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In cursul zilei de vineri, 17 septembrie. Reșița — orașul care sărbă
torește două veacuri de creație industrială, de glorioasă tradiție muncito
rească — a avut cinstea de a-1 avea oaspete pe tovarășul Nicolac 
Ceausescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în vizita sa de tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. 
Au fost, de asemenea, prezenți pentru a participa la sărbătoarea reșițenilor 
tovarășii Mihai Dalea. Alihai Telescu. Ioachim Moga, Traian Dudaș.

Prezența conducătorilor de partid și de stat, a secretarului general al 
partidului. întîmpinat pretutindeni cu un puternic entuziasm muncitoresc, 
constituie încă o expresie a prețuirii pe care partidul o acordă clasei mun
citoare. a preocupării statornice pentru traducerea în viață a obiective
lor stabilite de Congresul al X-lea, pentru afirmarea viguroasă a industriei 
noastre socialiste.

Reșița în sărbătoare
Locuitorii Turnu Severinului, 

care au trăit bucuria de a-1 ti
vea in mijlocul lor pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat. în cadrul vizite: de 
lucru pe care conducătorul 
partidului și statului nostru a 
făcut-o în județul Mehedinți și 
în municipiul Turnu Severin, 
au ținut să-și ia un fierbinte 
rămas bun de la oaspeții dragi. 
Ca și in ajun, cind întreaga 
populație a reședinței de jude* 
l-a întîmpinat pe secretarul ge
neral c-u entuziasm, cu emoțio
nante manifestări de dragoste 
și respect, și de data aceasta 
zeci de mii de oameni, masați 
de-a lungul străzilor, au acla
mat pentru partid, pentru con
ducerea sa. Fiecare din cei pre
zență are viu întipărite în me-

morie cuvintele rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
întâlnirea cu activul de partid 
și de stat, este mîndru de a- 
precierile făcute la adresa mun
cii și a succeselor pe care le-au 
dobîndit în îndeplinirea sarci
nilor cincinalului, de îndemnu
rile care le-au fost adresate. 
Fiecare este ferm hotărît să 
traducă în viață indicațiile pe 
care secretarul general le-a dat 
și cu acest prilej.

Cit ține șoseaua care se înve
cinează cu Dunărea, construc
tori- marelui Sistem hidroener
getic și de navigație de ia Por
țile de Fier, operă monumen
tală. demnă de anii socialismu
lui. salută cu aclamații și urale 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O întîlnire emoționantă are 
loc lingă noul oraș Orșova. A- 
ici, o gardă militară, precum și 
membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei prezintă «norul co
mandantului suprem al forțelor 
noastre armate. Se intonează 
Imnul de Stat. Numeroși locu
itori ovaționează. scandează 
..Ceaușescu — P.C.R.

Coloana de mașini străbate 
pitoreasca zonă montană, spre 
județul Caraș Severin. La ho
tarul județului, au 
întîmpinare tovarășul Tranda
fir Cocîrlă, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al comitetului județean de

Se cunoaște faptul șcă, încă 
în cadrul dezbaterilor docu
mentelor istoricului Congres al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român s-a ridicat problema 
duratei zilei de muncă, conlu- 
rindu-se sarcina analizării po
sibilităților de reducere a aces
teia. Secretarul general al parti
dului sublinia că problema re
ducerii programului de lucru 
se află în deplina și perma
nenta atenție a conducerii de 
partid și de stat și că ea va 
găsi, cu certitudine, în viitor, 
o fericită rezolvare, accentuînd 
însă necesitatea ridicării sub
stanțiale a gradului de orga
nizare a muncii, a aplicării pe 
scară largă a mecanizării și 
automatizării proceselor de pro
ducție oare să permită obți
nerea unei productivități înalte.

.Anul acesta — primul din 
actualul cincinal — a consem
nat întîiul pas făcut -în sensul 
traducerii în viață a importan
tei prevederi a Congresului. 
După o perioadă de reușită ex
perimentare. după aplicarea fap
tică a regimului de muncă de 
6 ore la minele de la Baia 
Mare, s-a preconizat extinderea 
procedeului respectiv și în ca

drul altor bazine miniere, în
tre care — firește — s-a in
clus și cel al Văii Jiului.

Incepînd de luni 20 septem
brie a. c. tinărul. dar experi
mentatul colectiv al E. M. Pa- 
roșeni va trece la organizarea 
activității în regim redus dc 
lucru. Un timp îndelungat o 
comisie de specialiști din ca
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani a analizat, împreună cu 
factorii răspunzători de bunul 
mers al producției de la uni
tatea în cauză, cele mai adec
vate căi de realizare a dezi
deratului respectiv. Au fost pu
se în balanță variantele de or
ganizare a producției și a mun
cii, s-a stabilit o anumită struc
tură calitativ superioară sub 
toate aspectele (transport, apro
vizionare, asistență tehnică etc.) 
conformă cu noile cerințe de 
realizare a produsului și a tu
turor indicatorilor tehnico-eco- 
nomici într-un timp comprimat, 
am putea spune, dar cel pu
țin la fel de rodnic. Căci tim
pul de lucru al minerului se 
va reduce, dar el va avea a- 
ceeași normă, va cîștiga ace
lași salariu de bază, prin ur
mare, în limite de timp re

duse, omul va trebui să-și pună 
in valoare, la un randament 
superior, întregul său potențial 
de creare a produsului util în
tregii societăți. Deci, el va tre
bui să se concentreze mai mult, 
să nu-și risipească, nici o clipă, 
forța de muncă, să-și cumpă
nească efortul mai bine, să se 
organizeze cu mare atenție, 
permanent să vegheze și să 
intervină cu promptitudine ori 
de cite ori s-ar ivi ceva care 
să împiedice îndeplinirea sar
cinilor in noua conjunctură de 
flux extractiv.

Minerul va cîștiga. în fiecare 
zi, două ore... Pregătirea lui 
profesională se va putea îm
bogăți cu mai mult succes, ni
velul lui ideologic va putea 
crește repede. Sînt două ore 
cîștigate pentru studiu, pentru 
participarea la un simpozion, 
pentru citirea presei, a cărți
lor. Două ore reprezintă du
rata unui spectacol instructiv, 
a vizionării unui film bun. Sau 
poate constitui un timp dedicat 
vieții în mijlocul familiei, des
tinat educării copiilor. Omul va
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la adunarea populară din Reșița

REPLICI
Exigențelor tot mai mari 

care le ridică îndeplinirea sar
cinilor economice sporite din 
actualul cincinal, colectivul de 
constructori ai Șantierului 71 
C.F. Petroșani se străduiește să 
ie dea replica cuvenită a dă
ruirii sale în muncă, a căută
rilor pasionate pe tărirau] nou
lui, perfecționării necontenite, 
pentru ridicarea pe noi cote a 
eficienței întregii activități.

Urmărind satisfacerea impe
rativului vremii — azi mai bi-

DE

pe Un „abonat permanent** 
la... rezultate remarca
bile — șeful de brigadă 
de la sectorul deschi- 
deri-pregătiri aj E. M. 
Lonea, Teodor Flutur.

Foto : I. LICIU

ALEGERI PARȚIALE

oierilor aceste rezultate valo
roase. implicit etalonăm vred
nicia celor care — lucrînd fără 
nici o întrerupere în toate cele 
31 de zile ale lunii august și 
satisfăcînd astfel cerințele teh
nologice specifice — au legat 
organic numele lor de succe
sele de pe grafic : monitorii din 
echipele conduse de Anton Mo- 
canu și Ion Chira, maiștrii 
Gheorghe Negoescu și Gheor
ghe Crețan, șeful de lot Emil 
Soltuz.

Amprenta hărniciei și price- 
con s t r uctori lo r- m onto r i 
loturile șantierului o

poartă cele patru polate a că
ror acoperire a fost finalizată 
pe o lungime de 487 mi (pină 
la sfirșitul anului alți 993 ml 
de poiată se vor pune în func
țiune. din lungimea totală de 
1 673 do executat în vederea 
electrificării), ca și cele două 
tuneluri noi date în folosință 
circulației feroviare pe defileul 
Jiului; clădirile de centralizări 
electrodinamice din stațiile Me- 
rișor, Baru Marc. Călan și Că- 
lan Băi ce au fost terminate 
și predate beneficiarului, creîn- 
du-se front de lucru pentru con
structorul ce va executa elec
trificarea propriu-zisă; sistema-' 
tizărîle de stații, atacate și pre
date in devans atît de mare 
față de termen, încît planul 
valoric pe întregul an la a- 
ceste lucrări a fost deja rea
lizat integral în luna de față. 
Aceeași amprentă o poartă, de 
asemenea, adînc imprimată, tu
nelurile Crivadia. Dealul Frun
zelor și Leluga de pe linia Si
meria — Petroșani a căror con
strucție va fi terminată pînă 
îa sfirșitul lui septembrie. La

în cîtevainline mai bine 
constructorii de 
mărit în trimes-

ne decît ieri, 
decît azi — 
căi ferate au 
trul de față ritmul lucrărilor de 
construc-ții-montaj aferente e- 
lectrificării — în plină desfășu
rare pe defileul Jiului și pe 
secția Petroșani — Simeria. Ex
primată în cifre, creșterea rit
mului a fost de 11,7 la sută

circumscripții electoralenea, avînd în vedere experiența 
Uzinelor constructoare de ma
șini din Reșița, am ajuns la 
concluzia să-i majorăm — in
tr-un mod substanțial — sar
cinile din actualul cincinal. De 
altfel. în program era prevă
zut să începeți să produceți 
și motoare navale, dar am mai 
adăugat la aceasta și o sec
ție nouă de utilaj siderurgic. 
Sperăm că constructorii de ma
șini vor reuși să realizeze în 
bune< condițiuni aceste sar
cini mari care le stau în față. 
Acesta este — ca să spun 
așa — darul pe care îl fac 
Comitetul Central al partidu
lui și guvernul, muncitorilor și 
inginerilor din Reșița. Aceasta 
este o dovadă a încrederii pe 
care partidul o are în clasa 
muncitoare, în oamenii muncii 
din acest vechi centru munci
toresc al patriei noastre! (A- 
plauze puternice).

Avem deplina convingere că 
colectivele de oameni ai mun
cii din Reșița — care și pînă 
acum și-au îndeplinit cu cinste 
sarcinile ce le-au avut — vor 
lua toate măsurile și, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
vor realiza în bune condițiuni 
prevederile noului cincinal, si- 
tuîndu-se astfel pe unul din 
locurile fruntașe în sectoarele 
respective de activitate din în
treaga țară. (Aplauze puternice).

Folosind prilejul împlinirii a 
200 de ani de existență a u- 
zinelor — și adăugind la a- 
ceasta și rezultatele bune 
ținute în anii construcției 
cialiste — am hotărît să 
decorate ambele uzine cu 
dinul „Steaua Republicii

mașini din Reșița se numără 
printre cele mai mari uzine din 
România ! (Aplauze îndelunga
te. puternice).

In cursul vizitei de astăzi, 
am putut constata cu deosebită 
satisfacție schimbările care au 
intervenit în activitatea acestor 
două importante uzine de la 
ultima vizită pe care am fă
cut-o aici. Aș dori să mențio
nez rezultatele bune obținute 
atît in ce privește realizarea 
planului cincinal încheiat la 
sfirșitul anului 1970, cît și în 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor noului plan cincinal pe 
primele opt luni ale anului, și 
să adresez cele mai calde fe
licitări tuturor lucrătorilor — 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor — colectivelor de con
ducere ale acestor două mari 
uzine. (Aplauze puternice).

Cunoașteți programul elabo
rat de Congresul al X-lea pri
vind dezvoltarea industriei so
cialiste în România. In cadrul 
uriașei activități pe care clasa 
noastră muncitoare, întregul po
por sînt chemate .s-o desfășoa
re în următorii cinci ani, ce
lor două uzine reșițene le re
vin sarcini deosebit de mari. 
Ținînd seama de experiența în
delungată a acestor două co
lective de muncitori și specia
liști, am considerat că trebuie 
să aducem unele îmbunătățiri 
față de planul inițial, în sensul 
majorării producției. 
Combinatul siderurgic.
Uzinele constructoare de ma
șini. Dorim ca oțelarii, siderur- 
giștii de aici să producă mai 
mult, să dea oțeluri de mai 
bună calitate; vrem ca Reșița 
să devină unul din principa
lele centre producătoare de o- 
țel de înaltă tehnicitate. (A- 
plauze îndelungate). De aseme-

ȘANTIER
în ultimele trei luni și s-a 
făcut pe seama productivității 
muncii, indicator care a înre
gistrat o ascensiune susținută, 
de valori înalte, mai cu seamă 
la loturile de pe defileu. Nu
mai în luna august au fost 
montate un număr de 251 pre
fabricate 
in volum de 3 750 tone 
1 500 de tone 
ritmul mediu 
prezent.

Cind punem

irele de beton armat 
cu 

mai mult decît 
realizat pină în I. bălan

In circumscripțiile electorale 
municipale nr. 8 și 11 din Pe
troșani. nr. 67 din orașul Pe
trila și nr. 121 din orașul Vul
can — devenite vacante — au 
fost depuse candidaturi pentru 
alegerile parțiale de deputați, ce 
vor avea loc în data de 10 oc
tombrie a-c. de către următorii 
tovarăși i

Pentru circumscripția electo
rală nr. 8 tovarășul loan Cosma, 
pentru nr. 11 tov. loan Ghinea. 
pentru nr. 67 tov. Dumitru O- 
priș, iar pentru circumscripția 
nr. 121 tov. loan Stănilă.

Comitetul executiv al consi
liului popular municipal și cele 
ale orașelor Petrila și Vulcan

au întocmit listele de 
care, spre consultare, 
afișate în următoarele puncte : 
la școala generală nr. 3 Dă- 
rănești, pentru circumscripția 
electorală nr. 8 care cuprinde 
străzile Funicularului. Progre
sului și Poligonului. (Secția de 
votare a circumscripției va 
funcționa în același local); la 
Teatrul de stat pentru circum
scripția electorală nr. 11. care 
cuprinde stăzile Anton Pann, 
Tudor Vladimirescu, Vlad Țe- 
peș și Grivița Roșie. (Secția de 
votare va funcționa în același 
local): la Școala generală nr. 
5 Petrila pentru secția de vo
tare nr. 67 Petrila care cuprin-

alegători 
au fost

de străzile 8 Martie, blocurile 
nr. 18, 19, 20 și 23. (Secția de 
votare va funcționa în același 
local) ; La sediul Consiliului 
popular al orașului Vulcan 
pentru circumscripției electora
lă nr. 121 Vulcan, care cuprin
de străzile Morii,
1 Mai, 23 August. 
Șincai, Decebal și 
(Secția de votare 
na la Casa pionierilor).

Cetățenii circumscripțiilor do 
mai sus sînt invitați să con
sulte listele de alegători spre 
a putea sesiza comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
respective în caz că au fost 
omișj de pe liste.

Văcărești, 
Gheorghe 
Paringul. 

î funcțio-
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CARNET cu tinerii

Excursie

EXPUNERE

(Continuare in pag

atît Ia 
cît și la

Reșița 
anual

în balanța apre-
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Iosif DUMITRAȘCU, 
corespondentul Agerpres 

la Varșovia

Unul din «aștrii" energeticii românești — Termocentrala Faroșeni.

Dragî tovarăși.
Doresc să încep prin a vă a- 

dresa dumneavoastră. tuturor 
locuitorilor municipiului Reși
ța și ai județului Caraș-Seve- 
rin un călduros salut din partea 
Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socialis
te România. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Vizita pe care o facem astăz: 
și această adunare populară 
sînt consacrate unui eveniment 
istoric din viața orașului dum
neavoastră — și anume împli
nirea a 200 de ani de la înce
perea activității siderurgice. 
Iată de ce doresc sâ vă adresez 
cele mai calde felicitări cu pri
lejul acestui mare eveniment 
din viața localității dumnea
voastră. (Aplauze puternice, o- 
vații).

Timp de 175 de ani. 
n-a ajuns să producă
decît circa 200 mii tone de o- 
țel ; astăzi, ea produce aproape 
800 mii tone, iar în 1975 va 
trebui să realizeze 1,1 milioane 
tone. Iată de ce aș dori să a- 
daug la istoria dumneavoastră 
străveche și istoria mai nouă, a 
perioadei edificării socialiste — 
cind Reșița a cunoscut o pu
ternică dezvoltare și înflorire 
— și să vă felicit călduros pen
tru rezultatele deosebite obți
nute în construcția socialistă. 
(Aplauze îndelungate). Și. deoa
rece in Reșița lucrează de un 
timp, ca unitate separată, și U- 
zina constructoare de mașini, 
aceste felicitări sînt adresate 
deopotrivă și constructorilor de 
mașini care, la fel ca siderur- 
giștii. au obținut rezultate de
osebite în anii socialismului: de 
faot, uzinele constructoare de

Biroul de turism pentru ti
neret de pe lingă Comitetul 
orășenesc U.T.C. organizează, 
în data de 19 septembrie a.c„ 
o excursie de o zi la Sarmi- 
zegetusa. Costul excursiei cu 
autobuzul, este de 28 lei. 
Participantsi la excursie vor 
avea prilejul să participe ia 
deschiderea festivalului „Saf

A

întîlnire
Joi, 23 septembrie, ora 

18,30, tovarășul Traian Cos- 
tea, vicepreședinte al Consi
liului popular orășenesc Pe
trila se întîlnește cu tinerii 
din oraș. pentru a dis-

despre „Trecutul
al P.C.R. și al comu- 

av

cuta 
luptă 
niștilor". Intîlnirea va 
loc la clubul din Petrila. 
continuare va avea loc o sea
ră cultural-distractivă.

industriei ușoare 
poloneze stau sarcini deose
bit de importante, legate de 
satisfacerea într-o măsură tot 
mai mare a necesităților in
terne cu produse de calitate 
superioară. In acest sens a 
fost stabilit un program de 
dezvoltare mai rapidă în ra
murile tricotajelor și confec
țiilor. creșterile planificate 
pînă în 1975 fiind 
peste 50 și respectiv

Duminică, 19 septembrie a. c., ora 10, la biblioteca clu
bului din Petrila tovarășa Florica Băgăian va vorbi despre 
„Muzeul Grigore Antipa și comorile lui".

rea asigurării unei baze teh
nice și tehnologice moderne.

Astfel, la Zgierz, lingă Lodz 
— principalul centru al in
dustriei textile poloneze — 
se construiește într-un ritm 
accelerat o fabrică speciali
zată pe producerea de mij- 

mecanizate de trans- 
Fabrica „Befama" din 

■-) Biala își va îmbo- 
onsiderabii sortimentul 

i textile Pornindu-

sută față de 1970. Ministru! 
de resort Tadeusz Kunicki 
sublinia în cadrul unei în
tâlniri cu reprezentanți ai 
presei, că este vorba de un 
plan încărcat, dar cît se poa
te de realist, care va fi rea
lizat și chiar depășit la unele 
produse. In sprijinul acestei 
afirmații, el a prezentat un 
tablou larg al preocupărilor 
și măsurilor preconizate în 
industria ușoară poloneză, ca
re să asigure baza necesară 
realizării cu succes a sarci
nilor trasate. Pe primul plan 
el a pus necesitatea înnoirii 
continue a parcului de ma
șini din producția internă și 
pe calea unui import rațio
nal din țările socialiste și 
din alte țări, cum ar fi 
R.F.G., Franța. Elveția, Italia, 
Japonia sau Anglia, în vede-

la promisa reala, baza
tă pe o cunoaștere aprofun
dată a posibilităților de pro
ducție în acest domeniu, că 
necesarul de mașini și uti
laje moderne cu parametri 
tehnici și tehnologici supe
riori nu poate fi acoperit în 
întregime din producția au
tohtonă, s-a hotărît alocarea 
unor însemnate sume pentru 
import.

O altă problemă care se 
cere rezolvată în acest resort 
în anii ce urmează este a- 
sigurarea unei baze serioase 
de materii prime din produc-
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parted. membri ai Biroului Co
zi acti

viști de partid și de stat, locu
itori ai satelor din împrejurimi. 
Zeci de mii de cetățeni 
vin în întâmpinarea secre
tarului general. adresindu-i 
calde cuvinte de salut, a- 
clamînd. oferind flori... La 
orizont se profilează uriașe co
șuri fumeginde. Ne apropiem 
de Reșița, străveche vatră a si
derurgiei românești, o adevă
rată inimă fierbinte a indus
triei noastre socialiste.

Reșița muncitorească, cu fe
restrele largi deschise înnoiri
lor socialiste, își sărbătorește 
în aceste zile, bicentenarul. Pe 
frontispiciul instituțiilor publi
ce, al noilor blocuri flutură 
steaguri. Principalele artere sînt 
împodobite festiv. Pe furnale și 
pe marile hale, pe dealurile 
care străjuiesc vatra orașului 
se află însemnele jubiliare: 
1771—1971.

Cu conștiința datoriei împli
nite, reșițeni: primesc la ma
rea lor sărbătoare oasoeți iu
biți.

Ln piața din noul centru ci
vic al municipiului, sosesc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gbeorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Ilie Verdeț, .Maxim Ber- 
ghianu. Sînt, de asemenea, pre- 
zenți pentru a participa la săr
bătoarea reșițenilor tovarășii 
Mihai Dales, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Mihai Telescu. mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv ai C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., Ioachim 
Moga. prim-secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Traian Dudaș. prim-se
cretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., activiști 
de partid și de stat, oameni de 
artă și cultură. O mare mul
țime, practic toți siderurgiștii, 
constructori de mașini care nu 

se află la aceste ore ale dimi
neții in schimburi, intelectuali, 
gospodine și pensionari, tineri 
și vîrstnici fac o primire de 
neuitat conducătorilor de partid 
și de stat. Răsună ovații, urale, 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.', „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — Reșița".

O gardă de onoare, formată 
din militari aj forțelor noasire 
armate, din membri ai gărzilor 
patriotice și tineri din deta
șa men lele de pregătire pentru 
apărarea patriei, prezintă ono
rul comandantului suprem al 
forțelor noastre armate, care 
primește apoi raportul și trece 
în revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat răspund manifestă
rilor entuziaste ale mulțimii.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre una din cele 
mai vechi și importante între
prinderi reșițene — combinatul 
siderurgic, unde oaspeții sînt 
întâmpinați cu multă dragoste, 
cu bucuria și satisfacția de a 
putea raporta realizări remar
cabile. In anii socialismului, 
combinatul s-a dezvoltat impe
tuos, cuprinzând o modernă o- 
țelărie, o fabrică de aglome
rare a minereului, o cocserie, 
mai multe laminoare. Se poate 
spune că el este o creație a 
vremii noastre, rod al politicii 
de industrializare, promovată 
cu consecvență de partid.

La intrarea în combinat, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt salutați de ing. 
Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, ing. Con
stantin Savu. directorul gene
ral al Centralei siderurgice-Re- 
șița. reprezentanți ai comitetu
lui de direcție, ai comitetului 
de partid și ai organizațiilor de 
masă și obștești, de furnaliști, 
oțelari, laminatori.

Pe o mare pancartă sînt în
scrise cuvintele ; „Oțelarii vă 
urează, stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu. multă sănătate, feri
cire Și putere de muncă pentru 
binele și prosperitatea poporu
lui român*.

In fața machetei și a grafi
celor de producție sînt prezen
tate istoricul acestui însemnat 
centru metalurgic românesc, 
stadiul actual al dezvoltării și 
perspectivele ce i se deschid.

Se vizitează apoi oțelăria 
Martin, care, în urma înnoirilor 
tehnice și a sporirii capacității 
sale, a ajuns la o producție de 
800 mii tone pe an.

Specialiștii raportează secre
tarului general al partidului că 
indicațiile prețioase date cu 
prilejul vizitei precedente au 
fost transpuse în practică, aju- 
tîndu-i să organizeze mai judi
cios procesul de producție, să 
sporească productivitatea mun
cii, să ridice calitatea produse
lor. Ei informează, totodată, că 
a fost dat în funcțiune, anul a- 
cesta, un nou cuptor Martin, 
cu o capacitate de 250 tone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește pe platou, în fața 
cuptoarelor, se întreține cu 
muncitori și specialiști, urmă
rește elaborarea unei șarje.

Se face un scurt popas și la 
secția furnale, unde se urmă
rește procesul tehnologic pre
văzut cu multe elemente de a- 
utomalizare. In sala instalațiilor 
de comandă și control a agre
gatelor sînt înfățișate rezultate
le acțiunilor întreprinse de fur
naliști pentru folosirea cu ran
dament sporit a capacității u- 
tile a furnalelor, pentru crește
rea încărcăturii de metal.

Oaspeților le sînt prezentate 
cîteva produse metalurgice noi, 
fabricate după rețete ale spe
cialiștilor reșițeni.

In fața unor machete și 
planșe are loc o discuție a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducerea Ministerului Indus
triei Metalurgice și a Centra
lei siderurgice Reșița, cu speci
aliști privind amplasarea unor 
noi obiective de producție, ca

re vor spori forța industrială 
a Reșiței.

In numele colectivului din 
care face parte, lăcătușul Ion 
Andrei oferă secretarului gene
ral al partidului machetei unui 
furnal de 700 mc.

Următorul obiectiv al vizitei 
il constituie — Uzina construc
toare de mașini.

In întâmpinarea conducători
lor de partid și de stat au venit 
ing. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, ing. Mircea Popa, directo
rul general al Grupului de u- 
zine — Reșița, numeroși mun
citori, tehnicieni și ingineri, 
proiectanți și cercetători.

La începutul vizitei, are loc 
o scurtă discuție. în cadrul că
reia sînt prezentate dimensiu
nile actuale și viitoare ale a- 
cestei cunoscute uzine reșițene.

Gazdele conduc apoi pe oas
peți prin cîteva sectoare prin
cipale: in secția de montaj a 
compresoarelor, în cea de u- 
zinaj a rotoarelor pentru ma
rile turbine cu abur, în sec
țiile de cazangerie, de trata
mente termice, de mecanică u- 
șoară, mijlocie și grea. In hala 
unde se fabrică motoarele Die
sel, potrivit unei practici sta
tornicite aici, sînt marcate, pe 
plăcuțe special montate, prin
cipalele realizări a’.e colectivu
lui. Pe ultima plăcuță este 
consemnată cifra 1 000. Ea re
prezintă un succes cu care con
structorii de mașini reșițeni se 
mândresc — al 1 000-lea mo
tor Diesel. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază rezultatele 
obținute și îi îndeamnă pe 
muncitori și specialiști să per
severeze în ridicarea perfor
manțelor constructive și func
ționale ale motoarelor.

Ultimul popas are loc la la
boratoarele institutului de pro
iectări și cercetări de echipa
mente hidroenergetice, mașini 
de ridicat și transportat. Di
rectorul institutului, ing. Ale
xandru Bitang, împărtășește din 

preocupările specialiștilor în di
recția creșterii eficienței acti
vității de cercetare, pentru rea
lizarea de hidroagregate cu pa
rametri la nivelul tehnicii mon
diale.

In toate secțiile vizitate, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii marii uzine au 
primit și salutat pe conducăto
rul partidului și statului nos
tru cu mult entuziasm, dînd 
astfel expresie dragostei și pre
țuirii pentru partidul nostru co
munist, pentru politica sa pusă 
în slujba progresului și prospe
rității României socialiste, cau
zei socialismului și păcii în în
treaga lume.

La sfîrșitul vizitei, secretarul 
general al partidului adresea
ză felicitări muncitorilor și spe
cialiștilor, care sărbătoresc. îm
preună cu toți locuitorii Reși
ței. cu întregul popor, două 
veacuri de activitate industrială 
pe aceste străbune meleaguri 
românești.

Gazdele oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu macheta u- 
nui grup Diesel generator, de 
2 300 C.P.

De-a lungul traseului, in oraș, 
zeci de mii de localnici însoțesc 
trecerea oaspeților cu puternice 
urale și aclamații.

In cursul după-amiezii a a- 
vut loc. în Piața centrală a o- 
rașului, o mare adunare popu
lară consacrată aniversării bi
centenarului Reșiței industriale, 
eveniment cu profunde semni
ficații în viața acestui puternic 
centru industrial și muncito
resc, a poporului și a țării în
tregi.

O imensă mulțime de cetă
țeni s-a adunat aici și pe 
străzile din jur. Sînt siderur- 
giști și constructori de ma
șini, și ai marilor obiective 
industriale — români, ger
mani, maghiari. sîrbi și de 
alte naționalități — mineri din 
Moldova Nouă și Anina, mun
citori din Bocșa și Caransebeș, 
țărani cooperatori din comune

le de pe Valea Timișului și 
Almăjului. Deși cerul e înnou
rat și cerne o ploaie rece de 
toamnă, piața oferă un tablou 
plin de culoare și însuflețire. 
Flutură drapele roșii și tricolo
re. Pe mari panouri se văd in
scripții care slăvesc partidul, 
patria socialistă. Domnește o 
atmosferă de mare însuflețire, 
caracteristică acestei zile de 
neuitat pentru toți reșițeni:.

La adunarea populară sînt 
prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai unor unități 
siderurgice din țară, acti
viști de partid, de stat, din 
domeniul economiei, care au 
lucrat cu ană în urmă la Reșița, 
veniți la sărbătoarea vechii ve
tre a metalurgiei românești.

Apariția Ia balconul Comite
tului județean de partid a to
varășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
este întâmpinată cu vii și înde
lungi aplauze, cu ovația și urale.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Trandafir Cocirlă, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Caraș-Severin al P.C.R.

In prezența miilor de parti
cipant la adunare a avut loc 
solemnitatea înmînării unor 

•înalte ordine și titluri ale Re
publicii Socialiste România, con
ferite cu prilejul aniversării a 
două secole de activitate ne
întreruptă a industriei reșițene.

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

Secretarul Consiliului de Stat, 
tovarășul Constantin Stătescu, a 
dat citire Decretelor Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care se conferă 
Ordinul ..Steaua Republicii So
cialiste România* clasa I, Com
binatului siderurgic — Reșița 
și Uzinei de construcții de ma
șini — Reșița, precum și titlul 

de „Eixju al muncii socia
liste* și medalia de aur „Se
cera și Ciocanul* unor cadre 
din industria siderurgică reși- 
țeană.

De asemenea, prin Decret al 
Consiliului de Stat, pentru me
rite deosebite în muncă, cu 
prilejul aniversării a două se
cole de activitate neîntreruptă 
a industriei reșițene, s-au con
ferit 400 ordine și 806 medalii 
ale Rpublicii Socialiste Româ
nia unor muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, economiști 
și funcționari de la Combina
tul siderurgic și Uzina de con
strucții de mașini din Reșița.

Au luat apoi cuvîntul Savu 
Constantin, director general al 
Centralei siderurgice Reșița, 
Cercega Traian, ilegalist, mai
stru la Uzina constructoare de 
mașini Reșița, Ringeizen Ger
trude, profesoară la Liceul in
dustrial din localitate, strunga
rul Mihai Birțu, de Ia Uzina 
constructoare de mașini din 
Reșița și Stamatovici Stanco, 
maistru ]a Combinatul siderur
gic Reșița.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze. cu urale puternice a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Participanții au urmărit cu 
viu interes, cu deplină apro
bare cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, subliniind-o 
cu repetate și îndelungi aplau
ze, cu urale și ovații. Uniți in 
gînduri, uniți in fapte, uniți 
prin același ideal, oamenii mun
cii din Reșița, fără deosebire 
de naționalitate, dau glas dra
gostei lor unanime pentru Parti
dul Comunist Român și pentru 
conducerea sa încercată, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru patria noas
tră România socialistă. Este o 
vibrantă expresie a unității de 
monolit dintre partid și popor, 
a adeziunii depline la politica 
marxist-Ieninistă, internă și ex
ternă, a P.C.R., a hotărîrii fer
me de a milita neabătut pen

tru înfăptuirea ei, de a con
tribui cu toate forțele la edifi
carea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noastră. Ia întărirea unității ță
rilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, la victoria cauzei so
cialismului și comunismului.

★
După adunarea populară, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, au vizitat o 
cuprinzătoare expoziție, a- 
menajatâ la sediul Comitetului 
județean de partid, care ilus
trează dezvoltarea urbanistică 
a orașului siderurgiștilor și 
constructorilor de mașini și a 
perspectivelor sale de viitor. O 
machetă sugestivă, mai multe 
planșe, redau imaginea de as
tăzi și de mîine a Reșiței. Sînt 
configurate noile cartiere, cu 
blocuri zvelte, complexele co
merciale, edificiile sociale, de 
cultură, artă și învățământ, 
înălțate aici în anii socialismu
lui. Exponatele prefigurează, în 
același timp, viitoarele con
strucții, care vor aduce un plus 
de frumusețe Reșiței.

In cadrul discuției avute cu 
specialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat o fo
losire mai rațională a terenu
lui, o mai judicioasă amplasare 
a construcțiilor, crearea unei 
puternice artere comerciale, să 
se aibă în vedere necesitățile 
dezvoltării industriale și urba
nistice a Reșiței, pe o perioadă 
mai mare de timp.

Seara conducătorii de partid 
și de stal au asistat la un fru
mos spectacol, susținut pe scena 
teatrului de stat, de artiștii a- 
matori și profesioniști din ju
deț.

Programul a cuprins cântece 
și versuri închinate partidului 
și patriei socialiste, Reșiței e- 
roice. melodii și jocuri popu
lare din bogatul folclor româ
nesc, al naționalităților conlo
cuitoare.

(Agerpres)
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cialiste România-* clasa I. Țin 
să felicit aceste colective, pe 
toți muncitorii, tehnicienii și 
inginerii, considerând că înmî- 
narea acestor înalte distincții 
ambelor uzine, colectivelor lor, 
înseamnă atât o apreciere a 
activității de până acum, a oa
menilor muncii din aceste în
treprinderi. cit și o manifes
tare a încrederii in activitatea 
pe care o vor desfășura în 
viitor. (Aplauze îndelungate, 
puternice). Țin, de asemenea, 
să adresez felicitări noilor Eroi 
ai Muncii Socialiste din Reși
ța, celorlalți tovarăși care au 
primit astăzi ordine ale Repu
blicii Socialiste România — 
sau care le vor primi ulterior 
— și să le urez tuturor multe 
și multe succese în activitatea 
lor viitoare. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși,

In anii socialismului, o dată 
cu puternica dezvoltare a uzi
nelor reșițene, s-au produs 
transformări adinei în viața o- 
rașului, a municipiului de as
tăzi, a tuturor locuitorilor lui. 
Cunoașteți bine cum arăta Re
șița în trecut: vedeți ce s-a 
construit aici în anii socialis
mului, ce s-a realizat în cinci
nalul care a trecut. Cunoașteți, 
de asemenea, prevederile nou
lui cincinal în acest domeniu. 
Intr-adevăr. Reșița se înfă
țișează astăzi ca un oraș 
modern și are perspectiva 
să se numere printre o- 
rașele bine organizate, care 
sâ asigure oamenilor muncii 
condiții de locuit și de viață 
din cele mai bune. (Aplauze pu
ternice).

Preocup in du-ne de dezvolta
rea celor două uzine principale 
din municipiul dumneavoastră, 
am ajuns la concluzia să con
struim și unele unități de in
dustrie ușoară, care sâ ofere 
condiții de muncă îndeosebi fe
meilor. In acest sens. în actua
lul cincinal se va construi aici 
o filatură și o țesătorie. unde 
vor lucra peste 2 000 de munci
tori. in marea majoritate femei. 
(Aplauze puternice).

Nu doresc să mă refer Ia 
alte construcții social-cal turale 
ca>e se prevăd a fi realizate la 
Reșița. Aceste prevederi vă sînt 
cunoscute — și am convingerea 
că tovarășii de la Consiliul 
popular orășenesc vor acționa 
în așa fel încât ele să fie reali
zate la timp, asigurând îmbu
nătățirea condițiilor de viață a- 
le oamenilor muncii.

După cum vedeți, tovarăși, o 
dată cu preocuparea pentru 
dezvoltarea industriei, sporirea 
continuă a producției și ridicarea 

calității producției, ne îngrijim 
permanent de creșterea bunăs
tării maselor populare. întreaga 
politică a partidului nostru este 
închinată omului, fericirii lui 1 
Socialismul însuși înseamnă 
bunăstarea și fericirea tuturor 
celor ce muncesc 1 Vom face 
totul ca viața poporului român 
să devină cit mai fericită, cit 
mai îmbelșugată! In aceasta 
constă linia generală elaborată 
de Congresul al X-lea al parti
dului, acesta este, de fapt, țelul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România! 
(Aplauze puternice, îndelunga
te, ovații).

Dragi tovarăși,

Nu aș putea să nu reamin
tesc, la această adunare popu
lară, frumoasele tradiții revo
luționare ale Reșiței. După 
cum știți, acum trei am am a- 
niversat aici împlinirea a 100 
de ani de la înființarea primei 
organizații muncitorești din 
Reșița, care a avut legături cu 
Internaționala I- Istoria Reșiței 
este deci strîns legată de isto
ria dezvoltării mișcării revolu
ționare din România și, ulteri
or, de istoria creării și dezvoltă
rii Partidului Comunist Aici, la 
Reșița, a existat o puternică or
ganizație a Partidului Comu
nist ; a existat, de asemenea, 
după cum știți, aici, o organi
zație a Partidului Social Demo
crat ; după unificare, din aces
te organizații s-a dezvoltat o 
puternică organizație a Parti
dului Comunist Român, care 
conduce întreaga activitate de 
construcție socialistă din Reșița. 
Iată de ce aș dori ca, in mod 
deosebit, să adresez la această 
adunare calde felicitări vechilor 
membri ai partidului nostru, 
vechilor revoluționari, cît și 
noilor comuniști. împreună, ei 
formează astăzi o puternică or
ganizație — de circa zece mii 
de membri — care se situează 
în fruntea luptei pentru reali
zarea sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, unind în jurul ei pe toți 
cei ce muncesc din Reșița. (A- 
plau/e puternice, îndelungate, 
ovații).

Aici în Reșița, au trăit, au 
lucrat și au luptat împreună 
români, germani, maghiari, 
sîrbi și alte naționalități. îm
preună. ei au făurit tot ce s-a 
ridicat pe aceste meleaguri, 
împreună au constituit și orga
nizațiile muncitorești și prima 
grupă comunistă din 1918, au 
format și sfatul muncitoresc 
care în 1918 a votat pentru u- 
nirea țârii noastre, adueîndu-și 
contribuția la crearea statului 
național român. Muncind și 
luptind împreună, oamenii 
muncii din Reșița, fără deose

bire de naționalitate, au făurit 
o puternică unitate și frăție, 
așa cum s-a făurit în întreaga 
noastră țară o puternică uni
tate care asigură dezvoltarea 
cu succes a construcției socia
liste din România, independen
ța și suveranitatea patriei noas
tre socialiste. (Aplauze puterni
ce, îndelungate). De fapt, dum
neavoastră știți bine că, atunci 
cînd trebuie să produci oțel 
sau fontă, nimeni nu te întrea
bă ce naționalitate ai, ci dacă 
cunoști bine meseria; la fel, 
dacă trebuie să produci motoa
re electrice sau diferite alte 
mașini, ești întrebat dacă știi 
să le realizezi. Clasa noastră 
muncitoare, muncitorimea, indi
ferent de naționalitate, a avut 
Și are un singur deziderat : a- 
cela de a fi stăpînă pe destine
le sale, de a-și asigura, prin 
unitatea sa în jurul Partidului 
Comunist Român, o dezvoltare 
liberă, bunăstarea și fericirea. 
De aceea, pentru reșițeni, — ca 
și pentru toți oamenii muncii 
din România, fără deosebire de 
naționalitate, — se pune o sin
gură problemă : de a face totul 
pentru a întări una lalea în ju
rul Partidului Comunist Român, 
pentru înfăptuirea politicii sale 
interne și externe — politică ce 
corespunde pe deplin năzuințe
lor tuturor oamenilor muncii. (A- 
plauze îndelungate, puternice).

Dezvoltând economia, ampla
sând în mod rațional industria, 
forțele de producție pc între
gul teritoriu al țării, creăm 
condiții pentru manifestarea în 
fapt a adevăratei egalități în 
drepturi, inclusiv în ce pri
vește condițiile de învățământ 
și activitatea culturală în lim
ba proprie. Partidul nostru a 
înfăptuit și înfăptuiește con
secvent politica sa marxist- 
Ieninistă de deplină egalitate 
în drepturi între toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate ! Aceasta constituie 
una din marile realizări ale 
partidului comuniștilor! (Aplau
ze puternice).

întreaga noastră activitate 
este legată, desigur, de rezol
varea multiplelor probleme ale 
dezvoltării României. Partidul 
nostru comunist consideră că 
îndatorirea sa fundamentală 
este de a se preocupa de edi
ficarea în cele mai bune condi- 
ț.iuni a noii orânduiri, de a- 
plicarea legităților generale ale 
construcției socialiste la condi
țiile concrete ale României. Prin 
aceasta, el își îndeplinește în
datorirea sa de partid comu
nist în fața clasei muncitoare, 
a întregii noastre națiuni. Tot
odată, noi considerăm că, în- 
deplinindu-ne această obligație, 
răspundem și unei îndatoriri in
ternaționale, deoarece, realizînd 
in bune condițiuni dezvoltarea 

socialistă a României, ne fa
cem datoria și față de clasa 
muncitoare din țările socialiste, 
de popoarele care construiesc 
socialismul, de forțele revolu
ționase, antiimperialiste de pre
tutindeni. Edificând cu succes 
orânduirea nouă in patria noas
tră, contribuim în același timp 
la întărirea forței și prestigiu
lui socialismului în lume; de 
aceea, noi punem și vom pune 
și in viitor pe prim plan fău
rirea în cele mai bune con
diții a construcției socialiste în 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite').

Desigur, nu uităm nici un 
moment că îndatoririle noastre 
internaționale nu se opresc 
aici, că trebuie să dezvoltăm 
continuu colaborarea cu toate 
țările socialiste, cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele antiimperialiste. 
Istoria mișcării revoluționare, 
istoria partidului nostru consti
tuie o dovadă grăitoare a fe
lului în care comuniștii ro
mâni — iar in anii construc
ției socialiste întregul nos
tru popor — au știut și știu 
să răspundă acestor înalte înda
toriri internaționaliste. Am fost 
prezenți și pe baricadele 
Comunei din Paris și ale re
voluției din Rusia, am luptat 
împotriva fascismului din Spa
nia și din alte țări ; în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, comuniștii și antifasciștii 
"români și-au dat din plin con
tribuția de singe la victoria fi
nală asupra fascismului ; de a- 
semenea, armata română, po
porul român au luptat și au dat 
grele jertfe în bătăliile pentru 
înfrângerea Germaniei hitleris- 
te. Aș putea spune că r.u este 
moment mai important în miș
carea revoluționară din ultimii 
o sută de ani in care revolu
ționarii români să nu fi fost 
prezenți. să nu-și fi adus con
tribuția lor la lupta forțelor 
revoluționare pentru progres so
cial și pace, pentru victoria 
socialismului, lată în ce con
stă internaționalismul nostru, 
al clasei muncitoare, al popo
rului român ! (Aplauze prelun
gite). Am acționat întotdeauna 
și acționăm cu consecvență 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările socialiste, con
vinși că întărirea unității tutu
ror celor 14 țări socialiste re
prezintă o necesitate pentru a- 
firmarea forței socialismului în 
lume, pentru întărirea luptei 
antiimperialiste de pretutindeni. 
De aceea, și în viitor vom face 
totul pentru a întări colabora
rea și unitatea țărilor socialis
te 1 (Aplauze puternice, pre
lungite).

Ne preocupăm continuu de 
întărirea colaborării cu mișcări
le de eliberare națională, acor

dăm sprijinul nostru acestor 
mișcări, popoarelor care luptă 
împotriva colonialismului și ne- 
ocolonialismului. întărim solida
ritatea cu popoarele care au 
scuturat jugul colonial, imperi
alist și luptă pentru dezvolta
rea lor independentă, pentru a 
fi stăpîne pe bogățiile lor națio
nale și a-și hotărî de sine 
stătător destinele, fără nici un 
amestec din afară. Aceasta este 
o activitate concretă de întărire 
a solidarității internaționale, a 
internaționalismului proletar! 
(Aplauze puternice).

Am sprijinit și sprijinim lupta 
poporului vietnamez, a celorlal
te popoare din Indochina împo
triva intervenției imperialiste ; 
susținem cererea lor dreaptă 
pentru retragerea deplină și în 
cît mai scurt timp a trupelor 
americane și a celorlalte trupe 
intervenționiste din Vietnam și 
Indochina pentru ca popoarele 
indochineze să-și poată hotărî 
dezvoltarea viitoare așa cum do
resc. Sprijinim, de asemenea, 
lupta pe care o duc forțele re
voluționare. progresiste de pre
tutindeni. Acționînd în felul a- 
cesta, noi pornim tocmai de la 
obligațiile noastre internaționa
liste, de la unitatea dintre sar
cinile naționale și internaționale, 
de la înțelegerea că numai îm
binând în mod armonios aceste 
sarcini, preocupându-ne perma
nent de toate aceste laturi, noi 
ne manifestăm ca revoluționari 
și comuniști, asigurând atît 
dezvoltarea cu succes a socialis
mului în România, cît și creș
terea prestigiului socialismul m 
în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Desigur .tovarăși, ne preocu
păm de problemele securității 
europene pentru că dorim ca 
Europa să devină un continent 
al păcii și colaborării pașnice, 
unde să fie exclusă folosirea 
forței s-au amenințarea cu forța. 
Totodată, pornind de la princi
piile coexistenței pașnice, acțio
năm pentru așezarea relațiilor 
dintre toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi ,ale respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale și avantajului reciproc. 
Dorim să ne aducem din plin 
contribuția la instaurarea in 
Europa a unor astfel de relații 
— politice, economice, culturale, 
științifice — care sâ permită 
fiecărei națiuni de pe continen
tul nostru să se dezvolte în 
mod nestingherit, potrivit dorin
ței și voinței sa’.e. (Aplauze pu
ternice).

Putem afirma, deci, cu tărie 
că întreaga politică a partidului 
nostru — internă și externă — 
are Un caracter profund realist, 
este o politică marxist-leninis- 
tă izvorîtă din interesele dezvol
tării socialiste a României, cit 

și din interesele generale ale 
socialismului și păcii în lume. 
In acest spirit vom continua să 
acționăm întotdeauna, făcîndu- 
ne astfel datoria atît față de 
națiunea noastră socialistă, cît 
și față de forțele antiimperia
liste din întreaga lume. (Aplau
ze prelungite).

Nu doresc să mă mai refer și 
la alte probleme. Cunoașteți ulti
mele măsuri privind îmbunătă
țirea activității ideologice ; cu
noașteți, de asemenea, rolul pe 
care îl are în țara noastră clasa 
muncitoare, ca clasă conducă
toare a societății, preocuparea 
partidului pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste, pentru a-

DECRET
Privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii 

Socialiste România* clasa I Combinatului siderurgic Reșița
Apreciind contribuția deose

bită adusă la industrializarea 
țării și participarea activă a co
lectivului Combinatului Side
rurgic Reșița, la opera de con
struire a socialismului in patria

Privind conferirea
România1* clasa I

Apreciind contribuția deose
bită adusă la industrializarea 
țării și participarea activă a 
colectivului Uzinei de Construc
ții de Mașini Reșița, la opera 
de construire a socialismului in 
patria noastră, cu prilejul ani-

Privind conferirea
Cu prilejul aniversării a două 

secole do activitate neîntreruptă 
a industriei reșițene.

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează:

Pentru merite deosebite în 
întreaga activitate desfășurată 
în anii construcției sociali te a 
țării și pentru contribuția per- 

firmarea omului nou, înaintat 
al societății noastre. Tocmai de 
aceea îmi exprim convingerea 
că muncitorii reșițeni, toți oa
menii muncii din municipiul 
dumneavoastră nu vor precupe
ți nimic pentru a înfăptui sar
cinile cc le revin din marele 
program elaborat de Congresul 
a] X-lea al partidului. (Aplauze 
prelungite, urale).

Știm, tovarăși, că sarcinile su
plimentare pe care le aveți nu 
sînt ușoare, că ele vor cere 
eforturi mari atît comitetului de 
partid cît și comitetelor și con
siliilor oamenilor muncii din 
aceste două uzine, tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și ingi

noastră, cu prilejul aniversării 
a două secole de activitate ne
întreruptă a industriei reșițene, 

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România

decretează:

DECRET
Ordinului „Steaua Republicii Socialiste
Uzinei de Construcții

versării a două secole de acti
vitate neîntreruptă a industriei 
reșițene,

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România

decretează:

DECRET
titlului de „Erou al

sonală adusă la dezvoltarea 
Combinatului Siderurgic și U- 
zinei de Construcții de Mașini 
din municipiul Reșița și la 
realizarea an de an a sarcini
lor de plan. Ia diversificarea 
și îmbunătățirea calității produ
selor, .se conferă titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și medalia 
de aur „Secera și Ciocanul", to- 

nerilor. Avem însă convingerea 
că veți face totul pentru a vă 
îndeplini în cele mai bune con
dițiuni sarcinile ce vă revin, 
astfe] ca la sfârșitul acestui cin
cinal să puteți ocupa un loc 
fruntaș. Vă doresc din toată i- 
nima noi și mari succese în ac
tivitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite: ovații pre
lungite. Cei prezenți la aduna
re scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.". Răsună 
puternice aclamații pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secre
tarul general ai partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

Se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I Combinatului Siderurgic 
Reșița.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

de Mașini Reșița
Se conferă Ordinul „Steaua 

Republicii Socialiste România" 
clasa I Uzinei de Construcții de 
Mașini Reșița.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Muncii Socialiste**
varășilor: Nicolae Mihai I. Bir
țu, strungar la Secția motoare 
Diesel a Uzinei de Construcții 
de Mașini; Ioan Mircea I. Popa, 
director general al Grupului de 
uzine; Constantin C. Savu, di
rector general al Centralei Si
derurgice; Petru Gli. Sfercoci, 
maistru principal la Secția fur
nale a Combinatului Siderurgic.
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Replici de șantier 16,15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

(l’-mare din pap. 1;

tu
sa

in-

aceste din urmă lucră.-, de 
neluri. datorită faptului că 
trebuit executate numai L. 
chiderj de linie — in ferestre 
oe circulație cum spun con
structor:: șantierului — au lu
crat fără răgaz zi și noapte, 
la excaxații și turnări de be
toane, brigăzile conduse de 
Mihai Kiss și Ion Bureanu sub 
competenta îndrumare a mais
trului Dumitru Hedes. Executa
rea tunelului în termenul sta
bilit și ia condițiile unor lu
crări de bună calitate, au fost 
imperativele pe care cele două 
brigăzi le-au îndeplinit întoc
mai.

Și încă un lucru bun și im
portant făcut de constructorii

tur.clL’.i i îmbrățișarea noului, 
pzomovarea iui in soluțiile de 
execuție aplicate ’.a lucrări. S-a 
ev. •_: .:.-cntat cu deplină reușită 
și rezultate neașteptate hidro- 
izoiarea tunelurilor cu rășini 
sintetice pe la intradosul căp
tușelilor înlocuindu-se astfel sis
temele clasice folosite pînă a- 
cum. greoaie și cu costuri de 
in vesti ții rid ica te. Extinderea 
noii metoîe de hidroizolare și 
la alte tonele va avea ca efi
ciență reducerea investițiilor de 
la 19 000 lei/I ml la numai 
6 000 lei pe m] de tunel.

Dar orientarea, lăudabilă, a 
constructorilor de tuneluri ai 
șantierului 71 spre tehnica 
nouă, introducerea ei cu mult 
curaj în practica de zi cu zi

cum 
nos- 
pre- 
totul

con-

In cinstea
„SÂPTĂMÎN1I 

CRUCII ROȘII"
Donatori onorifici 

a spitalul din Petrila
Intre 19—25 septembrie, în 

întreaga țară se organizează 
„Săptămîna Crucii Roșii”. In 
cinstea acestui eveniment pe 
linia ocrotirii sănătăți; oame
nilor muncii, la spitalul din 
Petrila a fost organizată în 
ziua de 15 septembrie o ac
țiune de donare onorifică de 
sînge. Centrul de recoltare și 
conservare a sîngelui din Pe
troșani a primit, cu acest pri
lej. 52 flacoane, de la 52 de 
donatori voluntari. cant:t. te 
ce echivalează cu 13 litri de 
sînge atît de necesar în sal

varea de vieți umane. Intre 
donatori de remarcat că u- 
nii s-au aflat la a 3-a sau a 
4-a donare onorifică — s-au 
aflat medicii Maria Balea, 
Gheorghe Urdea. Gheorghe 
Slăr.escu, Titus Hie, surorile 
medicale Ana Lupescu, Vio
rica Gogon și mulți alții.

O acțiune similară se va 
organiza la spitalul din Pe- 
trila în ziua de 24 septem
brie, cînd salariații spitalului 
vor să mai doneze 50 de fla
coane de sînge.

la execuția tunelurilor nu se 
rezumă doar la acest aspect. 
La tunelul Banița, după 
s-a mai relatat în ziarul 
tru, execuția lucrării s-a 
conizat de o manieră cu 
nouă i cu scut metalic.

Curajul colectivului de
structori tuneliști in îmbrățișa
rea acestei importante noutăți 
tehnice nu a fost lipsit de 
unele riscuri; încercarea exe
cuției a suferit destul de mari 
aminări, lucrările au rămas în 
urma față de grafic, datorită 
neprimirii la timp a utilajului 
de execuție (care și pentru u- 
zina constructoare era o nou
tate). întîrzieri cu experimen
tarea lui. Tehnicienii șantieru
lui, în ciuda impedimentelor ce 
însoțesc noul, nu au dat îna
poi in ambiția de a aplica me
toda de lucru cu scutul. Și nu 
s-au înșelat așteptând cu op
timism. In aceste zile, o veste 
bună ne-a parvenit de la con
ducerea șantierului : la data de 
20 septembrie, întreaga masă 
metalică de cca. 300 tone ce 
alcătuiește scutul se va pune 
în mișcare fâcînd „pași" lenți, 
dar siguri în măruntaiele mun
telui, nestingherit de împinge
rile formidabile ale pământu
lui exercitate asupra utilajului. 
Ce înseamnă folosirea la lu
crarea de la Banița a acestei 
noutăți tehnice în execuția tu
nelurilor în țara noastră ? în
seamnă a străbate cei 656 de 
metri prin munte într-un timp 
de numai 356 de zile, ceea ce 
după cum apreciază specialiștii 
va constitui un record în țara 
noastră în domeniul execuției 
tunelurilor. Este și acest fapt 
o replică a șantierului la im
perativele zilei.

Paralele pe... verticală
Foto : V. IORDACHESCU

18,00 Atletism ; Campionatele 
Internaționale ale Ro
mâniei. Aspecte înregis
trate de Ia Stadionul 
Republicii.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei iniei.
19,30 Telejurnalul de seară. SÎMBĂTA 18 SEPTEMBRIE
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Maeștrii sportului

Utilă acțiune medicală 
la Dealul Babii

O caravană medicală din 
cadrul Spitalului unificat 
Vulcan, însoțită de reprezen
tanți ai Consiliului popular 
orășenesc, s-a deplasat dumi
nică Ia Dealul Babii. la o 
interesantă și utilă acțiune 
sanitară. La școala generală 
din localitate, unde s-a adu
nat un mare număr de să
teni, medicii Fulviu Isac și

Cristian Constantinescu, îm
preună cu surorile medicale 
Elisabeta Pop. Claudia Jurj, 
Emilia Oros și Ana Simota, 
au acordat 54 de consultații 
unor localnici au prezentat o 
conferință pe teme de edu
cație sanitară, au mobilizat 
locuitorii de a se prezenta Ia 
controlul caravanei M.R.F., 
care se află la spitalul din 
oraș.

Apărută recent în editura 
-Minerva", cartea își propu
ne prin cele citeva „Cuvinte 
în loc de prefață", semnate 
de autor, să adune studiile 
de critică și istorie literară, 
publicate in paginile periodi
celor în perioada interbelică. 
Ovidiu Papadima alege — în 
acest prim volum — ceea ce 
a considerat mai reprezenta
tiv pentru această epocă, 
deci, intr-un fel, documente 
și aspecte mai puțin cunoscu
te.

Revizuind unele formule 
de politețe învechită, altele 
de entuziasm excesiv sau al
tele foarte dure, scăpate in fo
cul polemicii, îndreaptă și u- 
nele grave erori de tipar. Afir
mația că volumul are un „as
pect de cronică fremătîndă” 
(ceea ce dă o „unitate orga
nică întregului volum” scu- 
tindu-1 de riscul unei simple

îndosarieri de cronici) ni se 
pare îndrituită.

Acest volum — autorul își 
propune mai multe — este 
împărțit în trei mari capito-

rago în paralel cu părerile 
recenzenților și editorilor a- 
cestora.

„Din lumea epocii" — sub- 
împărțjt în două: („Romanul

OV1D1U PAPADIMA

„SCRIITORII
și înțelesurile vieții 6

le : -Cărți și probleme' ; „Din 
lumea epocii' și „Despre po
eți*.

Primul inserează o seric 
de păreri critice asupra lui 
Perpessicius, Heliade, Emi- 
nescu, Caragiale, Ispirescu. C. 
Bar.u. Pavel Dan, Elena Fa-

provincie" și „Romanul Ca
pitalei”) aduce în fața citi
torului, „Arta cu formă a e- 
nergiei la Gib I. Mihăiescu”, 

::a epicii lui Cezar 
Pe’.rescu-, „Adîncimile speci
ficului nostru și Mihai! Sa- 
doveanu”, gînduri despre Ga

SAplbinioft in(crnaiK»na- 
lă.
Tele-cnciclopedia.
La virata .întrebărilor.
Spectacol muzical-umo
ristic cu tineri actori 
și interpreți de muzica 
ușoară.
Film documentar. 
Imagini din Chile.

Telejurnalul de noapte.
Cintece de petrecere.

Leontin Ciortan și Frederic Csaszar,
prezenji la „europenele"

de navomodelism din Belgia
La baza de navomodelism a 

C.S. Jiul Petroșani s-au aprins 
luminile. Afară tună și fulgeră. 
Plouă cu găleata. In atelier se 
lucrează de zor la mini-apara- 
te. Maestrul sportului Leontin 
Ciortan dă indicații, verifică 
executarea unor finisări la mo
dele, el însuși lucrează. Nu de 
mult s-a întors din Belgia, un
de a participat — alături de 
colegul său de echipă, Frederic 
Csaszar, de bucureșteanul Au
rel Ghițescu și de timișorea-

laction. Ionel Teodoreanu, G. 
M. Zamfirescu și analize aîe 
unor dureri „intr-o fărîmă de 
umanitate'...

In ultimul capitol — „Des
pre poeți" — trece în revis
tă o parte din operele lui 
V. Voiculescu, Ion Pilat, Lu
cian Blaga, N. Davidescu, 
Emil Botta, Mihai Beniuc.

Volumul reușește să ne des
chidă porți spre epoca pe ca
re o parcurge și să ne apro
pie de gînduri și sentimente 
vehiculate de înaintași. Să 
fim în felul acesta mai a- 
proape de „înțelesurile vi
eții”. Este o culegere adresa
tă atît specialistului, cît și 
marelui public.

Coperta, semnată de Cr. 
Miiller, adaugă un parfum u- 
șor, clasicizant, tip colecție, 
acestei ..foi de temperatură”, 
a epocii.

I. MIRCEA

Succesul jucăriei

RĂSPUNDECINE ȘTIE,>>
In cadrul cooperativei meșteșugărești „Uni

rea" Petroșani s-a constituit in urmă cu 
citeva luni un colectiv de creație pentru ju
cării și obiecte de artizanat. Printre primele 
produse prezentate Se numără jucăria denu
mită „Cine știe, răspunde" realizată de Ar
nold Weissemberg, șef serviciu aprovizionare 
și Ambrozie Benea, tehnician in cadru] C.C.P. 
Jucăria cuprinde 250 de intrebări și răspun
suri din domeniile zoologiei, botanicii, geo

grafiei, științei, precum și ghicitori la care 
copiii vor afla răspunsul, folosind un inge
nios sistem electric la baterie de 1,5 volți.

Jucăria a fost prezentată la București în 
cadrul operațiilor de contractare din M.C.I. 
unde s-a bucurat de un deosebit succes, fi
ind comandată de toate întreprinderile co
merciale din țară, urmind ca in trimestrul 
I 1972 ac-eastă jucărie să se găsească in toate 
magazinele de specialitate.

I 
I 
)
I
I 
I 
*
(
1

Francezul Jules Hourdiaux, 
inventatorul ecranului cine
matografic concav, a anunțat 
recent definitivarea unui nou 
procedeu de proiecție cinema- 
toerafică in relief.

EI a imaginat un ecran in 
formă de trunchi de pirami
dă răsturnat, cu pereții stri- 
ali. capabil să reconstituie cu 
mare fidelitate ambianța re
liefului stereoscopic. Adînci- 
mea ecranului său poate fi 
egală cu dimensiunile des
chiderii cu care este prevă
zut. Originalitatea procedeu
lui avansat de Hourdiaux re
zidă în faptul că este pentru

CINEMATOGRAF IN RELIEF
O

prima oară că experiențele 
pentru găsirea de efecte de 
relief sint făcute pornind de 
Ia ecranul tradițional și nu 
de la lentile de tip speci
al așa cum s-a procedat 
piuă acum.

Jules Hourdiaux, care a 
realizat deja o serie de pri
me experiențe destul de re
ușite, a recunoscut in fața 
specialiștilor că, pentru mo-

RĂSPUNDEM CITITORILOR
© AN IB Ab TEODORESCU, 

PETRILA : Concediu] dv. supli
mentar pe anul 1971 a fost sta
bilit, de către E.M. Petrila, co
respunzător cu prevederile le
gale.

g. ION BRATULESCU, LU- 
PENI ■ Avînd în vedere faptul 
că dv. doriți să construiți o 
casă proprietate particulară în 
mediu rural și în altă locali
tate decît aceea ur.de funcțio
nați ca maistru minier, nu în
truniți condițiile prevăzute de 
Legea nr. 9/1968 cu orivire ia 
acordarea în acest scop a spri
jinului de stat.

Pentru orice alte informații, 
adresați-vă filialei C.E C. Pe’ro- 
șani, strada Republicii nr. 44.

® DUMITRU PA RASCH IV, 
VULCAN ; Cercetările între
prinse de către Oficiul poștă și 
telecomunicații Pc-troșani nu 
confirmă intrutotul cele sesiza
te de dv. redacției cu privire 
Ia a ti vi ta tea chioșcului de di
fuzarea presei din incinta E M. 
Vulcan. S-au luat măsuri, to
tuși. ca unele deficiențe ce mai 
există in activitatea chioșcului 
să fie înlăturate.

6 CEFERIST, PETROȘANI i 
Schimbarea repartiției în pro
ducție a absolventei I.M.P.,

despre care ne scrieți, s-a fă
cut cu acordul Centralei cărbu
nelui și aprobarea ministerelor 
in cauză.

• FLORICA PLOPEANU, 
PETROȘANI : Vă mulțumim 
pentru aprecierile cu privire 
la ziar. Urmăriți cu atenție a- 
parițiile și veți întîlni destule 
materiale avînd ca obiect pro
bleme ca aceea pe care ne-o 
relatați.

G MARGARETA CABULEA, 
VULCAN : Referindu-se la se
sizarea dv.. conducerea între
prinderii de gospodărie comu
nală Petroșani ne informează 
că pînă la soluționarea proble
mei drumurilor de acces pen
tru autovidanjare. se va căuta 
ca lucrările, despre care ne 
scrieți, să se execute manual.

C I. B. PETRILA : In con
dițiile concubinajului, care nu 
este ocrotit de lege, soția nele
gitimă nu are drept la pensie 
de urmaș. In legătură cu cea 
de a doua problemă, citiți con
sultația juridică: „Statutul ci
vil al copilului născut din a- 
fara căsătoriei pentru a putea 
beneficia de alocație de stat”, 
publicată în ziarul nostru nr. 
6 803 din 1*5 septembrie a.c.

Pentru omul adâncului,
pentru binele Iui

(Urmare din pag. a 1)

in stare să-și dezvolte mai 
zestrea

fi
grabnic personalitatea, 
sa sufletească, rodul minții sale 
va crește mai repede, mai de
plin, spre folosul lui, al socie-

tații. Ridicarea bunăstării spi
rituale a oamenilor muncii e 
o ’ latură de seamă a politicii 
partidului nostru. ..îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale po
porului, creșterea gradului de 
civilizație și bunăstare a na
țiunii noastre — a spus la Con
gresul 
Nicolae 
suprem 
nostru,

NOUĂ TENTATIVĂ
ment, aparatul său du este 
decît „un fleac'. El a mai 
recunoscut, de asemenea, că 
îi va fi destul de greu să 
instaleze ..ecrane adinei* in 
sălile de cinema tradiționa
le, mult prea mici după cum 
se Știe pentru astfel de mo
dificări tehnice. Ceea ce pro
pune inventatorul pentru 
moment este „refilmarea" pe
liculelor obișnuite pe ecra-

nul său, pentru a se putea 
conferi o impresie de relief 
chiar și pe ecranele norma
le. Hourdiaux l-a inițiat pe 
regizorul Jean Hennin și po 
alți doi tehnicieni în taine
le noului său procedeu de 
filmare și proiectare, astfel 
incit invenția sa să poată 
fi popularizată in nodurile 
specialiștilor in materie.

al X-lea
Ceaușescu,
al politicii partidului 

rațiunea întregii sale
activități, obiectivul central al 
construcției socialismului”.

tovarășul 
este țelul

PETROȘANI — 7 Noiem- 
bire : Secretul planetei mai
muțelor (16—19 septembrie); 
Republica : Cortul roșu, se
riile, I și II (16—19 septem-

CONTROL L!

brie) : Lonea — 7 Noiem
brie : Așteaptă pînă se întu
necă (16—18 septembrie'); 
Minerul; Los Tarantos (IB
ID septembrie); BARRA- 
TENI : Cu dirijabilul spre 
Polul Nord (17—19 septem
brie) ; VULCAN : Facerea 
lumii (16—19 septe i ■. v 
URICANI : Primul curier 
(17—18 septembrie).

nul Helmuth Orban — la cam
pionatele europene de navomo
delism unde a obținut Un va
loros loc IV Ia categoria aero
glisoare B 1 (10 cmc), cu viteza 
de 163.636 km/oră. Pe această 
temă am purtat o discuție cu 
talentatul și sîrguinciosul navo- 
modelist petroșănean.

— Cum se organizează cam
pionatele europene de navo- 
modele ?

— Din doi în doi ani, în țări 
cu tradiție și rezultate bune în 
acest sport.

— Cum e cotată țara noastră 
în navomodelismul european ?

— Modest. Nu prea avem 
baze în pregătire și nici apa
ratură necesară, deși elemente 
talentate există în multe ora
șe din țară. Treptat ne vom 
ridica și noi.

— Și totuși, Ia acest campio
nat european, selecționata Ro
mâniei a avut o comportare 
bună.

— Peste așteptări de bună, 
dacă avem în vedere numărul 
mare de construcții și valoarea 
lor individuală ridicată. A’i 
fost prezenți concurenți din 
majoritatea țărilor europene, cu 
aparatură modernă, de înaltă 
tehnicitate. Pentru noi — ro
mânii — a fost a doua oară 
cînd am luat parte la .euro
penele' de navomodele.

— Prima dată ?
— In 1969, la Russe, in Bul- 

g- Ha, unde reprezentanții noș
tri au ocupat un Ioc destul de 
modest.

— Ați mai participat la ase
menea întreceri de amploare ?

— Nu. nici eu nici colegul 
meu Fritzi (Csaszar n.n.).

— Și rezultatele ?
— Au fost cotate ea foarte 

bune. Colegul Aurel Ghițescu, 
din București, a ocupat locul 
III la grupa de navomodele 
autopropulsate militare, din 
cei opt concurenți. Eu am con
curat la două clase de viteză i

la aeroglisoare B 1 (10 cmc) am 
venit pe locul IV, din J3 con
curai ți, iar ja hidrogJisoare A 3 
(10 cmc) m-am situat pe locul 
10, lăsind în urmă 15 concu
renți din Cehoslovacia, Bulga
ria, Ungaria. Franța. Anglia.

— Ce țări s-au prezentat cel 
mai bine ?

— Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., Fran
ța, Anglia — țări care an tra
diție în navomodelism și. în 
plus de aceasta, au concura! 
cu aparate de cea mai înaltă 
tehnicitate.

— Dar colegul dv. Frederia 
Csaszar cum s-a prezentai ?

— El a avui ghinionul să 1 
se defecteze stația de coman
dă (de construcție proprie — 
□ fost singurul cu asemenea 
stație) și a ocupat locuri mo
deste la cele trei clase ce tele
ghidate la care a concurați 
F 1, E 30. F 3 E și F 3V.

— Cum au fost condițiile de 
concurs ?

— Nu chiar bune. Frig și »- 
mezeaiă. ceea ce a influențai 
carburația motoarelor și ded 
rezultatele, precum și unele de
fecțiuni de organizare. A fosi 
totuși bine și frumos.

— Orașul?
— Și orașul, dacă vreți. 

Ostende este o superbă stați
une turistică și port la Mu;ea 
Nordului. Iar lumea este, ca 
peste tot. pestriță. Ne-am întors 
cu frumoase amintiri, hutărîți 
să ne pregătim mai bine -- a- 
ici, la modesta noastră bază 
din Petroșani — pentru vist a- 
reie concursuri interne și in
ternaționale.

Ș: navomodeliștii de la Jiul 
se pregătesc. Le mai trebuie 
însă ajutor din partea clubului. 
Oricum, este secția cu cele n.aî 
bune rezultate pe plan iniera 
și internațional.

Dumitru GHEONEA

ȘPIONAaULUI 
INDUSTRIAL

(Urmare din nr. 6 80-1)

Aterizați cu bine pe aero
dromul din Paris, omul de a- 
faceri se îndreaptă grăbit 
spre locui de tratative iar 
tinâra își „uită” ochelarii de 
soare. Ia ieșirea dg la contro
lul vamal, la un bărbat pe 
care tocmai îl rugase să-i ți
nă bagajul de mină pînă își 
aranjează actele în poșetă. 
Personalul dispare cu oche
larii și peste două ore în bi
roul reprezentanței europe
ne a firmei japoneze se stu
diază ..recolta" proaspăt ob
ținută. Din acel moment, 
concurența, dispunînd de fo
tocopiile dosarului de trata
tive. își formulează de ase
menea natură oferta incit a 
doua zi fuziunea este semna
tă — contractul purtînd, ală
turate. o semnătură euro
peană și una japoneză.

Ochelarii de soare respec
tivi. de fapt un suport pentru 
un minuscul aparat de foto- 
erafiat nu au atras atenția 
nimănui. Iar firma america
nă a aflat despre secretul in
succesului fuziunii abia re
cent la un congres al specia
liștilor in contraspionajul in
dii striaL

CALCULATOARELE Șl 
AUTOSERVIREA CU 

INFORMAȚII

Dacă pe căile de acces bă
tătorite ce duc la secretele 
industriale s-au ridicat tot 
felul de bariere de apărare 
împotriva spionajului indus
trial. anumite domenii noi 
au rămas, în general, ușor 
accesibile unor spioni profe
sioniști

Tot mai multe firme se 
servesc de calculatoare. in 
care sînt memorizate în cen
tre de depozitare informații 
complete despre situația fi
nanciară. contractări, clienți, 
furnizori etc. Experții aver-

lizează, in unele cazuri aver
tismentele au ajuns prea lir- 
ziu, că clintr-un centru de 
calcul se pot fura cu ușurin
ță informații competitive, de
seori vitale; o simplu ban-- 
dă ce cuprinde 50 milioane 
caractere este copiată în cite
va minute și încă in așa fel 
incit în final, nu se observă 
nici o urmă. La ora actuală, 
de altfel, s-a ajuns la un 
grad de perfecționare ce per
mite obținerea informațiilor 
chiar fără a pătrunde în ca
mera bine păzită a calcula
toarelor.

In același timp, există mul
te întreprinderi ce nu dispun 
de un calculator propriu 
fâcînd apel la capacitățile 
disponibile ale calculatorului 
altei societăți. Iată ce dec’3- 
ră despre asemenea situații 
Bernard Spindel. expert in 
contra-spmnaî««l industrial

„Dacă cineva află prinir > 
derivație telefon>-ă- r-5 socie
tatea A închiriază «lin timpul 
calculatorului societății B. el 
mate apoi să efectueze o deri
vație la depozitul «’e informa 
ții al calculatorului Iui B și 
să obțină, în citeva minute, 
rezultatele unor ani întregi 
de cercetări, vaknând milioa
ne de dolari. Devine astfel 
absolut necesar să se intro
ducă în aceste bănci de in
formații codificări extrem de 
complicate'

Iar această autoservire sui- 
generis cu date din calcula
torul concurentului este cu a- 
tit mai ușoară cu cît, du
pă cum afirmă Spindel, „da
că cineva poate sB afle co
dul cadranului de accen, el 
reușește să intre direct pe li
nia respectivă — mituind pe 
unul din salariații societății 
de telefoane. Id prezent se 
poate dezlega orice sistem dt 
codificare p« care-1 întroiflo- 
ce societatea d« telefoane «ou 
oricine altcineva”.

(Va urma)
»

L- MIRCEA (
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Ministrul afacerilor externe,
Corneliu Mănescu,

New York
New 
extern 
va cor 
cea d< 
dunări
Națiunilor Un ;

Din delegații 
colae Ecobescu, 
nistrului afacer 
țiitorul șefului deleg 
ria Groza, vicepreședinte 
Marii Adunări Naționale; Gh

York ministru; afacerilor 
ie, Corneliu Mănescu. cure

XXI .
ii Generale a Organizației

Di

fac parte Ni- 
adjunct al mi- 
>r externe, toc- 

,ieî; Ma-

conescu, ambasador, re
iatul permanent al Re- 
Socialiste România la 
Cornel Bogdan, amba

sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Statele Unite ale A- 
mericii. Membrii suplean'.i ai 
delegației sînt : Constantin Enc. 
Mihai Ștefan. Ion Covaci, di
rectori în M.A.E. și Ion Duma, 
consilier la Misiunea perma
nentă română la O.N.U.

(Agerpi

SOCIALISTE
DIN ȚĂRILE

cîteva ore.
pe turnul de televiziune, cu

MOSCOVA 17. — Cores
pondentul Agerpres. L. Duță, 
transmite : Geologii sovietici 
au descoperit in regiunea 
nordică ceceno-ingușă, la o 
adîncime de peste 5 000 me
tri, un uriaș zăcămint de pe
trol, care a început să fie ex
ploatat. Pentru prima dată 
in U.R.S.S. exploatarea 
loc la asemenea adîncimi.

BELGRAD 17 (Agerpres) 
— In localitatea iugoslavă 
Vogosci s-au încheiat princi
palele lucrări la construcția 
celei mai moderne fabrici de 
rulmenți cilindrici din Iugos
lavia, care potrivit aprecieri
lor, se va număra printre ce
le mai moderne obiective in
dustriale de acest tip din E- 

ropa. Pentru construcția in-

R. D. GERMANA : Instalarea antenei pe noul turn 
televiziune de la Schwain, la 110 m înălțime ar fi necesitat 
instalații speciale și mult timp. Cu ajutorul elicopterului 
însă, această operație a durat

In foto : Montarea antenei 
ajutorul elicopterului.

PEKIN 17. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Colectivele de 
muncitori din peste 300 de 
fabrici și întreprinderi din o- 
rașul Tientzin. unul din prin
cipalele centre industriale ale 
R.P. Chineze, au început să 
producă utilaj metalurgic și 
minier. Pină in prezent, ele 
au realizat utilaj pentru ex
tracție și minerit, baterii pen
tru cocs, furnale, boilere și 
aparataj electric, precum și 
instalații folosite in domeniul 
transportului și drenării apei. 
Totodată, in vederea dezvol
tării producției de oțel și 
fier au fost deschise mai 
multe mine.

treprinderii, realizată in co
operare cu cunoscuta com
panie suedeză ,S.K.F.‘‘, au 
fost investiți peste 220 mili
oane dinari.

★
BUDAPESTA 17 (Agerpres). 

Constructorii ungari au ob
ținut frumoase succese in 
activitatea desfășurată in pri
mele opt luni ale acestui an. 
Astfel, întreprinderile indus
triei de construcții au reali
zat un spor mediu al pro
ducției de 11,8 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
1970. Datorită creșterii pro
ductivității muncii și unei 
mai mari eficiențe a activi
tății, constructorii au depășit 
sarcinile de plan.

IARNA TIMPURIE

al
Biroului 

Prezidiului

cu, transmite: Ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor 
ai Republicii Socialiste Româ
nia, Florian Dănălache, care se 
află in vizită în R. P. Polonă, 
la invitația ministrului comuni
cațiilor, M. Zaifryd, a vizi'at 
șantierul naval V. I. Lenin din 
Gdansk, nava Stefan Okrzaja,

Ministrul român s-a întreți
nut într-o atmosferă cordia’ă cu 
reprezentanții conducerii între
prinderilor vizitate, care au in
format despre preocupările ac
tuale și prevederile de dezvol
tare în actualul cincinal. Au 
fost apreciate deosebit de fa
vorabil relațiile stabilite între

lor de dezvoltare.
-ul român a infon: 

despre preocupările actuale din 
România privind dezvoltarea 
transporturilor maritime și flu
viale.

Vizita continuă în voievoda
tul Cracovia.

BELGRAD 17 (Agerpres). 
Președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, l-a primit pe se
cretarul general al P.C. din 
Spania, Santiago Carrillo. Cu 
acest prilej, informează agen
ția Taniug, a avut loc o dis
cuție prietenească. La primi
re a fost de față Stane Do- 
lanț, membru al 
Executiv

Capriciile începutului de 
toamnă par să prevestească 
in Europa occidentală o iar
nă foarte timpurie. Zăpada 
și-a făcut apariția deasupra 
Austriei. Noaptea trecută a 
nins la Semmering, localitate 
situată la cițiva kilometri de 
capitala Austriei. Căile ru-

tiere dintre orașul Radstadt 
și vîrful Grossglockner au 
devenit impracticabile.

Tot noaptea trecută, frigul 
și-a declanșat ofensiva în 
Franța. Mercurul termometru- 
lui indica, Ia Nancy și Stras
bourg, temperaturi cu puțin 
peste 0 grade.

(Agerpres)

La Aden a fost descoperită

o vastă rețea
de sabotaj

La Ministerul de Interne din 
Aden a fost constituit un< co
mitet de luptă împotriva corup
ției și sabotajului economic.

Acțiuni protestatare

ADEN 17 (Agerpres). — Ser- 
’iciile de securitate sud-yeme- 

nite au descoperit, în cursul 
ultimelor două săptămîni, o 
vastă rețea de sabotaj în di
verse organisme de stat — a- 
nunță ziarul „Al Charara", care 
apare la Aden. Această rețea 
avea ca obiective împiedicarea 
dezvoltării sectorului public și 
producerea de dezordini în fi
nanțele statului, prin acte de 
sabotaj, furt și corupție. Ziarul 
menționează că un număr de 

de persoane au fost arestate 
legătură cu această acțiune.

----- ♦------

Despre
activitatea

LUN0H0D“-ului
pe Lună

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
a trecut zece luni de cînd 
: Lună, în zona Mării Ploi

lor a fost debarcat laborato
rul sovietic autopropulsat auto
mat „Lunohod-1". Activitatea 
mașinii planificatei inițial pe o 
durată de trei luni, a fost rea
lizată la 17 februarie 1971, însă 
s-a stabilit că starea întregu
lui complex de aparate ale 
lunamobilului permite funcțio
narea lui în continuare.

,,Lunohod-l“ a parcurg pe 
suprafața Selenei peste 10 ki
lometri și a transmis infor
mații de valoare excepțională 
pentru prelucrarea cărora este 
nevoie de mult timp, aprecia
ză agenția TASS.

In primul rând, 
au fost interesați 
tatea de deplasare 
Rezultatele preliminare în con
diții selenare au 
că Lunohod-ul ..a învățat" 
se deplaseze cu 
rite pe suprafața Lunii. El a 
rezolvat cu succes, în mai 
multe rînduni, situații complexe, 
iar uneori echipa de dirijare 
de pe Pămînt a complicat tra
seul pentru a putea experimen
ta mașina în condiții grele.

După cum relatează agenția 
TASS, bilanțul activității de ze
ce luni confirmă siguranța, per
fecțiunea și justețea soluțiilor 
tehnico-științifice adoptate la 
r onstru .-'.ia 1 unamob i 1 ui u i.

specialiștii 
de capaci- 
a mașinii.

demonstrat 
să 

viteze dife-

Mitingul 
de la Santiago 

de Chile
SANTIAGO DE CHILE 17. 

— Corespondentul Agerpres. 
Eugen Pop, transmite: In 
Piața Bulnes din Santiago de 
Chile a avut loc un mare mi
ting, convocat de Centrala U- 
nică a Muncitorilor din Chile 
(C.U.T.), la care a participat 
și președintele Republicii, Sal
vador Allende.

Participanții la miting și-au 
exprimat hotărîrea de a spri
jini cu fermitate politica gu
vernului Unității Populare în 
fața manevrelor și provocă
rilor reacțiunii.

Luînd cuvântul, președinte
le Salvador Allende, după ce 
a evocat transformările revo
luționare care au loc în Chile, 
s-a referit la numeroase ma
nifestări ale forțelor reacțio
nare, inclusiv prin interme
diul publicațiilor pe care le 
controlează. El a subliniat ne
cesitatea- ca oamenii muncii 
să aibă o participare activă 
în exercitarea puterii și. în 
acest sens, a amintit un acord 
intervenit recent, între gu
vern și Centrala Unică a 
Muncitorilor privind condu
cerea procesului de produc
ție în economia națională.

Șarcinife noi 
ale industriei 

ușoare poloneze
(Urmare din pag. 1)

ție internă și folosirea, în
tr-o măsură tot mai mare, 
a fibrelor sintetice poliami- 
dice și poliesterice. Indus
tria ușoară se află în con
tact permanent atît cu ra
mura chimiei, cit și cu Mi
nisterul Comerțului Interior 
în vederea coordonării pro
ducției și cerințelor, pentru 
a putea face față cu succes 
cerințelor tot mai mari și 
mai diversificate din partea 
beneficiarilor direcți.

Un element nou în activi
tatea ramurii industriei u- 
șoare poloneze îl constituie 
trecerea la construirea de 
mari combinate, de genul ce
lui de la Teofilow de lingă 
Lodz, cu o capacitate finală 
planificată de 16 milioane 
metri țesături anual. In ce 
privește ciclurile de construc
ție ale noilor obiective din 
acest resort, ministrul Ku- 
nicki a subliniat că 
acceptate cele mai . 
cluri posibile, cerinț; 
să și în ce privește 
în exploatare a respectivelor 
obiective.

Ministrul Tadeusz Kunicki 
a arătat că va fi continuată 
colaborarea cu țările socialis
te, partea poloneză folosind 
din experiența lor.

Referitor la relațiile cu 
România, ministrul polonez a 
arătat, într-o scurtă convor
bire cu corespondentul Ager
pres, că există posibilități 
reale în domeniul extinderii 
colaborării directe, subliniind 
că acordul semnat între cele 
două ministere prevede folo
sirea reciprocă a experien
ței. El a precizat că de am
bele părți există dorința de 
a colabora cit mai strâns și 
într-o sferă cit 
tocmai în scopul 
face necesitățile interni 
produse bune, de calitik 
perioară.

© Aproximativ 200 de familii 
de țărani din satul Lara (Ve
nezuela) au ocupat pămînturile 
aparținînd companiei petrolie
re americane „Venezuela Tra
ding". Acțiunea țăranilor a fost 
determinată de lipsa acută de 
terenuri agricole, în timp ce 
companile petroliere americane 
din Venezuela administrează 
mense suprafețe de teren 
care nu le exploatează.

© Potrivit datelor publicate 
de Institutul de Statistică al I- 
taliei, costul vieții a înregistrat 
în luna august a.c. o creștere 
de 5,5 la sută, față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

de amploare
în Vietnamul de sud

al

pe

< Uraganul „Edith", care 
s-a abătut asupra Statelor U- 
nite, a provocat, potrivit unor 
cifre estimative, pagube in valoa
re de 20 milioane dolari. Vite
za vîntului. care a depășit 720 
de kilometri pe oră, și ploile to
rențiale au cauzat cele mai 
mari pagube in orașul Came
ron, statul Luisiana. 6 000 de 
persoane din localitatea menți
onată au rămas fără locuințe.

© In Spania au loc noi ac
țiuni greviste. După cum anun
ță agențiile de presă, 1 400 de 
muncitori de la compania ma
drilenă „Entrecanalesy Tavora" 
au încetat lucrul, cerînd majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de lucru, 
muncitorilor constructori 
Sabadela a intrat în cea 
cincea zi.

Greva 
din 

de-a

© Potrivit unui raport 
Ministerului Industriei și Co
merțului al Irlandei, în cursul 
lunii august a acestui an pre
țurile la produsele alimentare, 
la cele de larg consum și la 
materialele de construcție au 
crescut cu 12 la sută. In același 
timp, continuă să crească rata 
șomajului • în prezent, șapte la 
sută din populația aptă de 
muncă din Irlanda se află în 
căutarea unui post.

@ Consiliul orășenesc 
Los Angeles a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care ce
re președintelui Nixon să sta
bilească o dată certă pentru 
retragerea tuturor trupelor a- 
mericane din Indochina. Rezo
luția se pronunță pentru retra
gerea forțelor S.U.A. din Viet
namul de sud pină la 31 de
cembrie 1971.

din

® La Budapesta a fost sem
nat joi protocolul privind schim
burile de mărfuri pe anul 1971 
djntre R.P. Ungară și R.F. a 
Germaniei.

Vietnamul de sud
SAIGON 17 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Coman
damentului militar de la Sai
gon a anuțat că detașamente 
ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud 
au lansat joi puternice atacuri 
împotriva trupelor saigoneze 
amplasate în zona pădurii U 
Minh, la circa 200 kilometri 
sud-vest de capitala sud-vietna- 
meză. Purtătorul de cuvînt a 
recunoscut că bombardiere gre
le și elicoptere de asalt ame-

ricane au 
unităților 
tr-o situație dificilă. El a men
ționat că pierderile înregistrate 
în timpul acestor lupte de că
tre trupele saigoneze se ridică, 
potrivit agenției France Presse 
la aproximativ 15 la sută din 
efective.

In provinciile septentrionale 
Quang Ngai și Quang Tri, au 
fost semnalate, de asemenea, 
mai multe ciocniri in ultimele 
24 de ore.

intervenit în sprijinul 
saigoneze, aflate în-

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Farsa electorală prin care 
șeful regimului saigonez. ge
neralul Nguyen Van Thieu, 
încearcă să-și asigure reale
gerea în funcția de „preșe
dinte" întîmpină o rezistență 
tot mai puternică din partea 
populației sud-vietnameze. Ac
țiunilor de protest împotriva 
manevrelor lui Thieu și a 
prezenței trupelor americane 
în Vietnamul de sud, acțiuni 
ce au cunoscut o amploare 
tot mai mare in ultimele zile, 
li s-au alăturat cele mai mari 
organizații religioase care de
nunță, la rîndul lor, încer
cările administrației de a re
instala în ’ 
dinte" pe 
Thieu.

Potrivit 
pondentului agenției France 
Presse. incidente violente au 
izbucnit joi la Saigon în fa
ța pagodei An Quang. între 
poliție și studenți. Agenția 
citată relevă că sute de stu
denți au forțat barajele in
stalate de poliție pentru a 
izola pagoda, în fața căreia 
urma să aibă loc o demon
strație de protest împotriva 
farsei electorale. Polițiștii re
gimului au intervenit -u bru
talitate, făcînd uz de gaze 
lacrimogene. Pe dc altă par
te, se relatează că șefii reli
gioși ai pagodei An Quang 
au adresqt budiștilor un me
saj în care le cere să nu 
participe la apropiatele ..ale
geri prezidențiale".

Intr-un comunicat dat pu
blicității. organizația budistă 
Kao Day denunță alegerile 
de la 3 octombrie, deoarece

funcția de „preșe- 
același discreditat

re’.atărilor cores-

ele nu vor fi nici 
democratice, nici 
nu vor duce la încetarea răz
boiului, la restabilirea păcii 
și la reconstruirea țării. Atît 
timp cit generalul Thieu se 
va afla La putere, se arată 
în comunicat, în Vietnamul 
de sud va continua războiul 
agresiv al Statelor Unite.

Din Saigon, agențiile 
presă relatează, totodată, că 
reprezentanți ai bisericii ca
tolice, care, în mod tradi
țional susțineau acțiunile au
torităților lui Thieu, se pro
nunță împotriva actualei ad
ministrații. Pe străzile Saigo- 
nului, transmite agenția 
France Presse. grupuri de ca
tolici. refuzînd să participe 
la alegeri, își ard în piețele 
publice buletinele de vot.

Intr-o corespondență din 
Saigon, trimisul agenției UPI 
relatează că în fața cartie
rului general al bazei mili
tare americane de la Long 
Binh. situată la 29 km nord- 
est de Saigon, au avut loc 
demonstrații antiamericane 
pentru a doua oară în de
curs de cîteva zile. Potri
vit agenției. Ambasada ame
ricană de la Saigon a adop
tat „măsuri de securitate pen
tru personalul militar și ci
vil din Vietnamul de sud". 
Participanții la demonstrațiile 
de la Saigon și line, relevă 
agenția UPI. au cerut retra
gerea imediată a trupelor a- 
mericane din Vietnam, înce
tarea războiului și au con
damnat tentativa generalului 
Thieu de a-și asigura reale
gerea în funcția de șef al 
regimului.

libere, nici 
cinstite și
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Reuniunea „Clubului celor zece44 de la

CEHO
SLOVACA : La U- 
zinele V, I. Lenin 
din Plzen a fost 
construit un nou 
tip de locomotivă 
electrică de ma
nevre, destinată 
activității din tri
aje. Noua locomo
tivă are 2 axe, un 
motor de 960 kWh 
cu o viteză de lu
cru de 30 pină 
80 km/h.

mai mare 
de a satis- 
interne

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Conferința miniștrilor de finan
țe din țările membre ale „Clu
bului celor zece' (principalele 
țări industrializate din lumea 
occidentală), desfășurată miercu
ri și joi la Londra, „a eviden-r 
țiat, după cum subliniază agen
ția France Presse, prăpastia ca
re separă Statele Unite de ce
ilalți nouă membri ai clubului-*. 
Divergențele existente în legă
tură, cu modalitățile de solu-

a crizei monetare occi- 
nici nu au perm’s an- 
unor discuții de fond, 

realizat doar un acord 
privind chestiunile de

ționare 
dentale 
gajarea 
A fost 
limitat
procedură : suplear.ții miniștri
lor de finanțe au fost însărci
nați să pregătească un program 
de lucru asupra problemelor 
urgente. Dificultăți s-au ivit 
însă și în ce privește stabilirea 
ordinii de zi a viitoarelor întîl-

niri ale adjuncților miniștrilor 
de finanțe.

Reuniunea de la Londra a re
levat faptul că partenerii S.U.A. 
din „Clubul celor zece* nu vor 
accepta în nici un caz o reeva
luare generală a monedelor lor, 
cerută de Statele Unite, fără o 
devalorizare a dolarului în ra
port cu aurul. „Orice Iluzie în 
legătură cu această problemă 
trebuie risipită', a declarat mi
nistrul economiei și finanțelor

al Franței, Valery Giseard d'Es- 
taing.

„Nimic nu a fost rezolvat la 
Londra. Americanii sînt deciși 
să nu întreprindă vreo acțiune 
concretă în viitorul apropiat. Ei 
au ferma intenție, afișată în 
mod deschis în timpul lucrări
lor, de a obliga partenerii Ion 
să reevalueze monedele națio
nale, fără ca dolarul să fie a- 
tinsu, scrie cotidianul francea 
„L'Aurore", referindu-se la con
ferința „Clubului celor zece*.
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