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Cu sentimentul pe care fi-1 

c’-c ■ jză prima intilnirc. intru 
pe scara blocului nr. 13 de

■ strada Independenței din 
cartierul Aeroport. Caut a- 
partamentul 36. Aici locuiește 
minerul Mihai Cosma, șeful 
unei brigăzi de la sectorul 11 
al E. M. Dilja.

Ce interes mă obligă să lin 
aici, in casa acestui om pe 
care nu l-am văzut nicioda
tă ? Las răspunsul în sus
pensie, pentru mai tirriu... 
Să-mi reiate; mai intii vizita 
in familia acestui demn re
prezentant al generației ac
tuale de mineri. In timp ce 
pășeam treaptă cu treaptă, 
stăpînit de emoție, am aurit 
citeva glasuri in ușa unui a- 
partament. Am înțeles din 
nuanța cuvintelor, cu un a- 
numit fel de satisfacție, că 
oamenii respectivi puneau la 
cale ceva. Și nu mică mi-a 
.fost surpriza tind am aflat 
că cel care întreținea discu
ția era tocmai Mihai Cosma, 
omul pe care eu îl căutam

Preludiu
la o com
pa rație

în dorința de a-l cunoaște, 
de a-i afla particularitățile 
vieții și pentru care venisem 
înarmat cu tot felul de în
trebări...

l-am spus cine sint și-am 
fost invitat imediat în casă. 
Am luat loc pe fotoliu. Așa
dar, iată-mă in jața mineru
lui Mihai Cosma. a comunis
tului care conduce una din
tre brigăzile din abatajul ca
meră nr. 4. Cunoșteam dina
inte, de la conducerea secto
rului, rezultatele muncii sale, 
auzisem aprecieri deosebite la 

~ despre a- 

im-

adresa sa, dar~nu 
cestea imi propusesem 
scriu... Altceva doream 
descopăr la omul acesta sii 
piu... Cei 33 de ani ai săi se 
înscriu astăzi ca o compara
ție intre două generații. Și 
intr-un anumit fel această 
intenție m-a determinat să 
bat la ușa sa. Mihai Cosma 
sosise cu citeva minute îna
inte de la mină și discutase 
cu vecinii despre ziua de du
minică.

— Știți, imi spune, mie imi 
place foarte mult ca in zi
lele noastre libere să mă aflu 
in mijlocul ortacilor și a prie
tenilor. Împreună cu ei, cu 
loan Matoschi, cu Emil Aio- 
niesei, cu Vasile Ghiorț, 
Gheorghe Amariei și cu Va
sile Drob am stabilit să ple
căm cu familiile la cabana 
Lunca Florii. Acolo am fost 
de mai multe ori și ne-am 
simțit foarte bine. Acolo vrem 
să mergem și acum...

Discuția continuă pe aceas
tă temă, dezvăluindu-mi-se 
alte fațete ale unei vieți de 
miner in afara abatajului, a 
locului de muncă.

— Intr-o vreme ne obiș
nuisem, la mină, să vorbim 
numai de producție uitind că 
omul mai are și viața lui de 
familie. Personal am trăit 
totdeauna cu convingerea că 
munca este izvorul moralită
ții. că fără muncă nu există 
viață curată și fericită. Omul 
iși desfășoară viața și acti
vitatea in colectivități sociale 
determinate, iar familia este 
pentru j 
realitate 
din. De 
norat-o

fiecare dintre noi o
• socială de prim or-
• aceea eu n-am ig- 

și îmi petrec cea

Cornel IIOGMAN
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„Contele 
nebunilor"

Teatrul maghiar de stat 
din Timișoara prezintă, 
miercuri, 29 septembrie, ora 
20, la Casa de cultură dm 
Petroșani un spectacol cu 
„Contele nebunilor* de Jo- 
kay Mor.

Spectacol festiv cu
..Ochii dragi

Luni după-amiază, în sa
la mare a Casei de cultură 
din Petroșani, Comitetul mu
nicipal U.T.C. în colabora
re cu Teatrul de stat Reșița 
organizează un spectacol 
festiv pentru tineret cu pic- 
j lua Mihail Davidoglu „O- 

chii dragi ai bunicului". V. - 
loroasa operă dramatică, a 

\__________-__

O idee de
8 MILIOANE
La mina Petrila este in curs 

de materializare o importanta 
și valoroasă idee de raționali
zare — urmărind reducerea e- 
fortului de investiții — in ca
drul lucrărilor de deschidere 
și pregătire și respectiv de dez
voltare a capacității de pro
ducție. Dar iată despre ce este 
vorba. Pentru deschiderea și 
pregătirea stratului 3 in blo
cul III și blocul IV, sub ori
zontul XIV, s-a preconizat ini
tial săparea puțului orb nr. 14. 
urmind ca producția din aceas
tă zonă a minei — respectiv 
sectorul V — să fie dată de 
la orizontul XIV A pe puțul 
orb nr. 12. cum se face și in 
prezent. Ori acest puț deja nu 
poate face fată nici sarcini
lor actuale de transport a pro
ducției iar celor viitoare. în 
continuă creștere, cu atit mai 
pu(in

Soluționarea acestui inconve
nient a fost rezolvată insă in 
mod fericit. După căutări in'is 
tente, după multe calcule, to 
pografu] șef al minei, ing E- 
meric Haning a propus o re
zolvare pe cit de îndrăzneață 
pe atit de eficientă : renunța
rea la execuția pulului orb nr. 
14 și săparea unui plan încli
nat intre orizontul XIV A și 
XIV. Acest plan va fi echipat 
cu un transportor cu Dandâ ce 
va ridica producția din sectoa
rele V și III la orizontul XIV. 
care va fi înmagazinată in par
tea inferioară a puțului orb 
nr. 9 (acest puț va fi scos din

E. M. Lunea: Un scurt popas înainte de șut

AGITAȚIA POLITICA 
profund ancorată în activitatea de 

formare și mobilizare a conștiințelor
Ne aflăm în incinta minei 

Lupeni, în fața galeriilor de 
coastă unde se reîntîlnesc, dc 
trei ori pe zi, minerii acestei 
mari unități carbonifere înain
te de a porni pe drumul lor 
subpămîntean.

Un simplu loc de trecere? 
Nu, ci și de reflecții. Și iată 
de ce. In fața galeriilor își o- 
cupă locul, prin tradiție, dife
ritele forme ale muncii poli
tice de agitație, consacrate să 
reflecte realizările colectivului 
minei și totodată lacunele lui.

„Roșu 
și negru"

Joi, 30 septembrie, orele 
17 și 20, la Casa de cultu
ră din Petroșani, Teatrul 
de estradă din Ploiești pre
zintă un concert-spectacol 
intitulat „Roșu și negru*.

| CARNET CULTURAL

ai bunicului44
cărei premieră a avut loc 
cu ocazia recentelor mani
festări dedicate bicentenaru
lui Reșiței, este o continua
re a cunoscutei piese „Ceta
tea de foc" și va avea în 
rolul titular pe artistul e- 
merit Toma Dimitriu de la 
Teatrul Național I.L. Cara- 
giale București. 

funcție la începutul trimestru
lui I 1972). De altfel, lot atun
ci se vor termina și lucrurile 
de săpare și echipare a planu
lui inclinat.

Și acum iată eficienta acestei 
idei pusă in aplicare:

* prin adoptarea soluției de 
săpare a planului inclinat și re
nunțarea la executarea puțului 
orb nr. 14 cu întregul complex 
de lucrări (rampe, circuite, ga
lerii transversale) de Ia orizon
tul XIV’ A și XVI, s-a reali
zat o economie la investiții de 
cea. 8 milioane lei ;

< capacitatea de producție 
a pârtii centrale a minei va 
crește cu cca. 500 tone/zi ;

€ parcul de vagonetc activ 
se reduce cu cca. 200 buc;

@ se reduce cu 2 buc. nu
mărul locomotivelor D'^se’ de 
mină în subteran :

(g scade distanta de trans
port de la 2150 ml la 7'10 ml :

@ se creează în subteran un 
siloz cu o capacitate de 110 to
ne. eliminindu-se astfel opri
rile scurte <le la puțul cen
tru ;

(Ț durata de funcționare a 
vagonetelor crește cu cca. 
20—25 la sută, prin elimina
rea șocurilor produse de îm- 
pingătorii pneumatici din ram
pa puțului orb nr. 12.

Un alt avantaj foarte mare 
este eliminarea transportului 
cu vagonete în cadrul secto
rului III, la orizontul XIV A, 
și introducerea aici a transpor
tului cu benzi.

In acest loc se află graficele 
de producție pe sectoare și pe 
mină, „vitrina calității'*, gazeta 
de perete „Minerul" și proas
pătul ei supliment satiric „Sfre
delul11.

Ne oprim în fața acestor mij
loace consacrate ale agitației 
politice de masă spre a sur
prinde modul în care se preo
cupă factorii răspunzători - de 
la mina Lupeni de uzitarea lor, 
de sporirea puterii lor de în- 
riurire — in lumina indica
țiilor secretarului general al

Teatrul de stat din Baia 
Mare prezintă piesa „Ion", 
(dramatizare de Mihail Sor
bul după romanul lui Liviu 
Rebreanu) în ziua de marți. 
28 septembrie 1971, ora 19, 
în sala Teatrului de stat 
„Valea Jiului*' din Petroșani.

Reîntîlnire cu păpușile...
Teatrul de stat de păpuși 

Aibă Iulia prilejuiește, în a- 
ceastă săptămînă, spectato
rilor mici și mari din Va
lea Jiului o întîlnire cu spec
tacolul „Joaca" de Alexan
dru Davidescu, în regia lui 
Aurel Crăciun, scenografia 
fiind semnată de Nicolae Ha- 
țegan și muzica de Ștefan 
Răduț.

Azi, 23 septembrie a.c-, 
spectacolul va fi prezentat la
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partidului — în vederea edu
cării și mobilizării colectivu
lui minei la realizarea sarcini
lor multiple ce-i stau în față. 

„Rezultatele sînt bune dar nu 
pe măsura posibilităților", iată 
articolul principal ce domină 
gazeta de perete „Minerul11, ar
ticol menit să evalueze reali
zările colectivului minei, sarci
nile ce-i revin în perioada ce 
a rămas pînă la sfîrșitul a- 
nului. Articolul e „la zi' și în
fățișează multilateral rezulta
tele minerilor lupeneni ca și

„G u 11
Baba"

Ieri, la orele 17 și 20,30, 
la Casa de cultură din Pe
troșani, Opera maghiară di.i 
Cluj a prezentat un specta
col care s-a bucurat de suc
ces, intitulat „Giill Baba".

Casa de cultură din Petro
șani urmind ca în zilele ur
mătoare să fie prezentat in 
Lupeni, Aninoasa, Vulcan, 
Paroșeni și Uricani. Din dis
tribuție fac parte actorii • 
Ana și Gheorghe Hăpian, Li- 
xandra Dragu, Nicolae și E- 
lena llațegan. Ion Cristescu, 
Aurelia Silvescu. Cornelia 
Daniel, Constanța Rodeanu 
și Sonia Giba-Neagu. 

sarcinile lor viitoare. Celelalte 
articole: „Munca înalță omul 
și îi aduce bucurii și satisfac
ții11, scris de minerul Petre Con
stantin, Erou al Muncii Socia
liste, „Comuniștii — factori ac
tivi în pregătirea politico-ddeo- 
logică a oamenilor muncii", 
semnat de minerul Vasile Ruși- 
toru. secretarul organizației de 
bază nr. VI, „Organizația noas
tră va sta în fruntea acțiuni
lor" și „Sint multiple formele 
muncii politice pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste1' — 
sînt tot atâtea fațete ale vastei 
activități politico-educative des
fășurate de organizația de 
partid a minei pe care gazeta 
de perete, prin colaboratorii ei, 
le pune pe tapet, în lumina 
programului de perfecționare a 
educației comuniste, elaborat de 
secretarul general al partidu
lui. In apropiere se află și 
gazeta satirică „Sfredelul", me
nită să combată actele de in
disciplină, manifestările străine 
de etica muncii. Inițiativă bu
nă. intenție lăudabilă. Din pă
cate, in ziua vizitei noastre la 
mina Lupeni, „Sfredelul11 a avut 
în obiectiv un singur caz, pe 
tehnicianul Victor Cojocaru — 
satirizat pentru refuzul de a 
îndeplini unele sarcini obștești. 
Celelalte rubrici erau goale. Dc 
ce ? Au fost scoase din vi
trina gazetei — aflasem mai 
tîrziu — pentru că... erau vechi, 
de vreo lună. Explicație justă 
dai- totuși nemulțumitoare. Nu 
s-au găsit între timp alte ca
zuri „demne" de a fi obiectul
caricaturilor de la „Sfredelul" ? 
Evident, răspunsul nu poate fi 
decît afirmativ. Atunci ?

Ne oprim în fața celorlalte 
obiecte ale investigației noas
tre. In fața graficului dc pro
ducție o altă nedumerire : Dc 
ce nu există preocupare din 
partea tuturor sectoarelor pen
tru a înfățișa minerilor rezul
tatele colectivelor exploatării ? 
Concret: abia o jumătate din 
graficele sectoarelor au fost a- 
duse la zi, iar . celelalte, res
pectiv sectoarele I, IV, V și VI, 
nu au avut completate graficele 
de două decade. O obser
vație asemănătoare la „Vitrina 
calității". Mai multe rafturi cu 
bulgări de cărbune, respectiv,

I. DUBEK
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ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI
KEMUȘESCU, 

„23 August**, uzina cu glorioase tradiții 
revoluționare și muncitorești, și-a sărbătorit 

semicentenarul cu importante realizări, 
cu hotărîrea întregului colectiv 

de a munci și trăi în chip socialist
In prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, miercuri a avut loc sărbă

torirea a 50 de ani de existență a marii uzine bucureștene „23 August".
Conducătorul partidului și statului nostru a fost însoțit de tovarășii Ion 

Gheorghe Maurer, Gheorghe Pană, Ion Stănescu.
Pentru a participa la sărbătorire au venit, de asemenea, tovarășii Ale

xandru Sencovici, președintele Comisiei pentru industrie, construcții și 
transporturi a Marii Adunări Naționale, Pavel Ștefan, secretar al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, numeroși dintre foștii muncitori, ingineri și teh
nicieni ai uzinei, astăzi pensionari, sau cărora în decursul anilor le-au fost 
încredințate munci de răspundere în activul de partid și de stat.

întregul colectiv al uzinelor, mîndru de tradițiile sale revoluționare, 
muncitorești, de încrederea și prețuirea pe care partidul și guvernul i-o 
acordă, ca și întregii clase muncitoare, a întîmpinat cu un vibrant entu
ziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și 
de stat, veniți să participe la aniversarea uzinei.

Destinul acestei vestite între
prinderi bucureștene, purtând 
pe frontispiciul ei un nume cu 
valoare de simbol, este legat 
de însăși istoria patriei noastre 
din aceste cinci decenii, de lup
ta maselor populare, conduse 
de gloriosul partid al comuniș
tilor, pentru libertate și drep
tate socială, pentru triumful a- 
cestor idealuri și făurirea o- 
rînduirii noi socialiste. In ace
lași timp, întreaga dezvoltare .1 
uzinelor ilustrează în mod stră
lucit justețea politicii partidu
lui de industrializare socialistă, 
de înflorire a României Socia
liste.

La intrarea în marea între
prindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducător: 
de partid și de stat sînt întîm- 
pinați de tovarășii Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, ing. Ale
xandru Roșu, directorul gene
ral al întreprinderii, ing. Ma
rin Enache, secretarul Comite
tului de partid al uzinei, de 
membrii comitetului de direcție 
și comitetului de partid. Nu
meroși muncitori aflați în în- 
tîmpinare înconjoară cu dra
goste pe secretarul general al

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea oamenilor muncii 

de la Uzinele „23 August" 
din Capitală

Dragi tovarăși.
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii de la Uzinele 
„23 August* un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
ai partidului, a Consiliului dc 
Stat și a Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite). De asemenea, do
resc să vă adresez calde fe
licitări cu prilejul acestei 
sărbători — împlinirea a 50 de 
ani de existență a uzinelor — 
și mai cu seamă cu prilejul in- 
mînării Ordinului „23 August" 
întregului colectiv de oameni ai 
muncii de aici. Această distinc
ție înseamnă o apreciere a ac
tivității depuse de întregul co
lectiv în anii construcției so
cialiste și, totodată, o expresie 
a încrederii în capacitatea co
lectivului uzinei de a-și realiza 
cu succes sarcinile care îi stau 
în față. (Aplauze prelungite). 
Dați-mi voie să felicit, de ase
menea, pe noii Eroi ai Muncii 
Socialiste din uzina dumnea
voastră, pe ceilalți tovarăși care 
■au fost sau vor fi distinși cu 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România și să le 
urez, lor și dumneavoastră, noi 
succese în întreaga activitate. 
Imi exprim dorința ca la sfîr
șitul cincinalului să avem și 
alți Eroi ai Muncii Socialiste 
în această uzină. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Am fost în nenumărate rîn- 
duri în întreprinderea dum
neavoastră, am vizitat astăzi cî
teva secții și constat cu satis
facție, că în decursul ultimilor 
ani, Uzina „23 August11 a ob
ținut succese remarcabile. Noile 
secții și fabrici ale uzinei, do
tate modern, produc multe ma
șini și utilaje de înaltă tehni
citate. Vă puteți . înfățișa cu 
mîndrie în fața clasei noastre 
muncitoare, a poporului cu re
zultatele pe care le-ați obținut 
în anii socialismului, în cinci
nalul trecut; prin înalta lor teh

partidului, aclamă, oferă bu
chete de flori.

In fața, unei machete repre- 
zentînd Uzinele „23 August" — 
întreprinderea se întinde pe o 
suprafață de 72 ha —. directorul 
general prezintă fazele succe
sive ale dezvoltării acestei im
portante unități industriale de 
la înființare pînă în prezent, 
precum și investițiile prevăzute 
în actualul cincinal. Pe mache
tă se pot observa numeroasele 
construcții care au amplificat 
din etapă în etapă capacitatea 
dc producție a uzinei — hale, 
ateliere, depozite — însumînd 
o suprafață clădită de peste 21 
ha. Alte hale noi pentru me
canică. forjă, turnătorie, depo
zite de carburanți, materii pri
me. centrală de forță etc., to- 
lalizînd circa 12 ha, urmează 
a fi executate pînă în 1975 sau 
după acest an. Se subliniază 
că valoarea investițiilor din ac
tualul cincinal este egală cu cea 
din ultimele două decenii la 
un loc. La finele actualului cin
cinal. gradul de ocupare eco
nomică a suprafeței uzinei va 
âvea un indice superior celui 
actual.

La parterul corpului admi
nistrativ central, oaspeților li 
se prezintă o expoziție jubi
liară. Sîrrt sugestiv înmănun

nicitate, unele din produsele 
uzinei pot concura cu succes 
produse similare de pc piața 
internațională. Subliniez aceas
ta deoafece consider că acum, 
la a 50-a aniversare a uzinei 
trebuie să menționăm drumul 
glorios parcurs de întregul co
lectiv în ridicarea pregătirii sale 
tehnice, in ridicarea nivelului 
tehnic ai producției. Constituie 
intr-adevăr o mîndrie, atit pen
tru colectivul dumneavoastră, 
cît și pentru întregul nostru 
popor, felul în care oamenii 
muncii de la „23 August" iși 
îndeplinesc obligațiile față de 
cauza socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

După cum s-a arătat aici, în 
cei peste 20 de ani de econo
mie planificată, în uzina dum
neavoastră s-a investit circa un 
miliard de lei. A crescut pro
ducția, a sporit numărul mun
citorilor — și aceste realizări 
constituie și baza trainică pen
tru activitatea viitoare. După 
cum vă amintiți, la adunarea 
generală din iarnă am stabilit 
împreună să dezvoltăm mai ra
pid uzina, să asigurăm însuși
rea unor noi produse și să ri
dicăm gradul lor de tehnici
tate. Ca urmare a planului de 
dezvoltare refăcut, în numai 5 
ani se va investi pentru dezvol
tarea uzinei peste un mi
liard de lei, deci mai mult 
decît s-a investit în ultimii 
25 dc ani. (Aplauze puternice). 
Este adevărat că pc această ba
ză se prevede și dublarea pro
ducției — și anume creșterea ei 
de la un miliard și jumătate 
în 1970, la circa 3 miliarde în 
1975. Deși reprezintă o creștere- 
mare, totuși față de investițiile 
pe care le facem, această sporire 
a volumului producției este în
că mică. Desigur, ținem seama 
de faptul că o parte din capa
cități vor intra în producție 
spre sfârșitul cincinalului, dar 
sperăm că realizînd aceste in
vestiții, în următorul plan 
cincinal vom obține o produc

cheate aici fotografii, documen
te grafice care oglindesc evo
luția uzinei, a produselor rea
lizate în decursul timpului. Se 
poate urmări dinamica produc
ției de mijloace rulante. In cei 
50 de ani de existență a uzi
nei. au fost construite, printre 
altele. 2 439 de diverse vehi
cule de tracțiune feroviară, nu
meroase tipuri de vagoane pen
tru transport, precum și utilaje 
pentru majoritatea marilor o- 
biective industriale ale Româ
niei socialiste.

Oaspeții se opresc la secția 
dc modelărie, sector modern u- 
tilat. a cărei clădire a fost re
cent dată în funcțiune. Sînt 
prezentate cîteva procedee teh
nologice noi dc execuție a mo
delelor diverselor piese cu for
me complexe, precum și o se
rie de metode de confecționare 
a unor modele de piese de di
mensiuni mari și foarte mari. 
Gazdele informează că în exe
cuția de modele s-a trecut la 
utilizarea unor materiale sin
tetice (vinidur, polistiren ex
pandat. rășini epoxidice), fapt 
care a determinat reducerea a- 
nuală a consumului de lemn 
cu 120 mc, iar a duraluminiu-

(Continuare in pag. a 2-a) 

ție și mai mare. Dc altfel, tre
buie să avem în vedere că se 
lucrează de pe acum la întoc
mirea prognozelor de dezvolta
re a economiei pînă în 1990. 
Uzina dumneavoastră nu va râ- 
mîne la nivelul lui 1975 ; ea nu 
va rămîne nici la nivelul a 
15 000 de oameni, ci probabil 
încă în 1980 va trebui să nu
mere aproape 20 000 — dacă r.u 
peste 20 000 — și să crească in 
continuare. Ca atare și valoarea 
producției va trebui să crească 
— și ne gîndim să ajungă în 
perspectivă la 7—8 miliarde, 
ținînd scama de dotarea tehni
că, de puternicul colectiv de 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
pe care îl avem aici. (Aplauze 
puternice).

După cum vedeți, apreciind 
rezultatele pe care le-ați obți
nut pînă acum, ne gin'Hm la 
ceea ce trebuie făcut în urmă
torii ani, pentru îndeplinirea 
actualului cincinal. Aș dori să 
menționez, cu satisfacție, că ați 
obținut rezultate bune pe pri
mele 8 luni, ceea ce înseamnă 
că programul pe care-1 aveți 
este pe deplin realizabil. < ă el 
corespunde forței și capacității 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de la Uzinele „23 
August*. Sînt convins că preve
derile acestui program vor fi 
nu numai realizate, dar si de
pășite ! (Aplauze prelungite).

M-am referit la citeva din 
perspectivele pe care trebuie- să 
le avem în vedere în dezvoltarea 
■uzinei dumneavoastră, care es
te în prezent una dintre cele 
mai mari întreprinderi con
structoare de mașini din țara 
noastră, și sper că va continua 
să-și mențină acest loc și în 
viitor. Trebuie să avem în ve
dere că în cincinalul actual. în 
cadrul industrializării socialiste, 
al realizării sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea privind 
apropierea României din punct 
de vedere economic de țările

(Continuare in pag. a 2-a)
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avansate, este necesar să dez
voltăm în ritm rapid industria 
constructoare de mașini spre a 
asigura, pe această bază, înzes
trarea întregii noastre econo
mii, atît cu mașini-unelte. cit 
ș> cu utilaje. Partidul nostru 
acordă în acest cincinal o »’.cn- 
țic deosebită construcțiilor de 
mașini și am putea numi cinci
nalul actual cincinalul dezvol
tării rapide, perfecționării >■ ri
dicării nivelului tehnic al con
strucțiilor de mașini din Româ
nia socialistă. In cadrul acestei 
orientări a dezvoltării const: îc- 
ției de mașini, avem în vedere 
ca și uzina dumneavoastră să 
cunoască un puternic progres 
*n acest cincinal. Colectivul ei 
trebuie să se gîndeaseă încă 
din acest an la dezvoltarea vi
itoare a uzinei spre a ști cum 
va arăta ea în 1980, în 1985 sau 
in 1990: in felul acesta, el va 
da o perspectivă mai clară e- 
forturilor pentru realizarea pro
gresului tehnic, activității de 
cercetare și perfecționare conti
nuă a mașinilor și utUajelor : 
va da, totodată, o perspectivă 
mai clară activității de pregăti
re a cadrelor necesare — mun
citori, tehnicieni și ingineri —, 
precum și tuturor celorlalte 
măsuri privind condițiunile de 
nwncâ și de viață.

Sîntem la un jubileu și, in 
asemenea împrejurări, se obiș
nuiește să se vorbească de bi
ne. Intr-adevăr, la uzina dum
neavoastră sînt multe lucruri 
bune care merită relevate și 
despre care se poate vorbi, 
mult; dar, totodată — fără să 
Lnecrc să fac o critică — aȘ 
dori să menționez că încă mai 
sînt lucruri de îmbunătățit, de 
perfecționat, că trebuie depuse 
in continuare eforturi pentru 
mai buna organizare a activi
tății fiecărei fabrici și secții, a 
producției, pentru folosirea mai 
rațională a mașinilor, a întregii 
înzestrări tehnice de care dis
pune uzina. Tovarășii de aici 
ne-au vorbit, pe bună dreptate 
cu mîndrie, despre caruselul pe 
rare l-au realizat. Este. într-a
devăr. un lucru bun ! Tn gene
ral. preocuparea pentru autodo- 
fctre este un lucru foarte bun ! 
Ea rezolvă o problemă de ma
rt importanță privind înzestra
rea rapidă a uzinelor noastre 
cu mașinile și utilajele necesa
re ; în același timp, are o im
portanță mare pentru ridicarea 
nivelului tehnic al cadrelor, al 
muncitorilor din uzina dum
neavoastră. De aceea, trebuie 
acordată o mai mare atenție a- 
cestej activități. Dacă am rea
lizat un carusel, să nu conside
răm că el este necesar numai 
uzinei -23 August’*, ci să ne 
propunem să producem aseme
nea mașini și pentru alte între
prinderi — deși uzina nu are in 
profilul său producția acestor 
utilaje. Este o necesitate să fa
cem acest lucru, atît pentru 
a grăbi dotarea noilor uzine, 
înnoirea utilajelor la uzinele 
mai vechi, cît și pentru a folosi 
rațional, pe un plan mai larg, 
ceea ce am reușit să realizăm 
Sn domeniul autodotării într-o 
uzină sau alta. Cred că putem 
spune că, din acest punct de 
vedere. Uzina -23 August** poa
le face mult mai mult decît 
a făcut pînă acum și mult mai 
mult decît și-a propus in pla
nul 1971—1975. Eu sînt convins 
că întregul colectiv va acționa 
în această direcție. (Aplauze 
puternice).

Constituie, desigur, un mot;\ 
de satisfacție faptul că produ- 
so.e Uzinelor -23 August” se 
vînd în 25 de țări, dar trebuie 
spus că ponderea produselor pe 
tare le exportă uzina este încă 
mică Va trebui să ne preocu
păm de creșterea exportului, 
producînd mai mult și moi cu 
seamă ridicînd nivelul tehnic 
aj mașinilor și utilajelor, astfel 
ca ele să poată concura cu 
succes Pe piața mondială orica
re produs similar. Aveți rezul
tate bune, in uzină sînt buni 
ingineri, tehnicieni și muncitori. 
Jmpletindu-și strîns activitatea, 
inginerii, tehnicienii și munci
torii vor putea realiza cu suc
ces sarcinile ce le revin în le
gătură cu ridicarea nivelului 
tehnic Și perfecționarea pro
ducției, vor asigura creșterea 
exportului, ridicarea competiti
vității produselor întreprinderii 
pe piața mondială. (Aplauze 
puternice).

Nu doresc să mă mai refer la 
problemele productivității mun
cii, ale reciucerii cheltuielilor 
materiale, a*e prețului de cost 
și ia altele, pe care le-am dis
cutat împreuna la adunarea ge- 
nera;â. Aceste probleme sînt 
binecunoscute de dumneavoas
tră și cred că se vor lua in 
continuare măsuri pentru ca 
in toate domeniile de activitate 
și la toți indicatorii care con
cură >a bunul mers al produc
ției să avem rezultate și mai 
irune. Cunosc de mult colecti
vul dumneavoastră — este un 
colectiv puternic care numără 
12 000 de oameni ai muncii, din 
core peste 10 000 muncitori, 
cu bogată tradiție tehnică, 
muncitoreasca. De aceea sînt 
convins că vă veți număra 
printre colectivele fruntașe în 
ramura construcției de mașini. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Aș dori să menționez cu de
osebită satisfacție faptul că s-a 
trecut la realizarea prevederi
lor înscrise in contractul colec
tiv din acest an privind con
strucțiile sociale. Este bine că 
consiliul oamenilor muncii de 
conducere a activității econo- 
micu-sociale a uzinelor acordă 
atenție și înfăptuirii prevederi
lor legate dc- îmbunătățirea con
dițiilor de lucru și de viață ale 
celor ce muncesc, a familiilor 
lor. Pînă la urmă, tovarăși, tot 
ceea ce facem pe linia dezvol

tării socialiste a țârii noastre 
este chemat să servească ridi
cării bunăstării, fericirii poporu
lui. Fiecare colectiv de oameni 
ai muncii, preocupîndu-se de 
realizarea sarcinilor de produc
ție, trebuie deopotrivă să se 
îngrijească de îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de mun
că și de viață. Putem spune că 
și în această privință în uzina 
dumneavoastră, ca, de altfel. în 
întreaga țară, sînt realizări de
osebite. Dacă rn-aș referi la creș
terea salariului mediu, acesta 
era în uzina dumneavoastră în 
anul 1950 de 520 lei. în I960 de 
1 015 lei, iap acum este de I 720 
lei și urmează ca in 1975 să a- 
jungă la peste 2 200 lei. După 
cum vedeți, în anii construcției 
socialiste, ca urmare a dezvol
tării producției, a creșterii ba
zei materiale s-a asigurat — șî 
se va asigura în continuare, 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii, a salariului real. A- 
ceasta este de fapt linia gene
rală. scopul principal, esențial, 
al politicii partidului nostru 
comunist, al socialismului în
suși. (Aplauze puternice, urale).

După cum știți — s-a refe
rit la aceasta și tovarășa care 
a vorbit înainte — începind 
din această lună s-a majorat 
cu circa 45 la sulă alocația pen
tru copii de care vor beneficia 
toți oamenii muncii, și care va 
constitui un aport substanțial 
la creșterea veniturilor fiecărei 
familii. Am început, cum am 
mai spus și în alte împreju
rări. cu aceasta, avînd în ve
dere grija societății noastre so
cialiste pentru tînăra genera
ție, pentru copii, preocuparea 
de a face ca viața lor să fie 
tot mai bună, tot mai îmbel
șugată. (Aplauze, se scan
dează : .Ceaușescu — P.C.R.!“, 
.Ceausescu și poporul !**).

Vom acționa cu toată fermi
tatea ca prevederile privind 
sporirea veniturilor, realizarea 
construcțiilor de locuințe și a 
obiectivelor social-culturale să 
fie realizate în bune condițiuni. 
In București., după cum știți, 
este prevăzut să se construiască 
în acest cincinal peste 120 000 
de apartamente, ceea ce înseam
nă că aproape 400 000 de locui
tori — deci circa 25 la sută 
din populația de astăzi a Capi
talei — se vor muta pînă în 
'75 în locuințe noi. Ținînd sea
ma de ceea ce ne propunem și 
în cincinalul 1976—1980, pro
babil că prin 1980 problema 
locuințelor în Capitală va fi 
în cea mai mare parte rezol
vată, asigurîndu-se locuințe co
respunzătoare tuturor oameni
lor muncii. După cum vedeți, 
partidul nostru, guvernul repu
blicii noastre socialiste înfăp
tuiesc neabătut programul ela
borat de Congresul al X-lea al 
partidului, fac totul ca viața 
poporului nostru, a celor ce 
muncesc să devină tot mai bu
nă și îmbelșugată. Ne preocu
păm, totodată, de intensifica
rea muncii de educație, de dez
voltarea învățămîntului, a acti
vității culturale; se extinde, dc 
asemenea, activitatea științifică. 
Putem spune că, într-adevăr, 
socialismul a deschis națiunii 
noastre socialiste perspective 
nebănuite, nevisate de înain
tași, pentru o viață nouă, li
beră și îmbelșugată. (Urale, se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul .'**).

Ne vizitează mulți țara — 
delegații de partid, guverna
mentale, ale unor organizații 
obștești, oameni dc afaceri și 
alți reprezentanți din țări so
cialiste, din țări in curs de dez
voltare, din țări capitaliste dez
voltate — și aproape toți își 
pun aceeași întrebare : care este 
secretul, cum se explică aceas
tă dezvoltare rapidă a Româ
niei, această înnoire care se ob
servă în toate localitățile, pe 
întreg teritoriul țării, atît în 
orașe, cît și în sate ? Este, cred, 
de dat un răspuns simplu : Am 
putut să realizăm aceste trans
formări — deși realizările n-au 
fost ușoare — și putgm să ne 
propunem asemenea obiective, 
datorită faptului că am răs
turnat vechea orînduire bazată 
pe exploatare, că mijloacele de 
producție au trecut în proprie
tatea celor ce muncesc, iar cla
sa noastră muncitoare, din clasă 
exploatată, a devenit stăpînă 
pe mijloacele de producție, a 
devenit proprietară; ea este 
aceea care conduce și asigură 
îndeplinirea cu succes a tutu
ror sarcinilor, a tot ceea ce 
se înfăptuiește în România so
cialistă. (Aplauze puternice), 
în același timp, alături de clasa 
muncitoare, în strinsă alianță 
cu ea, acționează țărănimea, 
care și-a unit eforturile în co
operativele de producție și care 
a transformat și organizat pe 
baze noi agricultura — ramură 
aflată, de asemenea, intr-un 
puternic avînt. Intelectualitatea 
patriei noastre — atît cea veche 
care s-a alăturat în întregime 
clasei muncitoare, politicii parti
dului comunist, cît și intelec
tualitatea nouă ieșită din rîn- 
dul muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, strîns legată și din 
punct de vedere social, al ori- 
ginei sale, de popor — acțio
nează în strinsă unitate cu 
clasa muncitoare, ca un tot, sub 
conducerea partidului, pentru 
realizarea construcției socialiste. 
(Aplauze îndelungate, urale).

Iată de ce răspundem tutu
ror că nu este vorba de un 
miracol, că ceea ce înfăptuim 
este rodul muncii, al eforturi
lor întregului nostru popor ca
re. sub conducerea partidului, 
își făurește viața liberă, inde
pendentă. așa cum și-o dorește ! 
(Aplauze. îndelungate).

Iată de ce putem afirma cu 
toată tăria că ceea ce a reali
zat poporul român, în frunte 
cu clasa muncitoare, ilustrează 
concludent ce energii creatoa- 

1-e există în sinul fiecărui po
por, ce forță are clasa mun
citoare de pretutindeni, care, 
devenind stăpînă pe destinele 
sale, poate face, într-adevăr, 
minuni, poate transforma în 
mod revoluționar, din temelii, 
societatea — atît din punct de 
vedere material, cît și din 
punct de vedere spiritual ! (A- 
plauze prelungite, urale). Dar 
cred că răspunsul nu or fi com
plet dacă nu am spune și un a’.t 
adevăr: că aceste rezultate au 
fost posibile datorită faptului 
că în fruntea clasei muncitoa
re, a poporului nostru s-a aflat 
Partidul Comunist Român, de
votat trup și suflet națiunii 
noastre, și care, prin întreaga 
sa activitate, a dovedit că în
deplinește în modul cel mai 
hotărît și ferm îndatorirea sa 
față de clasa muncitoare, față 
de popor, — aceea de a-1 con
duce pe calea făuririi vieții noi, 
a unui viitor fericit, îmbelșugat. 
(Aplauze îndelungate).

Partidul nostru a putut să-și 
îndeplinească această înaltă mi
siune datorită, în primul rînd, 
faptului că el își întemeiază 
întreaga activitate pe principiile 
marxist-leniniste, pe legile ge
nerale ale dezvoltării sociale, 
că — acționînd și judecind lu
crurile în spiritul materialis
mului dialectic și istoric — a 
știut și știe șă elaboreze po
litica sa în strinsă concordanță 
cu condițiunile concrete din 
România, cu cerințele societă
ții noastre. Tocmai datorită a- 
cestui fapt, politicii juste care 
corespunde condițiunilor con
crete ale României, noi am pu
tut obține aceste rezultate re
marcabile în toate domeniile 
de activitate. (Aplauze îndelun
gate). Iată cum se explică pres
tigiul pe care și l-a cîștigat 
Partidul Comunist Român în 
rîndul întregului popor, iată de 
ce în Constituția noastră am 
putut înscrie că forța politică 
conducătoare a societății socia
liste românești este Partidul 
Comunist Român și de ce în
tregul popor înfăptuiește neabă
tut politica partidului comuniș
tilor, considerînd-o propria sa 
politică, răspunzînd năzuințelor 
vitale ale națiunii noastre. (A- 
plauze îndelungate).

Partidul nostru se preocupă 
continuu de perfecționarea ac
tivității economico-sociale. de 
îmbunătățirea formelor de or
ganizare și conducere a socie
tății noastre socialiste. Cunoaș
teți măsurile luate în ultimii 
ani în acest domeniu. îndeosebi 
crearea organismelor colective 
de conducere din întreprinderi, 
sporirea rolului adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii 
din întreprinderi: de altfel, în 
curînd. Marea Adunare Națio
nală va elabora legea acestor 
organisme colective, care vor 
purta în viitor o denumire măi 
aproape de realitate, și anume 
de comitete sau consilii ale oa
menilor muncii pentru condu
cerea activității economico-so
ciale. (Aplauze îndelungate).

Avem permanent în vedere 
să dezvoltăm formele-, de parti
cipare a clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii la con
ducerea societății noastre socia
liste, să lărgim consultarea po
porului în toate problemele pri
vind politica internă și exter
nă a țării noastre, pornind de 
la faptul că adîncind democra
ția socialistă, adică participa
rea poporului la conducerea ac
tivității economico-sociale, întă
rim rolul clasei muncitoare de 
forță conducătoare a societății 
socialiste. Asigurînd creșterea 
rolului poporului în făurirea 
conștientă a destinului său. în
făptuim una din prevederile e- 
sențiale ale socialismului, care 
este realizat de popor, pentru 
popor și care se poate construi 
în condițiuni bune numai în 
măsura în care întregul popor 
ia parte activă la elaborarea 
soluțiilor in toate domeniile de 
activitate, la transpunerea lor 
in viață. Democrația nohstră 
socialistă nu este o democra
ție formală, este democrația 
participării poporului la con
ducerea societății socialiste. Ne 
preocupăm continuu de ridica
rea conștiinței socialiste, mun
citorești, comuniste a oameni
lor muncii. In mijlocul colec
tivului dumneavoastră — ca 
al tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii —, mă simt 
întotdeauna, într-adevăr, în rîn- 
du) familiei unite a muncito
rilor; numai în strinsă legă
tură cu clasa muncitoare, cu 
poporul, orice activist de partid, 
orice organizație de partid pot 
fi într-adevăr puternice, numai 
astfel partidul își va putea în
deplini rolul său de forță con
ducătoare. (Aplauze puternice).

S-a vorbit aici de faptul că 
din uzina dumneavoastră s-au 
ridicat o serie de activiști, de 
cadre de conducere. Este ade
vărat; sînt asemenea activiști 
de partid și de stat, ofițeri. 
Aș putea spune că, practic,' în- 
cepînd de la comitetul de sec
tor și pînă la Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central 
al partidului sînt oameni care 
s-au ridicat de aici, din uzina 
dumneavoastră. Pentru că și 
tovarășul Stănescu, care este 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv și președintele 
Consiliului Securității, a lucrat 
cîțiva ani în Uzinele „23 Au
gust*, așa cum și un ministru 
adjunct de la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de mașini 
a fost pînă nu de mult în con
ducerea uzinelor dumneavoa
stră.

După cum vedeți, tovarăși, 
politica partidului nostru de 
formare a cadrelor, de ridicare 
din rîndul clasei muncitoare, al 
oamenilor muncii a unor cadre 
de conducere nu este o politi
că abstractă, ea se materiali
zează in mod concret în promo
varea continuă, începind de jos 
și pînă sus — din rîndurile 
clasei muncitoare, ale celorlalți 

oameni ai muncii — a celor ce 
se dovedesc în stare să îndepli
nească munci de conducere și 
care corespund încrederii ma
selor, care mențin și întăresc 
permanent legătura cu colec
tivele și cu oamenii muncii din 
rîndul cărora au plecat

Tovarăși, nu numai în colec
tivul dumneavoastră, ci. în în
treaga țară, peste tot, se văd 
efectele acestei politici a parti- ■ 
dului nostru, se manifestă f lp- 
tul că el este realmente parti
dul clasei celei mai avansate, al 
clasei muncitoare, că își înde
plinește acest rol, promcvînd 
permanent, nu numai în rîndu
rile sale, dar și în conducerea 
sa, activiști proveniți din rin- 
durile clasei muncitoare, le- , 
gați strîns de clasa muncitoare. 
In aceasta constă, de asemenea, 
unul din izvoarele principale ale 
forței partidului nostru, ale tăriei 
sale, ale capacității sale jje a ela
bora o linie politică justă, care să 
țină seama de năzuințele între
gului popor. (Aplauze V— se 
scandează : P.C.R.).

Uzina dumneavoastră ave o 
tradiție îndelungată. Din’ 1931 a 
funcționat aici o organizație a 
partidului nostru comunist. In 
timpul războiului s-au 4format 
unități patriotice, unități pe ca
re Ia aveți în continuare și as
tăzi ; atunci au fost create pen
tru a lupta pentru eliberarea 
țării de fascism, și ulterior ne- ■ 
au ajutat în cucerirea puterii 
politice, iar astăzi au misiunea 
de a garanta apărarea cuceriri
lor revoluționare, independența 
și suveranitatea patriei noastre 
socialiste. (Vii aplauze).

Astăzi avem aici o organiza
ție de partid de 3 200 de mem
bri, o organizație puternică ca- ,l 
re își îndeplinește în condițiuni * 1 
bune rolul și care cred » că va • 
milita în continuare cu -• toată !' 
forța pentru unirea întregului ' 
colectiv de 12 000, și în perspec
tivă de 15 000 de oamehi ai 
muncii în vederea regizării • 
marilor sarcini care vă revin. '

(Urmare din pag. 1) 

lui cu 2,5 tone. Urmărindu-se 
fluxul tehnologic, funcționarea 
mașinilor complexe, nțultiopera- 
ționale, ale atelierelor, se re
marcă buna organizare a mun
cii.

Trecîndu-se pe lingă un șir 
de hale, silozuri și depozite de 
materii prime, aflate in plină 
construcție, se ajunge la tur
nătoria de neferoase, secție de 
producție intrată în funcțiune 
anul trecut.

Oaspeții se opresc cîteva mo
mente în fața unor panouri, 
care ilustrează dinamica prin
cipalilor indicatori de 'produc
ție ai secției.

Se urmărește procesul tehno
logic de realizare a uneia din
tre cele mai complicate piese 
turnate pentru motoarele de
1 100 C.P. destinate navelor, lo
comotivelor și grupurilor de 
foraj. Secretarul general al 
partidului dă o înaltă apreciere 
faptului că tehnologia respec
tivă constituie rodul mundii de 
creație a specialiștilor Uzinei, 
ceea ce confirmă largile posi
bilități ale gîndiriî tehnice ro
mânești.

Din nou intr-o hală recent 
construită : atelierul de eboșa- 
re, secție în care se execută 
prelucrarea primară a pieselor 
turnate. Impresionează plăcut 
uriașele mașini în plină func
țiune — strunguri Carusel, înal
te de cîțiva metri, raboleze-fre- 
ze cu masa de 9 metri lungi
me și deschiderea de 2 metri, 
freze laterale și multe altele, a- 
gregate de mare tehnicitate, 
realizate de industria noastră 
constructoare de mașini.

Oaspeții sînt invitați să ur
mărească procesul tehnologic de 
eboșare și îmbătrînire artificia
lă a pieselor executate din fon
tă „Meehanite", care sînt livra
te, în cadrul unei colaborări 
industriale, întreprinderii veci
ne, Fabrica de mașini-unelte și- 
agregate București.

Printre aceste subansamble 
se numără piesele pentru toată 
familia de strunguri Carusel, 
frezele portale, mașinile de gău
rit, alezat și frezat, mașinile 
de rectificat tip ..Fortuna’* și 
.Justina".

La curățătoria de piese tur
nate reține atenția o modernă 
linie tehnologică de sablaj și 
grunduire de mare capacitate, 
realizată cu mijloace locale, du
pă un proiect comun al spe
cialiștilor uzinei și Institutul 
de proieotare pentru uzine și 
instalații din industria construc
țiilor de mașini.

Tn uzină a fost inițiată o lar
gă' acțiune de autodolare cu 
agregate și utilaje, punîndu-se 
astfel în practică indicațiile 
prețioase date de secretarul ge
neral în cursul vizitelor ante
rioare în această mare între

Cu prilejul aniversării a 50 
de ani dc la înființarea Uzinei 
constructoare de mașini „23 Au
gust" din municipiul București,

Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România decre
tează :

Pentru merite deosebite in în
treaga activitate desfășurată in 
anii construcției socialiste a ță
rii și pentru contribuția perso

DECRET
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste"

Doresc încă o dată să felicit, 
pentru activitatea rodn’-.-â de
pusă pînă acum, organizația de 
partid, întregul colectiv de oa
meni ai muncii. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,

M-am referit pe larg la unc
ie probleme legate de activita
tea noastră internă — din u- 
zina dumneavoastră și din țara 
noastră — deoarece pornim de 
la faptul câ prima îndatorire a 
unui partid comunist este de a 
rezolva în cele mai bune con
dițiuni problemele dezvoltării 
construcției socialiste. Cu cît 
vom obține rezultate mai bune 
în toate domeniile de activitate 
și vom înfăptui cu succes pro
gramul elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului, privind 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cu atît 
ne vom face mai bine datoria, 
atît față de națiunea noastră, 
cît și față de clasa muncitoare 
internațională, de mișcarea 
revoluționară și antîimperialiș- 
tă dc pretutindeni. (Aplauze 
puternice prelungite).

Este clar pentru toți că dacă 
fiecare țară socialistă este pu
ternică, atunci și sistemul so
cialist mondial este puternic, 
crește prestigiul socialismului 
în lume, influența sa asupra 
dezvoltării vieții internaționale.

Desigur, noi ne preocupăm 
continuu de dezvoltarea cola
borării și solidarității interna
ționale cu țările socialiste, atît 
eu țările socialiste vecine, cu 
țările din C.A.ER., cît și cu 
toate celelalte țări socialiste — 
și vom acționa și în viitor cu 
toată consecvența în această 
direcție. Considerăm că trebuie 
să depunem eforturi pentru ja 
fi depășite divergențele existen
te între unele țări socialiste, 
pentru a se dezvolta colabo
rarea și unitatea lor. Activînd 
în acest fel, considerăm că ne

prindere bucureșteană. și în
deosebi cu prilejul adunării 
generale a salariaților.

Acestei acțiuni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi dă o înal
tă apreciere și recomandă a 
fi utilizate toate mijloacele în 
vederea realizării de noi ma
șini, agregate, piese de schimb, 
scule și dispozitive necesare 
atît uzinei, cît și altor între
prinderi din sectorul construc
ției de mașini. Secretarul ge
neral recomandă totodată con
ducerii ministerului și uzinei 
să se preocupe de dezvoltarea 
mai rapidă a oțelăriei și a tur
nătoriei.

Următorul popas îl consti
tuie secția de mecanică grea. 
Aici se realizează piesele de 
performanță ale uzinei, desti
nate beneficiarilor interni și 
exportului.'

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat zăbovesc în 
fața mașinilor moderne cu a- 
jutorul cărora se făuresc sub
ansamble de mare tehnicitate, 
destinate industriilor siderurgi
că, chimică, materialelor de 
construcții etc. Se află aici, în 
plin proces de producție, com- 
presoare de mare capacitate, 
părți componente ale unui la
minor, cuptoare și mori de ci
ment, prese, multe din ele ur- 
mînd a fi exportate.

Intr-un colț al uriașei hale 
se află amenajată o mică ex
poziție, care înfățișează realiză
rile obținute de colectiv. De 
aici au pornit utilaje diverse 
pentru mari obiective industri
ale ale cincinalelor anterioare. 
In aceeași expoziție pot fi vă
zute o serie de scule noi de 
mare eficacitate introduse re
cent în procesul tehnologic.

Halele secției motoare. Zum
zetul mașinilor cu care se fău
resc inimi de mașini creează o 
puternică impresie de forță, de 
dinamism. In tot acest tumult 
răsună aplauzele și ovațiile pu
ternice ale muncitorilor, care 
lasă o clipă lucrul spre a-și ex
prima sentimentele de dragos
te față de partid și conducăto
rul său.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește și schimbă cîteva 
cuvinte cu făuritorii de motoa
re, care i se adresează direct, 
apropiat, muncitorește.

I’e liniile tehnologice este 
urmărit procesul fabricării pis- 
toanelor, supapelor, axelor car- 
danice, bielelor, arborilor (u 
came și altor piese componente 
ale motoarelor. Cîteva panouri 
înfățișează realizările în con
strucția de motoare a uzinei.

In marea hală, se remarcă 
faptul că la multe mașini lu
crează femei. Este și aceasta o 
expresie a aplicării indicației 
date de secretarul general la 

nală adusă la dezvoltarea U- 
zinei constructoare de mașini 
„23 August", se conferă titlul 
de „Erou ai Muncii Socialiste" 
și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" tovarășilor: Andrei 
Bașa, șef de atelier; Gheorghe 
Buruc, șef de echipă; Vasile 
Iscru, mecanic șef.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

îndeplinim îndatorirea interna
tionalists de partid comunist de 
guvernămînt. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Deoarece multe delegații ale 
partidelor comuniste care ne 
vizitează țara au venit și în 
uzina dumneavoastră, cunoaș
teți cu toții bine atenția și pre
ocuparea partidului nostru pen
tru dezvoltarea relațiilor sale 
cu partidele comuniste și mun
citorești, cu mișcările de elibe
rare națională, cu toate popoa
rele care luptă împotriva colo
nialismului. neocolonialismului, 
imperialismului, care se ridică 
pentru a-și apăra independen
ța și suveranitatea națională, 
dreptul de a fi stăpînj pe bo
gățiile naționale și de a le fo
losi pentru progresul lor econo
mic și social. (Vii aplauze).

In același timp, pornind de 
la faptul că progresul gene
ral nu este posibil fără o par
ticipare activă la diviziunea 
internațională a muncii, că re
alizarea păcii pe continentul 
și pe întreaga planetă nu este 
posibilă fără dezvoltarea cola
borării cu toate celelalte state, 
noi dezvoltăm larg relațiile 
noastre cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduîrea 
socială. Desigur, punem întot
deauna la baza acestor relații 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, avantajului reciproc, nefo- 
losirii forței sau amenințării cu 
forța în raporturile dintre state, 
iar cu țările socialiste, desi
gur, adăugăm la acestea inter
naționalismul socialist, ideolo
gia noastră comună marxist-Ie- 
n in istă, întrajutorarea tovără
șească care să permită progre
sul rapid al fiecărei țări socia
liste Ș» întărirea, pe această 
bază, a forțelor socialismului 
în general. (Aplauze puternice).

Ca detașament activ a) miș
cării revoluționare și antiimpe- 
rioliste sprijinim lupta popoare
lor din Indochina împotriva a- 

adunarea generală a salariaților 
uzinei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se apropie de tînăra 
Eugenia Vasile care, calificată 
la locul de muncă, lucrează Ia 
strung. Se interesează de con
dițiile de muncă și de viață, îi 
urează succese, sănătate și fe
ricire.

Secretarului general al parti
dului i se prezintă, apoi, o so
luție energetică nouă, menită 
să ridice caracteristicile motoa
relor realizate aici, precum și 
standurile de probă pentru fa
bricația curentă. Este apreciat 
faptul că standurile de probă 
și rodaj mecanic, amenajate 
prin autodotare, au un grad de 
tehnicitate foarte ridicat.

Secretarul general ai partidu
lui recomandă conduceri'or mi
nisterului și uzinei să ; erseye- 
reze neobosit în activi’:tea de 
modernizare a proceselor 
tehnologice și a produselor, ast
fel îneît uzina „23 August", al 
cărei renume este binecunoscut, 
să constituie și in viitor un 
post de avangardă al indus
triei noastre constructoare de 
mașini.

Tn hala centrală a secției de 
locomotive are loc, după înche
ierea vizitei, adunarea festivă 
consacrată aniversării a 50 de 
ani de existență a întreprinde
rii.

Se află aici mii de muncitori, 
ingineri, tehnicieni, lucrători în 
aparatul administrativ. foști 
muncitori ai uzinei, invitați din 
alte unități industriale bucureș- 
tene constructoare de mașini. 
In hală domnește o atmosferă 
de puternic entuziasm.

Apariția la tribună a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat este primită cu apla
uze și îndelungi ovații. Colec
tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la „23 August", 
acest puternic detașament al 
clasei noastre muncitoare, ex
primă nestrămutatul său ata
șament la politica internă și 
externă a partidului, hotărîrea 
sa de a da viață sarcinilor tra
sate de partid, indicațiilor se
cretarului general.

.Adunarea Osie deschisă’ dc 
tovarășul Dumitru Popa, prim- 
scoretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

In prezența participant!lor la 
adunare are loc solemnitatea 
înmînării unor înalte ordine și 
titluri ale Republicii Socialiste 
România.

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

DECRET
privind conferirea ordinului „23 August" 

clasa I Uzinei constructoare de mașini 
„23 August" București

Pentru contribuția adusă Ia 
industrializarea țării, participa
rea activă a colectivului la o- 
pera de construire a socialis
mului Și meritele sale în pro
movarea progresului tehnic al

gresiunii imperialiste, susținem 
propunerile pentru retragerea 
trupelor Statelor Unite și ale 
aliaților lor din această zonă, 
pentru rezolvarea pe calc po
litică și încetarea războiului, 
pentru a se asigura dreptul po
poarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian de a fi stăpîne pe 
destinele lor, de a-și soluționa 
problemele fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze prelun
gite).

Ne preocupăm și acționăm 
pentru a se pune capăt poli
ticii imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în treburile 
altor popoare, pentru a se a- 
sigura triumful politicii de co
laborare și pace în lume. Por
nind de aici ne preocupăm ea 
pe continentul în care trăim, 
în Europa, să se realizeze re
lații noi. pc baza principiilor 
pc care le-am amintit — care 
să asigure securitatea popoare
lor, dreptul fiecărei națiuni de 
a se dezvolta corespunzător do
rințelor sale, o largă și fruc
tuoasă conlucrare între toate 
statele europene, transformînd 
contincntu} nostru într-un con
tinent al colaborării și păcii. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Trăind în această regiune, 
ne-am preocupat și ne preocu
păm continuu ca Balcanii să 
devină o zonă a colaborării 
pașnice, fără arme nucleare. 
Știm că în trecut această zonă 
era numită ..butoiul cu pulbere 
al Europei"; dorim ca situația 
din trecut să nu se mai repete 
niciodată, dorim să se dezvolte 
astfel de relații între țările 
balcanice — atît socialiste, cît 
și nesocialisle — care să facă 
din această regiune o zonă care 
să poală fi numită ..zona co
laborării și prieteniei pașpice 
între popoare** 'Aplauze puter
nice, îndelungate).

Nu doresc să mă refer la alte 
probleme ale vieții internațio
nale; vă sînt cunoscute preo
cupările permanente ale parti
dului și guvernului de a asigu

Secretarul Consiliului de Stat, 
tovarășul Constantin Stătescu. 
a dat citire Decretelor Consi
liului de Stal al Republicii So
cialiste România, prin care se 
conferă : Ordinul „23 August" 
clasa 1 Uzinei constructoare de 
mașini „23 August”; titlul de 
..Erou al Muncii Socialiste’* și 
medalia de aur „Secera și Cio
canul" unor muncitori și teh
nicieni din uzină.

De asemenea, prin decret al 
Consiliului de Stat, pentru me
rite deosebite în muncă, cu 
prilejul aniversării a 50_.de ani 
de la înființarea Uzinei con
structoare de mașini „23 Au
gust”, au fost conferite 92 de 
ordine și 107 medalii ale Re
publicii Socialiste România u- 
nor muncitori, maiștri, ingineri, 
tehnicieni, economiști și func
ționari ai uzinei.

Au luat apoi cuvîntul ing. 
Alexandru Roșu, director gene
ral al grupului de uzine 23 
August — București. Vasile Ise- 
ru, șeful serviciului mecanic șef. 
„Erou al Muncii Socialiste", 
muncitoarea Georgeta Ionescu, 
de la secția turnâtorie-oțel, 
muncitorul Gheorghe Bucur, de 
la secția sculărie generală.

Primit cu vii aplauze, cu pu
ternice urale și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu atenție de cei prezenți. 
In repetate rînduri. cuvîntarea 
a fost subliniată cu îndelungi 
aplauze, cu puternice ovații și 
urale. cei prezenți exprimîn- 
du-și astfel deplina lor aproba
re față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea dc a traduce 
în viață, programul dc dezvol
tare multilaterală a societății 
socialiste în patria noastră, pro
gram al înfloririi neîncetate a 
națiunii noastre socialiste, al 
făuririi unei vieți îmbelșugate 
pentru masele largi ale po
porului. Totodată, ei și-au ma
nifestat adînca lor stimă și 
dragoste față de partid, de con
ducerea sa. în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

După încheierea cuvîntării, 
adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, șeful de atelier An
drei Bașa, distins cu prilejul 
jubileului cu titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste**, îi oferă în 
dar Medalia jubiliară a semi
centenarului țarinelor „23 Au
gust’* și un album cu imagini 
ce oglindesc istoricul întreprin
derii, realizările de ari aie a- 
cestei unități de bază a indus
triei noastre constructoare de 
mașini.

Vădit emoționat, bătrînul 
muncilor spune : „Vă oferim 
acest dar ca un simbol al re
cunoștinței noastre pentru mun
ca pe care o depuneți în con
ducerea partidului nostru, a 

economiei naționale, cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de 
la înființarea uzinei.

Consiliul dc Stat al Republi
cii Socialiste România, decre
tează :

ra dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare ale României 
cu toate statele lumii; cunoaș
teți, de asemenea, activitatea 
partidului nostru și contribu
ția adusă la soluționarea ma
rilor probleme internaționale.

Considerăm că acționînd în 
felu| acesta noi ne îndeplinim 
îndatoririle față de poporul nos
tru, față de cauza socialismu
lui, de cauza păcii în întreaga 
lume. Vom continua și în viitor 
să ducem această politică. — 
elaborată de Congresul al X- 
lea al partidului — care co
respunde ix? deplin, atît intere
selor fundamentale ale națiu
nii noas-tre socialiste, cît și ale 
tuturor statelor socialiste, inte
reselor întregii omeniri. (Aplau
ze ptriernice, îndelungate).

In încheiere, aș dori să-mi 
exprim convingerea câ întregb) 
colectiv de oameni ai muncii de 
la Uzinele ..23 August** va munci 
cu sîrguință și nu va precupeți 
nici un efort pentru a traduce 
în viață marile sarcini ce îi re
vin în cadrul programului ge
neral de dezvoltare a României 
socialiste. Doresc ca la sfinți
tul cincinalului să vă prezen
tați cu noi și noi succese și să 
ocupați un loc dc frunte în in
dustria noastră constructoare de 
mașini. (Aplauze puternice, u- 
ralc). Și. fiindcă sînt și depu
tat în această circumscripție, 
deci dcputat-ul dumneavoastră, 
aș dori să ocupați locul prim. 
(Aplauze puternice, îndelungate. 
Se” scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Vă doresc, din toată inima, 
multă sănătate și multă feri
cire! (Aplauze puternice, înde
lung repetate: răsună urale și 
ovații. Minute în șir, cci pre
zenți la miting ovaționează eu 
căldură pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

statului nostru, pentru grija -,-e 
o purtați zi de zi poporului 
nostru, pentru dezvoltarea și 
creșterea bunăstării lui, pentru 
valorosul sprijin pe care îl dați 
uzinei noastre. Noi va dorim 
ani mulți de viață și multă să
nătate.

Răsună din nou puternice u- 
rale și ovații.

După încheierea mitingului, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
oaspeți sînt invitați să viziteze 
cîteva din construcțiile sociale 
și culturale ridicate pentru 
muncitorii uzinei și familiile

Două dintre acestea — un 
spital cu 700 de locuri și o cre- 
șă-cămin — au fost înscrise în 
contractul colectiv și sînt în 
curs de realizare, ca urmare’a 
propunerii făcute personal de 
secretarul general al partidului, 
la începutul anului, în aduna
rea generală a reprezentanților 
salariaților ’uzinei.

In curs dc construcție este și 
clubul. Oprindu-se pe șantier, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă să se revadă proiectul’ 
clădirii pentru a se mări capa
citatea sa, corespunzător cu ne
cesitățile acestui mare colectiv.

Noua cantină — cu 900 de 
locuri — este și ea una din re
centele realizări sociale. In spa
țioasa sală s-au adunat un ma
re număr de muncitori, ingineri 
și tehnicieni pentru a închina 
împreună un pahar în cinstea 
sărbătoririi uzinei. Venind în 
mijlocul lor. primiți cu aclama
ții și urale. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
dc partid și de stat le urează 
din nou mari succese în mun
că. multă sănătate și fericire.

Semicentenarul Uzinei „23 
August" a prilejuit harnicului 
colectiv de aici bucuria unei 
sărbători de neuitat.

Prezența secretarului general, 
a celorlalți conducători de 
partid și de stat, a fost întim- 
pinată pretutindeni — in halele 
de producție, în incinta uzi
nei, Ia adunarea festivă — cu 
manifestări emoționante de dra
goste și stimă. Muncitori, ingi
neri și tehnicieni, tineri uce
nici, au ținut să-și exprime prin 
aplauze și ovații, prin gesturi 
pline de căldură, gîndurile 
și simțămintele. Toate Ia un 
loc reflectă un adevăr cu pu
tere dc simbol : legătura dc 
nezdruncinat dintre popor și 
partid, adeziunea totală a tu
turor oamenilor muncii la po
litica internă și externă a 
partidului și statului, hotărîrea 
lor de a înfăptui neabătut a- 
ceastă politică închinată ferici
rii poporului, înfloririi Româ
niei socialiste, idealurilor mă
rețe ale socialismului și păcii.

(Agerpres)

Se conferă ordinul „23 Au
gust" clasa I — Uzinei con
structoare de mașini „23 Au
gust' din municipiul București.

Fi e .edintelc Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU
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AGITAȚIA POLITICĂ,
profund ancorată în activitatea de formare 

și mobilizare a conștiințelor
Urmare din pag. 1,

<u bulgări de steril. De.rsupra 
rafturilor eu cărbune curat, ur- 
nvâtorul îndemn : .Urmați e- 
xcmpjul acestor brigăzj și daii 
i ărtoune de calitate bună !“ Ca
re brigăzi 7 Răspunsul l-ar pu- 
‘cu da doar bulgării de cărbu
ne — dacă «ir avea grai — 
doar ei știu în ce abataj au 
fast smulși adâncurilor, pentru 
că etichetele cu numele brigă
zilor, deci care indicau prove
niența bulgărilor, lipsesc cu de
săvârșire. Cîteva reflecții in fa
ța unui alt panou — satiric —, 
iei dedicat disciplinei în pro
ducție. .lată cine șj cum con
tribuie la slăbirea disciplinei 
Sn exploatare* — sună titlul 
sub care panoul cuprinde 
4 rubrici: întirriați. nemotivati. 
bătăuși. ieneși. fiecare rubrică 
avind o caricatură adecvată. 
Ceea ce lipsește ; numele .eroi
lor'*, adică al intârziaților, bă
tăușilor, leneșilor poate chiar 
și a neglijenților față de uti
laje, unelte și diverse mate
riale. O singură rubrică este 
completată, cea a nembtivați- 
)or, cu numele minerilor Ionel 
Al terne, Anghel Bora, Petru Pa
vai, Gheorghe Garghie, Constan
tin Popescu, Vasile Cuda, Nico- 
lae Ai tenie și loan Furdui. Pa
noul ar avea, in orice caz, o 
influența substanțial mai mare 
în rindul salariaților murei da
că ar înfățișa multilateral, așa 
cum a fost conceput, abaterile 
disciplinare.

Ne oprim cu investigațiile 
noastre la mina Lupeni, în- 
viiCMid cu recunoașterea străda
niilor ce le dovedesc comitetul 
Ue partid și cel al sindicatului 
nunei pentru a folosi o gamă 
largă de mijloace în cadrul 
muncii politice de masă, recu
noaștere care, din păcate, tie- 

-bu;e completată cu o observație 
critică și anume câ strădaniile 
nu sînt materializate și din 
punctul de vedere al consec
venței, al operativității, ceea ce 
rămâne o lacună in preocupă
rile organelor de partid și sin
dical din cadrul exploatării. In 
orice caz am reținut din dis- 
cuțki avută cu tovarășul Con
stantin Xăstase, președinte.e 
sindicatului minei Lupeni. că 
remedierea acestor neajunsuri 
se află in atenție, că sînt in 
curs de remediere. S-au luat, 

-de asemenea. ..lasur; pentru 
lărgirea tematicii agitației vi
zuale, pentru îmbogățirea ei cu 
extrase din cuvîntarea tovară
șului Nieolae Ceaușescu cu pri
vire la perfecționarea muncii 
educative. S-au făcut demersuri 
pentru repunerea in funcție a 
stației de radioamplificare și 
'uzitarea ei in acțiunea de popu
larizare a fruntașilor și pentru 
criticarea acelora care au aba
teri. Se pune la cale și reali
zarea unei vitrine de dimen
siuni mai mari pentru gazeta 
satirică. Sînt măsuri bineveni
te tare, susținute de o preocu
pare continuă pentru a conferi 
un caracter operativ combativ 
agitației vizuale, va asigura ca 
această importantă formă a 
munci: politice de masă să con
tribuie și mai mult ța dinami
zarea puterii de muncă a co
lectivului minei fruntașe.

Am continuat investigațiile pe 
tema caracterului educativ-mo- 
bilizator al agitației vizuale la 
mina Paroșeni. Și aici sînt vi
zibile preocupările pentru a fo-

Joși mijloace multiple pe tă
râmul muncii politice. In sala 
de apel a minei, sînt expuse 
numeroase vitrine care reflectă 
munca, strădaniile colectivului 
exploatării pentru realizarea 
sarcinilor de plan și mai ales 
pentru promovarea tehnicii noi. 
Este notabila inițiativa amena
jării fotomontajului .Imagini și 
fapte*, realizat cu sprijinul fo
tografilor amatori. Cu ajutorul 
im.,.inilor surprinse pe pelicu
lă, fotomontajul redă ultimele 
noutăți în tehnica minieră, u- 
lîlaje’e moderne cu care a fost 
dotatei exploatarea cum e com
plexul 2 M.K.E. precum și u- 
nele nereguli în executarea lu- 
1rarilor miniere. Inițiativă bună 
dur care ar putea fi extinsă 
și în ce privește combaterea 
mai fermă a unor acte de in
disciplină care frinează activi
tatea exploatării. Ne gândim, 
bunăoară, la vitrina ,,In fla
grant delict" avînd un scop e- 
vident critic dar care, dat fi
ind calitatea slabă a caricatu
rii pe care o expune, nu reu
șește să-și atingă seopuj dorit 
iar fotografiile ar putea să 
compenseze ceea ce nu reali
zează caricatura. Și acum o 
observație mai generală : in sala 
de apel există două șiruri de 
vitrine profilate pe o tematică 
diversă : probleme de viață de 
partid, de tineret, viață sin
dicală. in flagrant delict, pro
bleme de învățământ, folo-vi- 
trine, afișicr etc. Un fel de... 
toate pentru toți, din care cu 
greu se poate deduce care vi
trină, cui se adresează și in ce 
problemă. Socotim din acest 
punct de vedere că ar fi opor
tună o reconsiderare a modu
lui cum sînt organizate aceste 
vitrine și reamenajarea lor în-

tr-o viziune bine definită. E 
necesară, de fapt, la Paroșeni 
o reală și susținută preocupare 
pentru a realiza o agitație vi
zuală vie, bogată în conținut, 
atractivă și axată pe preocupă
rile cele mai ardente ale colec
tivului minei. Față de aceste de
ziderate. așa cum a recunoscut 
și tov. Vasile Purece, locțiito
rul secretarului comitetului de 
partid, agitația vizuală de la 
mina Paroșeni rămîne tributa
ră și e desuetă atît în conți
nut cît și în formă, și este tim
pul ca în locul nesfârșitelor 
discuții Ln ședințe, legate de a- 
cest aspect, îmbunătățirea a- 
gitației vizuale să devină 
o preocupare reală, cu efecte 
concrete, pe măsura exigențelor 
actuale. Că există multă super
ficialitate in acest domeniu o 
denotă și panou] din fața clă
dirii administrative a minei pe 
care scrie : ..Muncitori, ingineri 
și tehnicieni, folosiți din plin 
fiecare utilaj, fiecare minut 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor pe anul... 1970" (! ?) 
Ne abținem dc la comentarii și 
le lăsăm pe seama factorilor 
de răspundere — comitetul de 
partid și comitetul sindicatu
lui minei Paroșeni.

îmbogățirea agitației, renun
țarea la acea optică greșită du
pă care agitația vizuală, ga
zetele, lozincile, graficele și 
propunerile sînt un simplu or
nament, o simplă formalitate, 
necesită o preocupare susținută 
pentru a face din formele 
muncii politice de masă un in
strument puternic în mâinile or
ganizațiilor de partid pentru 
formarea, dezvoltarea și mobi
lizarea conștiințelor.

(Urmare din pag. 1)

niui more parte din timpul 
liber in mijlocul familiei. 
Împreună cu Marin, sofia 
mea. mă ocup permanent de 
Conul, băiatul nostru, care a 
trecut în clasa a II-a. Sini 
mulțumit de el, învață bine 
fi-i cuminte. Clasa 1 a absol
vit-o cu premiul 111. Pentru 
el ne străduim, să-i asigu
răm toate condițiile de-a în
văța. N’e-am căsătorit de ti
neri. din dragoste și ne în
țelegem exceptional. Maria 
este partenerul meu de ioc 
la table fi șah in zilele mele 
libere. Cu ea discut proble
me sociale fi cetățenești tra
tate de presă, sau in diferite 
lucrări. Cînd am venit in Va
lea Jiului, in 1968, fi m-am 
angajat la mina Dilja. pro
gramul de lucru era foarte

rf) tr el 11 (l i 11 ... Și din codri noaptea vine pe furiș"

MICA
PUBLICITATE

VINI) acordeon „Armonia" 
«0 basc Str. Șt. O. Iosif 6. Pe
troșani.

★

VINI) mobilă sufragerie. Re
publicii 103 et. V ap. 34 Pe
troșani, intre orele 16—18.

încărcat fi problema timpu
lui liber nu era reglemen
tată. Acum la noi s-au făcut 
cileva îmbunătățiri în aceas
tă direcție, așa că minerul 
poate sta mai mult timp in 
mijlocul familiei, preo.upin- 
du-se de viața sa sub toate 
aspectele. Uitați-vă la mine, 
am iot ce-mi trebuie în casă, 
mobilă, televizor, cărți etc. 
Fără să plec in altă parte 
am posibilitatea să văd la 
televizor un meci de fotbal, 
să vizionez un film sau să 
particip la o dezbatere. Dar 
și eu și colegii mei sintem 
prezenți de fiecare dată la 
toate acțiunile care au loc 
in viața social-culturală a 
municipiului. Viața noastră 
nu începe și nu se termină 
numai cu poarta minei. Ea 
continuă tumultuoasă fi din
colo de incinta exploatării, 
în casa fiecăruia dintre noi, 
in mijlocul familiei, a prie
tenilor.

Ascultind aceste cuvinte, 
mi-am amintit de o zgudui
toare imagine a vieții pe ca
re au trăit-o minerii in fosta 
Vale a Plingerii. Este o foto- 
grafie-document păstrată in- 
tr-una din sălile Muzeului 
mineritului, și care prezintă 
un bordei săpat intr-o coastă 
de deal din ușa căruia te 
privește un om vlăguit, mă
cinat de o nesfirșită suferin
ță. Imaginea respectivă, atit 
de grăitoare prin realismul 
ei crud, reținind atenția. în
deamnă de fiecare dată la 
reflecție, la comparație intre 
viața celui din fotografie și 
a oricărui miner de astăzi. 
Și nu încape nici o îndoială 
asupra faptului că intre cele 
două generații de mineri e- 
xiștă o uriașă distanță, nu 
atit in ani cit în realizări 
și semnificații.

lată de ce m-am simțit o- 
bligat să intru în apartamen
tul nr. 36 din blocul 13 de pe 
strada Independenței, unde 
locuiește minerul șef de bri
gadă Mihai Cosma și fami
lia sa.

„Săptămîna 
Crucii Roșii“

pe teme

cii Roșii", colectivul de sala- 
riați ai Spitalului unificat Pe
troșani a inițiat o serie dc 
acțiuni pe linia ocrotirii să
nătății oamenilor muncii, a 
popularizării unor cunoștințe 
medico-sanitare in rindul 
populației. Intr-un mare nu
măr de Întreprinderi și insti
tuții din Petroșani, Aninoasa, 
Dilja au avut loc diferite ac
țiuni pe teme medico-sanita- 
re, s-au prezentat conferințe 
și simpozioane, concursuri 
-Cine știe, cîștîgă". s-au a- 
cordat un mare număr de 
consultații. O amplă acțiune 
a constituit-o donarea onori
fică de sînge, în cadrul că
reia au donat singe mai mult 
de 100 de salariați ai spita
lului.

Astăzi, la Casa de cultură 
din Petroșani, va avea Ioc o 
nouă acțiune, in cadrul că
reia va fi expusă conferința 
..Tuberculoza și prevenirea 
ei", după care va urma un 
concurs ..Cine știe, ciștigă" 
intitulat „Sanitarii pricepuți*. 
Și în zilele următoare vor 
continua acțiunile pe linia 
ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii.

I
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(Urmare din nr. 6 808)

Consiliul de miniștri se în
trunea in ședințe fără între
rupere. Secretari și aghiotanți 
teșeau și intrau cu hirtii. 
Erau audiate rapoarte de pe 
fronturi, aprovizionarea ar
matei și flotei cu muniții, 
starea de spirit din rindul o- 
fițerimii. Se anunțase că îm
păratul va ține o cuvîntare 
in fața ofițerilor ministerului 
de război și marinei, ținînd 
cont dc comunicatele îngrijo
rătoare sosite de pretutindeni. 
,Considerați oare că o ase
menea cuvîntare este absolut 
necesară ?“ — s-a adresat
primul ministru generalilor 
care se aflau alături de el.

.Garantez pentru conduita 
ireproșabilă a ofițerilor flo
tei imperiale* — spune a- 
miralul Enai.

„Garantez pentru armată", 
exclamă după o scurtă pau
ză. Anami.

Garanțiile pe care le Pre
zenta generalul Anami pen
tru armată erau privite de 
mulți miniștri cu suspiciune. 
Nimeni nu se îndoia de fap
tul câ Anami însuși avea 
îndoieli față de hotărirea im
perială. Dacă asupra Japo
niei se apropia taifunul unei 
rebeliuni militare, generalul 
Anami era ochiul acestui tai
fun.

La statul major al diviziei 
gărzii imperiale, maiorul Ha- 
tanaka și locotenent-colonelul 
Siidzaki discutau cu doi ofi
țeri ai statului major — ma
iorul Isihara și maiorul Koga, 
ginerele generalului Todzio. 
Cei patru ofițeri, intr-o de
plină înțelegere, erau de a- 
cord să nu capituleze, fapt 
care ar duce la distrugerea 
armatei; de aceea, datoria 
gărzii era înainte de toate 
apărarea împăratului de tră
dători; garda și armata tre
buiau sâ preintîmpine recu
noașterea publică a infringe- 
rii. I rma să fie adoptat un 
plan detaliat de acțiune.

In cabinetul ministrului de 
război. Anami. se desfășura 
ceremonia depunerii jurămin- 
tului : feldmareșali, generali, 
ofițeri superiori și statui ma
jor și locțiitori ai ministru
lui semnau documentul în ca
re se cerea ca forțele armate 
să acționeze în conformitate 
cu hotărirea împăratului. Pri
mul care semnă fu ministrul 
de război, Anami.

Maiorul llatanaka și loco
tenent-colonelul Siidzaki ur
cau scara care ducea la sta
lul major al comandantului 
corpului de armată însărci
nat cu apărarea porțiunii es
tice a capitalei, generalul 
Tanaka; statul major era si-

tuat la etajul VI al compa
niei de asigurări „Daiiti". 
Chiar in acel moment, bri
gada tehnică instala apara
tura pentru imprimarea do
cumentului imperial de capi
tulare. In fața ușii care du
cea la cabinetul comandan
tului, llatanaka rosti tare 
numele lui. Mina aghiotantu
lui s-a lăsat pe minerul să
biei. .Pentru ce ai intrat 
aici ? — a țipat la el gene
ralul Tanaka. Știu că nu ai 
minte! Nu doresc să te as
cult! Ieși afară!", llatanaka 
se afla in poziție de drepți. 
A încercat să vorbească, dar 
useîndu-i-se gitul nu a putut 
să scoată nici un sunet. Ha
tanaka a făcut stingă împre
jur și a ieșit din cameră.

Intre timp, batalionul 2 al 
primei divizii a gărzii impe
riale a făcut primul pas — 
a intrat pe teritoriul pala
tului imperial in completa
rea batalionului care asigura 
în acest moment paza. Co
mandantul regimentului a 
chemat la el pe aghiotant — 
căpitanul Soga — cerîndu-i 
să rămină in clădirea statu
lui major pină la primirea 
unor noi dispoziții. Coman
dantul luase el însuși coman
da batalionului.

(Va urma)

Campionii județeni la popice
La etapa județeană a campio

natului republican de popice — 
seniori și juniori —, desfășura
tă dc curînd în localitatea Cer- 
tejul de Sus, municipiul Petro
șani a fost reprezentat le un 
număr de 9 jucători. Avînd o 
comportare net superioară par
tenerilor de întrecere, concu- 
renții din Valea Jiului au cu
cerit toate cele patru titluri de 
campioni județeni puse in joc. 
lată numele câștigătorilor și re
zultatele înregistrate ; Individu
al juniori : Victor Miclea —

Jiul l’clriia — 775 p.d. Indivi
dual seniori : Iosif Balog, Jiul 
Petriki — 811 p.d. Perechi ju
niori : Victor Miclea și Ștefan 
Csiki, Jiul I’etrila, Perechi se
niori ; Ștefan Cosma și loan 
Torok, Jiul Petrila. Campionii 
județeni — la individual și pe
rechi — vor participa la etapa 
de zonă a campionatului repu
blican de popice, care se va 
desfășura între 15—17 octom
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17.30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18.50 Timp și anotimp in a- 
gricultură.

19,10 Pentru sănătatea dv. 
.Regimul de viață și 
igiena gravidei".

19,20 1 (101 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Joc și cîntcc românesc.
20.30 Pagini de umor „Farsa 

lui Pathelin".
21,05 Interpretul săptămînii ; 

Vali Niculescu.
21,25 Cadran internațional. ■
22.15 Romantica" — scară dc 

balet.
22.50 Telejurnalul dc noapte.
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brie într-un oraș 
încă.

nedesemnat

S. BALOI

municipal pe 1971
Tenis «le masă

Campionatul
Sala clubului T.C.M.M. d n 

Petroșani a găzduit zilele tre
cute etapa municipală a cam
pionatului municipal de tenis 
de masă rezervat seniorilor. 
Și-au disputat întîietatea repre
zentanți ai asociațiilor sporti
ve : Viscoza Lupeni, Construc
torul minier Petroșani și cîțiva 
juniori de la Școala sportivă 
din Petroșani. în total 1 ’■ con- 
curenți.

După întreceri pasionante, ti

tlul de campion municipal pe 
anul 1971 a revenit lui Tiberiu 
Pis de la Constructorul minier. 
Pe locul U s-a clasat Ion Vă- 
răsit de la aceeași asociație 
sportivă, iar locul III a reve
nit lui Nieolae Bădău de la 
Viscoza. Comportări bune au 
avut și tinerii Gheorghe Grigo- 
re. Ion Bogdan și Eugen Enes- 
cu, toți de la Școala sportivă 
Petroșani.

B. STAICU

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Săptămîna nebunilor 
(23—26 septembrie): Republi
ca : Vagabondul, seriile I și 
II (23—26 septembrie): LO- 
NEA — 7 Noiembrie : Jan

darmul se însoară (23—25 
septembrie); Minerul : Și caii 
se împușcă, nu-i așa ? (23— 
26 septembrie): BARBATENI : 
Mihai Viteazul, seriile I și II 
(24—26 septembrie); VUL
CAN . O floare și doi grădi- 
n iri '23—26 septembrie); LU- 
PEXi — Cultural : Secretul 
planetei m limuțelor (21—25 
septembrie): URICANI : Prin
tre colinele verzi (24—25 sep
tembrie)

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8.00 Sumarul pre
sei; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de 
știri: 9,03 La microfon, melo
dia preferată; 9.30 Odă lim
bii române; 10,00 Buletin de 
știri; 10.05 Muzică populară 
din Moldova; 10,30 Clubul că
lătorilor; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Din țările socia
liste; 11,30 Cîntece revoluțio
nare și patriotice; 12,00 Or
chestra Richard Burton; 12.10 
Recita! de operă; 12,30 întâl
nire a melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14,00 Compozi
torul săptămînii: 14.40 Cîntece 
și jocuri populare; 15,00 Bu
letin de știri: 15.05 Tribuna 
radio: 15,25 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de es
tradă: 16.00 Radiojurnal; 16,30 
Interpreți de muzică popu
lară; 17.00 Antena tineretu
lui; 17,30 Melodii de Vasile 
Veselovski și H. Mâlineanu: 
18.00 Orele serii; 20,05 Zece 
melodii preferate: 20,40 iDtcr- 
preți ai cînlecu’ui popular; 
21.00 Revista șlagărelor: 21.30 
Bijuterii muzicale: 22,00 Ra
diojurnal: 22,30 Concert de 
seară: 22.55 M ament poetic; 
23,00 Concert de seară (con
tinuare): 24.00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

MĂSURI PREVENTIVE
pe linie de prevenire a incendiilor In sezonul rece

Perioada de toamnă •— iarnă 
favorizează izbucnirea incendi
ilor pe șantierele de construc
ții. Cauzele sînt multiple, dar 
ele pot fi prevenite dacă se 
ține seama de condițiile în ca
re pol să apară.

Din studiul statisticii incen
diilor anilor trecuți apare re
levant faptul că în această pe
rioadă ede mai multe incendii 
sînt provocate din neglijență, 
ponderea lor fiind de peste 
AQ^/o. Defectele de construcții 
și instalații generează multe 
incendii și ele au drept cauză 
coșurile pentru evacuarea fu
mului care se termină în po
duri netencuite la exterior, co
șuri metalice așezate în apro
piere de pereți sau alte ma
teriale inflamabile, burlane 
scoase sub streașină sau prin a- 
coperiș fără a fi izolate, coșuri 
necurățate, sobe de metal așe
zate direct pe dușumele sau 
cu ușițele de alimentare 
defecte, diferite improvizații 
făcute la instalațiile electrice 
de către persoane necalificate, 
folosiră de siguranțe supradi
mensionate la tablouri de dis
tribuție, a unor reșouri impro
vizate sînt tot atîtea cauze ca
re generează incendii.

Pe șantierele de construcții, a- 
notimpul friguros ridică proble
me multiple, atît în ce priveș
te continuitatea muncii cît ș’> 
asigurarea încălzirii încăperilor. 
In unele locuri încălzirea este 
asigurată cu diverși combusti
bili iar în altele cu lemne. Fo
losirea instalațiilor de încălzit 
și nerespeetarea normelor de 
prevenire a incendiilor, precum 
.și facerea focului de către di
verși muncitori în locuri inter
zise constituie adesea cauze 
grave de incendii, soldate cu 
pacube materiale însemnate.

Un loc important în catego
ria cauzelor de incendii îl de
ține Și folosirea în mod neco
respunzător a focului deschis. 
Lăsarea focului aprins în sobe 
•Și nesupravegheat, introducerea 
în vatra sobei a unor bucăți de 
lemne mai lungi dc-cît aceasta 
sau uscarea lor după sobă, us
carea hainelor sau altor obiec
te in- imediata apropiere a so
bei sînt cauze obișnuite ale 
incendiilor.

Acționând cu hotărîre împo
triva cauzelor care pot provoca 
incendii, luîndu-se yiăsuri din 
timp pentru înlăturarea lor, nu 
trebuie sâ se neglijeze măsurile 
speciale ce se impun a fi lua

te în perioada de toamnă—iarnă 
și care se referă la asigurarea 
intervenției prompte și eficace 
în caz de incendiu. Este ne
cesar ca in permanență căile 
de acces să fie practicabile, 
hidranții de incendiu și cele
lalte surse de apă să fie prote
jate împotriva înghețului, pre
gătirea materialelor dc primă 
intervenție la incendiu (stingă- 
toare etc.), încărcate și menți
nute in stare de funcționare.

Cunoscînd pericolul și conse
cințele ce le poate avea izbuc
nirea incendiilor, trebuie să se 
ia toate măsurile pentru ca in 
perioada toamnă—iarnă să fie 
lichidate la timp cauzele care 
fac să izbucnească incendii. In 
acest scop, este necesar și tre
buie să se pună accent deose
bit pe cunoașterea normelor și 
regulilor stabilite pentru fieca
re șantier, lot și oricare loc de 
muncă în parte, pe aplicarea 
în practică a prevederilor in
strucțiunilor de ramură. Apli
carea lor constituie nu numai o 
obligație pentru șefii de șan
tiere, loturi, maiștri etc. ci și 
o îndatorire patriotică pentru 
fiecare salariat din T.C.M.M.

gazii etc. contrar prevederilor 
normativului plivind proiecta
rea și executarea construcțiilor, 
din punct de vedere al preveni
rii și stingerii incendiilor : a- 
cestea vor fi amplasate la dis
tanțele prevăzute de actele nor
mative în vigoare :

(7 După terminarea constr ic
țiilor definitive se va trece la 
demolarea construcțiilor impro
vizate :

@ Se va da o atenție deose
bită respectării normativelor

pentru proiectarea și executarea
'iilor din punct de ve

dere al prevenirii și stingeri; 
incendiilor, la toate lucrările de 
construcții și instalații noi. pre
cum și în cazul schimbării des
tin.iției construcțiilor existente ;

® Pentru perioada friguroasă 
să se treacă de urgență la pro
tejarea împotriva înghețuhf. a 
stingăloarelor, hidranților de in
cendiu, surselor de apă :

Căile de acces pe șantier 
să se păstreze în permanență

libere, practicabile pe orice 
limp, pentru a se putea fclost 
la un eventual incendiu, în cele 
mai bune condițiuni :

G Să se acorde o atenție de
osebită menținerii ordinii și 
curățeniei în șantiere. Depozi
tarea tuturor materialelor să se 
facă respectindu-se strict nor
mativele de P.C.I. în vigoare, 
astfel- incit să fie înJălm-ate 
toate cauzele provocatoare de in
cendii, posibilitatea extinderii 
acestora în caz de izbucnire.

Șefi de șantiere,
— Aplicați în practică prevederile instrucțiu

nilor privind prevenirea incendiilor pc ramuri 
de producție;

— Nu permiteți executarea lucrărilor dc su
dură in preajma clădirilor, fără luarea măsu
rilor corespunzătoare;

— Nu executați și nu permiteți executarea 
dc instalații electrice improvizate:

— Nu exploatați instalațiile electrice de ilu
minat sau forță care prezintă pericol de in
cendiu;

— Nu permiteți folosirea de' siguranțe su
pradimensionate la tablourile de distribuție;

ateliere, depozite !
— Nu permiteți blocarea căilor de acces cu * 

diferite materiale;
— Mențineți in permanentă stare de func

ționare materialele de intervenție în caz de 
incendiu;

— Sursele de apă (hidranții de incendiu, ba
zinele etc.) vor fi în permanentă stare de func
ționare. căile de acces către acestea libere:

— In jurul depozitelor de carburanți să fie 
menținută o permanentă curățenie iar scurge
rea de lichid inflamabil să fie îndepărtată;

— Permiteți fumatul numai în locuri ame
najate special in acest scop.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE

A INCENDIILOR
PE ȘANTIERE :

Se vor verifica sistemele 
de încălzit, instalațiile electrice 
de iluminat și forță, înlăturîn- 
du-se toate deficiențele in ex
ploatarea acestora ;

Se vor dota toate punctele 
de lucru cu materiale de P.C.I. 

■de primă intervenție cum ar f: i 
, stingătoare, lopeți, lăzi cu ni- 
' s:p etc. și se va reinstrui prac- 

, tic întregul personal dc pe .șan
tiere, pentru a cunoaște ce are 
de făcut în caz de incendiu ,

Se va trece de urgență la 
organizarea activităț i de pre
venire și stingere a incendiilor 
la toate locurile de muncă, in 
conformitate cu normele legale 
in vigoare ;

#• Se va interzice cu desăvâr
șire folosirea focului deschis de 
orice natură. încălzitul, pregătitul 
hranei, sudura, topirea bitumu
lui etc. în condițiile în care pre
zintă pericol de incendiu.

$ va interzice executarea 
de construcții improvizate pen
tru organizarea șantierelor cum 
ar fi ; gherete, boxe pentru 
scule sau haine, șoproane, ma-

Nu u
La terminarea lucrului salariații vor părăsi 

locul de muncă numai după efectuarea urmă
toarelor operațiuni :

oprirea tuturor mașinilor și utilajelor;
• deconectarea din prize a tuturor aparate* 

lor electrice;
• deconectarea întregii instalații de forță și 

lumină la tabloul principal;

H a ț i !
• curățirea locului de muncă și în special 

a motoarelor de acționare:
• evacuarea deșeurilor existente;
• stingerea focului;
ț maistrul de sector la terminarea luoului 

va controla dacă s-au luat măsurile corespun
zătoare pe linie de p.c.i.

Re(î
Paza bună trece primejdia rea! Respec

tați regulile de prevenire a incendiilor.
Obișnuința e a doua natură. Să ne obiș

nuim a respecta normele de prevenire a in
cendiilor.

Nu ați respectat regulile de prevenire a 
incendiilor de un milion de ori... Da, dar in
cendiul se produce o singură data !

Prevenirea incendiilor nu privește numai 
pe alții, este in primul rind problema dumnea
voastră personală !

© Unde se vorbește mult despre prevenirea 
incendiilor, nu se va vorbi de izbucnirea de in
cendii — tare pot avea urmări grave.

n e t i
Prevenirea incendiilor interesează pe fie

care : șefi de secții, de ateliere, de depozite ca 
și pe toți salariații.
• Prevenirea incendiilor sintem noi, tu, eu, 

toți cei care sintem convinși de necesitatea 
apărării vieții și bogățiilor noastre materiale.
• Ce poți face azi pentru remedierea defi

ciențelor pc linia prevenirii incendiilor — nu 
lăsa pe miine — mai ales cind este vorba de 
apărarea vieților omenești și a bunurilor ma
teriale !

@ Mai bine să vorbim despre măsurile de 
prevenire a incendiilor decit despre incendii.

Material publicitar realizat la cererea T.C.M.M. Petroșani
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Vești din țările socialiste

în R.S.F

Lucrările celei de-a 26-a sesiuni

comitetelor Adi 
Au fost, de asemen 
17 vicepreședinți 

A d un ă ri i G e n e rale.
Tot in cursul zilei de miercuri 

a avut loc ceremonia înălțării 
drapelelor noilor state primite 
i- O.N.U. — Bhutan. Bahrein

e de bun augur 
declarat U Thant — fapti 

ea Generală își dese 
a sporind familia națiu- 
are trece de la 127 la 

130 de membri. Reprezentind 
regiuni extrem de diferite și 
dotate cu culturi și tradiții va
riate. acest eveniment stă măr
turie prodigioasei diversități 
a lumii și, totodată, vitalității 
organizației noastre".

BELGRAD 22. — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite: La invitația lui 
Iosip Broz. Tito, 
R.S.F. Iugoslavia.
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, miercuri a sosit la Bel
grad într-o vizită neoficială, de 
prietenie, Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

împreună cu Leonid Brejnev, 
la Belgrad au sosit K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. K. V. Rusakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., N. N.

președintele 
președintele

Rodionov, membru al C.C. 
P.C.U.S., locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

La aeroport. Leonid Brejnev 
a fost întâmpinat de Iosip Broz 
Tito, E. Kardeli, M. Todorovici, 
K. Țrvenkovski, N. Dizdarevici, 
K. Gligorov — membri ai Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., de G. Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F.I., precum și de 
alți conducători dc partid și de 
stat iugoslavi.

Miercuri după-amiază, a avut 
loc prima convorbire între Leo
nid Brejnev și Iosip Broz Tito.

al

PRAGA 22. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru, transmite: In istoria e- 
conomiei cehoslovace acest an 
a intrat ca o perioadă a recor
durilor miniere. Au fost depă
șite cele mai mari realizări cu
noscute în tară și străinătate. 
Este, și aceasta, o dovadă a e- 
forturilor pe care minerii ce
hoslovaci le depun pentru a 
contribui la rezolvarea uneia 
din problemele stringente ale 
economiei țării — echilibrarea 
balanței de combustibil.

Obiectivele fixate acestui sec- 
tor-cheie al industriei ceho
slovace sint mari. Din stratu
rile adinei ale pămintului și 
din exploatările „la zi“ urmea
ză să se extragă anul acesta 
circa 111 milioane tone de 
huilă și lignit, pentru ca la 
sfirșitul cincinalului această 
cantitate să atingă 115—118 mi
lioane tone. Comparativ cu vo
lumul extracției din anul 1970, 
sarcina fixată pentru acest an 
reprezintă un plus de 1,5 mi
lioane tone.

Efortul în muncă ai mineri
lor se îmbină cu cel pe care 
statul cehoslovac îl face pen
tru a crea condiții extinderii 
lucrărilor de tăiere, încărcare 
și transport ale cărbunelui. Pen
tru aceste necesități ale indus
triei carbonifere sint reparti
zate, în actualul cincinal, 16,4 
miliarde coroane din care 6,85 
urmează să fie investite în lu
crări de construcții miniere, iar 
9,55 in mecanizare.

coperit un important zăcămint 
de minereu de bauxită. Potri
vit aprecierilor specialiștilor, 
rezervele de minereu aflate aici 
se ridică la circa 100 milioane 
tone, situind astfel zăcămîntul 
printre cele mai importante din 
țară.

ursul ultimilor cinci 
ani, relatează agenția Prensa 
Latina, în Republica Domini
cană peste 800 de persoane 
au fost asasinate de membrii 
unor organizații teroriste, 
profasciste, care se bucură de 
protecția autorităților. Cea 
mai cunoscută dintre ele — 
Banda — prezintă evidente 
similitudini cu organizațiile 
teroriste din Guatemala. Bra
zilia sau Mexic.

• Congresul Organizației 
orașelor arabe, reunit in ca
pitala Tunisiei, a adresat 
O.N.U. o moțiune de protest 
in legătură cu „măsurile a- 
buzive luate de autoritățile 
de ocupație israeliene în 
Ierusalim", informează agen
ția France Presse.

★

încheierea reuniunii Consiliului

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
In orașul Sverdlovsk se aflu 
într-un stadiu avansat lucrările 
de construcție a unui impor
tant complex de deservire a 
automobilelor „Jiguli“, construi
te în orașul Togliatti. Poseso
rii autoturismolor de acest tip 
vor beneficia de o gamă largă 
de servicii, începînd cu regla
rea unor piese și terminînd cu 
reparațiile capitale. Complexul 
din Sverdlovsk este prima din 
cele 30 de unități similare ce 
se vor construi în Uniunea So
vietică pentru asistența auto
turismelor produse dc gigantul 
de pe Volga.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Industria sticlei cunoaște în Po
lonia o amplă dezvoltare. Da
torită mai ales calităților pe 
care le întrunesc produsele a- 
ccstei ramuri economice, ele so 
bucură de o frumoasă apreciere 
in cele 40 de țări, de pe aproa
pe toate continentele, unde sint 
exportate. Valoarea produselor 
de sticlă exportate in străină
tate s-a ridicat de la 29 mili
oane de zloți în 1965, la aproa
pe 50 milioane de zloți în 1970. 
Prin ridicarea unui nou mare 
combinat de sticlărie la Jaro- 
slaw; cotele destinate exportu
lui vor spori anual cu 40 pînă 
la 50 la sută.

★

22 (Agerpres). 
pe cîmpiile 
stat și uniu-

riinlslerlal al Pielei comune

• Gunnar Jarring, amba
sadorul Suediei la Moscova 
și reprezentant special al lui 
U Thant pentru Orientul A 
propiat, a sosit marți seara 
la New York pentru a asista 
la dezbaterile Adunării Ge
nerale a O. N. U. Gunnar 
Jarring urmează să aibă o 
serie de întrevederi cu diplo
mații sosiți la New York la 
actuala sesiune în legătură 
cu mijloacele de soluționare 
a conflictului arabo-israelian.

BRUXELLES 22 (Agerpres). 
— Luni și marți s-a desfășurat 
la Bruxelles prima reuniune, 
după vacanța parlamentară de 
vară, a Consiliului Ministerial 
al Pieței comune. Timp de L - 
uă zile, miniștrii afacerilor ex
terne au abordat o serie âe as
pecte ale actualei crize mone
tare interoccîdentale. agravată 
ca urmare a măsurilor protec
ționiste adoptate luna trecută 
de Washington, precum și pro
bleme' legate de preconizata 
lărgire a C.E.E. Miniștrii au 
încercat, dar fără succes, să a- 
jungă la un acord asupra cere
rii țărilor candidate la C-E.E. 
privind limita zonelor de pes
cuit destinate exclusiv flotelor 
naționale. Problema va fi relu
ată în discuție la viitoarea re
uniune a Consiliului Ministe
rial, care se va ține în luna oc-

tombrie la Luxemburg. Un alt 
eșec înregistrat la reuniunea de 
la Bruxelles constă în respin
gerea propunerii comisiei exe
cutive ca pe viitor membrii 
Parlamentului european (orga
nism consultativ al „celor șase") 
să fie aleși în mod direct, fă
ră a mai fi desemnați de or
ganul legislativ al fiecărei țări. 
(In prezent, acest Parlament es
te alcătuit din 142 de deputați, 
cîte 36 reprezentind Franța, Ita
lia și R.F.G.. cîte 14 reprezer.- 
tînd Belgia și Olanda și 6 Lu
xemburgul). Franța, care este 
împotriva transferării compe
tențelor naționale în sarcina u- 
nor organisme suprastatale ale 
C.E.E., a respins în mod cate
goric această propunere.

La sfirșitul reuniunii Consi
liului Ministerial a fost orga
nizată o conferință de presă în

cursul căreia între altele au fost 
reafirmate criticile Ja adresa 
măsurilor protecționiste institu
ite de S.U.A. Referindu-se la 
intenția Statelor Unite de. a 
institui, începînd de la io oc
tombrie, contingentare.a impor
turilor de produse textile, mi
nistrul de externe al Olandei, 
Theo Westerterp, a precizat că 
„aceasta va constitui o serioasă 
escaladare în direcția unui 
război comercial". Cu privire 
la aceeași intenție, Raif Dah- 
rendorf, membru al Comisiei 
C.E.E., însărcinat cu problemele 
comerțului exterior, a spus 1 
rîndul său: „Ceea ce 
grîjorează mai mult es* 
nou exemplu al unei 
unilaterale pe care Was 
nu] intenționează s-o în< 
dă, după măsurile unilaterale 
deja cunoscute".

URUGUAY

Se

teroriste
MONTEVIDEO 22 (Ager

pres). — Pe măsură ce se a- 
propie data alegerilor prezi
dențiale din Uruguay, pro
gramate pentru 28 noiembrie 
a.c.. se intensifică și acțiuni
le teroriste ale organizațiilor 
de extremă dreaptă. Tn acest 
sens, relatează agenția Pren- 
sa Latina, mai multe sedii a- 
le lui Frenti Amplio — coa
liție care grupează principa
lele forțe politice de stingă, 
între care Partidul comunist, 
au fost atacate cu bombe in
stalate de membrii unor gru
pări de dreapta. Locuințele 
unor personalități politice a- 
parținind lui Frenti Amplio au 
fost ținta atacurilor c-u dina
mită. S-au înregistrat pierderi 
materiale importante, iar 
mai multe persoane au fost 
rănite.

Țările latino-americane 
continuă să-și manifeste

nemulțumirea..
...față de măsurile protecțio

niste luate de S.U.A., prin in
stituirea suprataxei de 10 la 
sută asupra importurilor indus
triale. Președintele Hondurasu
lui, Ramon Ernesto Cruz, aflai 
într-o vizită oficială în Mexic, 
a declarat in cazul în care 
S.U.A. nu vor suprima supra
taxa de 10 ]a sută care afectei- 
ză importurile industriale, țara

sa va aplica un tratament ase
mănător mărfurilor nord-ame- 
ricane. Președinții Hondurasu
lui, Ramon Cruz, și Mexicului, 
Luis Echeverria, au declarat în 
cadrul unei conferințe de presă 
că întrevederea lor are 
scop „stabilirea unor 
strategice care să apere prețu
rile produselor lor pe piața 
mondială11.

Acord comercial 
japono-sovietic

TOKIO 22 (Agerpres). Agen
ția TASS anunță că la sediul 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Japoniei a avut loc miercuri 
semnarea acordului cu privire 
la plățile și schimbul de măr
furi între Japonia și Uniunea 
Sovietică pe perioada 1971 — 
1975. Totodată, au fost semna
te documentele cu privire la 
comerțul riveran al celor două 
țări pe aceeași perioadă și cu 
privire la angajamentul guver
nelor Japoniei și Uniunii Sovie
tice de a acționa în vederea 
realizării acordului general cu 
privire la livrările către Uniu
nea Sovietică de utilaje, mașini 
și materiale japoneze pentru 
construirea portului din Golful 
Vranghel.

Grupurile 
de 

guerilă 
din 

Columbia
in 

„ofen
sivă" !

Lucrările
conferinței extraordinare

□ O. P. E. C.
InBEIRUT 22 (Agerpres). — 

capitala Libanului s-au încheiat 
miercuri lucrările celei de-a 
25-a conferințe extraordinare a 
Organizației țărilor exportatoa
re de petro! (O.P.E.C.). Cele 11 
state membre — Arabia Saudi- 
tă. Abu Dhabi, Algeria, Indo
nezia, Iran, Irak, Kuweit, Libia, 
Nigeria. Qatar, Venezuela — a'J 
fost reprezentate la nivelul mi
niștrilor de resort.

Comunicatul final al confe
rinței. dat publicității la Beirut, 
subliniază că delegațiile țărilor 
membre ale O.P.E.C. „au dis
cutai și aprobat recomanda rile 
prezentate de Comitetul mi
nisterial al celor cinci — Ara
bia Saudită, Iran, Irak, Kuweit 
și Libia — în cadrul reuniunii 
recente de la Beirut". Aceste

recomandări, precizează comu
nicatul, vizează elaborarea nor
melor juridice privind aplica
rea principiilor de participare 
a statelor exportatoare la con
cesiunile acordate companiilor 
străine. Documentul reafirmă 
că fiecare stat este în măsură 
să decidă cota participării și 
a veniturilor privind concesiu
nile acordate companiilor străi
ne.

Conferința a examinat, de a- 
semenea, probleme legate ele ac
tuala criză monetară interocci- 
dentală și repercusiunile deva
lorizării de facto a dolarului 
asupra cursului petrolului (pre
țul de referință al țițeiului 
fiind evaluat în moneda ame
ricană). O rezoluție in acest 
sens urmează să fie *1 >tă pu
blicității la 7 octombrie.

® La Saigon a avut loc 
miercuri dimineață o nouă 
demonstrație studențească în 
semn de protest față de mă
surile represive ale autorită
ților sud-vietnameze, anun
ță agenția France Presse. 
Studenții, reuniți în piața 
centrală a orașului, au fos* 
atacați cu brutalitate de po
liție.

< Inundațiile care 
produs luni in Catalonia, in 
provinciile Gerona și Barce
lona, au provocat moartea a 
12 persoane. Comunicațiile 
telefonice, rutiere și ferovia
re continuau marți să fie- în
trerupte. Autostrada Gerona 
— Barcelona se află sub a- 
pă. Tendința apelor este spre 
scădere, deși ploaia continuă 
să cadă asupra provinciei 
Gerona. Pagubele materiale 
sint considerabile, iar pier
derile in agricultură sint, de 
asemenea, importante. O ca
lamitate naturală similară nu 
a mai fost înregistrată in Ca
talonia de la marile inunda
ții din 1961.

® In Olanda a sosit, într-o 
vizită de prietenie, o esca
dră de nave sovietice, forma
tă din distrugătoarele „Gre- 
miașci" și „Jguci" — infor
mează agenția TASS.< Intr-o rezoluție a Biro

ului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Belgia, 
care analizează consecințele 
crizei monetare interocciden- 
tale, se arată că măsurile 
protecționiste adoptate de 
S.U.A. au provocat în Belgia 
sporirea șomajului într-o se
rie de ramuri, ale economiei.

® O firmă a realizat la 
cererea Departamentului fe
deral al aviației al S.U.A. 
proiectul unui mare aeroport 
plutitor care urmează să fie 
ancorat în largul portului 
New York. JULAN BATOR 

— Anul acesta, 
gospodăriilor de 
nilor agricole din R. P. IV 
golă s-a obținut o recoltă 
gată. In medie, recoltele 
fost de 10—12 chintale de 
reale la hectar, în unele 
giuni înregistrîndu-sc chiar can
tități de 20—22 de chintale.

★

★

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
In Munții Bosniei și Ilerțego- 
vinei, geologii iugoslavi au des-

(Agerpres). 
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TRANSSAHARIANUL"

TIRANA 22 (Agerpi.>). — In 
districtul Vlora din R. P. Al
bania au avut Ioc ample lu
crări pentru construirea unui 
canal, menit să adăpostească o 
magistrală de gaz metan cu o 
lungime de 28,5 kilometri. Lu
crările, de mare dificultate, da
torită traseului accidentat, au 
fost efectuate în cursul a 7 
ore prin munca voluntară a 
peste 18 000 de muncitori, ță
rani cooperatori, intelectuali, e- 
levi etc. Au fost terasați și 
transportați circa 21 000 metri 
cubi de pămînt.

BUDAPESTA 22 
— Gazele naturale 
o întrebuințare din 
mai diversă in economia 
ționala a R. P. Ungare. In cin
cinalul în curs, consumul de 
gaze naturale va fi de apro 
ximativ 23 de miliarde de mc 
tri cubi, față de 13 miliarde 
in cincinalul trecut. Trei mar 
orașe din R. P. Ungară vor f 
conectate la rețeaua de alimen 
tare cu gaze naturale.

alegerilor legislative 
anticipate din Danemarca

COPENHAGA 22 (Agerpres). 
— Alegerile legislative antici
pate care s-au desfășurat 
marți în Danemarca, s-au sol
dat cu o pierdere serioasă pen
tru coaliția guvernamentală 
tripartită. Două dintre parti
dele coaliței au pierdut împre
ună, 10 mandate: partidul 
conservator deține în prezent 
31 de mandate, față dc 37, iar 
partidul liberal de dreapta. 30 
de mandate, față de 34. Ast
fel, coaliția tripartită nu mai 
posedă majoritatea necesară 
pentru a guverna, deși partidul 
radical, al premierului Hilmar> 
Baunsgaard, și-a păstrat cele 
27 de locuri deținute anterior.

Consultarea în fața 
însemnat un succes 
partidele social-democrat și so
cialist popular, care au progre
sat de la 62 la 70 de manda 
și, respectiv, de la 11 la 
mandate.

Din cele 175 de locuri 
Folketingului 87 revin 
două partide socialiste.

Observatorii subliniază 
depții aderării Danemarcei 
Piața comună au pierdut teren, 
ca urmare a înfrângerii ci 
doi fervenți partizani ai a 
teia, partidul conservator 
partidul liberal de dreapta 
a succesului partidului social st 
popular, oponent ferm 
derării.

BOGOTA 22 (Agerpres). — 
Autoritățile militare columbie
ne au anunțat că în sud-vestul 
țării forțele de coaliție au fost 
atacate de grupuri de guerilă. 
Trei polițiști au fost uciși și 
alți șase răniți. Potrivit «ficia- 
lităților, atacul a fost organizat 
de gruparea numită „Forțele ar
mate revoluționare columbiene".

Totodată, se anunță că în 
capitala țării au fost suspenda
te marți cursurile Universității 
naționale, care a fost ocupată 
de poliția militară. In timpul 
acestei acțiuni mai mulți poli
țiști și studenți au fost răniți. 
Se relatează, de asemenea, .că 
80 de studenți au fost arestați.

BONN 22 (Agerpres). — Con
ducerea concernului Thyssen 
din Duisburg a anunțat că, în
cepând de la 4 octombrie, 1 600 
de muncitori metalurgiști vor 
trece la săptămîna de muncă 
redusă cu reducerea cqrespun- 
zătoare a salariilor. Această ci
fră se adaugă deja la încă un 
număr de 600 de salariați care 
au fost loviți de măsuri asemă
nătoare. Administrația \izine-

lor metalurgice din Oberahusen 
a hotărît, la rîndul ei. drastici 
reduceri a săptămînii de lu
cru. Toate aceste măsuri 
afecta direct veniturile n 
lurgiștilor vest-germani.

Situația în industria metalur
gică vest-germană este conside
rată de Herbert van Uellen, 
președintele Asociației indus
triașilor din metalurgie, .mult 
mai serioasă decît se credea 
pînă acum".

I 
I 
I

Il.

Pronoexpres
La concursul nr. 38 din 22 

septembrie 1971 au fost ex
trase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea I : 
42 17.

Fond de premii : 
lei.

Extragerea a Il-a :
5 39.

Fond de premii :
lei.

35 15 3 7

1 509 757

44 8 34

438 647

La El Golea, una din cele 
mai importante oaze ale păr
ții algeriene a Saharei, a a- 
vut loc recent o ceremonie 
de o semnificație deosebită : 
in prezența președintelui 
Boumediene, a numeroase o- 
ficialități algeriene și a unor 
specialiști in domeniul con
strucțiilor de căi de comuni
cație a fost deschis șantierul 
primului tronson (El Golea 
— Ain — Salah — 360 km) 
al marelui ax rutier cunos- 

b numele de „Trans- 
in“.
i construirii unei căi 

omunicație moderne, ca- 
• să lege țărmurile Mării 

Mediterane de regiunile cen
trale ale Africii, străbătind 
imensul deșert al Saharei, a 
constituit dc multă vreme 
un vis al popoarelor de pe 
aceste meleaguri. Posibilita
tea materializării acestei idei

dijerite 
tale ale țărilor membre, Co
mitetul a lucrat timp de șase 
ani la un studiu in care este 
consacrată ca soluție finală 
realizarea unei rețele de șo
sele asfaltate, cu direcția 
nord-sud, care să lege Al
gerul de capitala regiunii 
Hoggar-Tamanr asset, via Lag- 
houat-Ghardaia-Ain Salah.

Comitetul hotărise inițial 
i, la 60 km sud de Taman- 

rasset, șoseaua să se împartă 
in două brațe : unul îndrep
tat spre localitatea maliană 
Gao, iar celălalt spre Tahua 
și spre In Gali (Niger). O 
recentă descoperire, la Arlit. 
a unui imens zăcămint de 
uraniu, a făcut ca traseul 
preconizat inițial pentru por
țiunea nigeriana să fie mo
dificat. Șoseaua va avea, ast
fel, punctul terminus nu la 
In Gali, ci la Arlit. urmind

incontesta
bil pentru țările din zonă. 
Pe lingă ța pi ul că va juca 
un rol deosebit de impor
tant in economiile lor, „trans- 
saharianul" va influența și 
progresul social al populației 
din zona riverană deșertu
lui. Studiile efectuate scot 
în evidență că transportul 
mărfurilor pe noua magistra
lă se va efectua la un preț 
destul de scăzut, sporindu- 
se astfel, puterea de cumpă
rare a populației sahariene. 

După cum afirmă specia
liștii, realizarea acestui 
iect va face din zona 
ghrebului un pol al schim
burilor comerciale intre ță
rile riverane Mediteranei și 
cele limitrofe deșertului, cre- 
indu-se, totodată, condiții 
pentru învingerea izolării e- 
conomice a unor regiuni mai 
îndepărtate. „Transsaharianul’

un grandios proiect african
•put să prindă contu

ruri încă in urmă cu un se
col. Specialiștii au elaborat 
diferite proiecte, care de care 
mai îndrăznețe, dar care, din 
păcate, au fost rind pe rind 
abandonate din cauza vitre
giei condițiilor naturale, a li
mitelor tehnicii trecutului și, 
nu in ultimă instanță, din 
motive politice, dacă avem 
în vedere faptul că. pînă nu 
de mult, Sahara și regiunile 
învecinate erau teritorii co
loniale.

Practic, infrastructura ru
tieră existentă in nordul A- 
fricii nu era orientată decit 
spre Marea Mediterană și 
spre porturile acesteia.

Inițial fusese luată in con
siderare ideea construirii unei 
căi ferate, care să constituie 

n fel de punte de legătură 
itre Mediterană și fluviul 
liger. Apoi, a fost creat un 

comitet inter guvernamental,
din care fac parte reprezen
tanți ai Algeriei, Republicii 
Mali, Nigerului și 7'unisiei, 
însărcinat cu studierea tutu
ror problemelor referitoare 
la realizarea ambițiosului 
proiect african.

ca Nigerul să construiască 
un tronson suplimentar Arlit- 
Agades.

Întregul ax rutier va mă
sura 3110 km, dintre care 
circa 1 900 pe teritoriul al- 
gerian, iar 670 și, respectiv, 
600, in Mali și Niger. In Sa
hara algeriană, cei 1 900 ki
lometri de șosea nou con
struită se vor adăuga unei 
rețele deja existente în sudul 
țării. Este vorba de arterele 
Abadla-Tindouf (700 km). 
Fum El Khaneg-Adrar (200 
km), Timiun-El Golea (450 
km), Negrine-El Oued (60 
km). Sumele investite in rea
lizarea acestor șosele se ri
dică la 
dinari.

In ce 
rianul“, 
va fi îi 
vest iț iile 
a proiet

? privește .transsaha- 
a cărui construcție 

încheiată in 19S0, in- 
e pentru prima fază 
•ciului se ridică la 
100 milioane da do- 

Racordarea Tunisiei la 
imensa magistrală se va face 
prin Ghațrdaia-Touggurt — 
El Golea — Tozeur. spre Gab- 
bes, iar a Marocului prin El 
Golea — Timioun, apoi Co- 
lomb-Bechar — Figouig.

Șoseaua transsaliariană pre-

va înlesni. <le asemenea, 
fectuarea de prospecțiuni 
explorări miniere in masivul 
muntos al Hoggarului.

O imensă pinză de apă din 
adincul Saharei algeriene pî
nă la Ain Salah va stimula 
dezvoltarea agriculturii in zo
na oazelor învecinate. Și în 
acest domeniu, un transport 
rapid și puf in costisitor își 
va spune cuvintul.

Datorită „transsahar ionului". 
vocația turistică a Hoggaru
lui, a regiunii Tassili, a zo
nelor Dogon (Mali) și Tuat 
(Niger), va cunoaște o sen
sibilă sporire a rentabilității

Realizind in comun un pro
iect de asemenea proporții, 
popoarele din regiune își 
consolidează și își diversifi
că cooperarea, caută noi mij
loace pentru facilitarea va
lorificării resurselor lor natu
rale. a întrajutorării recipro
ce, in lupta comună pentru 
dezvoltarea lor multilaterală, 
pentru progres economic și 
social.

Corespondentul Agerpres 
la Alger, 

Constantin BENGA
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€ Un nou avion de lip 
„Starfighter", aparținind for
țelor militare vest-germane, 
s-a prăbușit marți după-a- 
miază în landul Westfalia. 
Pilotul a reușit să se salve
ze. Bundeswehrul a pierdut 
pînă acum 139 de avioane de 
tipul „Starfighter". In aceste 
accidente și-au pierdut viața 
66 de piloți.

• O echipă de arheologi 
din R.F. a Germaniei a des
coperit, în apropiere de Eus
kirchen, urme ale unei mici 
așezări de vinători nomazi, 
cu o vechime de 33 000 de 
ani. Arheologul Joachim 
Ilahn, care conduce cercetă
rile, a declarat că această 
descoperire contrazice teza 
admisă in general, potrivit 
căreia, cu mai multe milenii 
in urmă, oamenii trăiau nu
mai in caverne. Ținînd sea 
ma de caracteristicile pe 
rc le prezentau oasele de a 
nimale găsite, se pare că vî- 
nătorii nomazi au locuit in 
această zonă cel puțin o lu
nă Pe o suprafață de 13 metri 
patrați au fost găsite peste •> 
mie de relicve diferite.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani
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