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In cursul zilei de sîmbătă, 18 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, nie Verdeț 
și Maxim Berghianu, a continuat vizita de lucru în județul Caraș-Severin. 
De la reședința județului se pleacă la primele ore ale dimineții. Cetățenii 
Reșiței, care pe tot parcursul vizitei de vineri au înconjurat cu multă căl
dură și dragoste pe conducătorul partidului și statului, au dat din nou stră
zilor ..Cetății de foc" imaginea specifică marilor sărbători, prin entuziastele 
și strălucitoarele manifestări populare. In aplauzele și uralele mulțimii, co
loana de mașini străbate centrul orașului, indreptîndu-se spre Caransebeș. 
Vizita secretarului general in municipiul Reșița, prilejuită și de împlinirea 
a 200 de ani de activitate industrială neîntreruptă pe aceste meleaguri, dia
logul fructuos cu activiști de partid și de stat, cu cadre de conducere din 
economia județului, cu muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile 
municipiului, indicațiile date reprezintă un puternic factor mobilizator pen
tru activitatea viitoare a reșițenilor, pentru dezvoltarea continuă, multi
laterală a județului Caraș-Severin.

„.Caransebeș. In aceeași at
mosferă entuziastă, plină de 
căldură, conducătorii de partid 
și de stat străbat arterele prin- 
c p'.:_ ' se? :
treașa populație a venit in în- 
tîmpinarea tovarășului Ni ’-.e 
Ceaușescu. Prin aplauze Și u- 
rale. oamenii muncii își expri
mă nețărmurita bucurie de a a- 
vea în mijlociii lor pe conducă
torul palidului și statului, dra
gostea și recunoștința fată de 
conducerea partidului și sta
tului pentru grija ce le-o 
poartă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți oaspeți sin? invitați să 
viziteze noua uzină în coje 
procesul de producție se desfă
șoară conconi'tent eu lucrările

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.

Doresc în primul rind să vă 
adresez dumneavoastră, între
gului colectiv al Uzinelor „Oțe
lul Roșu', tuturor oamenilor 
muncii din orașul Oțelul Roșu 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central a] parti
dului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului patriei noastre so
cialiste. (Aplauze îndelungate).

Mitingul de astăzi este con
sacrat unui eveniment impor
tant din viața uzinei dumnea
voastră — împlinirea a 175 de 
ani de cînd a început să se pro
ducă metal pe aceste meleaguri. 
Doresc să menționez că în a- 
cești ani uzina a cunoscut o 
dezvoltare continuă — și mai 
cu seamă în anii construcției 
socialiste, cînd producția ei s-a 
mărit de cîteva ori. De aceea, 
doresc să vă felicit atît cu pri
lejul aniversării a 175 de ani 
de existență a uzinei, cît și 
pentru rezultatele bune pe care 
le-ați obținut in anii construc
ției socialismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite). De fapt, u- 
zina dumneavoastră produce 
astăzi aproape tot atît oțel cit 
se producea înainte de război 
ir. întreaga noastră țară. Desi
gur, aceasta arată cît de slab 
dezvoltată era, în trecut, side
rurgia în România, dar, tot
odată, pune în evidență pro
gresele mari pe care uzina dum
neavoastră le-a cunoscut în a- 
ceștț ani. Probabil că pînă in 
1975, uzina va ajunge să pro
ducă chiar mai mult oțel decît 
se realiza în România înaintea 
celui de-al doilea război mon
dial. Aceasta arată ce mari 
perspective de dezvoltare are 
în continuare uzina dumnea
voastră. (Vii aplauze).

Cunoașteți preocuparea parti
dului nostru privind dezvolta
rea siderurgiei, faptul că acor
dăm o mare atenție creșterii 
rapide a producției de metal 
și în special sporirii substan
țiale a producției oțelurilor 
speciale, prelucrării superioare 
a acestora. In cadrul acestui 
program, uzinei ,Oțelul Roșu" 
li revin sarcini importante. Pe 
baza măsurilor suplimentare 
care se elaborează pentru dez
voltarea producției de oțel Și 
asigurarea economiei noastre 
naționale-cu profile cit mai co
respunzătoare necesităților, u- 
zîna dumneavoastă urmează să 
cunoască în următorii ani o 

DIN SUMAR: :
- _ _-------------------- - ---_____— H

■ 
• Ședința Consiliului Național al Radioteleviziunii Române; „Ziua cea mai * 
lungă" (serial); Programul de radio și TV, note, informații -— în pagina ■ 
a 3-a • Din țările socialiste; Președintele Nixon a primit pe ambasadorul ■ 
României la Washington; In Vietnamul de sud continuă acțiunile protesta- ■ 

tare; Pe scurt — în pagina a 4-a

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

de construcții și montaj. La in
trare se află o imensă pancartă 
pe care este înscrisă urarea 
„Bine ați venit in mijlocul nos
tru. iubiți conducătaii de partid 
și de stat”. Muncitori și munci
toare înconjoară pe oaspeți și 
le oferă buchete muri de flori. 
Sint de față ministru] industri
ei construcțiilor de mașini. loan 
Avram, primul secretar al Co
mitetului orășenesc Caransebeș 
a] P.C.R.. Nicolae Magda, și co
lectivul de conducere al uzinei.

Vizita in întreprindere începe 
cu o prezentare a profilului u- 
nității și a stadiului de con
strucție. Prin intermediul unor 
grafice și machete, directorul 
uzinei, jng. Vasile Uscat, arată 
că. în final, întreprinderea va 

dezvoltare mai rapidă decit se 
avea inițial în vedere. Va tre
bui. fără îndoială să se acorde 
o atenție mai mare moderni
zării mai accelerate a produc
ției. inclusiv a oțelăriei și, o 
dată cu creșterea și diversifi
carea producției, să se îmbu
nătățească și condițiile de mun
că ale celor ce lucrează aici. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Cunoscînd rezultatele bune 
obținute de colectivul uzinei 
atir în cursul cincinalului care 
a trecut, cît și în primele opt 
luni ale noului cincinal — fap
tul că planul de producție a 
fost realizat în această perioa
dă în proporție de 103 la sută
— am deplina convingere că 
și sarcinile sporite ce revin co
lectivului dumneavoastră vor fi 
realizate cu succes. De aceea, 
doresc să vă felicit pentru re
zultatele bune obținute atît în 
cincinalul trecut, cît și în pri
mele opt luni ale acestui an
— și să vă urez succese și mai 
mari în viitor. (Aplauze înde
lungate).

Așa cum s-a spus aici, o da
tă cu dezvoltarea uzinei, în anii 
socialismului s-au îmbunătățit 
continuu condițiile de viață a- 
le oamenilor muncii din între
prindere și din oraș. Vechea 
comună — sau mai bine zis, 
vechiul sat — a devenit astăzi 
un oraș cu peste zece mii de 
locuitori. S-au ridicat aici o 
serie de obiective social-cultu- 
rale — și, fără îndoială, că și 
în cursul acestui cincinal va 
continua să se dezvolte atît con
strucția de locuințe, cît și de 
instituții și așezăminte de inte
res social și cultural — ceea ce 
\a contribui la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oameni
lor muncii. (Aplauze puternice). 
Toate acestea fac parte din pro
gramul general elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui nostru pentru dezvoltarea 
într-un ritm rapid a industri
alizării socialiste a țării, care 
să permită apropierea Româ
niei de țările avansate din 
punct de vedere economic, să a- 
sigure ridicarea patriei noastre 
la un nivel econom ico-soc: al tot 
mai înalt, condiții tot mai bune 
de viață întregului popor. A- 
cestea sînt, de fapt, înseși o- 
bîectivele făuririi societății so- 
cialiste multilateral dezvoltate, 
care asigură bunăstarea și fe
ricirea tuturor celor ce mun

produce anua] 66 000 tone con
strucții metalice pentru hale 
industriale și pentru alte nevoi 
ale economiei naționale, precum 
și diferite ansamble sudate 
pentru construcția de mașini. 
In prezent, uzina este intrată 
parțial în funcțiune pentru o 
capacitate anuală de 20 000 de 
tone.

Se vizitează prima hală de 
producție intrată în funcțiune. 
Ea ocupă o suprafață de a- 
proximativ 45 000 mp pe care 
sint amplasate utilaje moder
ne, purtând în marea lor ma
joritate marca unor uzine con
structoare de mașini din țară. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Continuare in pag. a 2-a) 

cesc. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Fără îndoială, realizarea o- 
biectivelor trasate de Congre
sul al X-lea al partidului cere 
eforturi serioase din partea în
tregului popor, și, în primul 
rînd, cere o activitate intensă 
din partea clasei noastre mun
citoare, care, de altfel, a răs
puns întotdeauna cu cinste che
mării partidului și deține ro
lul principal în întreaga operă 
de făurire a socialismului în 
România. (Aplauze puternice).

In activitatea noastră au exis
tat, desigur, și unele lipsuri, 
s-au săvîrșit și greșeli. Mai a- 
vem încă multe lucruri de îm
bunătățit, inclusiv în uzina 
dumneavoastră, unde trebuie 
perfecționată -activitatea atît pe 
tărimul investițiilor, al gospo
dăririi eficiente a mijloacelor 
pe care le aveți la îndemînă, 
cît și în ce privește utilizarea 
mai bună a capacității oameni
lor muncii. Aveți aici un co
lectiv cu bune tradiții, cu o 
calificare înaltă și considerăm 
că aportul lui la dezvoltarea 
economiei naționale trebuie să 
fie pe măsura experienței și 
capacității sale. De aceea co
mitetului de partid și comitetu
lui oamenilor muncii pentru 
conducerea activității economice 
și sociale a întreprinderii le 
revine sarcina de a lua toate 
măsurile pentru a uni eforturile 
întregului colectiv în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a însemnatelor preve
deri din actualul cinci
nal. Am ferma convingere 
că vor fi realizate în întregi
me toate aceste sarcini. (Aplau
ze îndelungate).

Cunoașteți preocupările parti
dului și guvernului țării noastre 
privind perfecționarea tuturor 
laturilor vieții sociale, măsuri
le adoptate de Comitetul Exe
cutiv în luna iulie a acestui an 
pentru îmbunătățirea activității 
politice-educative. Toate aces
te măsuri sînt chemate să con
tribuie la ridicarea conștiinței 
socialiste a poporului nostru, 
să asigure ca, o dată cu dezvol
tarea economiei, să crească și 
nivelul politic și de cultură, de 
cunoștințe științifice al între
gului popor, ca fiecare membru 
al societății noastre socialiste 
să poată participa în mod ac-

(Continuare in pag. a 2-a)
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O lăudabilă acțiune 
a tinerilor

Alaltăieri către amiază, du
pă prestarea "unui schimb a- 
proape complet, un grup de 
tineri entuziaști, harnici, a- 
parțdnînd organizațiilor 
U.T.C. de Ia mina Uricani au 
răspuns prezent lăudabilei 
acțiuni întreprinse pe Itine-

Atitudinea însoțitorului 
meu începea să mă nemul
țumească de-a bineJea. Afla
sem de la el orice, în afară 
de ceea ce mă interesa. Cînd 
întrebam cine este autorul 
valoroaselor dispozitive care 
aduceau economii atît de în
semnate pentru exploatare, a- 
bia catadixea să răspundă j

— Despre inovator nu se 
poate spune mare lucru...

Bărbatul acesta, al cărui 
nume nu-1 știm, căci îmi fu
sese prezentat în mare gra
bă de către un tovarăș din 
comitetul de partid al explo
atării, mă punea în încurcă
tură. Intenționasem să discut 

DARURI
OAMENILOR

cu inovatorul, despre care 
știam că este autorul a nu
meroase dispozitive, multe a- 
plicate, altele în faza de stu
diu. Venisem să scriu despre 
munca inovatorului acela 
harnic și priceput, cum de 
reușise să rezolve șablonul 
metalic pentru amenajarea 
puțurilor care ușurează atît 
munca minerilor, care scur
tează timpul de execuție. 
Cînd colo, tocmai despre as
ta nu puteam să scriu, căci 
dădusem peste unul care a- 
firma sus și tare că tot ce a 
realizat acel om nu-i aparți
ne exclusiv, colectivului îi 
revenea meritul esențial. 
Vorbea cu nebănuită satis
facție despre brigăzile secto
rului, despre oameni, dar ni
mic despre inovator, nimic 
despre pulverizatorul de pe 
transportoarele cu raclete, 
parcă ar fi fost un fleac di
minuarea prafului șilicogen, 
nimic din toate astea cîte vor 
fi fost, în anii lui de muncă 
și care, îndeobște, i-au adus 
succese, nimic despre toate 
astea. Omul meu ocolea gri
juliu subiectul, ca pe o co
moară, aș zice, hotărît parcă 
să-și susțină discret și fidel 
teoria, cum că inițiativa a 
fost a altora și că, așa-zisul 
„inovator” a făcut numai niș
te calcule simple, ca acelea 
legate de bandajul metalic 

rariul subteran în scopul co
lectării cuprului. „Brigada” a 
ieșit la ziuă abia la ora 18, 
cu o „recoltă" frumoasă, însă: 
1 100 kg de cupru, cabluri 
uzate de la orizonturile 500 
și 580, prin aceasta sarcina 
anuală de colectare a meta

pentru betonarea puțului. 
Grăbise ritmul lucrărilor, mi 
se spusese, redusese forța de 
muncă, și așa, destul de cos
tisitor, la o asemenea lucra
re... însoțitorul meu mi-a a- 
rătat. cu o tanderețe de în
drăgostit, fiecare galerie lu
crată de acei deschizători de 
drumuri în adînc, dar a re
ușit să treacă sub tăcere a- 
devăratul talent și dăruirea 
de sine a inovatorului. In a- 
semenea situații, ai un sen
timent confuz. Și parcă era 
un făcut. Ca să-mi întăreas
că și mai mult convingerea 
pe care o aveam despre felul 
lui de a fi, se opri locului, 

cercetă atent lucrarea de re- 
betonare din galeria orizon
tului 14, unde trebăluia bri
gada lui Borș.

— Borș dragă, canalul de 
scurgere cui îl lași ? Mai ve
rif ică-ți o dată planul de lu
cru !

Borș n-a mai apucat să 
răspundă. Pînă să se desme- 
ticească noi eram departe.

— Măi, tovarășe, îi zic e- 
nervat, apucîndu-1 strîns de 
braț, ia spune drept, știi sau 
nu știi cum și-a făcut mai
strul Niedermayer dispoziti
vele ?

însoțitorul își desprinse mi
na din strînsoare și se uită 
la mine. îmi zîmbea intr-un 
fel anumit, parcă a complici
tate, cu modestie și cu acea 
ironie inconfundabilă cu ca
re privește întotdeauna un 
adevărat „coborîtor al adin- 
culuir 
de la ziuă, punîndu-mă 
și mai mare încurcătură.

— Ei, și dumneata... A 
cut niște calcule acolo...

Hotărît lucru trebuia 
dau de inovator, altfel pier
deam timpul de pomană. Um
blam în urma însoțitorului cu 
inima grea și tristă, ca și 
cum aș fi pierdut o mare

pe oamenii „exaltați”
‘ in

fă-

să

(Continuare in pag. a 3-a)

lelor vechi fiind realizată a- 
proape în întregime. Se cu
vin menționate numele ute- 
ciștilor vrednici ca Petru Fă
gaș, loan Cserghezan, Ludo
vic Ghiurițan, Ion Firiza. Ion 
Țigantelea, Luciu Iacobescu 
și Ion Popescu.

Astăzi, prima zi a Festivalului

„SAR
Inițiat cu un an în urmă de 

către Comitetul pentru cultură 
și artă al județului Hunedoara, 
Consiliul județean al sindica
telor și Comitetul județan al 
U.T.C. în scopul realizării u- 
nei ample treceri în revistă a 
forțelor cultural-artistice care 
activează pe meleagurile hu- 
nedorene, cît și, mai ales, pen
tru realizarea unei vaste și de 
prestigiu acțiuni educative, Fes
tivalul „Sarmis” își conturea
ză de la an la an un profil 
distinct și modalități proprii 
de exprimare. Anul acesta pro
gramul festivalului a fost sub
stanțial îmbogățit și diversificat-, 
incluzînd manifestări de am
ploare, acțiuni variate și deose
bit de atractive între care a- 
mintim „Tîrgul meșterilor popu- 
lari“ reunind creatori de fru
mos din diverse județe ale ță
rii, simpozioanele cu partici
pări prestigioase, spectacole de 
teatru și de estradă, întîlniri 
științifice, mese rotunde, dez-

ULTIMELE
Miercuri după-amiază la se

diul comitetului de partid al 
E.M. Paroșeni s-a întrunit 
întreg activul din cadrul ex
ploatării, membrii comitetu
lui de partid, ai comitetului 
sindicatului și ai comitetului 
U.T.C., în scopul stabilirii 
celor mai bune căi de pregă
tire a fiecărui om al minei 
pentru traducerea in viață a 
hotăririi privitoare la trece
rea la programul de lucru de

SINDICATELE 
prezentă activă 

în procesul complex 
de dezvoltare 

a conștiinței socialiste 
a maselor

„Sarcini deosebit de importante revin sindi
catelor in dezvoltarea conștiinței socialiste a 
celor ce muncesc, în educarea acestora în spi-
ritul idealurilor

Parte integrantă a complexu
lui organism social-politic al 
patriei, avind un rol și atri
buții precise și crescînde în ca
drul acestuia, sindicatele din 
întreaga țară sînt total anga
jate în efortul general destinat 
înfăptuirii recentelor măsuri a- 
doptate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii.

In prezent, grupele sindicale, 
comitetele sindicatelor și con- 

bateri ș.a.m.d. După cum a- 
rătam și cu alt prilej, artiștilor 
amatori și profesioniști din Va
lea Jiului li s-a rezervat de 
data aceasta o substanțială 
participare, mai apropiată po
tențialului existent. Astfel, din 
cele peste 55 de acțiuni, mai 
mult de 15 se vor consuma cu 
sprijinul nemijlocit al forțelor 
cultural-artistice din Valea Jiu
lui. Publicul de la noi va avea 
prilejul să opteze între concer
tul fanfarelor și spectacolele 
Teatrului „Valea Jiului”, între 
spectacolul brigăzilor artistice 
de agitație (care va fi televi
zat) și expoziția de pictură și 
grafică a Filialei locale a U.A.P., 
între gala de filme realizate de 
cinecluburile din județele Ti
miș, Caraș-Severin și Hunedoa
ra, recitalul actorului craio- 
vean Tudor Gheorghe etc. etc.

Ediția a H-a a Festivalului 
cultural-artistic „Sarmis” se

(Continuare in pag. a 3-a)

PREGĂTIRI
6 ore. S-au stabilit sarcini 
pentru fiecare membru de 
partid în așa fel ca. in timpul 
care a mai rămas pînă la 
aplicarea noului sistem, să se 
clarifice toate aspectele pro
blemei, pentru înțelegerea de 
către întregul colectiv a a- 
vantajelor, a eficacității in
troducerii schimbului redus, a 
modului de acționare în noua 
conjunctură organizatorică.

comuniste.

(Din cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con

gresul sindicatelor)

siliul nistru municipal, sub în
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid, se găsesc în 
acțiunea de dezbatere a acti
vității de educare a maselor 
și a măsurilor de îmbunătăți
re a muncii de viitor. Evi
dent. această importantă acțiu
ne se desfășoară pe fundalul 
indicațiilor și al ideilor cuprin
se în propunerile și expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
De aici nevoia ca aceste do
cumente, care dau un cadru 
larg de afirmare sindicatelor 
în viața politică și socială a 
colectivelor de muncă, să fie 
bine însușite, aprofundate de 
activul sindical, de toți mem
brii de sindicat, deoarece ele 
vor sta la baza întregii acti
vități politice și cultural-edu
cative pe care acestea o des
fășoară.

Realizarea acestui deziderat 
își are sursa de bază în ana
liza profundă și temeinică a 
muncii politice desfășurate pî
nă în prezent, în dezvăluirea 
cu exigență și curaj a lipsu
rilor care s-au manifestat în 
activitatea fiecărui organ sin
dical, în găsirea de noi po-

Gavrilă DAVID, 
președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor

(Continuare in pag. a 3-a)
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CARAȘ-SEVERIN

privind conferirea ordinului „23 August11 
clasa I Uzinei „Oțelul Roșu11

Apreciind contribuția deosebită adusă la industrializarea țării și participarea activă a 
colectivului Uzinei „Oțelul Roșu" la opera de construire a so cialismului în patria noastră, 
cu prilejui aniversării a 175 de ani de activitate neîntreruptă a uzinei,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

decretează:
Se conferă Ordinul .23 August** clasa I, Uzinei „Oțelul Roșu**.

(Urmare din pag. IJ

discută cu muncitorii asupra u- 
nor probleme legate de proce
sul de producție, de condițiile 
de muncă și de viață, se in
teresează de stadiul îndeplini
rii primelor sarcini de plan și 
recomandă constructorilor de 
mașini să aibă tot timpul .în 
atenția lor folosirea rațională 
a mașinilor cu care lucrează, 
a suprafețelor destinate proce
sului tehnologic, în vederea 
sporirii productivității muncii 
și a producției de construcții 
metalice.

Aveți posibilități, spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu. să de
pășiți producțiile planificate.

In legătură cu viitoarele con
strucții care vor întregi uzina 
în următoarele etape de dez
voltare din actualul plan cin
cinal — alte 5 hale de produc
ție. o fabrică de oxigen cu o 
capacitate de 250 metri cubi 
pe oră, o centrală termică — 
. aspeții sint informați că lu
crările se desfășoară din plin, 
corespunzător graficului de pro
ducție la zi.

Apreciind succesele de pînâ 
acum, secretarul general reco
mandă constructorilor să gă
sească cele mai bune soluții 
pentru scurtarea termenelor de 
intrare in funcțiune a tuturor 
obiectivelor industriale prevă
zute pentru această uzină, să 
se îngrijească din timp de con- 
tinuarea lucrărilor în același 
ritm ș: pe timpul iernii, să fo
losească pe scară largă prefa
bricatele. care asigură o pro
ductivitate mare în construcții.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat 
sînt înconjurați din nou de 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinei. Secretarul gene
ral al partidului Ie mulțumeș
te pentru primirea călduroasă, 
făcută, le urează noi succese 
în muncă, multă sănătate și 
fericire.

Sosind in comuna Obreja. 
oaspeții sint întâmpinați la in
trare de tineri călăreți ce poar
tă cu mîndrie pe piepturi pan
glica tricoloră. Fete și flăcăi 
în costume naționale înconjoa
ră — ca un adevărat briu viu 
— pe secretarul general al 
partidului. Primarul comunei. 
Todor Drăgan, adresează cu
vinte de bun venit. Un bătrin 
țăran cooperator, Ion Țîțon, o- 
feră. după datina străbună, pli
ne și sare.

întreaga suflare a comunei, 
precum și țăranii cooperatori 
din saiele din preajmă își ex
primă, prin puternice urale și 
ovații, sentimentele de profundă 
recunoștință și dragoste față de 
partid și conducătorul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Adresîndu-se secretarului ge
neral, președintele cooperativei, 
ing. Petru Seva, înfățișează dez
voltarea unității, preocupările 
și perspectivele marii lor gos
podării. C.A.P. Obreja are un 
profil complex — agricol, zo
otehnic și pomicol.

Obrejenii vorbesc cu satisfac- 
ție și despre dezvoltarea comu
nei ]or. unde 95 la sută din ca
se sînt noi; unde s-au cons
truit in ultimii ani 4 școli. 4 
cămine, două complexe comer
ciale.

Țăranii cooperatori își iau un 
călduros rămas bun de la 
oaspeți, ovaționând, aplaudând, 
rostind cu dragoste numele se
cretarului general al partidului.

In dar. sint oferite frumoase 
ștergare și costume naționale, 
cusute în fir, în motive speci
fice folclorului bănățean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urează locuitorilor comunei 
multă sănătate, fericire, succese 
tot mai mari.

In vechiul centru muncito
resc Oțelul Roșu, al cărui tre
cut, prezent și viitor s-au legat 
și se leagă organic de existen
ța uzinei ce-i poartă numele, 
oamenii muncii români, ger- 
maiy, maghiari și de alte na
ționalități, care lucrează aici, 
înfrățiți în muncă și în idealuri, 
primesc cu deosebită căldură 
și bucurie pe secretarul gene
ral al partidului, venit în mij
locul lor pentru a sărbători îm
preună împlinirea a 175 de ani, 
de existență a metalurgiei pe 
aceste meleaguri.

La intrarea în Uzina „Oțelul 
Roșu", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ceilalți conducători 
de partid și de stat sînt salutați 
de Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice. Ion Coz- 
muță, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid, de 
membri ai comitetului de direc
ție și ai comitetului de partid, 
de reprezentanți ai organelor 
locale și de numeroși siderur
gici.

Directorul uzinei, inginerul 
Otto Takacs, prezintă succesele 
cu care colectivul întreprinderii 
cinstește aniversarea, face un 
scurt istoric al evoluției produ
cerii și prelucrării metalului, 
transformărilor petrecute în 
viața unității și a celor care 
muncesc aici. O mică expoziție 
prezintă produsele pe care le 
fabrică metalurgiștii Oțelului 
Roșu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile făcute de 

-colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de aici în do
meniul realizării de instalații, 
dispozitive și diferite utilaje 
prin mijloace proprii, cu ajuto
rul cărora au fost moderniza
te și perfecț?onate faze tehno
logice Și s-u obținut c produc
tivitate sporită. Secretarul ge
neral al partidului felicită pe 
unii dintre inventatorii și ino
vatorii prezențl

In continuare, este vizitată 
oțelăria. Secretarul general, ce
ilalți oaspeți, asistă la elabora
rea unei șarje de oțel la cup
torul nr. 1 de către echipa mai
strului Gh. lorgan și a prim-to- 
pitoruluî Gh. Vasiloaie.

In continuare, se vizitează ha
la laminorului de platine, unde 
se realizează semifabricat? pen
tru producerea tablei subțiri la
minate la cald, folosită în di
verse domenii ale economiei.

In fața machetei uzinei, are 
loc o discuție referitoare la 
perspectivele de dezvoltare în 
actualul cincinal a acestei bă
trâne, dar astăzi întinerite ve
tre industriale, modul cum se 
transpun în viață indicațiile 
deosebit de importante pe ca
re le-a dat secretarul general 
al partidului la întîlnirea cu 
lucrătorii și cadrele de condu

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

cere din întreprinderile meta
lurgice și constructoare de 
mașini din luna aprilie a aces
tui an, cu privire la necesitatea 
dezvoltării Uzinei Oțelul Roșu, 
pentru ca ea să-și aducă o con
tribuție tot mai substanțială la 
asigurarea cu metal a econo
miei noastre naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă conducerii ministe
rului și uzinei să ia toate mă
surile pentru realizarea inves
tițiilor prevăzute în actualul 
cincinal, fapt oare va contri
bui la asigurarea unei produc
ții sporite de oțel, într-o gamă 
mult diversificată. In același 
timp, s-a indicat să se găsească 
cele mai corespunzătoare solu
ții pentru utilizarea cu maxi
mum de eficiență economică a 
vechilor construcții. Este apre
ciat faptul că noile instalații 
de la Oțelul Roșu vor fi pro
iectate de către institutele noas
tre de specialitate și că marea 
majoritate a utilajelor vor fi 
realizate de industria noastră 
constructoare de mașini.

In încheierea vizitei, gazdele 
roagă pe secretarul general al 
partidului să semneze pe pri
ma pagină a cărții de onoare 
a uzinei „Oțelul Roșu“, dedicată 
aniversării a 175 de ani de me
talurgie pe aceste meleaguri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
scrie: „Cu prilejul împlinirii 
a 175 de ani de existență a u- 
zinei și pentru realizările ob
ținute în producție în anii con
strucției socialismului, adresez 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor întregului colectiv 
precum și conducerii uzinei 
„Oțelul Roșu" cele mai calde 
felicitări și le urez noi și în
semnate succese în îndeplinirea 
sarcinilor mari și de răspun
dere ce le revin în actualul cin
cinal, multă sănătate și feri
cire11.

In semn de amintire a vizi
tei făcute în acest moment a- 
niversar, direotoru] uzinei în- 
mînează secretarului general al 
partidului, în numele colectivu
lui de siderurgiști, un album 
cuprinzînd imagini din istori
cul întreprinderii, al mișcării 
muncitorești de pe Valea Bis
tre i.

Este, de asemenea, oferită o 
minunată vază, sculptată cu 
măiestrie de metalurgistul Mir
cea Munteanu, urmaș al unei 
vechi famliii de siderurgiști din 
uzină, reprezentând un topitor 
turnînd o probă de oțel.

Pe tot parcursul vizitei, în 
uzină, metalurgiștii primesc cu 
o deosebită căldură pe secreta
rul general al partidului. O- 
țelari, laminoriști, tineri 'și 
vârstnici, oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de 
flori, îi urează multă sănătate, 
îi mulțumesc pentru cinstea fă
cută de a le vizita întreprin
derea. pentru grija neobosită 
față de condițiile lor de mun
că și de viață — vom răspunde 
prin fapte, prin noi succese în 
muncă acestei griji, spun oa
menii.

In hala de bare trase, are 
loc un miting consacrat săr
bătoririi a 175 de ani de side
rurgie la Oțelul Roșu.

Apariția la tribună a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 

Gheorghe Maurer, a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
este întâmpinată cu puternice 
și îndelungi aplauze, cu ova
ții și urale.

Mitingul este deschis de to
varășul Trandafir Cocârlă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin aj P.C.R.

Sub cupola vastei hale, ră
sună minute în șir „Ceaușescu 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul1*.

Are loc solemnitatea înmî- 
nării unor ordine și titluri ale 
Republicii Socialiste România, 
conferite cu prilejul aniversa
rii a 175 de ani de activitate 
neîntreruptă a uzinei, pentru 
contribuția adusă la industria
lizarea țării și participarea ac
tivă la opera de construire a 
socialismului în patria noastră.

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 
tovarășul Constantin Stătescu, 
a dat citire decretelor Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România prin care se 
conferă Ordinul ,23 August" 
clasa I Uzinei „Oțelul Roșu", 
precum și titlu] de Erou al 
Muncii Socialiste și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul1* to
varășului Ilie A. Lințu.

De asemenea, prin Decret al 
Consiliului de Stat, pentru me
rite deosebite în muncă, cu pri
lejui aniversării a 175 de ani 
de activitate neîntreruptă a U- 
zinei „Oțelul Roșu" au fost con
ferite 30 de ordine ale Repu
blicii Socialiste România și 60 
de Medalia Muncii unor mun
citori, maiștri, ingineri, tehni
cieni, economiști, funcționari, 
unor foști muncitori ai uzinei.

Au luat apoi cuvîntul Otto 
Takacs, directorul Uzinei ..O- 
țelul Roșu". Ilie Lințu, maistru 
principal la secția oțelărie, 
Victor Hovancsak, muncitor Ia 
Uzina „Oțelul Roșu“ și Silvia 
Margan, profesoară la liceu] din 
Otelul Roșu.

Primit cu puternice a- 
plauze, în aclamații și ovații, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu atenție, cu un deose
bit interes de cei prezenți. care 
au subliniat-o în dese rînduri 
cu îndelungi aplauze, cu pu
ternice ovații și urale, expri- 
mîndu-și unanim dragostea lor 
față de partid, de conducerea 
sa, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de Re
publica Socialistă România. 
Participanții la miting manifes
tă în același timp adeziunea 
lor totală la politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărârea de a 
milita în spirit comunist, revo
luționar la edificarea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

După vizita de la Uzinele 
„Oțelul Roșu", conducătorii de 
partid și de stat se întorc la 
Caransebeș, unde sînt întâm
pinați cu vibrante simțăminte 
de dragoste.

In ovațiile mulțimii care se

află de-a lungul străzilor, fn 
ciuda ploii care nu contenește, 
oaspeții se îndeaptă spre piața 
centrală a orașului, împodo
bită sărbătorește. Aici, se află 
numeroși localnici care au ți
nut să salute, din toată inima, 
pe conducătorii partidului și 
statului. j

O gardă de onoare, formată 
din militari ai forțelor noastre 
armate, din membri ai gărzilor 
patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru a- 
părarea patriei, prezintă onorul 
comandantului suprem al for
țelor noastre armate. i

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește raportul ș» trece în 
revistă garda de onoare.

Miile de oameni ai muncii, 
aflați în piață, flutură buchete 
de flori, scandează numele con
ducătorului iubit al partidului 
și poporului nostru, adresează 
urări la adresa P C.R. și a pa
triei socialiste.

In cursul dupâ-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilal
ți conducători de partid și de 
6tat, s-au înapoiat în Capitală.

Pe aeroportul Săneasa erau 
de față tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Dumitru Popescu, Mihai Gere, 
Vasile Patilineț. Ion Stănescu.

Vizita de lucru făcută timp 
de trei zile de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți conducă
tori de partid și de stat în 
județele Mehedinți și Caraș-Se
verin s-a desfășurat în atmos
fera însuflețitoare a puternicu
lui entuziasm patriotic, a pri
mirilor pline de căldură și dra
goste pe care zeci și zeci de 
mii de oameni ai muncii — 
români, germani, maghiari, sîrbi 
— de pe aceste frumoase me
leaguri ale țări le-au făcut oa
speților dragi. Asemeni tuturor 
întâlnirilor secretarului general 
cu cei ce muncesc din Ditria 
noastră, și acestea au demon
strat în mod strălucit unita
tea de nezdruncinat dintre 
partid și popor, faptul că *oti 
fiii pămîntului românesc, fără 
deosebire de naționalitate văd 
în Partidul Comunist Român 
exDonentul aspirațiilor lor vi
tale. conducătorul încercat pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Am fost martorii unor emo
ționante manifestări de stimă, 
prețuire și dragoste profundă 
față de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovaiășul 
Nicolae .Ceaușescu, expresie a 
simțămintelor nutrite de între
gul nostru popor.

Oamenii muncii din județele 
Mehedinți și Caraș-Severin și-au 
reafirmat și cu acest prilej ho
tărârea de a-și spori eforturile, 
alături de cei ce muncesc din 
întreaga țară, pentru a da viață 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al X-lea al partidului, de 
a înfăptui neabătut politica in
ternă și externă a partidului și 
guvernului, pusă în slujba în
floririi României socialiste, a 
cauzei socialismului și păcii.

(Agcrpres)

Președintele 
Consiliului de Stat. 

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
privind conferirea titlului

de „Erou al Muncii Socialiste11
Cu prilejul aniversării a 175 de ani de activitate neîntreruptă a Uzinei „Oțelul Roșu* 

din județul Caraș-Severin,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

decretează:

Pentru merite deosebite în întreaga activitate desfășurată in anii construcției socialiste 
a țării și pentru contribuția personală adusă Ia dezvoltarea Uzinei „Oțelul Roșu" se con
feră titlul de „Erou al Muncii Socialiste* și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășu
lui Ilie A. Lințu, maistru principal la secția otalărie a Uzinei „Oțelul Roșu".

Președintele 
Consiliului de Stat. 

NICOLAE CEAUȘESCU

Un program 
susținut 

de
modernizare 

a magazinelor
Sistemul de desfacere a bu

nurilor de consum prin autoser
vire câștigă tot mai muli teren 
în rețeaua comerciaiă a muni
cipiului. Cel mai bine se pre
tează la sistem comerțul cu 
produse alimentare. La O.C L. 
Alimentara Petroșani s-a înțe
les bine acest lucru și, în ul
timii cinci ani de activitate, 
acțiunea de modernizare a re
țelei a fost orientată cu precă
dere spre acest sistem rapid și 
economic.

Ultimul magazin amenajat cu 
autoservire este magazinul a- 
limentar 79 din Uricani. Cu a- 
cesta, numărul total al autoser
virilor cu profil alimen
tar din municipiu se ri
dică Ia 11, din care 7 au 
fost reprofilate în ultimii 5 ani. 
E poate cea mai bună destina
ție care li s-a putut da credite
lor de mică mecanizare pe ca
re statul Je acordă întreprinde
rilor. Despre eficiența economi
că a acestei acțiuni la O.C.b. 
Alimentara Petroșani s-ar pu
tea vorbi concludent în cifre 
căci volumul de vânzări a spo
rit în fiecare dintre aceste ma
gazine paralel cu salariul rea
lizat de lucrătorii lor. Dar ne
am propus să spunem doar câ
teva cuvinte frumoase desm-e 
această acțiune susținută și în
cununată de succes. Se realizea
ză prin ea un multiplu cîștig. 
Cîștigă asepctul străzii, căci toa
te sînt amplasate pe artere 
principale, și fața străzii prin
cipale. personalitatea ei fiind 
dată în ultimul rînd de vitrine
le magazinelor pe care le găz
duiește. Cîștigă O.C.L.-ul prin 
sporirea volumului de desface
re și cîștigă cumpărătorul a- 
vînd la dispoziție posibilități 
mai rapide de servire.

(Urmare din pag. 1)

tiv, în deplină cunoștință, la 
o.năuce.ca societății, a tuturor 
demeniiloi de activitate. In fe
lul acesta dezvoltarea patr.ei 
noastre va fi realmente rodul 
activității conștiente a întregu
lui popor cere, stăpîn pe des
tinele sale, își făurește viitorul 
așa cum îi dorește. (Aplauze 
îndelungate, puternice).

Cunoașteți, de asemenea, ac
tivitatea internațională a parti
dului și guvernului patriei noa
stre. Știți că întotdeauna parti
dul nostru a considerat că între 
sarcinile naționale și cele inter
naționale există o strânsă uni
tate dialectică. Preocupîndu-se 
permanent de dezvoltarea cu 
succes a societății noastre soci
aliste — cere constituie sarci
na sa fundamentală — partidul 
nostru comunist răspunde, toto
dată. și îndatoririlor sale inter- 
na! tonale.

Trebuie să dezvoltăm colabo
rarea cu țările socialiste cu 
partidele comuniste, cu toate 
forțele antiimperialiste. sâ con
tribuim la creșterea influenței 
și prestigiului socialismului în 
lume, la asigurarea pârii și co
laborării intre popoare. (Vii a- 
plauze). De altfel, uzina dum

neavoastră are nu numai o ex
periență îndelungată în produ
cerea metalului, ci și o veche 
și bogată istorie de luptă re
voluționară. încă în 1848 s-a 
constituit aici Asociația de în
trajutorare a muncitorilor, iar 
cu 20 de ani mai tîrziu, în 1868, 
s-a afiliat Asociației generale 
a muncitorilor, care avea le
gături cu Internaționala I. A- 
veți deci tradiții nu numai în 
producerea metalului, ei și tra
diții revoluționare, de luptă 
împotriva esupririi capitaliste, 
imperialiste, pentru dreptate 
aocială și națională, pentru o 
viață mai bună (Aplauze puter
nice). Nu aș putea, de aseme
nea, să nu menționez că în 
1918 muncitorii de la „Oțelul 
Roșu* s-au pronunțat pentru 
unirea cu România, pentru for
marea statului nostru național 
unitar. (Aplauze puternice, în
delungate).

Știm că în anii ilegalității 
„Oțelul Roșu* a constituit în
totdeauna un puternic centra 
muncitoresc, revoluționar, iar 
după 23 August a jucat, alături 
de celelalte centre revoluționa
re din această parte a țării, un 
rol important attf în lupta pen
tru cucerirea puterii politice, 
cât și în edificarea societății so

cialiste. Iată, de ce am deplina 
încredere că întregul colectiv 
al Uzinelor „Oțelul Roșu* va 
ști să-și realizeze în cele mai 
bune condițiună sarcinile de 
producție și, totodată, sâ tran
spună cu cinste în viață hotă
rârile partidului nostru privind 
imbunătățirea activității politi- 
co-ideok>gice, dezvoltarea con
științei socialiste a tuturor ce
lor ce muncesc. (Vii aplauze). 
Aveți o organizație de partid 
care numără circa 1 100 de 
membri, un colectiv puternic 
care știe să unească eforturile 
tuturor oamenilor muncii din 
uzină. Sînt convins că în frun
te cu comuniștii. întregul dum
neavoastră colectiv își va în
deplini sarcinile mari ce îi re
vin și, totodată, își va aduce 
contribuția la dezvoltarea soli
darității cu oamenii muncii de 
pretutindeni, la lupta tuturor 
forțelor antiimperialiste pentru 
progres social și pace. (Aplauze 
prelungite).

Aș dori să adre&ez felici
tări in-tregului colectiv de la 
-Oțelul Roșu* pentru distincția 
acordată astăzi de Consiliul de 
Stat. Considerăm că prin deco
rarea uzinei cu Ordinul „23 
August* clasa I. am decorat 
întregul ei colectiv, că aceasta 

constituie o apreciere pe care 
partidul și statul nostru o dau 
muncii depuse de toți cei ce 
lucrează în această uzină. (A- 
plauze prelungite, urale).

Doresc, de asemenea, să fe
licit pe tovarășul distins as
tăzi cu titlul de Erou al Mun
cii Socialiste, pe ceilalți tova
răși cărora li s-au înmânat, cu 
acest prilej, — sau li se vor 
înmîna în zilele următoare — 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România; le urez 
tuturor noi și mari succese în 
activitatea lor 1 îmi exprim 
speranța că aceste distincții 
vor fj înțelese atît ca o apre
ciere a activității desfășurate 
pînă acum, cit și ca o expresie 
a încrederii în capacitatea oa
menilor muncii de aici de a 
asigura îmbunătățirea activității 
generale pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în față.

Sînt convins că toți cei ce 
muncesc din acest vechi centru 
siderurgic vor acționa în așa 
fel incit la sfârșitul cincina
lului, uzina să se prezinte cu 
realizări cît mai bune în toate 
domeniile, să ocupe un loc frun
taș în rândul colectivelor side
rurgice. (Aplauze prelungite). 
Și, pentru că sân tem la înche
ierea vizitei pe care am făcut-o 

în aceste zile în județele Me
hedinți și Caraș-Severin și du
pă festivitățile care au avut loc 
ieri la Reșița cu prilejul îm
plinirii a 200 de ani de exis
tență a acestor uzine, aș dori 
să mulțumesc tuturor locuitori
lor din localitățile pe unde am 
trecut pentru puternicele ma
nifestări și sentimentele calde 
cu care am fost întâmpinați 
pretutindeni. In toate acestea 
noi vedem o expresie a profun
dei lor încrederi — ca. de alt
fel, -a întregului popor — în 
partidul nostru, a hotărîrii de 
a face totul pentru înfăptuirea 
în viață a politicii marxist-le- 
niniste — interne și externe — 
a Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

In încheiere doresc, încă o 
dată să vă urez noi și mari 
succese în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice, în
delung repetate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.**. Cei pre
zenți Ia adunare ovaționează mi
nute în șir pentru partid, pentru 
Comitetul Central, pentru secre- j 
tarul general al partidului, to- I 
varășul Nicolae Ceaușescu). g

Sîmbălă după-amiază, pe un 
timp incert și friguros, au în
ceput, pe stadionul Republicii 
din Capitală, întrecerile celei 
de-a 20-a ediții a campiona
telor internaționale de atletism 
ale țării noastre, la care parti
cipă atleți și atlete din 18 țări. 
Cu un interes deosebit a fost 
urmărită în prima zi desfășu
rarea probei feminine de 800 
m plat. Recordmana țării noas
tre Ileana Silai a terminat în
vingătoare cu timpul le 2'01” 
4/10, care constituie un nou re
cord republican (vechiul record 
era de 2'01" 6/10 și aparținea 
aceleiași sportive). Cunoscuta 
sportivă austriacă Maria Syko- 
ra, campioană europeană de 
sală, s-a clasat pe locul doi, 
cu 2'07’’ 7/10. Valeria Bufanu 
a terminat învingătoare în pro
ba de 100 m garduri cu tim
pul de 12” 9/10 (record națio
nal egalat). Un rezultat valoros 
a realizat N. Perțea. El a cu
cerit primul toc la 110 m gar
duri cu timpul de 13” 9/10.

Mariane Adams (R. D. Germa
nă) a terminat învingătoare în 
proba de aruncarea greutății eu 
17,76 m. Inge Frederich (R. D. 
Germană) a ocupat locul doi, 
cu 16,86 m, urmată de repre
zentanta noastră Ana Sălăgean 
— 16,84 m (nou record al ță
rii). Sprintera olandeză Trud 
Ruth a cîștigat proba de 100 
m plat în 11” 5/10, întreeînd-o 
pe recordmana României, Ma
riana Goth — 11” 7/10. Favo
ritul nr. I la triplu salt. C. 
Corbu a confirmat forma în 
care se află, intrând în po
sesia medaliei de aur cu un 
rezultat de 16,30 m.

Alte rezultate : suliță : B. Ver- 
nez (Polonia) 74,74 ni; înălți
me : Dozsa Csaba (România) 
2,12 m; 400 m: Onisiforov 
(Grecia) și Stan (România) am
bii cronometrați în 47” 9/10; 
prăjină : R. Murawski (Polonia) 
4,80 m; disc 1. Nagy (România)
57,50 m; 100 ni : Pablo Montes 
(Cuba) 10” 4/10; 1500 m : Mig
non Herman (Belgia) 3'55” 9/10; 

3 000 m obstacole i Gh. Cefan 
(România) 8'41” 8/10. întrece
rile continuă astăzi după-amiază 
de la ora 15,00.

★

Ieri, în bazinul de la Floreas- 
ca s-a disputat întâlnirea inter
națională de polo pe apă (ju
niori) dintre echipa secundă a 
țării noastre și selecționata 
Australiei. Jucătorii români au 
obținut victoria cu scorul de 
7—6 (1—1, 2—1, 2—3. 2—1).

★

Pe poligonul de la Tunari au 
conlinuat ieri campionatele na
ționale de tir. In proba armă 
standard 3X20 f, victoria a re
venit Iui Șerban Lupașcu 
(I.E.F.S.) cu 573 puncte. La fe
minin, primul loc a fost ocupat 
de M. Feodot (Dinamo), cu 569 
puncte. Proba de pistol stan
dard a fost dominată de dina- 
movistul Mareei Roșea, care a 
realizat 560 puncte.
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Ședința Consiliului National
♦ f t

al Radioteleviziunii Române
Simbătă, a avut Ioc ședința 

Consiliului Național al Iladio- 
tcleviziunii Române. In ședința 
au fost examinate : proiectul 
programului emisiunilor de te
leviziune pentru perioada 19 
septembrie — 30 octombrie 
1971 ; repertoriul teatrului TV. 
1971—1972 și repertoriul tea
trului radiofonic pînă la sfirși- 
tul anului 1971 ; programarea 
filmelor artistice și seriale la 
TA' ; producția de film a televi
ziunii ; emisiunile de operă, o- 

pereiă. balet ; proiectul stagiu
nii de concerte 1971—1972.

Analizând problemele aflate 
Ia ordinea de zi, membrii Con
siliului care au luat cuvintuî 
s-au referit Ia modul in care 
se materializează în emisiunile 
de radio și de televiziune sarci
nile ce izvorăsc din Programul 
de perfecționare a activității po- 
litico-idcologice și cultural-edu
cative adoptat de conducerea 
partidului pe baza propunerilor 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
In această lumină, au fost fă
cute observații și sugestii me
nite să contribuie la îmbunătă
țirea proiectelor supuse dezba
terii, la perfecționarea întregii 
activități a Radioteleviziunii.

In încheiere, a luat cuvintuî 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.O. al P.C.R., 
președintele Consiliului Național 
al Radioteleviziunii Române.

LA LUPENI
Deschiderea 
„Săptămînii
Crucii

Ileri 18 septembrie după-a- 
miază in sala mare a 
policlinicii din Lupeni aI avut loc deschiderea fes- I tivă a .Săptămînii Crucii 

I Roșii* 1*. Cu acest prilej dr. Ni- 
. colae Aldica, directorul spi- 
I talului unificat din localita- 
Ite, a vorbit despre „Impor

tanța Crucii Roșii'. Festivi-

(Urmare din pag. 1)

desfășoară începind din 19 și 
pînâ in 26 septembrie. Astăzi, 
in prima zi a festivalului. Tea
trul ,.Valea Jiului' prezintă la 
Deva poemul „Getusa" de Radu 
Selejan după care, tot in capi
tala județului, se va deschide 
..Tîrgul meșterilor poputari* 
(ceramică. încrustări în lemn, 
țesături) și vor începe lucrâvi’e 
simpozionului ..Teatrul de re
vistă — cerințe și tendințe con

temporane' urmat de spectaco
lul „Fețe, fețe la revistă' pre
zentat de Teatrul de estradă 
Deva. La Petroșani, Festivalul 
„Sarmis1’ debutează cu concer
tul de fanfare ce va avea loc 
la ora 10. în sala de spectaco
le a Casei de cultură (participă 
formațiile din Petroșani. Lupeni, 
Petrila, Vulcan, Aninoasa și 
Lonea). In partea a doua a 
spectacolului, ansamblul folclo
ric al Casei de cultură va pre
zenta un program artistic.

Mîine după-amiază va avea 
loc vernisajul expoziției de pic
tură și grafică a Filialei Petro
șani a U.A.P. Ziarul nostru iși 
propune să țină zilnic la cu
rent pe cititori cu programul 
manifestărilor din cadrul 1*es
tivalului „Sarmis".

(Urmare din nr. 6 805)

De la 10 la 11 seara, în 
cabinetul ministrului afaceri
lor externe, doi șefi de stat 
major încercau, fără succes, 
să-l convingă pe acesta să 
revizuiască condițiile capitu
lării. Când cei doi generali 
au botărit să părăsească ca
binetul, înăuntru intră pe ne
așteptate amiralul Onisi zi- 
cind că el ar avea o propu
nere nouă. „Vreau să obțin 
acordul {pipăratului pentru a 
arunca la atac 20 milioane 
sinucigași — kamikadze. Ei 
ne vor aduce victoria*.

La miezul Dopții, A nanii a 
spus colonelului Arao că el 
se îndoiește de succesul com
plotului și Arao a plecat de 
Ia el fără să primească vreun 
răspuns clar. Oare va da ar
mata lovitura de stat ? Anami 
a promis că-și va spune pă
rerea dimineața.

La 7 dimineața, în clădirea 
ministerului de război de pe 
Itigai marchizul Kido i-a a- 
rătat generalului Anami un 
pachet de manifeste pe care 
avioanele aliaților le răspân
diseră deasupra Japoniei. In 
manifeste se afla textul cu 
condițiile capitulării propus 
de aliați la 10 august și răs
punsul guvernului japonez

I__________________

Conferință
Miercuri, 22 septembrie 

1971, ora 18, la clubul din 
Petrila, ing. Emeric Hannig 
conferențiază despre «între
ținerea căilor de acces dm 
subteran — contribuție de 
seamă a măririi siguranței 
circulației'.
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Roșu"
tatea a fost urmată de o sea- fi 
mă de întrebări și răspun- || 
suri pe teme medicale la ca- e 
re au răspuns dr. Ana Rasz- | 
nyai și dr. Ilic Vonica. j

Acțiunea organizată de ca- | 
drele medicale s-a bucurat a 
de succes în rîndul pârtiei- 5 
panților prezență la această I 
festivitate. ■

Peisaj 
industrial 

la 
mina 

Dilja

Foto : 
Ion LICIU

din 11 august. Kido și-a ma
nifestat neliniștea că unele e- 
lemente fanatice din armată 
pot folosi manifestele pentru 
organizarea unei revolte care 
va arunca țara în dezordine.

Pe Itigai, tinerii ofițeri s-au 
prezentat din nou la întilni- 
rca de la ministerul de răz
boi. Lovitura de stat trebuia 
să înceapă Ia 10 dimineața 
și pînă atunci mai rămăse
seră doar trei ore. Ei i-au 
cerut lui Anami să aprobe 
neîntîrziat planul complotu
lui. Generalii Tanaka și Mori 
trebuiau să sosească La mi
nister din minut în minut. 
Anami l-a luat cu el pe co
lonelul Arao și s-au îndrep
tat spre șeful statului major, 
Umedzu, care a declarat, fără 
echivoc, că refuză să ia par
te la complot, deoarece pu
ciul este sortit eșecului. A- 
nami a refuzat din nou să 
dea un răspuns clar.

Cînd conducătorii de fapt 
ai complotului, locotenent- 
colonelul Takesita și maio
rul Hatanaka au aflat de po
ziția pe care a adoptat-o 
generalul Umedzu, au sosit 
în grabă la ministerul de 
război. Așteptau un cuvînt 
hotăritor din partea ministru
lui de război însă acesta la
10,30 se afla la ședința înal

Recital
TUDOR

GHEORGHE
Duminică 26 septembrie. Ia 

ora 20, în sala Casei de cul
tură a sindicatelor Petroșani, 
va avea loc, în cadrul ultimei 
zile a Festivalului „Sarmis", un 
recital Tudor Gheorghe — de 
la Teatrul Național Craiova.

----- ♦------

La colectare
<le fier vechi

Zilele trecute, 20 de tineri 
aparținind organizațiilor U.T.G. 
de la Preparația cărbunelui 
Lupeni au colectat 33 300 kg 
fier vechi, adăugind astfel la 
fondul de economii suma de 
5 194 lei. Printre participanții 
la această acțiune se numără 
uteciștii Ion Grădinaru, Con
stantin Juriță, Ianos Hatfaludi, 
Mihai Varga, Constantin Bo- 
icescu, Vasile Iancu, Ion Ciora 
și alții.

De remarcat faptul că în 
cursul acestui trimestru tinerii 
preparatori au colectat și pre
dat peste 121 300 kg fier vechi, 
echivalent cu valoarea de 
21814 lei.

tului cabinet de război și a 
cabinetului de miniștri din 
adăpostul palatului imperial, 

împăratul Hirohito în uni
formă militară, fără însem
nele distinctive s-a așezat în 
capul mesei unde se afla un 
paravan aurit. Primul secre
tar al cabinetului, Sakomidzu 
a raportat că primu) minis
tru se simte prost și că nu 
poate să conducă ședința. 
Totuși Suzuki a luat cuvîn- 
tul adăugind că teama secre
tarului este neîntemeiată și 
a spus că, întrucit intre mem
brii guvernului nu există u- 
nanimitate de vederi în pro
blema capitulării, împăratul 
urmează să dea citire hotă
rârii finale.

In adăpost s-a lăsat o li
niște mormintală. 24 de per
soane care stăteau de partea 
cealaltă a mesei așteptau cu- 
vintul care avea să pună ca
păt anilor amari de război, 
jertfelor nenumărate, lipsuri
lor, sărăciei.

împăratul s-a ridicat in 
picioare, și-a șters fața ume
dă de sudoare și a rostit cu
vintele care au aruncat Ja
ponia în cea mai lungă și 
mai fatală zi.

(Va urma)
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încă 
un cărucâor 
de perforat 
în subteran

La ora actuală, se află, 
deja, transportate în adîncul 
Exploatării miniere Uricani 
părțile componente ale unui 
cărucior de perforat găuri de 
mină, care urmează să fie 
montat și pus în funcțiune 
în primele zile ale săptămînii 
viitoare. Destinat realizării 
unei lucrări importante, care 
va îmbunătăți fluxul de 
transport general al minei, 
și anume săparea axului de 
transport nr. 7, de la orizon
tul 500, utilajul în cauză es
te al doilea de acest gen in
trodus în subteran la unita
tea respectivă. Cel dinții a 
îmbogățit zestrea tehnică a 
brigăzii lui Filaret Ungurea- 
nu, care a obținut cu el re
zultate bune. In baza intro
ducerii noului cărucior de 
perforat, care va funcționa la 
frontul brigăzii conduse de 
Constantin Gheorghiu, se 
scontează pe o creștere a pro
ductivității muncii cu peste 
10 la sută pe total operațiuni 
de săpare.

DUMINICA 19 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Buletin 
de știri; 6,05 Concertul dimi
neții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 A- 
vanpremieră cotidiană; 8,00 Su
marul presei; 8,08 De la munte 
la mare; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Cîntă Anda Călugăreanu, Ra

(Urmare din pag. 1) 

sibililăți pentru perfecționarea 
conținutului și a formelor de 
desfășurare a muncii politice și 
cultural-educative.

Desigur că în munca politică 
și cultural-educativă desfășura
tă de către sindicate s-au do- 
bîndit rezultate și experiențe 
bune care vor trebui valorifi
cate din plin. Merită eviden
țiate formele și acțiunile orga
nizate în cinstea semicentena
rului partidului, ca expuneri cu 
teme din istoria partidului și 
a mișcării muncitorești din Ro
mânia, concursuri pe această 
temă organizate la sindicate și 
cluburi. La universitatea popu
lară s-au ținut cursuri cu te
matică politică, de educație pro
fesională și cetățenească.

De asemenea, în colaborare 
cu organizațiile de tineret, s-au 
organizat întîlniri cu membri 
de partid din ilegalitate, cu 
oameni de bază ai întreprin
derilor cu care prilej s-au pre
zentat viața Și situația mineri
lor în trecut, locul și sarcinile 
actuale ale minerilor în lumina 
documentelor Congresului al X- 
lea al P.C.R. Aceste forme vor 
trebui întregite cu altele noi și 
extinse la toate sindicatele.

Deosebit de important este 
pentru toate sindicatele și con
siliul nostru municipal sarcina 
stabilită de conducerea partidu
lui ca sindicatele să organizeze 
și să cuprindă în cicluri de 
conferințe pe toți salaniații ca
re nu sînt încadrați în învăță
mântul de partid și U.T.C. La 
organizarea și desfășurarea a- 
cestei mari acțiuni trebuie să-și 
aducă contribuția în primul 
rînd membrii comitetelor sin
dicatelor, ai comitetului nostru 
municipal. Tematica, nivelul de 
organizare a acestei acțiuni tre
buie să contribuie la informa
rea fiecărui salariat asupra po
liticii interne și externe a 
partidului, cunoașterea sarcini
lor ce revin colectivelor din 
hotărârile de partid și de stat. 
Sindicatele, cluburile din loca
litățile Văii Jiului dispun de 
posibilități reale ca această for
mă de educare să fie întregi
tă cu filme documentare din 
sistemul cinematografiei și a ci- 
necluburilor de Ia Casa de 
cultură, cluburile Lupeni și 
Vulcan.

(Urmare din pag. 1) 

bucurie. După cîteva minu
te ne-am despărțit Cu toate 
stăruințele mele, n-am a- 
flat de la interlocutor mai 
nimic. „Meritul — spunea 
mereu — este al altora. De 
vreme ce și alții -și-au pus 
mintea la contribuție, înseam
nă că și ei merită laude".

Ia te uită ce mai filozof 
mi-a dat tovarășul acela de 
la comitetul de partid, îmi 
spuneam înciudat. Eram con

DARURI

OAMENILOR
vins că omul de care mă des- ' 
părțisem nu aprecia cum tre
buie munca, creația și inteli
gența inovatorului. Pentru a 
afla unde îl găsesc pe mais
trul Ludovic Niedermayer, 
din sectorul XI investiții al 
minei Petrila, mă adresez 
primului om întîlnit, un me
canic.

Acesta oprește locomotiva, 
mă măsoară liniștit de sus 
pînă jos și oarecum în doi 
peri mă întreabă : •

— Nu v-a spus cum î] chea
mă ?

— Cine ?
— Omul de care v-ați des

părțit. Dînsul era Nieder
mayer... maistru).

phael, Puica Igâroșanu, Viky și 
Peter Holm; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 întâlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport;
13,15 Recital Doina Badea; 13,30 
Orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 14,00 Unda 
veselă; 14,30 Melodii de Ion 
Vasilescu și Nicolae Kircules- 
cu; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Caravana fanteziei; 16,00 La 
microfon, Gianni Morandi: 16.15 
Sport și muzică; 19,00 Radio
jurnal; 19,15 Estrada dumini
cală; 20,00 Tableta de seară; 
22,00 Radiojurnal; 22,10 Pano
ramic sportiv; 22,30 Meridiane 
melodii; 22,50 Moment poetic: 
23,00 Meridiane melodii; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00-Es
trada nocturnă.

Așa cum a rezultat din re
centa plenară a comitetului 
municipal de partid, deosebit 
de important în desfășurarea 
aotivității politico-eduoative este 
îmbunătățirea permanentă a 
muncii cu omul. Realizarea a- 
cestui obiectiv presupune îm
bunătățirea vieții grupei sin
dicale, principalul cadru de for
mare a calităților moral-politi- 
ce a membrilor de sindicat. 
Analizînd activitatea desfășura
tă cu grupele sindicale trebuie* 
recunoscut faptul că nu răs
punde cerințelor și că la u- 
nele grupe din cadrul exploa
tărilor miniere Paroșeni, Ani
noasa, Bărbăteni, Livezeni, Lo
nea, preparațiile Coroești, Pe
trila. Grupu] II construcții 
T.C.M.M., șantier 71 C.F.R. și 
bomerț activitatea grupei sin
dicale, a biroului său, se re
zumă la organizarea lunară sau 
trimestrială a adunării cu care 

prilej se înșiruie unele reali
zări sau aspecte negative din 
activitatea precedentă, deci, du
pă ce practic fenomenele s-au 
consumat și și-au lăsat ampren
ta asupra activității colectivu
lui.

Aici trebuie intervenit cu toa
tă competența de către comite
tele sindicatelor, consiliul mu
nicipal ca grupele sindicale, bi
rourile lor, să devină organe 
vii, operative, nu de campanie. 
Pentru acest lucru se cuvine 
a sublinia și necesitatea îmbu
nătățirii conlucrării cu cadrele 
de conducere pentru ca grupa 
sindicală să cunoască aspectele 
din activitatea zilnică a sala- 
riaților și să intervină în mod 
operativ la înlăturarea neajun
surilor și mobilizarea lor la 
realizarea obiectivelor care re
vin colectivului.

Prin întreaga preocupare a 
sindicatelor și a organului nos
tru trebuie să dăm un cadru 
de analiză profundă, combati
vă, revoluționară grupei sindi
cale, pe toate straturile anga- 
jaților, de la conducătorul leh- 
nic-administrativ pînă la ulti
mul salariat.

Se cuvine a sublinia că un 
imperativ al muncii noastre

Că îl cunosc pe Ludovic 
Niedermayer ca și alții, nu-' 
un secret pentru nimeni. 
Printre noi sint mulți oa
meni care nu fac „viață bu
nă" cu vorbăria, cu laudele. 
Pentru ei, un sfat, o idee, un 
dispozitiv sau o inovație ca
re ușurează efortul și îmbu
nătățește condițiile de mun
că — sînt tot ce vrem — nu 
și criteriu de laudă. De ei te 
apropii cu sfială, chiar și 
prin acele tăceri emoționante 
în care bănuiești savoarea, 
cu toată ființa, cu tot ce te 

poate uimi; poate că utilita
tea darurilor pe care le fac 
oamenilor, reconstruirea în 
timp a tot ce este nou, prac
tic, te face să crezi că le a- 
parține ca ceva organic, obiș
nuit. In fața unei liniști a- 
parente, gîndul își uită me
nirea și te trezești plutind 
între admirație și mîndrie ; e 
o neliniște tulburătoare, poa
te ceva mai mult, ceva care 
ne scapă : demnitatea. Des
pre asta mi-a vorbit însoți
torul meu, fără s-o știe într-o 
tăcere de invidiat. Se poate 
oare cumva răsplăti, liric, 
modestia ?

politice pe toaie treptele struc
turii organizatorice trebuie să-l 
constituie folosirea timpului de 
lucru, formarea la* toți salaria- 
ții a conștiinței și responsa
bilității care derivă din dubla 
calitate de proprietari și pro
ducători ai bunurilor materiale 
și spirituale.

Acțiunile întreprinse pînă în 
prezent nu au epuizat nici pe 
departe amploarea și varietatea 
măsurilor ce trebuie luate pen
tru folosirea mai productivă a 
forței de muncă. Iată, de exem
plu, o rezervă mare care tre
buie supusă unei intense munci 
politice și educative a sindi
catelor. In acest an, la unită
țile economice și șantierele de 
construcții s-au pierdut din 
cauza nemotivatelor și a în
voirilor 71 435 om/zile lucră
toare. La E. M. Lonea și E. M. 
Aninoasa pierderile din cauza 
nemotivatelor și a învoirilor 
sînt egale cu activitatea între

gului colectiv pe 3 zile, la 
E. M. Dîlja pe 4 zile, E. M. 
Paroșeni și E. M. Uricani pe 
cîte 5 zile. Rezerve mari în 
utilizarea timpului de lucru e- 
xistă și la Viscoza Lupeni, 
Grupul II construcții T.C.M.M., 
I.G.C., întreprinderea de mo- 
rărit și panificație și alte u- 
nități.

In unele locuri, îndeosebi în 
compartimentele funcționale, 
tehndco-administrative, se ma
nifestă aspecte de automulțu- 
mire, tendințe de birocratism, 
din care cauză sînt purtați oa
menii pe drumuri, se creează li
tigii, cazuri de nepăsare față 
de bunul mers al producției; 
de multe ori se trec cu vede
rea neglijențele în aprovizio
narea, organizarea producției, 
lipsă de preocupare pentru re
zolvarea propunerilor făcute de 
6alariați. Pe alocuri, nu se a- 
cordă atenția cuvenită închegă
rii unor relații umane cores
punzătoare între cadrele de 
conducere și angajați. Trebuie 
să spun că și în acest an re
lația conducător-subaltern a 
fost pe alocuri perturbată de 
lipsa de respect și principia
litate, abuzuri în ncrespecta- 
rea legislației muncii, chiar din

DUMINICA 19 SEPTEMBRIE

8,30

■ 9,00

. 10,00I 11,15
1 12,00
| 12,30

| 13,00

1 14,30
I
I
I
I 16,00
I 17,10

18,00

Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului. 
„Cibinium ’71".
De strajă patriei.
In reluare, Ia cererea 
telespectatorilor. Selec- 
țiuni din concertul 
„Floarea din grădină" 
susținut la Uzinele „Re
publica".
Emisiune în limba ma
ghiară.
Postmeridian. Sport. Fot
bal : R.D.G. — Mexic, 
înregistrare de la Leip
zig.
Magazin.
Film serial : „Planeta 
giganților". Episodul 
„Magnetul fatal".
Atletism. Campionatele 
internaționale ale Ro
mâniei. Aspecte înregis
trate de Ia Stadionul 
Republicii.

partea unor cadre de condu
cere de la nivelul unităților, 
sectoarelor și maiștrilor. Ase
menea fenomene au avut loc 
la E. M. Dîlja, E. M. Vulcan, 
Șantierul 71 C.F.R., Șantierul 
I.L.H.S. și la unele unități din 
cadrul T.A.P.L., I.G.L.

Opus acestor manifestări ne
gative care se contrapun mer
sului înainte, sindicatele trebuie 
să depună o muncă intensă in
transigentă pentru dezvoltarea 
atitudinii combative revoluțio
nare. Așezarea întregii munci 
politice și cultural-educative pe 
baze raționale, ridicarea nive
lului, eficienței ei presupune 
folosirea mai bună a bazei ma
teriale, perfecționarea mijloace
lor în desfășurarea acestei 
munci. Trebuie avut în vedere 
că în acțiunile care se orga
nizează la cluburi, case de cul
tură. sindicatele să realizeze o 
îmbinare și dozare corespun
zătoare a laturii educative cu 

cea distractivă. Pe această li
nie una din coordonatele de ba
ză trebuie să fie educarea sa- 
lariaților în spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei fa
ță de partid, patrie, de a nu 
precupeți nimic pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare, .a 
frăției între oamenii muncii ro
mâni și de alte naționalități. 
Pentru acest lucru trebuie ca 
împreună cu organizațiile de 
tineret, prin contribuția cadre
lor noastre și îndeosebi a ac
tiviștilor, să transformăm sim
plele seri de dans și distrac
tive întir-un puternic mijloc de 
educare a tineretului, a tutu
ror salariaților.

De asemenea, se cuvine a 
sublinia că atît sindicatele, or
ganizațiile de tineret cît și con
ducerile exploatărilor miniere, 
șantierele de construcții au mari 
posibilități pentru a organiza 
acțiuni adecvate la căminele de 
nefamiliști unde majoritatea sint 
tineri. Aici trebuie să se ini
țieze lunar acțiuni educative 
ale cluburilor, bibliotecilor, bri
găzilor artistice prin care să 
orientăm salariații spre proble
mele majore ale colectivelor în 
care s-au încadrat, să le pre
zentăm posibilitățile de pregă

19,00 Vetre folclorice. „Vran- I
cea". I

19,20 1 001 de seri — emisia- |
ne pentru cei mici. ■

19.30 Telejurnalul de seară. I 
20,00 Reportajul săptămînii. 
20,25 Film artistic: „Omul I

care nu poate fi acu- * 
zat". |

21.50 Program de divertis- I
me-nt cu surorile Kes- I 
sler. |j

22.30 Telejurnalul de noapte. ■
Sport. jj

LUNI 20 SEPTEMBRIE
18,00 Deschiderea emisiunii. J
18.15 Scena — emisiune de i 

informare și critică tea- I 
trală.

18.45 Stop — cadru. n
19.15 Publicitate. ||
19,20 1001 de seri — emisiu- .

ne pentru cei mici. I
19.30 Telejurnalul de seară. • 
20,00 Partidului slavă — e- I

misiune de cîntece și I 
versuri patriotice. J

20.30 Film serial : „Aghiotan- |
tul excelenței sale" — ■
episodul II. J

21.15 Dinamica societății ro- | 
mânești.

21.45 Concert-spectacol de mu
zică ușoară. Transmi
siune de la Oradea. Par
ticipă concurenți ai e- 
misiuniî „Steaua fără 
nume.

22,35 Din țările socialiste.
Republica Socialistă Ce
hoslovacă. Itinerar eco
nomic.

22.50 Telejurnalul de noapte.

tire profesională, politică și 
culturală.

Realizarea multiplelor sarcini 
educative încredințate sindica
telor cer reactivizarea unor for
me folosite în anii precedenți. 
Așa de exemplu, în cel mai 
scurt timp sindicatele din vi
nele exploatări miniere cum 
sînt Dîlja, Paroșeni, Bărbăteni, 
Livezeni, Grupul II construcții
T. C.M.M., comerț, preparații,
U. E.L., sectorul sanitar, învăță- 
mînt și altele trebuie să acțio
neze pentru organizarea brigă
zilor artistice de agitație ca for
mă simplă, operativă de popu
larizare a noului, a ceea ce este 
pozitiv și combaterea fenome
nelor antisociale.

La întreaga activitate poli
tică și cultural-educativă tre
buie să se alinieze cu toată 
puterea și capacitatea cadre’e 
didactice și de conducere din 
unități. Din compoziția actuală 
a formațiilor de la cluburi și 
Casa de cultură rezultă un nu
măr foarte mic de cadre di
dactice și de conducere. In a- 
ceastă situație trebuie subliniat 
că la realizarea mărețului pro
gram de educare și culturali
zare a maselor trebuie să con
tribuie în primul rînd acei pen
tru care societatea a investit 
cel mai mult și au reale posi
bilități să facă acest lucru.

De asemenea, activitățile spo
radice, festiv iste ale cluburi
lor, Casei de cultură trebuie 
transformate în activități per
manente, vii, dedicate oameni
lor din secții, sectoare, frun
tașilor în întrecerea socialistă,

Rezultă limpede că în ca
drul efortului general, sindica
tele sînt chemate să depună 
strădanii pentru perfecționarea 
propriei lor activități, să con
tribuie efectiv la afirmarea și 
consolidarea noului, a inițiati
velor valoroase pentru realiza
rea planului și a angajamen
telor asumate în întrecerea so
cialistă.

Sindicatele, ca exponente ale 
angajaților, ale clasei munci
toare, sînt chemate și poartă o 
mare răspundere, profund pa
triotică și umană, de a se ali
nia cu toate forțele în acțiu
nea condusă de partid pentru 
ridicarea întregii activități ideo
logice, politice și educative ca 
parte inseparabilă a operei de 
edificare a noii orînduiri so
cialiste.
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Din țările socialistei
c
<

U.R.S.S.:

CUBA 

Expoziție 
„România 
socialistă 

in anii 
1966-1970“

HAVANA 18. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite : La galeriile de 
artă din Pinar del Rio a fost 
inaugurată expoziția „România 
socialistă in anii 1966—1970“, 
care înfățișează aspecte din 
dezvoltarea multilaterală a ță
rii noastre în cincinalul trecut.

La festivitatea inaugurării au 
participat Abel Cuellar, delegat 
permanent al Consiliului Națio
nal al Culturii din Cuba pen
tru provincia Pinar del Rio, 
Petre Ionescu, ambasadorul 
României la Havana, oameni 
de cultură și artă. Au luat cu- 
vîntul. cu acest prilej, Abel 
Cuellar și Petre Ionescu.

Președintele Richard Hixon 
a primit pe ambasadorul 
României la Washington

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Washington, 
Corneliu Bogdan, a fost primit 
în ziua de 17 septembrie, ia 
cererea sa, de către președin-

tele Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Richard Nixon.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
a participat Henri Kissinger, 
consilierul președintelui pentru 
problemele securității naționale.

Convorbiri Brejnev — Brandt
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Agenția TASS transmite că în 
Crimeea au avut loc convorbiri 
între Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și 
Willy Brandt, cancelar federal 
al R.F.G. Au fost discutate pro
bleme referitoare la ratificarea

Duel de artilerie 
deasupra Canalului de Suez

tratatului de către Sovietul Su
prem al U.R.S.S. și Bundestagui 
R.F.G. și a fost exprimată con
vingerea fermă că intrarea în 
vigoare a tratatului va permite 
asigurarea unei cotituri hotărî- 
te în relații spre o colaborare 
amplă, trainică și de lungă du
rată între popoarele acestor 
țări. S-a acordat o atenție con
siderabilă problemelor legate de 
semnarea la 3 septembrie a. c. 
de către U.R.S.S., Marea Bri- 
tanie, S.U.A. și Franța a acor
dului cvadripartit cu privire la 
Berlinul occidental.

R P POLONA : Institutul de medicină ai Aviației militare din Varșovia, dotat cu 
cel mai modern echipament medical și cu un personal medical cu o foarte bună pregătire, 
este continuu preocupat de asigurarea celei mai bune condiții fizice a piloților, militari, ci
vili și sportivi.

In foto: Verificarea stării unui pilot de pe un supersonic, în camera de joasă- 
presiune.

Combinatul de covoare ..Liuborețc" de lingă Mos
cova produce peste 200 0P0 meiri patrați de covoare pe zi, 
care se bucură de aprecieri atît în țară cit și peste hotare. Nu 
demult și-a început activitatea secția de fabricare a covoarelor 
cu ajutorul mașinilor de tricotat, datorită căreia se mărește 
cu mult productivitatea combinatului.

covoare.In foto : Mașini de țesut

R.P. Polonă

TEL AVIV 18 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt oficial 
israel ian a declarat că, in 
cursul zilei de sîmbătă, bate
rii de rachete egiptene au des
chis focul asupra unor avioa
ne israeliene ce survolau pe
ninsula Sinai, informează agen-

ția France 
raeliană a

Agenția France Presse preci
zează că acesta a fost cei mai 
puternic duel de artilerie dea
supra Canalului' Suez de la în
cetarea focului, proclamată a- 
cum 13 luni.

Presse. Artileria is- 
ri postaL

VIETNAMUL DE SUD

CONTINUĂ ACȚIUNILE PROTESTATARE

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
— Rezervorul artificial de 
apă care se construiește in 
voievodatul Lodz este numit 
de localnici „lacul de plastic*. 
O asemenea denumire puțin 
obișnuită a intrat in vocabu
larul oamenilor din părțile 
locului deoarece constructorii 
au prevăzut acoperirea fun
dului lacului cu o peliculă 
de masă plastică. In felul a- 
cesta va fi evitată pierderea 
apei din cauza solului nisi
pos. S-ar părea că această o- 
perație va Fi dacă nu foarte 
grea, cel puțin destul de cos
tisitoare Calculele acelorași 
specialiști indică insă că a- 
plicarea acestei metode mic
șorează prețul de cost al în
tregii construcții și se dove
dește a fi foarte eficientă in 
condițiile in care solul pre
zintă anumite dificultăți.

plan cincinal, a marelui com
binat de la Elbasan, au fost 
puse practic bazele siderur
giei în Albania. Totodată, in
dustria metalelor neferoase 
cunoaște o dezvoltare conti
nuă. Astfel, producția de cu
pru pur va spori în 1975 cu 
63 la sută față de 1970, iar 
cea de sîrmă și cabluri din 
același metal, cu 37 la sută.

R.S.F. Iugoslavia

R. P. Albania

BELGRAD 18 (Agerpres). 
— In apropierea satului Be- 
gejaca a fost pregătit pen
tru exploatare un nou zăcă- 
mint de gaz metan, al trei
lea ca mărime din provincia 
iugoslavă Voivodina. Potrivit 
aprecierilor specialiștilor, din 
acest zăcămint vor fi obținuți 
anual 180 milioane metri 
cubi de gaze.

Nouj zăcămint a fost ra
cordat la magistrala ce a- 
provizionează cu gaze orașele 
Zrenjanin și Novi Sad.

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

NEW YORK 
— Consiliul de 
continuat vineri 
marginea plîngerii 
împotriva acțiunilor întreprinse 
de Israel în orașul Ierusalim. 
Au luat cuvîntul, cu această o- 
cazie, reprezentanții Marocului, 
Tunisiei, Siriei și Arabiei Sa- 
udite, care au subliniat nece-

18 (Agerpres). 
Securitate și-a 
dezbaterile pe 

Iordaniei

să respecte 
cu privire

SAIGON 18 (Agerpres). — 
La Saigon au continuat sîm
bătă dimineața acțiunile de 
protest împotriva administra
ției Thieu. Cea mai impor
tantă dintre acestea a avut 
loc la Universitatea budistă 
Van Hanh, unde cîteva sute 
de studenți au ocupat clădi

rile diverselor facultăți. Ei 
și-au manifestat protestul fa
ță de măsura privind pregă
tirea militară obligatorie, 
precum și față de intenția 
actualului șef al regimului 
saigonez, Thieu, de a candi
da singur în „alegerile" pre
zidențiale de la 3 octombrie.

Importante forțe polițienești 
au înconjurat clădirea uni
versității, încercînd să pă
trundă în interiorul acesteia. 
Au avut loc incidente între 
studenți și poliție, care a fo
losit bastoane de cauciuc și 
grenade cu gaze lacrimogene.

O acțiune similară s-a des

fășurat în fața clădirii Parla
mentului din Saigon, unde 
un grup de deputați ai opo
ziției au demonstrat împotri
va farsei electorale pregătite 
de Thieu. Poliția a interve
nit, de asemenea, încercînd 
să-i împrăștie pe demon
stranți. -

6itatea ca Israelul 
rezoluțiile O.N.U.
la statutul Ierusalimului și să 
se abțină de la acțiuni care ar 
putea schimba acest statut, ac
țiuni care ar agrava situația 
din Orientul Apropiat.

La sfîrșitul dezbaterilor, Con
siliul a hotărît să suspende șe
dința pînă săptămîna viitoare, 
cînd vor fi reluate discuțiile.

Reluarea dialogului

.ANTILLANA DE ACERO“

TIRANA 18 (Agerpres). — 
Industria siderurgică albane
ză a fost creată și s-a dez
voltat în anii puterii popu
lare. In această perioadă au 
fost construite numeroase u- 
zine, cum sînt turnătoria de 
cupru de la Kukes, flotația 
de minereu de cupru de la 
Rubik, trefileria de la Shko- 
dra și altele. O dată cu ridi
carea și darea în funcțiune, 
în anii celui de-al cincilea

R. P. Ungară
BUDAPESTA 18 (Agerpres). 

— Cel mai mare microscop 
electronic din R. P. Ungară 
a fost instalat la Universita
tea din orașul Szeged. EI are 
o capacitate de mărire de 
1.5 milioane ori și va fi uti
lizat pentru studierea proce
selor biochimice ce au loc 
in țesuturile musculare, pre
cum și pentru cercetarea di
feritelor virusuri și bacterii.

anglo-rhodesian
SALISBURY 18 (Agerpres). — 

Lordul Goodman, emisarul spe
cial al guvernului britanic în
soțit de trei oficialități de la 
Foreign Office, a sosit la Sa
lisbury în vederea unor noi 
convorbiri cu oficialitățile din 
Rhodesia, destinate să ducă la 
eliminarea disensiunilor inter
venite între Londra și Salis
bury, după proclamarea unila
terală a independenței Rhode- 
siei de către Ian Smith. Po-

iDieagiBBsaiaiaii

REGGIO CALABRIA

trivit unor surse citate de a- 
genția France Presse, reluarea 
dialogului anglo-rhodesian a de
venit posibilă ca urmare a u- 
nor concesii făcute de autori
tățile rhodesiene. Intr-o decla
rație făcută la sosire, Goodman 
a precizat că. dacă în timpul 
convorbirilor va constata că 
cele două părți „vorbesc aceeași 
limbă", va recomanda ministru
lui englez de externe, Douglas- 
Home, convocarea, într-un vi
itor apropiat, a unei întîlniri 
la nivel înalt cu Ian Smith.

Potrivit știrilor provenite din 
Salisbury, presa rhodesiană a- 
preciază că noua rundă a con
vorbirilor ar putea duce la e- 
laborarea „unui document final 
aproape definitivat", care ar 
„consemna* încheierea disputei 
între cele două părți.

REGGIO CALABRIA. 18 (A- 
gerpres). — Ir. orașul italian 
Reggio Calabria au reizbucnit 
vineri seara ciocnirile între 
grupuri de demonstranți și po
liție. După cum se știe. în ur
ma alegerilor regionale de la 
15 iunie 1970, capitală a re
giunii Calabria a fost desemnat 
orașul Catanzaro, decizie pri
mită cu ostilitate de o parte 
a populației din Reggio. Au 
urmat numeroase manifestații 
de protest, organizate de gru
pările de extremă dreaptă, 
soldate cu acte de violeanță, cu 
morți. răniți și importante pa
gube materiale.

In urma ciocnirilor de vineri 
dintre demonstranți și poliție, 
un tinăr și-a pierdut viața, iar 
alte trei persoane, între care 
și un polițist, au fost rănite. 
Starea de tensiune din Reggio 
Calabria a fost agravată și de 
hotărîrea primarului Pietro Bat
taglia (democrat-creștin) și a 
opt consilieri municipali — 
decizie anunțată cu cîteva zile 
în urmă — de a demisiona, în 
semn de protest față de faptul 
că autoritățile de la Roma nu 
au rezolvat situația din Reggio, 
la mai bine de un an după 
alegeri. Primarul a afirmat că 
desemnarea orașului Catanzaro

drept capitală de regiune a fost 
făcută de Consiliul regional 
și nu de Parlament. Consilie
rii municipali demisionați au 
reproșat, de asemenea, guver
nului central faptul că nu a 
adoptat încă nici o hotărîre 
în ce privește construirea, în a- 
ceastă regiune sudică a Italiei, 
a unor importante complexe in
dustriale. Or, cu un an în ur
mă, se prevăzuse crearea de 
noi zone industriale în Mezzo- 
giorno (sudul țării), spre a o- 
feri populației meridionale po
sibilitatea de a găsi de lucru, 
fără a mai fi nevoită să emi
greze.

SOFIA 18 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite: Vineri, la Sofia 
a început turneul Teatrului 
de Comedie din București. 
In sala Teatrului satiric de 
stat, artiștii români au pre
zentat piesa dramaturgului 
român Alexandru Popescu 
„Croitorii cei mari din Vala- 
hia", care s-a bucurat de o 
foarte frumoasă primire din 
partea spectatorilor sofioți.

R. P. CHINEZA : In vederea dezvoltării continue a in
dustriei siderurgice, în R. P. Chineză se desfășoară o intensă 
activitate de explorare a noilor depozite de minereuri.

In foto: Un grup de geologi localizind noi depozite de 
minereu.

La 20 kilometri de Havana 
se află situată cea mai mare 
uzină metalurgică din Cuba i 
„Antillana de ACERO". Con
struită înainte de revoluție, u- 
zina a răspuns în timpurile 
respective unor necesități li
mitate, determinate și ele de 
diferite comenzi din partea pa
tronilor, în special din ramura 
construcțiilor. Desele fluctuații 
în producție cauzate de lipsa 
de comenzi sau de lipsa de ma
terii prime, se răsfrîngeau du
reros asupra muncitorilor, în 
jur de vreo mie, amenințați cu 
șomajul, cu reducerea sistema
tică a cîștigurilor, supuși me
reu vexațiilor specifice orîndu- 
irii bazate pe exploatare.

producției și productivității, 
pentru realizarea unor indici 
cît mai superiori la călită’©. 
Tovarășul Antonio de Los Re
yes, directorul uzinei, mi-a ex
plicat, cu acest prilej, că pla
nurile elaborate de guvern pri
vind construcția de noi obiec
tive industriale Și agricole, de 
poduri și baraje, precum și am
plul program de construcții de 
locuințe muncitorești reclamă’ 
o cantitate sporită de fier-beton. 
„Uzinei noastre — spunea di
rectorul — îi revine misiunea 
de a ridica progresiv produc
ția, pînă în 1975, la aproxima
tiv 350 000 de tone anual*.

In vederea atingerii în viito-

Corespondentă

©

R. D. VIET
NAM : In Viet 
Bac există astăzi 
școli primare în 
fiecare sat, școli 
secundare în fie
care district și 3 
colegii în regiune 
la care învață nu
meroși copii apar- 
tinind grupurilor 
etnice Tay sau 
Nung.

In foto : Copii 
aparținînd unei 
grupări etnice Ia 
o oră de curs.

Q

O Agenția China Nouă a- 
nunță că la Pekin a sosit o 
delegație a cercurilor economi
ce Kansai din Japonia pentru 
o vizită de prietenie, la in
vitația Consiliului chinez pen
tru promovarea comerțului in
ternațional.

© După cum informează a- 
genția Taniug, pe nava iugo
slavă „Ragna Gorthon", anco
rată in portul Rijeka, a izbuc
nit un incendiu, în care și-au 
pierdut viața 13 persoane. Se 
fac cercetări pentru elucidarea 
cauzelor care au dus la izbuc-

@ La Tucuman și Rosario 
continuă mișcările de protest 
ale studenților argentinieni îm
potriva deținerii ilegale a co
legilor lor arestați în cursul 
recentelor acțiuni revendicati
ve ale tinerilor. Muncitorii din 
transporturi din Rosario au de
clarat o grevă de 48 de ore, 
ccrînd majorarea salariilor.

© Potrivit datelor oficiale 
publicate, costul vieții în Bra
zilia a crescut în ultimele 8 
luni ale anului în Cui's cu 12,7 
la sută.

In anii Revoluției și mai »» 
Ies după naționalizarea ei de 
către puterea populară, „Antil
lana de ACERO" a devenit o 
întreprindere de importanță na
țională. cu producție în con
tinuă creștere, destinată dezvol
tării diferitelor ramari ale eco
nomiei. In ultimii ani, uzina a 
fost supusă unui amplu proces 
de extindere și de modernizare 
și orientată spre producția de 
fier beton și profile de metal 
pentru construcții industriale și 
civile.

„Antillana de ACERO" nu
mără astăzi 2 500 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, un colec
tiv harnic și priceput, angajat 
cu hotărîre și devotament în în
deplinirea sarcinilor tot mai 
mari și mai importante pe ca
re partidul și guvernul Cubei 
le-a trasat acestei uzine de 
prim rang. Colectivul uzinei, în 
frunte cu comuniștii, a reușit 
prin însușirea unei tehnologi’- 
avansate de elaborare a șarje
lor la cuptoarele ..Siemens" să 
mărească producția de oțel (fo
losind aceleași capacități) de la 
90 000 tone, cît se producea a- 
nual înainte de revoluție, la 
150 000 de tone în prezent. în
treaga cantitate de metal este 
prelucrată Ia secția de laminoa
re a uzinei și în subsecțiile de 
trefilare prevăzute cu utilaje 
speciale pentru producția de 
fier-beton de diferite calibre și 
cu grade diferite de duritate.

In timpul vizitei pe care am 
făcut-o recent la „Antillana de 
ACERO* am fost martorul e- 
forturilor pe care colectivul de 
aici Ie depune pentru mărirea

rii ani a unei producții de pești 
două ori mai mare decît cea 
actuală au fost inițiate încă de 
anu] trecut o serie de lucrări 
privind mărirea capacității de 
producție a uzinei, și In primul 
rînd a oțelăriei. Alături de cele 
trei cuptoare de cîte 70 de to
ne se construiesc alte două cu 
o capacitate de 140 de tone fie
care. Lucrările de construcție 
și montaj ale noilor cuptoare 
..Siemens* sînt executate de 
..Brigada comunista de construc- 
cion y montaje*, detașament 
exemplar, format din muncitori 
și tehnicieni comuniști și tineri 
comuniști din toate provinciile 
Cubei, detașament care după 
primul examen trecut cu -ucces 
pe șantierul combinatului chi
mic de la Cienfuegos și-a de-1 
plasat efectivul la .Antillana".

Brigada — model pent’U vP 
itoare brigăzi de acest fel — 
și-a cîștigat un mare .jresligiu 
în rîndul tuturor oamenilor 
muncii din r’uba prin înaltul 
ei grad de organizare și de dis
ciplină. de conștiință patrioti
că și responsabilitate în fața 
sarcinilor, prin capacitatea de 
a forma oamenii no;.

înscrisă definitiv in circuitul 
valorilor materiale pe care le 
realizează noua industrie cu
baneză, uzina „Antillana de 
ACERO* cu colectivul ei des
toinic are deschis in fața sa 
un cîmp larg de dezvoltare 
și înflorire pe care numai so-< 
cialismul, ca forța’ nebănu-* 
ită, poate să-l genereze.

Victor STAMATE 
Corespondntul Agerpres 

în Cuba
nirea incendiului.

@ Vineri a fost semnat un 
acord între reprezentanții sin
dicatelor muncitorilor din in
dustria textilă și cei ai patro
natului prin care se pune ca
păt grevei de o lună de zile 
declanșată de 20 000 de munci
tori de la 60 de fabrici textile 
din Uruguay. In noul contract, 
muncitorii obțin o satisfacere 
parțială a revendicărilor formu
late cu ocazia declanșării gre
vei, la 10 august a. o.

CĂUTĂTORII DE COMORI...
CARACAS 18 (Agerpres). — 

Un exod neobișnuit de căută
tori de comori este semnalat 
in aceste zile spre e reg une 
muntoasă din statul venezue- 
lean Bolivar. Explicația » con
stituie bogăția in diamante a 
acestei regiuni, situată la 800

km sud de Caracas. Zilnic, spre 
această regiune decolează din 
diferite localități aproximativ 
50 de aviane ușoare care trans
portă mineri și alimente. Au
toritățile venezuelene au fost 
nevoite să intervină pentru a 
preveni înstrăinarea unei ase

menea bogății. După cum * 
declarat un purtător de cuvînt 
al Ministerului Minelor. d>a- 
fnante în valoare de peste 4 
milioane do bolivari au fast 
deja sustrase din țară cu aba
torul unor avioane particular'?.
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