice.

tind să capete premianții sesiu-

Studii

științifică, 
produs lu-

ILFOV
(Urmare din pag. I)

nilor muncii din agricultură, nu 
au precupețit nici un efort pen
tru a termina însămînțările în 
timp optim, punînd în felul a- 
eesta baze solide pentru obți
nerea unor recolte bogate.

Sînlem ferm hotărîți, se arată 
în continuare în telegramă, să 
răspundem prin fapte înflăcăra- 
tei dumneavoastră chemări a- 
(lresată din Cîmpia Bărăganului 
tuturor lucratorilor din agricul
tură, pentru a face totul ca 
anul 1974 să fie un an record 
pentru producția agricolă In 
toate domeniile44.

SPORT

La ultima sesiune 
un mare interes au r___
crări privtnd Analiza sociologică 

i stu-

tifiă și Eficiența activității po- 
litico-ideologice a A.S.C. de la 
Facultatea de matematică. Ceea 
ce înseamnă că problematica 
A.S.C. a devenit obiect de cer
cetare științifică și la Univer
sitatea din Timișoara.

în mod special, există cău
tări în privința formei1 activității 
științifice a studenților de la 
cursurile de subingineri, stu- 
denți care prin profilul pentru 
care se pregătesc pot contribui 
la rezolvarea unor probleme de 
ordin tehnologic, încadrați în 
colectivele tinerilor raționaliza- 
tori din întreprinderi.

Preocuparea pentru perfecțio
narea practicii productive ca
pătă, în acțiunea A.S.C., forme 
specifice. Astfel, a fost editat 
un „Ghid al responsabilului 
A.S.C. de practică productivă" 
difuzat vara trecută. Un element 
însemnat al acestui ghid se re
feră la finalizarea stagiului cu 
o lucrare care va fi prezentată 
în fața studenților, cadrelor di
dactice aflate într-un anume 
punct de practică, precum și a 
specialiștilor din întreprindere. 
Lucrările trebuie să cuprindă ob
servații științifice și tehnice 
concrete, propuneri de raționali
zări care vor fi aduse la cu
noștința întreprinderii interesa
te. în urmă cu trei ani, arăta 
Avram Jecu Aurel, vicepreșe
dinte al C.U.A.S.C. din Institu
tul de medicină, am prezentat în 
Senatul institutului o anchetă 
în legătură cu practica studen
ților. Am revenit anul 
și o vom relua în acest an, 
tru a observa modificările 
duse prin măsurile luate, 
vedem că, între altele, 
include și opiniile pozitive 
studenților din anii V-VI 
privire la stagiul de practică în 
mediul rural care i-a ajutat să 
cunoască unele aspecte ale vii
toarelor locuri de muncă. Aceas
tă metodă de lucru pledează 
pentru abordarea unor procedee 
de mai largă amplitudine în 
munca de asociație, îndeamnă 
spre o vedere retro și introspec
tivă pentru a reține elementele 
pozitive ale experienței și pen
tru a face în viitor mai eficace 
intervenția A.S.C. Și reținem, 
terenul cel mai bogat îl oferă 
acela al preocupărilor, interese
lor; opiniilor celor mai diverse, 
de zi cu zi. ale studenților.

Se vorbea mult la noi, arăta 
Ana Driha, vicepreședintă a 
C.U.A.S.C. din centrul universi
tar, de o „tehnicizare-4 a asocia
ției, pentru că se insista prea 
mult pe raportarea unor rezul
tate,? considerîndu-se activitatea 
profesională, de exemplu, prin 
prisma rezultatelor obținute de 
studenți la examene. Or, este 
limpede că nu munca admi
nistrativă, ci munca politică edu
cativă, acțiunea concretă, vie, 
directă, în ritmul realității uni
versitare, trebuie să fie adevă
ratul nostru stil, esența revo
luționară a organizației noas
tre.

în aceste zile s-a dat în folo
sință la Uzina de Autocamioa
ne din Brașov cea de-a 11-a 
microcantină. Avînd în vedere 
că prima a început să funcțio
neze de peste un an, experien
ța acestor unități de servire a 
mesei în cadrul secțiilor este 
desigur considerabilă și utilă 
și pentru alte unități care do
resc să urmeze exemplul uzinei 
brașovene.

Lucian Țîrîlă, responsabilul 
cantinei-restaurant, ne-a relatat 
că din 3.100 de abonați, 1.350 iși 
iau masa de prînz sau de seară 
in cadrul microcantinelor.

De la tovarășul Ion Istrate, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
uzinei, am aflat că la amena
jarea microcantinelor, un mare 
număr de tineri au contribuit, 
prin muncă voluntar-patriotică, 
la realizarea mobilierului și a- 
menajarea spațiilor.

Astfel, înființarea microcanti
nelor a necesitat investiții mai 
reduse, mai ales că tot ce se află 
acum în inventarul lor este rea- 

prin autodotare.
aceste zile se lucrează in
ia amenajarea celei de-a 
microcantine din uzină, 

din cadrul secției capota-

trecut 
pen- 
pro- 
Pre- 
vom 

ale 
cu

GEORGETA RUȚA

„Trofeul Carpați“ la handbal feminin
De la un timp s-a împăminte- 

nit frumosul obicei de a da gir 
orașelor de provincie în organi
zarea unor competiții de anver
gură. E foarte bine așa. Și e 
bine mai ales pentru că în a- 
ceste orașe există reale posibili
tăți pentru asemenea responsa
bilități, mai ales pentru că, din 
ce în ce, tot mai multe orașe 
posedă săli de sport noi, mo
dern utilate și corespunzătoare 
din punct de vedere al spațiu
lui. Și chiar dacă Bucureștiul fa
mine tot mai mult in afara a- 
cestor „circuite", la ora actuală 
Capitala neposedind o sală de

„Repetiție generalăli

pentru Belgrad
sport pe măsura celorlalte edifi
cii ale sale, text „răul" spre bine 
— cum se zipe — deoarece spor- 

au și în provincie 
suporteri și numărul 

crește pe măsură ce 
lor cu asemenea com- 
face nemijlocit.

România—film prezintă
DESPRE « * 

ANUME
FERIC1R

— cum se zi« 
turile de sala 
suficienți 
acestora 
contactul 
petiții se

Așadar, Piteștiul găzduiește în 
această săptămînă „Trofeul Car- 
pați44 la handbal feminin. Echi
pele R. D. Germane (campioana 
mondială), României și Ungariei 
(foste deținătoare ale titlului su
prem), precum șl cele ale Iugo
slaviei și Uniunii Sovietice (fă- 
cînd parte din „înalta societa
te" a acestui sport) participante 
la turneu, situează tradiționala 
competiție undeva, în vecinăta-

tea campionatelor mondiale, în
trecerea constituind un edifica
tor test valoric cu două luni Îna
intea confruntării pentru titlul 
suprem din Iugoslavia.

Reuniunea inaugurală a pro
gramat întîlniri interesante, și 
dacă prima echipă a țării noas
tre a întîlnit, spre „încălzire4* pe 
cea secundă, celelalte două par
tide au dat loc la dispute pasio
nante, dîrze și echilibrate, chiar 
dacă scorul a ținut, uneori, să 
ne contrazică.

De fapt și partida „în fami
lie44 a avut un caracter destul 
de competitiv, prima garnitură 
obținînd o victorie clară (18—11) 
după ce la pauză diferența era 
minimă : 8—7.

ii
□

regia : Minai Constantinescu 
scenariul : Constantin Chirițâ, Andrei Blaier 
imaginea : GRIGORE IONESCU • muzica : TE MISTOCLE POPA • decoruri : VASILE ROTARU 
• costume : GUTĂ ȘTIRBU • montajul : LUCIA ANTON • sunetul : NICOLAE CIOLCA 
cu : OVIDIU IULIU MOLDOVAN, ION CARAMITRU, TAMARA CRETULESCU, ERNEST MAFTEI, 
COLEA RĂUTU, GEORGE OANCEA, MIHAI PÂ LÂDESCU, STELA POPESCU, MIRCEA CONSTAN
TINESCU GOVORA, BORIS CIORNEI
Premiera filmului va avea loc luni, 15 octombrie a.c., la cinematografele Patria și Excelsior din 
Capitala.

MIERCURI, 1® OCTOMBRIE ltT»

ȘAPTE ZILE 2 Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15; 20.30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CU TOATE ACESTEA î Lumina 
(orele 9; 12; 15,30; 18.30; 20,30).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 
20,45), Capitol (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18.30; 20,45).

PARADISUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 20,15),
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16 30; 18,45; 21).

AVENTURI LA MAREA 
GRĂ : Timpuri Noi (orele 
în continuare).

STARE DE ASEDIU : 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17.45: 
Festival (orele 8.30; 11; 13,30 
18,30; 21) Favorit (orele 10; : 
15,30; 18; 20,30).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Da
cia (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Vic
toria (orele 9,30 ; 14 ; 18.30).

PARAȘUTIȘTII : Drumul Sărit 
(orele 15 30; 18; 20.15), Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 13 ; 
20,15). \

PISICA -JUNGLEI : Doina (orele 
11.15: 13,15; 15.45; 18; 20).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Ferentari (orele 15; 17,45; 20,15),
Bucegi (orele 16; 19).

CU CĂRȚILE PE FATĂ : Excel
sior (orele •; 11,18; 13,30; 16; 18.15;

NEA- 
10—19

Patria 
20,30), 
1; 16;

12,30;

12-a
cea _ _______ ___
je, unde, de asemenea, munca 
tinerilor constituie un ajutor 
prețios.

Seriozitatea cu care conduce
rea, aici la Uzina de Autocami
oane Brașov pune problema mi
crocantinelor și, în mod subîn
țeles, există o atentă preocupa
re pentru hrana și condițiile de 
muncă ale lucrătorilor în cea 
mai mare parte tineri, sînt cu 
adevărat lăudabile, fapt care ar 
putea fi urmat și de alte în
treprinderi din oraș, ca de 
exemplu Tractorul, Rulmentul 
și Metrom, unde nu s-au luat 
măsuri pentru înființarea mi- 
crocantinelor.

ADINA VELEA

Un avans de trei luni 
și jumătate

Fabrica de mobilă „Liberta
tea" din Cluj, întreprinderi de 
prestigiu din județ, se înscrie, 
în ultimii ani, cu realizări foar
te bune. îndeplinirea planului 
la toți indicii, productivitatea 
sută la sută, relații comerciale 
cu 42 de firme străine, repre
zintă rezultate ale îmbunătățirii 
continue a activității de condu
cere și organizare. Această în
treprindere și-a propus realiza
rea cincinalului în 4 ani și 4 
luni. La expoziția de mobilă de 
la Leningrad ce a avut loc anul 
acesta fabrica a cîștigat locul 
I ; garnitura Amurg obținînd 
un număr de comenzi peste aș
teptări.

în primele nouă luni ale anu
lui s-a realizat peste 80 la sută 
din angajamentul anual la pro
ducția marfă (angajamentul este 
de 3 milioane lei), productivita
tea a crescut cu 2 la sută peste 
plan, iar volumul beneficiilor 
suplimentare în 8 luni depășeș
te 4 milioane. Pînă acum avan
sul este de 3 luni dar pînă la 
finele anului se vor mal adău
ga încă 15 zile avans.

LILIANA IVAN — Cluj

în cea de-a doua întîlnire, 
care a pus față în față echipele 
Ungariei și Uniunii Sovietice, 
prima formație a reușit, prin a- 
tacuri viguroase și rapide, să se 
desprindă din început la o dife
rență de 5 goluri, reușind, apoi, 
•-o mențină șl chiar s-o majo
reze, în final ajungîndu-se la 
12—5 (8—3), cu jtoate ci „hîrtta" 
anticipa o diferență de «cor 
mult mai mică, acordînd chiar 
șanse egale ambelor competi
toare.

„Vedeta4* 
programat" 
„mondiale"
spectatorii avînd prilejul să a- 
siste la un spectacol pe cît de 
dinamic, pe atît de agreabil, din 
oare a rezultat un scor nedecis 
(13—13), după ce, la pauză, vice- 
oampioanele luaseră un avantaj 
ce părea suficient pentru a de
semna un cîștigător : 8—5.

Astăzi, în cea de-a doua zi, 
competiția programează urmă
toarele meciuri : România (II)— 
R.D.G. ; U.R.S.S.—Iugoslavia și 
România (I)—Ungaria.

primel seri a „re- 
finala ultimelor 

(R.D.Q.—Iugoslavia)

S. UNGUKEANU

Decada cărții românești
Dintre manifestările „Decadei 

cărții românești" notăm „Ziua 
Editurii Minerva" organizată ieri 
la librăria „Mihail Emineseu". 
Cu acest prilej publicului 
prezent i-au fost prezentate ul
timele apariții. Dintre colecțiile 
editurii, ce-și propun valorifi
carea moștenirii noastre literare 
— Scriitori români, Introducere 
în opera lui..., Momente și sin
teze, Ediții definitive consem
năm colecția „Biblioteca pentru 
toți" care numără peste 750 de 
titluri. în aceeași zi la librăria 
„Mihail Emineseu" a fost orga
nizată „Ziua Editurii Militare".

Miercuri în cadrul acțiunilor 
„Decadei cărții românești" la 
librăria „Mihail Emineseu", Edi
tura Emineseu va lansa volume
le : „Pămînt ! Pămînt...44 de Mi
hail Beniuc, „Configurație șl 
rezonanțe" de Silvian Iosifescu, 
„Secțiunea de aur" de Vasile 
Nicolescu, „Poezii" de Grigore 
Hagiu, „Neodihna de a fi om" 
de Mihai Negulescu, „Leaky4* 
de Dan Mușatescu șl „Acasă44 
de Platon.

Există în Pitești o stradă al 
cărei nume este cunoscut nu nu
mai localnicilor : Șoseaua Giur
giului. Aceasta deoarece strada 
respectivă reprezintă intrarea în 
municipiu a magistralei Bucu
rești—Pitești. Așadar, o stradă 
foarte circulată atît ziua cit și 
noaptea. Dar, noaptea strada se 
află în întuneric. Plimbarea 
nocturnă pe porțiunea între 
platforma petrochimică și De
poul C.F.R. a devenit tradițio
nală. Pe aproape doi kilometri, 
,,ard“ de obicei 2-3 becuri. Sînt 
și momente cînd becurile se 
schimbă. Dar atunci nu se mai 
aprind de la comutator. De ce ? 
întrebarea au adresat-o nume
roși cetățeni întreprinderii de 
rețele electrice Pitești. Răspun
sul ? încă nu se vede, din cau
za întunericului care continuă 
să domnească. (I. VOICU)

în cadrul manifestărilor Ini
țiate cu prilejul apropiatei îm
pliniri a 300 de ani de la naș
terea lui Dimitrie Cantemir, 
consemnăm două noi apariții 
editoriale.

Sub egida Bibliotecii centrale 
de stat a apărut volumul „Dimi
trie Cantemir44 (Bibliografie se
lectivă). Bibliografia scrierilor 
sale filozofice, istorice, literare, 
muzicale este însoțită de ample 
citate precum și de o bogată 
Iconografie cuprinzlnd portrete, 
ediții, stampe și manuscrise. Vo
lumul este întregit cu opiniile 
unor oameni de cultură ce evo
că personalitatea marelui căr
turar.

Menționăm totodată și apariția 
în cadrul editurii „Dacia4* a vo
lumului „Melanholia neasemui
tului inorog44.

Un nou obiectiv
Zilele trecute a început la 

Piatra Neamț construirea unui 
nou obiectiv industrial. Este 
vorba de instalația de înnobi
lare a deșeurilor de hîrtie, din 
cadrul Fabricii de hîrtie si car
toane „Comuna din Paris44. Cu 
ajutorul ei, ie va putea trece 
nu peste mult timp la înlocui
rea pastei mecanice din lemn 
de rășinoase cu deșeuri de hîr
tie înnobilate. Trecîndu-se la 
utilizarea pe scară industrială a 
maculaturii se va putea obține 
o economie de circa 18 mii m.c. 
lemn de rășinoase anual (I. MO- 
RARU)

• Săptămînă viitoare o nouă 
premieră românească cu O anu
me fericire în regia lui M. Con
stantinescu. în distribuție trei 
tineri actori din București : Ta
mara Crețulescu, Ovidiu Iuliu 
Moldovan și Ion Caramitru. • 
Tînărul regizor Nicolae Cabel, 
de la Sahia-film, a terminat fil
mările la «el de-al doilea film 
al său dedicat platformei in
dustriale Tirgoviște. Intitulat, 
Meseria luminii, filmul surprin
de aspecte ale muncii de la Fa
brica de becuri Rom-lux, unde 
media de virată a lucrătorilor 
este de 19 ani. • La Suceava 
se filmează „Frații Jderi44, o 
ecranizare a romanului lui Mi
hail Sadoveanu în regia lui Mir
cea Drăgan, care astfel se în
toarce la filmul Istoric. în dis
tribuție Gheorghe Cozorici în 
rolul lui Ștefan, cel Mare, Mar
cel Anghelescu, Emanoil Petruț( 
Geo Barton, Florin Piersic, Iu
rte Darie, George Motoi, Se
bastian Papalanl etc. • Se află 
în montaj filmul „întoarcerea 
lui Magellan44 al tinerei regi
zoare Cristiana Nicolae, absol
ventă a LA.T.C.-ulul. Este o po
veste de dragoste a doi tineri, 
o poveste tragică și eroică pe
trecută în anii războiului. • A 
apărut primul număr al Anua
rului C.I.D.A.L.C. ’73 editat de 
către Comitetul Național Ro
mân C.I.D.A.L.C. și Asociația 
Cineaștilor din -România, 
C.I.D.A.L.C. Înseamnă ; Comi
tetul Internațional pentru Difu
zarea Artei șl Literaturii prin 
film. (ION PASAT).

Concert de muzică 
românească 
la Varșovia

Exercițiile la aparate de gim
nastică au constituit unul din 
momentele programului pre
zentat în cadrul festivității de 
deschidere a noului an spor
tiv școlar, universitar și de 
pregătire pentru apărarea 

patriei

Ansamblul clujean Ars Nova 
(dirijor Cornel Țăranu) s-a în* 
tors zilele acestea de la Festi
valul „Toamna muzicală varțo- 
viană44 unde a prezentat un pro
gram alcătuit exclusiv din lu
crări ale compozitorilor români. 
Pe afișul ooncertulul au figurat 
unele din cele mal noi opusuri 
lemnata, printre alții, de Dan 
Constantinescu, Mihai Moldo
van, Vaalle Herman, Cornel Ță- 
ranu, Nicolae Brînduș, Tiberlu 
Olah.

După concert, muzicienii și 
publicul prezent (printre el 
compozitorii Lutoslavschi, Se- 
rocki, Kotoneki, criticul Mall- 
novski ®.a.), și-au exprimat en
tuziasmul pentru arta muzicie
nilor români.

La conferința de presă care a 
avut loc a doua zl după con
cert participanțil au subliniat în 
mod deosebit valoarea compo
nisticii contemporane româ
nești, adînoa lor ancorare în 
tradițiile artei muzicale, farme
cul izvoarelor folclorice, unica 
expresivitate a fiecărui opus. 
(I. SA VA)

Foto; O. FLEC AN Rubrică realizată da 
DOMNITA VĂDUVĂ

MICUL ȘI MARELE KLAUS : 
Progresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

Melodia (orele 9; 11,13;
16; 18,30; 20.45), Modem 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;(orele 

20.30).
SINGUR î Pacea (orele 16; 18; 

20).
ALBA CA ZĂPADA $1 CEI 

ȘAPTE PITICI : Gri vița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

COPERNIC : Popular (orele 
15,30; 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : înfrățirea (orele 15,30; 18; 
20 15).

ULTIMUL CARTUȘ ; CONSPI
RAȚIA : Munca (orele 16; 19).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Buzești (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,Î5; 20.30), Aurora (orele 9; 
11,15: 13,30; 15 45: 18: 20.15), Tomis 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15 45 ; 18,15 ; 
20.30).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Giulești (orele 15 30; 18: 20,15). 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURA LUI POSETDON ; 
Ur.irea (orele 15,30: 18; 20.15), Vi- 
tan (orele 15.30; 18; 20.30).

DECOLAREA : Crîngași (orele 
15.30; 18; 20,15).

POLIȚISTUL: Lira (orele 15.30; 
18: 20.15).

SOLARIS : Viitorul (orele 16; 19).
O AFACERE PE CINSTE : Vol

ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15). Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI l 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM t 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Flacăra (orele 15.30; 17,45; 20).

DREPTUL DE A IUBI : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

INFAILIBILUL RAFELES t Ra- 
hova (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

MIERCURI, 10 OCTOMBRIE 1973

Teatrul Național ,.I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : PRIZONIE
RUL DIN MANHATTAN — ora 20 ; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 20; Teatrul Mic : 
PHILADELPHIA EȘTI A MEA | 
— ora 19,30; Teatrul Giulești : 
...ESCU — ora 19,30 ; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Savoy) : TRĂSN1- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30 ; (Sa
la Victoria) : JOS PĂLĂRIA — ora 
19.30; Circul Globus : AL TREI
LEA GONG LA... CIRC — ora 
19,30.

PROGRAMUL D
20,00 O viață pentru • idee j 

Dimitrie Pompeiu. 20,30 ,,D« la
cumpăna, la vale...44 21,00 Omul de 
Ungă tine — Flori pentru Bărăgan. 
21.20 Telex. 21,25 Soliști șl forma
ții vocal-instrumentale. 31,55 Din 
lirica universală : Lumina 
sonet. 22,10 Armonii intime.

MIERCURI, 1® OCTOMBRIE 1973

PROGRAMUL I

9,00' Teleșcoală. Fizică. Electro
magnetism ; Geografie (anul IV) ; 
Matematică. 10,05 Municipalitatea 
răspunde bucureșteanului. 10,25 
Telecinemateca pentru tineret : 
„Lupoaica1*. 11.50 Interpretul pre
ferat. 12,00 Telejurnal. 17,30 Curs 
de limbă rusă. 18.15 Steaua pola
ră — emisiune de orientare șco
lară și profesională. Energeticienii. 
18,35 Festivalul jocului fecioresc 
din Transilvania. 18.50 Știința ro
mânească azi. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînii : „De-a colindat aceste 
locuri, cineva**. 20,05 Trofeul Car- 
pați la handbal feminin : Româ
nia — Ungaria (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la Sala 
sporturilor din Pitești. 20.30 Te
lecinemateca. Ciclul „Regizori con
temporani** : Elia Kazan „La est 
pe Eden**. Scenariul Paul Osborn 
după romanul lui Jon Steinbeck. 
Cu : James Dean, Iulia Harris, 
Raymond Massey. 22.25 24 de ore.

i

MIERCURI, 1® OCTOMBRIE 1911 
PROGRAMUL III

9.00 ȘUri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale.
9.55 Melodia zilei : „Studenție** de 
Laurențiu Profeta. 10,00 Meridian
club. 11.00 ȘUință și tehnică. 11,10 
Profil pe portativ — basul Ionel 
Pantea. 11,30 Geografie folclorică. 
Argeș. 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație în fonote
că. 12,55 Melodia zilei. 13,00 închi
derea emisiunii. 17.00 Știrile după- 
amiezii. 17,05 Alo, Radio I — mu
zică ușoară la cererea ascultători
lor. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Arte plastice. 18,10 Dublu recital. 
Olimpia Panciu și Michel Delpeeh.
18.55 Melodia zilei. 19,00 în direct... 
de la librăria Mihai Emineseu" 
din Capitală. închiderea „Decadei 
cărfii românești**. 19,30 Știri. 19.35 
Casa de discuri „Phonogram**. 
20.00 Figuri de seamă din istoria 
culturii universale — Cervantes. 
21.00 Radio-super-top. Muzică 
ușoară de peste hotare. 22.00 
Radiojurnal. 22,30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica. Tineri poeți. 23,20 
Studioul muzicii contemporane. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

omnt.cn


Sesiunea Adunării Generale a 0. N. ff.

Pentru raporturi interstatale în concordanță
cu realitățile și cerințele epocii noastre

Cuvîntul ministrului afacerilor externe al României
Tn cadrul dezbaterilor Adunării Generale, marți , a luat cu

vîntul GEORGE MACOVESCU, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, șeful delegației române la actu
ala sesiune.

După ce a relevat că în lumea 
de astăzi, aflată în fața a nume
roase probleme complexe, se a- 
firmă tot mai pregnant voința 
popoarelor de a fi stăpîne pe 

, soarta lor, de a se manifesta ca 
națiuni de-sine-stătătoare, vor
bitorul a declarat câ 
tile mici și mijlocii, 
ferent de orinduirea lor so
cială și politică, desfășoară o 
activitate susținută, își aduc ho- 
tărite contribuția la dezvoltarea 
vieții internaționale în sensul 
progresului, cooperării și Înțe
legerii.

Sînt elocvente sub acest aspect 
— a spus el — lucrările recen
tei conferințe la nivel înalt de 
la Alger, care a abordat pro
bleme esențiale ale luptei ome
nirii pentru colaborare și 
pace, ale instaurării în rapor
turile dintre state a principiilor 
egalității în drepturi și respec
tului reciproc, independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de-sine-stătător dezvol
tarea economică și socială. Grăi
toare sînt de asemenea evoluți
ile actuale de pe continentul la- 
tino-american. din Etiropa, de 
pe toate continentele.

Ascensiunea și puternica a- 
firmare a forțelor care se pro
nunță pentru destindere, cola
borare și pace impun dezvolta
rea de raporturi interstatale în 
concordanță cu realitățile și ce
rințele epocii noastre, afirmarea 
unui spirit nou, democratic în 
viața internațională — a arătat 
vorbitorul. Aceasta face necesar 
ca soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea 
să fie rezultatul contribuției ac
tive, directe a tuturor statelor 
lumii, indiferent de mărime, po
tențial, nivel de dezvoltare, o- 
rînduire social-economică. Pro
gresele înregistrate pe calea 
destinderii în Europa și în alte 
zone ale lumii învederează 

# semnificația rolului pe care îl 
au de jucat în prezent toate sta
tele, necesitatea ca ele să-și 
spună cuvîntul și să se țină sea
ma de interesele legitime ale 
tuturor popoarelor în soluționa
rea problemelor vitale ale con
temporaneității.

După cum demonstrează eve
nimentele recente și în primul 
rînd izbucnirea ostilităților mi
litare din Orientul Mijlociu, 
cursul nou din viața internațio
nală, care corespunde năzuințe
lor tuturor popoarelor, nu se a- 
firmă de la sine — a continuat 
vorbitorul. Totodată, nu trebuie 
să uităm că în lume continuă 
să existe forțe reacționare, ostile 
colaborării și destinderii, potriv
nice întronării unor principii noi 
in relațiile dintre state, forțe 
care promovează politica domi
nării unor state de către altele. 
Existența lor impune menținerea 
vigilenței, intensificarea luptei 
maselor largi populare de pre
tutindeni, a tuturor forțelor 
antiimperialiste pentru ca situa
ția nouă să evolueze și să de
vină o realitate de lungă du
rată pe planeta noastră.

Abordind, în continuare, cî
teva probleme care preocupă 
poporul și guvernul român, vor
bitorul a arătat că perioada care 
a trecut de la precedenta sesi
une a Adunării Generale a fost 
remarcabilă prin multiplicarea 
contactelor, a schimburilor de 
păreri și a negocierilor între 
diverse state, mari, mijlocii și 
mici, prin normalizarea rapor
turilor dintre numeroase 'State 
și prin realizarea unor înțele
geri importante pe calea colabo
rării. în diverse domenii. Ro
mânia își exprimă dorința ca 
ele să aducă rezultate concrete 
pentru promovarea cauzei păcii, 
securității, cooperării și priete
niei între toate popoarele. Ea 
însăși este din plin angajată în
tr-o asemenea activitate.

Vorbitorul a reafirmat că 
România dezvoltă și adîn- 
cește raporturile de priete
nie și colaborare cu toate statele 
socialiste, acționează pentru con
solidarea și perfecționarea rela
țiilor de tip nou dintre ele și a- 
cordă o importanță deosebită lăr
girii și diversificării relațiilor 
cu țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente.

în continuarea contactelor 
din anii trecuți cu un mare 
număr de state din Africa și 
Asia — a relevat ministrul ro
mân — vizita recentă a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, in 
șase țări latino-americane ex
primă elocvent politica statu
lui nostru de dezvoltare și în
tărire a cooperării multilate
rale cu aceste state, dă un 
nou impuls evoluției ascen
dente a raporturilor bilate
rale. în urma acestei vizite 
în țările Americii Latine, 
s-au pus bazele unei conlu
crări trainice îndelungate, s-a 
ajuns la.concluzia comună de 
a adăuga la vechile tradiții 
ale relațiilor care leagă po
poarele noastre de origine 
latină, noile realități, la ne
cesitatea întăririi solidarității 
în lupta comună pentru dez
voltarea economico-socială, 
pentru consolidarea indepen
denței și suveranității, pentru 
o lume mai dreaptă și mai 
bună, pentru prietenie și 
pace între toate poparele lu
mii.

Progrese simțitoare — a de
clarat vorbitorul — înregis
trează în continuare relațiile 
României cu statele din Euro
pa occidentală. S.U.A.. Canada. 
Japonia. Australia, care se des
fășoară în spiritul coexistentei 
pașnice active. în interesul re
ciproc al popoarelor noastre.

O expresie concretă a preo
cupării tării noastre de a con
tribui la procesul destinderii, la 
întărirea cursului nou din re
lațiile internaționale, la așeza
rea raporturilor dintre state pe 
baze noi, — a adăugat ministrul 
român — o constituie activitatea 
internațională de o mare am
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ploare a președintelui Con-, 
siliului de Stat, NICOLAE 
CEAUȘESCU, actele solemne 
comune semnate de el cu oca
zia schimbului de vizite la ni
vel înalt cu un număr de peste 
20 de tari din toate continen
tele, prin care se proclamă vo
ința comună a părților de a 
pune la baza relațiilor recipro
ce. precum si cu celelalte sta
te. principiile democratice ale 
dreptului si justiției interna
ționale.

România dă o înaltă apre
ciere dezvortării cooperării 
bilaterale între toate state
le lumii care, cu cit este 
mai largă, mai adîncă. mai 
complexă, face mai trainică 
pacea, mai dificilă ruperea 
ei si impune primatul ra
țiunii în relațiile interna
ționale. Considerăm însă că 
problemele de interes gene
ral nu pot fi soluționate pe 
cale bilaterală, intr-un ca
dru îngust, cî numai cu 
participarea și finind seama 
de pozițiile tuturor statelor. 
Orice obstacol în exercita
rea de către state a dreptu
lui lor de a contribui, în de
plină egalitate, conform in
tereselor lor la rezolvarea 
acestor probleme trebuie în
lăturat.

Organizația Națiunilor Unite 
— a accentuat vorbitorul ■— 
este forul cu vocație de uni
versalitate care corespunde. în 
condițiile prezente. cel u mai 
bine materializării acestei ce
rințe a vieții. în viziunea Ro
mâniei, universalitatea nu în
seamnă numai cuprinderea tu
turor statelor în organizație, 
lucru aproape în întregime rea- 

, lizat. ci si aducerea în fata or
ganizației a problemelor inter
naționale, examinarea lor și 
găsirea de soluții cu participa
rea tuturor celor interesați» 
precum și aplicarea acelorași 
principii și norme față de toți 
membrii comunității interna
ționale, oricînd și oriunde.

Excluderea forței și a ame
nințării cu forța din relațiile 
dintre state pune. în adevărata 
sa lumină obligația statelor de 
a soluționa diferendele dintre 
ele exclusiv prin mijloace paș
nice — a declarat în continua
re vorbitorul. în spiritul ade
ziunii la scopurile și principiile 
Cartei în îndeplinirea de către 
organizație a principalei sale 
funcții, aceea de a preveni 
conflictele, se înscrie folosirea 
din plin de către state a ca
drului O.N.U. și a mijloacelor 
pașnice prevăzute de Cartă 
pentru reglementarea diferen
delor internaționale. Noul curs 
din viața internațională impu
ne cu forța imperativă a nece
sității lichidarea totala si ur
gentă a tuturor vestigiilor sis
temului de relații bazat pe sub
jugarea politico-economică și 
pe discriminare. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea recunoaș
terii internaționale a mișcări
lor de eliberare națională din 
colonii, drept singurele repre
zentante legitime si autentice 
ale popoarelor respective si a 
acordării unui statut care să 
le permită o reprezentare di
rectă la O.N.U., instituțiile spe
cializate și în alte foruri in
ternaționale.

Produce îngrijorare campania 
de prigoană, persecuție si ur
mărire a forțelor progresiste 
și democratice. încălcarea drep
turilor si libertăților constitu
tionale, a drepturilor funda
mentale ale omului în Chile — 
a declarat în continuare minis
trul român. Ne exprimăm de 
Ia această tribună solidaritatea 
cu forțele progresiste, cu po
porul chilian și sîntem convinși 
că el va reuși să restabilească 
ordinea constituțională, ordinea 
democratică, să facă să fie res
pectată voința sa.

Arătind că președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceausescu, a adresat 
mesaje președintelui sesiunii, 
secretarului general al O.N.U., 
șefilor de state din multe țări 
ale lumii pentru a interveni 
cit mai curînd posibil pe lin
gă autoritățile din Chile în ve
derea salvării vieții lui Luis 
Corvalan $i a celorlalți mili- 
tanți chilieni pentru progres și 
democrație, vorbitorul a expri
mat gratitudinea pentru larga 
manifestare a solidarității uma
ne pe care mesajul președinte
lui NICOLAE CEAUSESCU a 
produs-o. Credem —- a apreciat 
el — că Adunarea Generală ar 
putea face un apel la state, 
printr-o rezoluție, ca în teme
iul obligațiilor ce și le-au asu
mat prin Cartă, în spiritul u- 
manismului si respectului pen
tru drepturile si libertățile fun
damentale ale omului. în pas 
cu mersul înainte al istoriei, 
să nu recurgă la represiuni îm
potriva persoanelor care luptă 
pentru progres și democrație, 
pentru pace și colaborare între 
popoare.
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Convorbirile 
sovieto-japoneze

Miniștri al U.R.S.S., și 
Gromîko, ministrul afa- 
externe, iar din partea 
— Kakuei Tanaka, pri- 

ministru al Japoniei, și

• LA MOSCOVA au conti
nuat, marți, convorbirile so
vieto-japoneze, la care au par
ticipat, din partea sovietică, 
Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de ...............
Andrei 
cerilor 
niponă 
mul 
Masayoshi Ohira, ministrul afa
cerilor externe.

După co a subliniat că perpe
tuarea situațiilor de conflict șl 
tensiune, a surselor de încor
dare, a blocurilor militare opuse, 
a unor uriașe acumulări de ar
me este incompatibilă cu cerin
țele democratizării vieții inter
naționale, ale excluderii războ
iului din relațiile dintre state, 
ale asigurării păcii și securită
ții în lume, ministrul român a 
declarat : Ne îngrijorează pro
fund izbucnirea ostilităților mi
litare din Orientul Mijlociu care 
provoacă grele pierderi de 
vieți omenești și mari daune 
materiale, agravează starea de 
încordare din 4 această zonă, 
generează noi primejdii pen
tru • pacea și securitatea ge
nerală. Actualei©- evenimen
te demonstrează că perpe
tuarea ocupării de către Israel 
a teritoriilor arabe, acaparate 
prin forță, constituie o perma
nentă sursă de încordare și ten
siune, un pericol permanent de 
reluare a confruntărilor militare.

Gravitatea situației create în 
în prezent impune încetarea fără 
nici o întîrziere a ostilităților 
militare și reinstaurarea păcii în 
această regiune. România se 
pronunță constant pentru rezol
varea conflictului din Orientul 
Mijlociu pe cale politică, pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, astfel 
îneît să se ajungă la retragerea 
trupelor israeliene din teritorii
le arabe ocupate, la instaurarea 
unei păci drepte, echitabile, care 
să asigure recunoașterea dreptu
lui la existență suverană și in
dependență a tuturor statelor 
din această regiune. Trebuie re
zolvată problema populației pa
lestiniene, în conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale na
ționale.

Guvernul român considera ca 
este o datorie de înaltă răspun
dere a tuturor națiunilor lumii 
de a acționa cu fermitate pentru 
stingerea focarului de încordare 
din Orientul Mijlociu, pentru so
luționarea rapidă a conflictului 
din această zonă, în conformitate 
cu interesele supreme ale popoa
relor, cu principiile dreptului in
ternațional, cu interesele păcii și 
destinderii internaționale.

Opinia publică mondiala — a 
continuat vorbitorul — a salutat 
cu unanimă satisfacție încetarea 
războiului din Vietnam și înche
ierea acordului de pace de la Pa
ris, precum șl realizarea acordu
lui privind restabilirea păcii șl 
înțelegerii naționale în Laos. Gu
vernul român consideră că tre
buie făcut totul pentru a se 
pune capăt intervenției străine 
în Vietnam, în întreaga Indo
china, astfel ca popoarele viet
namez, laoțian și cambodgian, 
greu încercate de război, să se 
poată consacra refacerii și dez
voltării economice și sociale in
dependente.

Datorită inițiativei politice a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, a fost posibilă realiza
rea Înțelegerilor care deschid 
calea spre normalizarea rela
țiilor dintre Nordul și Sudul 
Coreei. Guvernul român a salu
tat cu căldură noile propuneri 
ale R.P.D. Coreene, care conțin 
măsuri menite să ducă la apro
pierea dintre Nord și Sud, sa 
împiedice divizarea Coreei, sa 
asigure realizarea năzuinței le
gitime a poporului coreean de a 
trăi intr-un stat unitar, făurit 
prin eforturile proprii ale în
tregii națiuni, pe cale pașnică 
și independentă, fără amestec 
din afară. Considerăm că este 
datoria organizației noastre să 
țină seama de aceste evoluții 
pozitive și să le acorde între
gul său sprijin/ O.N.U. trebuie 
să susțină ideea unității națio
nale a Coreei, deoarece această 
unitate constituie un factor pen
tru progres economic, social și 
politic, un factor de pace și în
țelegere între popoare. Aceasta 
presupune, înainte de toate, re
nunțarea la acele instituții care 
permit ca sub emblema Națiu
nilor Uni'te să se perpetueze o 
situație contrară intereselor po
porului coreean, care împiedică 
acest popor să-și hotărască sin
gur soarta conform voinței sale.

Susținem, de aceea, poziția 
principială a R.P.D. Coreene 
cu privire la crearea condițiilor 
favorabile pentru accelerarea 
re unificării pașnice și indepen
dente a Coreei, problemă aflată 
pe ordinea de zi a sesiunii Adu
nării Generale.

Ministrul român a exprimat 
satisfacția guvernului român fa
ță de tendințele pozitive care 
se manifestă pe continentul nos
tru, reflectate în O.N.U. și prin 
primirea în organizație a celor 
două state germane.

Ideea convocării unei 
rințe general-europene

și prin

Confe- 
o_________ x pentru

securitate și cooperare — a de
clarat el — a cîștigat treptat o 
largă adeziune și aprobare, de
venind în această vară o reali
tate concretă de importanță isto
rică în viața politică a Europei. 
Conferința general-europeană o- 
feră un cadru politic propice a- 
bordării de către reprezentanții 
tuturor statelor participante, pe 
baza deplinei egalități în drep
turi și suveranității tuturor na
țiunilor, a unor probleme de in
teres major pentru consolidarea 
destinderii, a înțelegerii și cola
borării între popoarele conti-

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ ziarul „Granma”, elicoptere 
cubaneze și un cargou cipriot 
au salvat echipajele a două pes
cadoare cubaneze, victime ale 
unui atac al contrarevoluționa
rilor cubanezi, în urma căruia 
unul din pescarii de pe navele 
atacate a fost asasinat.

O nouă întîlnire S.A.L.T.
• LA GENEVA a avut loc, 

marți, o nouă întâlnire a dele- 
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nenfului, pentru garantarea unei 
securități trainice.

Vorbitorul a exprimat, pe de 
altă parte, satisfacția pentru bu
nele relații pe care România le 
are cu toate țările din regiunea 
Balcanilor și a reafirmat do
rința României de a se asigura 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, cola
borării și păcii, lipsită de arma 
nucleară, în care scop o im
portanță aparte ar avea-o or
ganizarea unei reuniuni a re
prezentanților țărilor 
ce, Ia care să poată 
și alte țări interesate.

balcani- 
participa

subllni-Ministrul român a _____
at necesitatea ca O.N.U., -în 
spiritul rezoluțiilor sale, în
tre care și cea privind pro
clamarea deceniului 1970— 
1980 drept „Deceniu al de
zarmării”, să joace un rol e- 
fectiv în negocierile privind 
oprirea cursei înarmărilor și 
a cheltuielilor militare, în 
elaborarea unui program 
concret de reducere a aces
tor bugete, începînd cu țările 
puternic înarmate, de măsuri 
eficace de dezarmare, în 
primul rînd în domeniul 
dezarmării nucleare. Prin a- 
ceastă prismă — a declarat 
el — abordăm recenta pro
punere a Uniunii Sovietice și 
alte propuneri asemănătoare 
privind reducerea bugetelor 
militare, care confirmă ne
cesitatea examinării și în
treprinderii de acțiuni con
crete în acest sens, șl re
prezintă un început pentru 
măsuri de reducere a buge
telor militare. în scopul 
desfășurării unor negocieri 
intense și continue, în ca
drul Națiunilor Unite, 
vernul român susține 
reactivîzării Comisiei i 
zarmare a O.N.U.

gu- 
ideea 

de de-

Arătînd că guvernul 
concepe cooperarea, <

l român 
ca mijloc 

esențial pentru întărirea secu
rității internaționale și asigura
rea progresului economic și so
cial al tuturor popoarelor, vor
bitorul a declarat că extinderea 
cooperării internaționale este 
necesară, totodată, pentru dez
voltarea socială, MENȚINEREA 
CONSTANTA ÎN ATENȚIA
ORGANIZAȚIEI A PROBLE
MATICII COMPLEXE A TI
NEREI GENERAȚII. CREAREA 
CADRULUI NECESAR PENTRU 
CA TINERII SA-ȘI ADUCĂ 
O CONTRIBUȚIE EFECTIVĂ 
LA MERSUL ÎNAINTE AL PO
POARELOR PE DRUMUL PĂ
CII. ÎNȚELEGERII SI BUNĂ
STĂRII, IN CONDIȚII DE MAI 
MARE LIBERTATE.

Forța O.N.U., posibilitățile ei 
de acțiune — a continuat vor
bitorul — rezidă în mod neîn
doios în capacitatea sa de a se 
adapta la realitățile lumii con
temporane. Desigur, O.N.U., nu 
este unica posibilitate de luptă 
pentru pace, colaborare, pro
gres și bună înțelegere între 
popoare. Dar trebuie să recu
noaștem că marile probleme de 
fond ale lumii actuale, ale rela
țiilor internaționale, care pri
vesc popoarele de pe cele cinci 
continente, numai aici, în acest 
for. pot fi discutate și soluțio
nate, pentru că numai aici pot 
să participe toate statele mem
bre, toți cei interesați. A sosit 
momentul ca toate marile pro
bleme ale contemporaneității să 
fie aici dezbătute, de către toate 
statele membre, iar soluțiile să 
reprezinte contribuția fiecăru
ia și să exprime voința și inte
resele tuturor membrilor O.N.U.

Eforturile pe care le depu
nem — a declarat în încheiere 
șeful delegației române — ur
măresc creșterea rolului O.N.U., 
întărirea obiectivelor șl prin
cipiilor Cartei, folosirea mai 
completă & resurselor acesteia, 
cu scopul de a aduce organiza
ția la ora comandamentelor zi
lei, de a o înscrie (n procesul 
de destindere, cooperare și ’de
mocratizare a vieții internațio
nale ca un instrument de bază 
în mina forțelor păcii și pro
gresului capabil să riposteze 
oricăror manevre ale reacțiunii 
și imperialismului, pe scurt, 
pentru ca O.N.U. să-și îndepli
nească misiunea încredințată de 
popoare în condițiile prezente.

intilnirea organizațiilor de tineret

din unele țări socialiste
Tovarășul Mihai Dalea, 

președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit 
marți dimineața delegațiile 
organizațiilor de tineret din 
unele țări socialiste și a 
F.M.T.D., participante la in
tilnirea organizată de C.C. al 
U.T.C. pe probleme ale tine
retului muncitoresc.

La primire au participat 
cadre din conducerea U.G.S.R. 
și U.T.C.

In timpul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă cal-

I
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A., în 
cadrul celei de-a doua runde a 
convorbirilor sovieto-americane 
cu privire la limitarea arma
mentelor strategice (S.A.L.T.) 
— informează agențiile T.A.S.S. 
și U.P.I.

• PREMIERUL AUSTRALIEI, 
Gough Whitlam, a anunțat, 
marți, o remaniere a cabinetului 
pe care îl conduce de la alege
rile din luna noiembrie, anul 
trecut. Senatorul Don Willessee,

& peste hotare
ORIENTUL APROPIAT

Lupte dure în Sinai
CAIRO 9 (Agerpres). — Agen

ția M.E.N. și postul de radio 
Cairo au difuzat, marți, mai 
multe comunicate în care se a- 
rată că, după ce au preluat con
trolul asupra întregului litoral 
estic al Canalului Suez, forțele 
militare egiptene au continuat 
să înainteze pe toată linia fron
tului, străpungerile atingînd pe 
alocuri, 15 kilometri în interio
rul Peninsulei Sinai. Un purtă
tor de cuvînt militar a anunțat 
că forțele armate egiptene au 
eliberat orașul Kantara-est, si
tuat pe malul răsăritean al Ca
nalului Suez, și au capturat un 
mare număr de tancuri israe
liene de tip „Centurion”. Comu
nicatele difuzate la Cairo anunță 
că trupele egiptene terestre și 
unitățile de blindate au distrus, 
în înaintarea lor, pozițiile ina
mice, provocîndu-le acestora 
pierderi în oameni și materiale 
de luptă. Un comunicat al co
mandamentului armatei egip
tene, reluat de agenția M.E.N., 
a informat că forțele militare e- 
giptene au distrus în întregime 
brigada israeliană de blindate 
190, care opera în Sinai, iar co
mandantul acesteia a fost făcut 
prizonier. Potrivit agenției Fran
ce Presse, forțe terestre și u- 
nități blindate egiptene continuă 
să traverseze Canalul.

Agenția M.E.N. a difuzat un 
comunicat al purtătorului de cu
vînt militar egiptean, care a fă
cut cunoscut că aviația egipteană 
a bombardat instalațiile petrolie
re israeliene de la El Belaim, 
din Sinai,provocîndu-le însemna
te avarii. In apropierea Deltei 
Nilului forțele navale egiptene 
au interceptat o flotilă israeliană 
care înainta sub acoperirea u- 
nei formații de elicoptere. In 
cursul bătăliei navale angajate 
au fost scufundate 5 vase și au 
fost doborîte patru elicoptere 
ale inamicului. Trei vase egip
tene au fost avariate.

Comandamentul armatei egip
tene a anunțat că aviația israe
liană a bombardat orașul Port 
Said, unde mai multe clădiri au 
fQst avariate și s-au semnalat 
victime în rîndul populației.

DAMASC 9 (Agerpres), — 
Comandamentul Suprem al ar
matei siriene a dat publicității 
un comunicat, reluat de agen
ția M.E.N., care relevă că for
țele armate siriene își mențin 
pozițiile cucerite în regiunea 
Înălțimilor Golan și continuă 
să înainteze, în pofida interven
ției aviației israeliene. într-un 
mesaj transmis de postul de ra
dio Damasc, președintele Siriei, 
Hafez Assad, a declarat că for
țele armate siriene dețin în kț- 
tregime controlul asupra înălți
milor Golan. Forțele siriene — 
a declarat un purtător de cuvînt 
,1a Damasc — au respins contra
atacurile israeliene, iar aviația 
a dejucat încercările avioanelor 
inamice de a zădărnici înainta
rea în zona podișului Golan.

Postul de radio Damasc și-a 
întrerupt marți, la 10,10 G.M.T. 
emisiunile pentru a transmite 
un comunicat al comandamen
tului militar sirian relevînd că 
șase avioane israeliene de tip 
„Phantom” au atacat obiective 
civile din Damasc, iar alte apa
rate, obiective, din Hcftris, înre- 
gistrîndu-se și victime ome
nești — relatează agențiile 
United Press International și 
France Presse. Avioanele si
riene și forțele de apărare an
tiaeriană au intrat în ac
țiune, doborînd șapte avioane 
inamice, după o luptă aeriană 
violentă — s-a anunțat la Da
masc.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Mi
nisterul Apărării al Libanului a 
anunțat că avioane militare Is
raeliene au atacat, marți, o sta
ție radar libaneză, amplasată la 
46 kilometri sud-est de Beirut, 
provocînd pierderi grele — in
formează agențiile United Press 
International și France Presse.

★
Atacul asupra instalației ra

dar libaneze a fost confirmat 
intr-un comunicat militar difu
zat la Tel Avlv.

KHARTUM 9 (Agerpres). — 
Intr-un discurs radiotelevizat, 
președintele Sudanului, Gaafar 
Nimeiri, a făcut cunoscut că a 

dă, prietenească, au fost pre
zentate oaspeților principale
le preocupări ale sindicate
lor în direcția pregătirii pro
fesionale a tineretului, a in
tegrării lui în producție, con
dițiile de muncă și de viață 
ale tinerilor din țara noas
tră, subliniindu-se în acest 
context colaborarea fructuoa
să dinire U.G.S.R. și U.T.C.

Lucrările întîlnirii organi
zațiilor de tineret din unele 
țări socialiste pe probleme 
ale tineretului muncitoresc 
continuă.

care deținea postul de asistent 
al primului ministru și repre
zintă actualmente Australia la 
Organizația Națiunilor Unite, 
va prelua portofoliul afacerilor 
externe.

Todor Jivkov în Austria

sosit, marți, la Vie- 
efectuează o vizită 

invitația președinte- 
al Austriei. Franz

• TODOR JIVKOV, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a 
na, unde 
oficială, la 
lui federal 
Jonas. 

ordonat forțelor armata suda
neze să ocupe poziții șl să par
ticipe la luptele care se desfă
șoară Intre Egipt și Israel — in
formează agenția M.E.N.

BAGDAD 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei 
irakiene a declarat la Bagdad 
că efective ale aviației irakiene 
participă la luptele aeriene care 
se desfășoară în Sinai și în re
giunea înălțimilor Golan — a- 
nunță agenția M.E.N.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — 
Un comunicat militar dat pu
blicității la Tel Aviv și reluat 
de agenția United Press Inter
national anunță că trupele și 
aviația israeliană au desfășurat, 
in tot cursul nopții de luni spre 
marți, lupte pentru a contracara 
pătrunderea tancurilor egiptene 
peste Canalul Suez șl pentru 
a-și consolida pozițiile în fața 
contraatacurilor siriene de pe 
înălțimile Golan. Un purtător 
de cuvînt a declarat că aviația 
israeliană a atacat orașul egip
tean Port Said, afirmînd că au 
fost provocate însemnate daune 
instalațiilor portuare din oraș. 
La Tel Aviv s-a anunțat, tot
odată, că aviația israeliană a 
bombardat două aeroporturi mi
litare egiptene situate la Kout- 
nieh și Mansoura. Comanda
mentul militar israelian a anun
țat, potrivit agențiilor de presă, 
că aviația și marina israeliană 
au scufundat cinci 
tare egiptene.

Un alt comunicat 
raelian a anunțat 
israeliană a ataeat, ________
tierul general al Statului Major 
al armatei și aviației siriene, 
din regiunea Damasc, clădirea 
radiodifuziunii, alte obiective 
strategice, rafinăriile și uzinele 
electrice din regiunea Homa.

nave mili-

mllltar is
că aviația 
marți, car-

REUNIUNEA CONSILIULUI DE SECURITATE
Consiliul de Securitate a fost 

convocat, luni seara, la cererea 
S.U.A., pentru a dezbate situa
ția creată în Orientul Apropiat.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul permanent al 
Statelor Unite la Națiunile U- 
nite, JOHN SCALI, a declarat 
că 6copul inițiativei S.U.A. pri
vind convocarea Consiliului de 
Securitate este de a identifica 
măsurile ce se impun pentru 
soluționarea acestei chestiuni și 
s-a pronunțat pentru încetarea 
imediată a ostilităților militare.

A urmat la cuvînt ministrul 
de externe al Egiptului, MOHA
MED HASSAN EL ZAYYAT, 
care a respins propunerea 
S.U.A. ca toate trupele să 
se retragă pe pozițiile ocu
pate înainte de izbucnirea osti
lităților militare. El a declarat 
că. în numeroase rînduri, Egip
tul s-a prezentat în fața Consi
liului de Securitate cerîndu-i să 
ia măsuri urgente pentru a de
termina Israelul să se retragă 
de pe toate teritoriile ocupate 
prin forță în anul 1967. Activita
tea Consiliului ■— a spus ei — a 
fost, însă, paralizată de vetoul 
S.U.A. El-Zayyat a declarat că 
Egiptul a acceptat propunerile 
constructive ale reprezentantu
lui personal al secretarului ge
neral, ambasadorul Gunnar Jar- 

Comsomoliștii de In Uzinele „Sverdlov*
n peisajul indus
trial leningrădean, 
Uzinele de strun
guri „Sverdlov”, — 
în care lucrează 
circa 9 000 de mun
citori cu un plan 

anual de producție de 10,8 mili
oane de ruble — ocupă un loc 
de prim rang. Produsele sale 
sînt exportate în nu mai puțin 
de 43 țări de pe toate continen
tele.

Evident, la realizarea acestor 
Însemnate sarcini de producție 
o contribuție meritorie o au și 
cei peste 2 500 de tineri, 1 500 
dintre ei membri ai Comsomolu- 
lui. Despre preocupările și acti
vitatea organizației de tineret 
din întreprindere, ne-a vorbit 
pe larg primul ei secretar, An
ton Domorațki. „Principala di
recție a activității noastre, subli
nia primul secretar, o constituie 
mobilizarea comsomoliștilor, a 
tuturor tinerilor, la realizarea 
optimă a sarcinilor de produc
ție. Concomitent, desfășurăm o 
intensă muncă politică subordo
nată, in ultimă instanță, acelu
iași scop — producția".

Uzina, date fiind sarcinile și 
volumul producției, acordă aten
ție cuvenită formării cadrelor 
muncitorești și tehnice, fapt 
pentru care și-a creat un sistem 
propriu de rețea școlară, cu 
forme variate și cuprinzătoare, 
menite să asigure necesitățile, 
să răspundă nevoilor concrete 
ale producției. Astfel, pe lingă 
uzină funcționează patru școli 
pentru viitoarele cadre, printre 
care una profesională și una me
die tehnică. Circa 400 de tineri 
urmează liceul seral, iar alți 
120 sînt înscriși la institutele de 
invățămint superior. „Ne ocupăm 
de toate problemele cu care se 
confruntă acești tineri, preciza 
interlocutorul nostru, le acordăm 
sprijinul de care au nevoie, îi 
tragem Ia răspundere atunci cînd 
constatăm unele deficiențe în 
comportarea sau pregătirea lor. 
De fapt, organizațiile de Com
somol din aceste școli sînt active, 
îndeplinindu-și rolul pe care-1 
au în educația politică a tineri
lor, în formarea lor : activitatea 
de educație in rîndul tinerilor 
muncitori iși găsește continua-

Lucrările Conferinței
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pentru securitate
și cooperare în Europa
în organele de lucru ale conferinței privind securitatea și 

cooperarea în Europa au continuat, luni, într-o atmosferă 
constructivă, dezbaterile asupra problemelor înscrise pe ordi
nea de zi.

în subcomisia pentru principii, reprezentantul român, Ion Dia- 
conu, a arătat că singura bază reală și durabilă a procesului de 
edificare a securității în Europa este respectarea riguroasă a 
principiilor fundamentale ale dreptului internațional și, în spe
cial, a suveranității și independenței statelor, a egalității în 
drepturi, a nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, a 
neintervenției în treburile interne, a dreptului popoarelor de a 
dispune de ele însele ; el a subliniat că una din sarcinile im
portante ale conferinței este de a consacra și formula, cu toată 
claritatea, principiile destinate să guverneze relațiile dntre sta
tele participante.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale din subcomisia 
pentru problemele cooperării în domeniul educației, reprezen
tantul țării noastre Dumitru Trancă a prezentat punctul de ve
dere al delegației române asupra problemelor legate de dez
voltarea cooperării pe plan european în acest domeniu. El s-a 
referit pe larg la necesitatea intensificării cooperării pe baza 
respectării principiilor independenței și suveranității naționale 
și a evidențiat importanța pe care România o acordă educării 
tineretului în spiritul înaltelor idealuri de pace, respect reciproc 
și cooperare între popoare.

în ce privește formele și metodele de cooperare, delega
tul român a relevat, printre altele, importanța acordurilor cul
turale interguvernamentale și a / înțelegerilor directe între 
instituțiile de învățămînt superior, a schimburilor de stu- 
denți și cadre didacfice, a deschiderii de lectorate de limbă 
și civilizație, a îmbunătățirii prezentării fiecărei țări în manua
lele școlare, precum și a cooperării în vederea găsirii de solu
ții reciproc avantajoase pentru echivalarea diplomelor. Delega
tul român s-a referit, de asemenea, la contribuția țării noastre 
în domeniul cooperării în învățămîntul superior, subliniind acti
vitatea Centrului european al UNESCO pentru învățămîntul 
superior de la București, cit și însemnătatea viitoarei conferințe 
a miniștrilor învățămîntului din țările membre ale UNESCO, 
care se va ține la sfîrșitul lunii noiembrie în Capitala țării 
noastre.

Au, continuat, de asemenea, dezbaterile în organul special de 
lucru privind măsuri de aplicare a principiilor și în subcomi
siile pentru aspectele militare ale securității, pentru știință șl 
tehnică, pentru informații și pentru contacte umane.

ring, vizînd reglementarea pe 
calea tratativelor a conflictului 
din zonă, însă, datorită respin
gerii lor de către Israel, efortu
rile de mediere au intrat în im
pas.

Subliniind faptul că Israelul 
și-a expus deja în plenara Adu
nării Generale a O.N.U. opiniile 
în legătură cu izbucnirea osti
lităților din Orientul Apropiat, 
ministrul de externe israelian, 
ABBA EBAN, a declarat câ ușa 
negocierilor este deschisă pen
tru a înlocui războiul cu pacea, 
și linia de încetare a focului cu 
granițe stabile și garantate. Vor
bitorul a relevat că, pînă în pre
zent s-au încercat toate meto
dele violente de reglementare a 
conflictului, inclusiv războiul, și 
că a sosit timpul ca edificarea 
păcii în regiune să se facă prin 
mijloace pașnice.

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la O.N.U., IACOV MALIK, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, a declarat că soluționa
rea conflictului din Orientul A- 
propiat reclamă retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate prin războiul din 
1967. U.R.S.S., a spus vorbitorul, 
se pronunță pentru o pace justă 
și echitabilă în Orientul Mijlo
ciu, prin care să fie garantat 
dreptul la existență al tuturor 
statelor din regiune.

Și 
munci-

despre 
timp in

rea în acțiunile organizate după 
ce aceștia absolvă școlile res
pective și intră în producție. In
tegrarea lor, facilitată de la bun 
început de funcționarea școlilor 
pe lingă uzină și sub patronajul 
ei, este urmărită îndeaproape. 
In acest cadru trebuie fixate 
concursurile profesionale, orga
nizate anual, pentru a stimula 
interesul în deprinderea tainelor 
meseriei, pentru însușirea 
perfecționarea tinerilor 
tori în profesia aleasă.

Intr-o uzină ca cea 
care vorbim — cu cîtva 
urmă și-a sărbătorit centenarul 
— perpetuarea tradiției munci
torești se înscrie intre preocu
pările curente. Una dintre ac
țiunile acestui program o consti
tuie cea care, cu regularitate se 
desfășoară Ia 2 octombrie al fie
cărui an, sugestiv intitulată aci 
„ziua muncitorului tînăr”. In 
intenția organizatorilor „ziua 
muncitorului tinăr" are o anu
me semnificație politică simbo- 
lizînd, de fapt, intrarea absol
venților școlilor profesionale și 
tehnice, în rîndul clasei munci
toare.

Tot în această gamă de pre
ocupări, după cum ne asigura 
interlocutorul nostru, de interes AL. DOBRE

V

Situația
din Chile

La aproape o lună de la 
lovitura de stat reacționară, 
junta militară chiliană nu a 
reușit să-și consolideze regi
mul. Represiunile sîngeroa- 
se împotriva forțelor demo
cratice din țară (arestări, ra
zii, percheziții) s-au trans
format tot mai mult într-o 
vînătoare împotriva liderilor 
politici de stînga, a altor 
personalități progresiste. în 
timp ce economia chiliană 
trece printr-o perioadă deo
sebit de dificilă.

Comunicatele difuzate do 
juntă și agențiile de presă 
informează despre noi ares
tări și execuții, iar avertis
mentele de împușcare pe loc 
a persoanelor care se opun 
regimului militar au fost 
reînnoite. In ultimele zile, 
dună cum relevă agențiile de 
presă, au avut loc arestări 
în masă la Santiago, Vina 
del Mar, Talca, Antofagasta 
și în portul Talcauano. I>a 
Taica, potrivit unui comuni
cat al juntei, au fost execu
tate, în ultimele 24 de ore, 
trei persoane.

în- 
actuale 

uzinelor 
activi-

se bucură întilnirile organizate 
la clubul din incinta uzinei, cu 
veterani ai mișcării muncito
rești, cu eroi ai muncii socia
liste sau muncitori fruntași. Are 
loc, cu acest prilej, un folositor 
și eficient schimb de experien
ță, o transmitere a mesajului de 
muncă și activitate de Ia o ge
nerație Ia alta. Tinerii pot cu
noaște astfel, pe viu și direct, în 
discuții aprinse, trecutul de mun
că și luptă al uzinei, condițiile 
de viață dintr-o epocă mai 
depărtată, preocupările 
și de perspectivă ale 
unde-și vor desfășura 
tatea.

Am enumerat numai 
dintre activitățile inițiate de Co
mitetul de Comsomol al uzi
nelor, dintre direcțiile în care 
sînt orientate acțiunile sale. De
sigur, gama manifestărilor la 
care tinerii comsomoliști sînt 
antrenați este mult mai variată, 
dar cele enumerate sînt totuși 
suficiente, credem, pentru a 
oferi o imagine vie asupra acti
vității desfășurate de organiza
ția revoluționară a tineretului 
sovietic dintr-una din puterni
cele sale unități industriale.

cîteva

â
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