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Steagul roșu
in prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu s a sărbătorit 
ieri jubileul de 50 de ani 

de existență a uzinei 
de autocamioane din Brașov

ANUL XXVIII Nr. 6 872 SÎMBATA 4 DECEMBRIE 1971 4 pagini 30 bani

Ieri, la Petroșani, a avut loc 
adunareu activului Comitetului 
municipal de partid.

La lucrările adunării au par
ticipat membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului muni
cipii!. membru comisiilor pe 
probleme. secretarii eomi- 
teteloi de partid din întreprin
deri și instituții, ai organiza
țiilor de bază direct subordo
nate din Petroșani, secretarii 
comitetelor municipal, orășe
nești și din marile unități c- 
conomice ale U.T.C.. președin
ții sindicatelor, conducătorii de 
întreprinderi, instituții, ai or
ganelor locale de stat ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

A luat parte tovarășul Ște
fan Almășan. secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
P.C.R.

In cadrul adunării, tovarășul 
Clement Ncgruț, prim-secretar 
tar al Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R., a prezentat 
Darea de seamă asupra acti
vității Comitetului municipal 
de partid pe perioada februa
rie — decembrie 1971. Pe mar
ginea dării de seamă și a pro
iectului planului de măsuri ex
pus, au luat cuvintul tovarășii 
Ioan Raczek. secretarul comi
tetului de partid de la E. M. 
Lupeni. ing. Nicolae Bădică, di
rectorul U.E.L.. Ioan David,

maistru miner la E. M. Ani- 
noas.i, Teodor Balaș, secretarul 
comitetului de partid dc la 
•Șantierul T.C.M.M., Constantin 
Roșoga, secretarul comitetului 
dc partid de la șantierul 71 
C.F.R.. Ludovic Fcycș, ingincr- 
șef la E. M. Vulcan, Ni
colae Vilcca. ingincr-șef la 
Preparaț ia cărbunelui Co- 
roești, ing. Nicolae Nicorici, 
directorul E. M. Uricani, Victor 
Bădău, inspector școlar pentru 
municipiul Petroșani. Vasile 
Oros, prim-secretar al Comite
tului municipal U.T.C., prof, 
univ. dr. ing. Nicolae Lețu, de
canul Facultății de mine a 
I.M.P., dr. Iosif Eșanu. direc
torul Spitalului unificat Petro
șani. Ionel Crăescu, secretarul 
comitetului de partid, inginer 
șef al C.C.P.. Traian Blaj, prim- 
vicepreșcdintc al Ccnsiliului 
popular municipal. loan Ghi- 
nea. secretar al Comitetului 
municipal de partid.

In spiritul unei înalte res
ponsabilități partinice, partici
pant» la dezbateri au analizat 
multilateral activitatea comite
tului municipal, a organelor și 
organizațiilor de partid din mu
nicipiu pentru înfăptuirea sar
cinilor caro le-au revenit în 
domeniile vieții economice, so- 
cial-politice și culturale, au 
făcut propuneri pentru îm-

Două zile ne mai despart 
de trecerea la programul redus 

de lucru în subteran

bunătâțirea generală a mun
cii de partid, pentru creș
terea rolului organelor și 
organizațiilor de partid în con
ducerea întregii activități a 
municipiului, înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de viitor, 
pentru ridicarea conștiinței so
cialiste a maselor.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Almășan.

In continuare. parlicipanții 
la adunare au adoptat un plan 
concret de măsuri menit să 
determine înlăturarea lipsuri
lor. deficiențelor reieșite în 
cursul dezbaterilor, realizarea 
integrală a sarcinilor dc plan 
și a angajamentelor asumate în 
acest an, asigurarea condițiilor 
optime înfăptuirii integrale a 
obiectivelor prevăzute pentru 
anul 1972.

La ultimul punct al ordinai 
de zi. comitetul municipal de 
partid a soluționat probleme or
ganizatorice. Tovarășii Ioana 
Mcsaroș, ajutor-maistru, preșe
dinta comitetului sindicatului 
de la F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
și Ioan David, maistru miner 
la E. M. Aninoasa, membri ai 
Comitetului municipal de partid, 
au fost cooptați în rîndul mem
brilor supleanți ai Biroului Co
mitetului municipal dc partid.

In încheiere, într-o atmosferă 
dc profund entuziasm, adunarea 
a aprobat textul 
legramc adresate 
P.C.R., tovarășului 
CEAUȘESCU.

unei tc-
C.C. al 

NICOLAE

Una din importantele în
treprinderi constructoare de 
mașini, nu numai ale Bra
șovului, dar și ale țării, U- 
zina de autocamioane, a săr
bătorit ieri, 3 decembrie, ju
bileul unei jumătăți de secol 
de prodigioasă existență. Cu 
prilejul festivității, miile de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni au avut bucuria de a-l 
avea din nou in mijlo
cul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România. Moment feri
cit pentru harnicul colectiv 
de aici de a-și exprima sen
timentele de dragoste și pre
țuire față de conducătorul 
partidului și statului, de a

raporta succesele dobîndite 
in înfăptuirea sarcinilor cin
cinalului denumit pe bună 
dreptate cincinalul construc
țiilor de mașini. Aniversarea 
a prilejuit totodată un bilanț 
al etapei parcurse de. la în
ființare și piuă astăzi al ma
rilor înfăptuiri obținute sub 
conducerea partidului in anii 
socialismului.

In vizita la Brașov, secre
tarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, Maxim 
Bcrghianu și Dumitru Po
pescu.

La sărbătoarea constructo
rilor de autocamioane iau 
parte numeroși foști munci
tori, ingineri șl tehnicieni ai 
uzinei, astăzi pensionari, sau 
cărora in decursul anilor

le-au fost încredințate munci 
de răspundere in activul de 
partid și de stat, muncitori 
și tehnicieni de la uzinele 
de tractoare, de la metrom, 
de la alte mari întreprinderi 
de renume din centrul indus
trial Brașov, aniversarea în
treprinderii fiind o sărbă
toare a tuturor brașovenilor, 
a întregii ramuri a construc
țiilor de mașini.

încă de la intrarea in ju
deț. unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
sini salutați de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean-Bra- 
șov al P.C.R., de alți repre-
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
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certitudinea reușitei
importantei acțiuni
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Ing. GHEORGHE GIUCLEA 
director tehnic, cercetare-dezvoltare, 

Centrala cărbunelui Petroșani

întreaga activitate a poporu
lui nostru este străbătută in e- 
tapa actuală de pulsul creator 
și dinamic al amplului program 
de dezvoltare și perfecționare 
a întregii activități politico-e- 
conomice și sociale, inițiat de 
Partidul Comunist Român pe 
linia istoricelor hctărîri adopta
te de Congresul al X-lea al 
P.C.R. pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. In contextul acestui 
program se înscrie și măsura 
luată de partidul și statul nos
tru — ca o nouă dovadă a gri
jii pentru viața și munca mine
rilor și pentru continua ridica
re a nivelului lor de trai — 
privind trecerea la experimen
tarea regimului de lucru redus 
în subteran.

Pînă la aplicarea acestei mă
suri la toate minele Văi-; Jiului 
au mai rămas numai două zile. 
Pregătirile pentru traducerea ei 
în viață au constituit pentru 
organele și organizațiile de 
partid, de sindicat, U.T.C. și 
conducerile colective ale cen
tralei și exploatărilor miniere 
din bazin, una din principalele 
preocupări din ultima perioadă 
a acestui an. Această acțiune 
complexă, de mare răspundere 
— prin implicațiile ei economi
ce și sociale — coordonată în
deaproape de către Biroul Co
mitetului județean și Comitetu
lui municipal de partid — a 
impus luarea de măsuri politi
ce și tehnico-organizatorice din 
cele mai judicioase și eficien
te care să asigure premisele 
generalizării cu toată reușita a 
duratei reduse a programului 
de lucru în întregul nostru ba
zin minier.

Ca ghid și imbold în pregăti 
rea acțiunii, am avut rezulta
tele bune obținute de către 
cele două unități miniere — 
Paroșeni și Anina — din cadru] 
Cenți alei care au experimentat 
regimul redus de muncă. Bi
rou] executiv al Centralei, pe 
baza concluziilor pozitive reie
șite în urma experimentării a- 
cestui program la cele două 
unități, a considerat că sînt 
create premisele pentru aplica
rea la toate exploatările mini
ere din Valea Jiului, încă din 
acest an. a programului de lu
cru în subteran în 4 schimburi 
a cîte 5 ore efectiv la front, 
fără modificarea indicatorilor 
de plan, a normelor de muncă 
și a salariilor in vigoare. Do
cumentațiile, planurile de mă
suri tehnico-organizatorice sta
bilite la exploatări în acest 
scop, care au fost dezbătute în 
comitetele de direcție și apoi 
analizate de specialiștii din

centrală, ne-au întărit convin
gerea că acest pas istoric din 
viața minelor și minerilor noș
tri poate fi făcut încă în acest 
an, începînd cu data de 6 de
cembrie.

In vederea ducerii la înde
plinire a acestei importante 
hotărîri s-a întocmit lin pro
gram de desfășurare a întregii 
acțiuni, pe activități. In prima 
fază, s-au adaptat studiile în
tocmite de exploatări pentru 
sarcinile și indicatorii de plan 
pe luna decembrie 1971. După 
stabilirea producției, a volumu
lui de lucrări de deschidere și 
pregătire, pe locuri de muncă 
și schimburi s-au stabilit efec
tivele de muncitori necesare a- 
tît pentru producție cît și pen
tru activitatea de deservire a 
locurilor de muncă impuse de 
noile condiții. La plasarea locu
rilor de muncă productive s-a 
urmărit să se respecte hotărî
rea Biroului Comitetului muni
cipal de partid de a se crește 
efectivele în abataj cu cel pu
țin 5 la sută. Pentru desfășu
rarea unei activități corespun
zătoare la locurile de muncă, 
în scopul realizării producției 
planificate, a normelor și a 
cîștigului, s-au întocmit grafice 
de organizare a procesului teh
nologic din abataje și pregătiri 
pentru durata schimbului de G 
ore la frontul de lucru.

O atenție deosebită s-a acor
dat reducerii timpului de depla
sare a muncitorilor la și de la 
locul de muncă. In acest scop 
s-au analizat traseele de trans
port pentru personal. întocmin- 
du-se grafice cu indicarea pre
cisă a orelor de intrare și ieși
re. stabilindu-se totodată și 
transportul mecanizat cu căru
cioare pe traseele lungi.

Asigurarea funcționării nor
male a instalațiilor și utilajelor 
în noile condiții de lucru ai-e, 
de asemenea, mare importanță 
pentru reușita acțiunii. Biroul 
executiv al Centralei a urmărit 
întocmirea, în cadrul fiecărei 
unități, a programelor pentru 
funcționarea, întreținerea, revi
zia și reparația utilajelor. S-a 
determinat necesarul minim de 
piese de rezervă, în mod deose
bit pentru utilajele de trans
port din fluxul tehnologic și s-a 
intervenit direct 
„UNIO” Satu Mare 
în prezent a onorat 
sută din solicitările 
De asemenea, în cursul 
noiembrie, s-au dotat exploată
rile miniere cu 16 transportoa
re TP-2, 14 transportoare TR-2, 
lfi transportoare TR-3, 1 660

la uzina 
care pînă 
cca. 70 la 
Centralei, 

lunii
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— Păi, cum să fie! Primul 
care a venit la Petrila. la 
mină, am fost eu (Constan
tin Stan — a. n.). Acum 17 
ani. Am părăsit locurile na
tale, de prin preajma Ba
căului, cu gindul să-mi caut 
o meserie, să ciștig, să de
vin om. După doi ani. au 
venit și nenea Nicolae și 
Gicu — frații mei. Au intrat 
in aceeași brigadă cu mine. 
Am alcătuit un trio puternic 
și ne-am angajat cu toate 
forțele... in cărbune. La în
ceput, ne-a venit tare greu, 
dar ortacii din jur, comuniș
tii, ne-au risipit teama, ne-au 
îmbărbătat în muncă. Am că
pătat încredere in noi și ni
meni și nimic nu ne-a mai 
clătinat hotărîrea de a munci, 
de a deveni ceea ce ne pro
pusesem — oameni adevărați, 
harnici, stimați de colectiv. 
Ne-am domiciliat cu toții în 
Petrila, in cartierul „8 Mar
tie". La mină ne făceam da
toria, acasă — la fel. In ur
ma mai multor vizite pe ca
re ni le-a făcut, acum 10 
ani. s-a hotărit și fratele 
nostru lordache, să vină la 
Petrila. A venit „experimen
tal", dar nu s-a mai întors 
in Moldova noastră. A prins 
repede pasiunea mineritului, 
a pus umărul din prima zi. 
Tot in brigada noastră. A- 
dică în brigada mea, că pe 
mine m-au numit șef de 
brigadă. Ne-am încadrat re
pede in ritmul muncii, in

colectivul de ortaci harnici 
de la Petrila. Sper să nu 
,... ca lipsit defiu considerat 
modestie...

Nici vorbă de ____
Minerul șef de brigadă Con
stantin Stan, este, mai de
grabă. modest deeit lipsit de 
modestie. Ceea ce ne-a spus 
el a fost numai o comple-, 
tare a celor spuse de tova-

așa ceva.

BRIGADA
FRAȚILOR 

STAN

rășul Gheorghe Cojocarii, loc
țiitorul secretarului comitetu
lui de partid al minei Pe- 
trila. „Cu toții sînt oameni 
de ispravă — aprecia tova
rășul Cojocarii. Nu de mult, 
Nicolae a fost pensionat de 
boală, dar locul lui în bri
gada lui Constantin n-a ră
mas vacant. L-a ocupat un 
nepot de-al lor — Vasile 
Troacă — care le calcă pe 
urme in profesie. Rind pe 
rind, au fost primiți în partid, 
li s-au trasat sarcini, s-au 
achitat onorabil de ele. Ce 
mai! De-ar fi toți ca ei..."

Am intitulat acest profil

colectiv „Brigada fraților 
Stan" pentru că cei trei frați 
sînt motorul brigăzii. Ală
turi de ei lucrează cu rezul
tate la fel de bune și cei
lalți membri ai brigăzii, ale 
căror nume nu le putem 
nota integral aici? motiv pen
tru care ne facem cuvenita 
autocritică. Să-i amintim to
tuși pe șefii de schimb Ion 
Bologa și Adalbert Șimon, 
toți cu vechime în minerit 
de peste 15 ani.

— Ce elemente definesc su
dura și capacitatea de acțiu
ne a brigăzii dv., tovarășe 
Constantin Stan ?

— In primul rind priete
nia, buna înțelegere și în
trajutorarea reciprocă, fără 
mofturi. Apoi ordinea și dis
ciplina — coordonate esen
țiale ale rodniciei muncii. 
Supărările, nazurile n-au ce 
căuta in brigada noastră.

— Cum privesc oamenii din 
brigadă munca ? Nu se co
desc la lucru ?

— Nici vorbă de așa ce
va ! Toți știu că munca e 
unicul izvor al bucuriilor și 
satisfacțiilor depline. Toți 
muncesc cu pasiune. Păi da
că n-ar fi toți conștienți de 
acest lucru, am mai răzbi I
noi in cărbune?

Iată o trăsătură esențială ■
— dorința de mai mult șl i
mai bine — ce-i caracteri- ;
zează pe comuniștii adeva- ;
rați, pe comuniștii de o- I
menie.

Dan VR1NCEANU

s
I

Este o deosebită plăcere 
pentru mine, pentru tovarășul 
Maurer și pentru ceilalți to
varăși de a lua parte la ani
versarea împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea uzinei — eve
niment important din istoria 
întreprinderii dumneavoastră, a 
minunatului ei colectiv. Doresc 
să vă adresez cu acest prilej, 
dumneavoastră, tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de 
Stat, a Consiliului de Miniștri, 
Ia care adaug salutul meu 
personal. (Aplauze puternice, 
prelungite).

In cei 50 de ani de existen
ță, uzina dumneavoastră a 
parcurs un drum lung, deve
nind astăzi una din cele mai 
puternice uzine constructoare 
de mașini din România, cu un 
colectiv de peste 15 000 de sa- 
lariați. După cum cunoașteți, 
în această perioadă în uzină 
s-au produs multe mașini și u- 
tilaje. Mica expoziție pe care 
am văzut-o astăzi reamintește 
tot ceea ce întreprinderea a 
produs mai important în anii 
de cind a fost creată ; se ara
tă cum a crescut, cum s-a dez
voltat acest minunat colectiv 
de oameni ai muncii cu o înal
tă calificare pînă la realizarea 
autocamionului românesc de as
tăzi, ce se bucură de o bună 
apreciere, atît în țară, cit și în 
străinătate. (Aplauze prelungi
te).

Vizitind unele sectoare noi 
ale uzinei mi-a făcut o deosebi
tă plăcere să constat că se in
troduce cu fermitate tehnica 
avansată, mecanizarea, automa
tizarea proceselor de producție, 
ceea ce contribuie mult la ri
dicarea nivelului general al 
producției, Ia îmbunătățirea 
continuă a calității camionului 
românesc. Dacă am compara 
cum arăta uzina cu trei-patru 
ani în urmă și cum arată as
tăzi, am putea spune că ea a 
suferit transformări radicale in 
această direcție. Desigur. nu 
s-ar putea afirma că nu mai 
este nimic de făcut — dar re
zultatele obținute în 
doi-trei ani pe acest drum al 
modernizării uzinei 
că avem aici un colectiv pu
ternic în stare să rezolve orice 
problemă de ordin tehnic. Dc 
aceea, aș dori să exprim con
vingerea mea, a conducerii de 
partid, că în următorii doi-trei 
ani uzina de camioane va de
veni una din cele mai moderne 
întreprinderi de construcții de 
mașini din România. Vă urez 
din toată inima să atingeți a- 
cest nivel în cel mai scurt timp.

. (Aplauze puternice ; urale).
Ați obținut an de an rezulta

te de seamă in îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Cincinalul 
trecut l-ați realizat in bune con- 
dițiuni, iar planul pe anul a- 
cesta — primul an al actualului 
cincinal in care uzina dumnea
voastră urmează să producă un 
nou camion modern — de ase
menea se 
depășește

ultimii

dovedesc

realizează și chiar se 
cu un anumit pro-

DECRET

cent. înțeleg că uzina este in 
transformare, că are loc, o da
tă cu asigurarea producției, și 
dezvoltarea și dotarea ei, de a- 
ceea consider că rezultatele pe 
acest prim an al cincinalului 
sînt bune, cu toate că ele nu 
sînt încă pe măsura acestui 
puternic colectiv. Am convinge
rea că în următorii patru ani 
ai cincinalului veți obține ase
menea rezultate incit, la sfirși- 
tul anului 1975, prevederea în
scrisă în plan, de a ajunge la 
circa 38 090 de camioane, să o 
depășiți cu cel puțin cîteva mii 
de camioane. Există toate po
sibilitățile pentru aceasta, iar 
construcțiile pe care le reali
zați acum vor permite să se 
producă mult mai mult decit 
este prevăzut in plan.

De aceea, felicitîndu-vă pen
tru rezultatele bune obținute 
pînă acum, pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor din pri
mul an al cincinalului, vă u- 
rez, totodată, să încheiați cin
cinalul actual cu realizări mult 
mai mari. (Aplauze puternice).

Pe toți ne bucură faptul că 
acest r-olediv închegat, de înal
tă calificare, desfășoară o acti
vitate cu rezultate bune, că in 
toate domeniile de activitate — 
al producției, productivității 
muncii, al calității — obține an 
de an realizări tot mai însem
nate. Dar. — deși sîntern la o 
sărbătoare și de obicei cu a- 
semenca prilejuri se spun nu
mai lucruri bune — nu am pu-

(Continuare în pag. a 2-a)

privind conferirea Ordinului „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I 

Uzinei de autocamioane Brașov
laPentru contribuția adusă 

industrializarea țării și partici
parea activă a colectivului U- 
zinei de autocamioane Brașov 
la opera de construire a socia
lismului și meritele sale in pro

movarea progresului tehnic al 
economiei naționale, cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de la 
înființarea uzinei.

Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România decretea
ză j

Se conferă ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România” 
clasa I Uzinei de autocamioane 
Brașov.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET

Stanță din

incinta minei Lupeni.

Foto : I. LICIU
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privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 50 

de ani de la înființarea Uzinei 
de autocamioane Brașov.

Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România decretea
ză ’

Pentru merite deosebite in 
întreaga activitate desfășurată

în anii construcției socialiste a 
țării și pentru contribuția per
sonală adusă la dezvoltarea U- 
zinei de autocamioane Brașov, 
se conferă titlul de .Erou al 
Muncii Socialiste' și medalia 
de aur „Secera și Ciocanul* to
varășilor !

Gomanici Nicolae, șef de a- 
telier ; Sultanii I. Vasile, prim- 
topitor: Man G. Dionisie, scu- 

Jer.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Gînduri de
Au trecut trei zile de la 

aplicarea reducerii de prețuri 
la aparatele de radio și tele
vizoare din producția inter
nă, timp in care, magazinele 
specializate in vinzarea a- 
cestor produse, au fost vizi
tate de nenumărați cumpă
rători.

Pentru satisfacerea tuturor 
solicitărilor, vinzătorii din ca
drul acestor magazine au fost 
nevoiți să ceară urgent, de
pozitului l.C.R.T.L, o nouă a- 
provizionare cu fond de mar
jă, în special cu televizoare, 
care, continuă să fie insis
tent căutate de cumpărători.

încă din primele ore de la 
deschiderea magazinelor, spa
țiul destinat vinzării a de
venit .neîncăpător pentru 
mulțimea oamenilor care aș
teptau încheierea contracte
lor de vinzare-cumpărare, cu 
plata în rate, sau cu hani 
„gheață", după posibilități.

Nerăbdarea, înghesuiala și 
așteptarea erau insă anulate 
de satisfacția și bucuria în
cercată de fiecare cumpără
tor in momentul verificării 
aparatului cumpărat.

Pe chipurile lor se putea 
citi în același timp și mul
țumirea sinceră față de P.C.R. 
care înfăptuiește cu consec
vență politica sa de ridicare 
continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii din pa
tria noastră.

Printre cetățenii care și-au 
cumpărat ieri dimineață a- 
parate de radio *și televizoa
re, l-am intilnit și pe mine
rul tunelist IOAN FLUTUR, 
din cadrul Șantierul 71 con
strucții C.F.R. Bănița, care 
lucrează în brigada lui Va
sile Boca de la „tunelul scut". 
Cu nespusă bucurie, el ne-a 
declarat: „Nici nu vă puteți 
închipui cit sînt de mulțu
mit datorită acestui avantaj 
care mi l-a creat partidul 
prin reducerea prețurilor, la 
aparatele de radio și televi
zoare. Imediat ce am luat 
cunoștință de hotărîre. rri-am 
consfătuit cu soția, apoi am 
venit la Petroșani să cumpăr 
un radio. Și l-am găsit, un 
„Albatros* pe care l-am plă
tit cu 800 de lei. înainte 
costa l 200, deci am realizat 
o economie de 400 lei.

mulțumire
9

Pentru noi, muncitorii, a- 
ceastă reducere de prețuri 
înseamnă foarte mult și sin
cer vă spun că mulțumesc 
partidului nostru comunist, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru grija părin
tească ce ne-o poartă nouă, 
tuturor".

Aceeași satisfacție și feri
cire ne-a impărtășit-o și DU
MITRU CROICU. domiciliat 
in str. Micu Klein nr. 27 
care și-a cumpărat un te
levizor tip «Venus'* cu 2 870 
lei.

— înainte acest aparat 
costa 3 400 de lei. In urma 
reducerii prețurilor el costă 
cu 670 lei mai puțin. Gin- 
dindu-mă bine, acest lucru 
înseamnă foarte mult, deoa
rece, acum tot mai multe 
familii de cetățeni au posi
bilitatea să-și cumpere un 
a|>arat de radio sau un tele
vizor. Mă întrebați dacă »nă 
bucur? Sigur că mă bucur! 
Mă bucur pentru succesele 
noastre economice care au 
făcut posibilă o astfel de re-

ducere de prețuri și sînt fe
ricit că mă număr printre 
primii cetățeni care benefi
ciază de aplicarea acestei ho- 
tăriri. La fel ca mine simte 
întreaga mea familie și, ca 
noi, simt toți oamenii mun
cii, care înțeleg semnifica
țiile majore ale acestei mă
suri luate de partidul și sta
tul nostru pentru ridicarea 
standardului nostru de viață 
— ne-a declarat interlocuto
rul.

Iată numai cîteva din miile 
de gînduri și sentimente ex
primate de cumpărători, ma
nifestări sincere ale bucuriei 
și satisfacției trăite în pri
mele zile ale aplicării Ho
tărârii Comitetului Execuții’ 
al C.C. al P.C.R. prin care 
s-a făcut reducerea de pre
țuri la aceste mijloace mo
derne de educare in spirit 
muncitoresc ,1 comunist $' 
ele sînt încărcata de profun
de semnificații umane la fe’ 
ca ideile indlfflfoare cari nu 
stat la hazn adoptării recen 
tei hotărlrf

Cornel 1IOGMAV 1
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CU VINT ARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
tea afirm» că nu mai există, 
lotuși, o scrie de deficiente ca
re trebuie înlăturate. Este ne
cesar sft se aibă in vedere1 ca 
in următorii ani sâ se aducă 
arifcl tlc îmbunătățiri produc
ției uzinei incit autocamionul 
n-rnânest să poată concura < u 
oricare camion modem similar 
existent pe piața internaționa
lă Eu cred ci sarcina nu este 
prea crea, finind scama de do
tarea urinei și mai cu seamă 
dt> valoarea colectivului ei de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
in stare răspundă in mod 
corespunzător cerințelor progre
sului continuu al uzinei și. prin 
aceasta, și al economiei noas
tre naționale. De aceea, este 
necesar ca întreg colectivul de 
cercetători, tehnologi, numi ilari 
Să acționeze în strinsă colabo
rare pentru a lichida rapid de
ficiențele «are mai există și 
pentru a ridica in continuare 
nivelul tehnic al producției din 
urina dumneavoastră.

tn al doilea nnu. doresc sa 
arăt că s-au obținui rezultate 
bune — mai cu scamă în ulti
mii doi ani — pe linia auto- 
dotării. Aveți, in această pri
vință, un program bun pină în 
11)75. Dar și in legătura cu a- 
ceasta ar trebui să spunem că 
înteți, de fapt abia la început, 
iu atit mai mult cu cil uzina 
dumneavoastră a produs la un 
moment dat și mașini-uneltc, 
deci are o experiența in aceas
tă direcție : producerea utilaje
lor necesare uzinei nu se poate 
realiza decit de colectivul uzi
nei. lată de ce este necesar să 
se acorde mai multă atenție 
dezvoltării sectorului de autodo- 
tare. creării de mașini-unelte. 
de mașinî-agregat nu numai 
pentru nevoile uzinei, ci și pen
tru necesitățile altor întreprin
deri din România. Cu timpul — 
ți aș dori ca acest timp să nu 
fie prea îndepărtat — va trebui 
’ia participăm și la export cu 
această producție de inaltă teh
nicitate. care este cea mai cău
tată. mai competitivă și mai 
rentabilă pe piața internaționa
lă. Consider că și în această di
recție colectivul dumneavoastră 
este capabil să realizeze in scurt 
limp programul ce ii revine, 
chiar să-l depășească. Aș dori 
dia toată inima să obțineți pe 
acest drum realizări mult mai 
mari decit prevederile stabilite 
in plan. ( Xplauze prelungite)

Nu aș dori să vorbesc pe 
larg de productivitatea muncii, 
d economii, de reducerea con
sumurilor de metal și de ma
teriale : aceste probleme t-ebu.e 
să ne preocupe zilnic. D. a- 
ecasta depinde creșterea pro
ducției cu un preț de cost 
rit mai redus, cu cheltuieli cit 
mai mici, sporirea beneficiilor 
întreprinderii, sporirea contribu
ției la creșterea venitului națio
nal, la crearea resurselor nece
sare pentru dezvoltarea in con
tinuare a economiei și pentru 
ridicarea nivelului de viață al 
întregului nostru popor. In a- 
reastă privință, in uzina dum

neavoastră sini încă nzerve 
însemnate și trebuie acționr: 
pentru puncta lor cil mai «le 
plină în valoare.

Cunoașteți că actualul plan 
cincinal cuprinde sarcini mari 
de dezvoltarr a economici na
ționale ; producția industrială 
urmează sft crească intr-un ritm 
anual de 11—12 la sută, iar cea 
h construcțiilor de mașini intr- 
un ritm mai înalt. Noi am nu
mit actualul cincinal .cincina
lul construcțiilor de mașini", 
pentru că intr-adevăr dorim ca 
in 1975 construcția tic mașini 
din România să se ridice la un 
asemenea nivel, atit din punct 
de vedere cantitativ, cit mai 
ut scamă calitativ, incit să i«>o- 
tă fi competitivă cu orice pro
ducție similară din orice țară 
a lumii. Numai pe această calc 
industria noastră constructoare 
de mașini iși va putea înde
plini marele său rol in înzes
trarea și dotarea economiei na
ționale. in asigurarea dezvoltă
rii ei in ritm susținut, cores
punzător cerințelor revoluției 
tchnico-științifice mondiale.

In cadrul acestui program se 
înscriu și sarcinile uzinei dum
neavoastră. In întreaga econo
mie avem rezultate bune. A- 
nul acesta, sarcinile de plan pe 
economie sini depășite cu a- 
proape două procente : realiză
rile uzinei dumneavostră sini 
insă sub această cifră de depă
șire. Așa cum am spus, sper 
că în următorii patru ani veți 
reuși să vă ridicați cel puțin 
la nivelul depășirii pe țară, deși 
posibilitățile uzinei dumnea
voastră sint mai mari. Rezulta
tele economice generale dove
desc că am început noul plan 
in condițiuni bune, ceea ce 
exprimă atit realismul planului 
cincinal, cit și posibilitățile in
dustriei noastre, ale muncitori
lor și tuturor oamenilor muncii 
din România de a asiugura în
făptuirea cu succes a programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea — program care prevede 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria 
noastră, ridicarea bunăstării și 
fericirii întregului popor. ( X- 
plauze prelungite : urale).

Cunoașteți prevederile din a- 
ces: cincinal, precum și mă
surile ce se au in vedere pen
tru ridicarea bunăstării clasei 
muncitoare, a întregului nostru 
popor. După cum știți. încă din 
toamna acestui an, s-a trecut 
la realizarea măsurilor privind 
creșterea alocațiilor pentru co
pii. Urmează ca. in anul viitor, 
să trecem la majorarea salari
ilor — a celor mici, in primul 
rind — în conformitate cu pre
vederile cincinalului, la spo
rirea pensiilor și, în continua
re, să asigurăm ca, pină la sfir- 
șitu' cincinalului, salariul real 
să crească cu circa 20 la sută. 
Sint prevăzute. de asemenea, 
măsuri privind îmbunătățirea 
producției bunurilor de consum 
in vederea satisfacerii in condi
țiuni tot mai bune a nevoilor 
întregului popor. Se are în ve
dere realizarea unu» volum sPO- 
rit de locuințe pentru a asigu

ra salislnccrva cerințelor și im- 
bunfitAțircfl condițiilor de lo
cuit ; numai in orașe vom con
strui peste 500 000 «le aparta
mente. Totodată, se vor lua o 
scrie dc măsuri de reducere n 
unor prețuri — pe baza scăde
rii prețurilor dc cost. După cum 
știți, acum cîtcva zile Comite
tul Executiv a luat hotărî rea 
«le a se reduce cu 18—20 la sti- 
tft prețurile aparatelor dc radio 
și televizoarelor, ceea ce în
seamnă, |a nivelul anului viitor, 
o economie pentru populație 
de circa 360—370 milioane «le 
Ici : aceasta va influența po
zitiv asupra bugetului famili
ilor.

Toate aceste măsuri do int- 
bunâtâțirc continuă a condi
țiilor de muncă și de viață, dc 
ridicare a nivelului de trai 
material și spiritual al impuru
lui constituie obiectivul princi
pal al politicii partidului nostru, 
esența făuririi socialismului, a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, care pune în cen
trul atenției omul, bunăstarea 
și fericirea lui. (Aplauze pre
lungite ; urale).

Știm că mai avem mult «le 
făcut, ca mai sini o serie de 
lipsuri, că se mai comit un șir 
«le greșeli. Ne străduim sa li
chidăm greșelile, să înlăturăm 
neajunsurile, sa facem ca ac
tivitatea noastră de construcție 
socialistă să se desfășoare in 
toate domeniile in condițiuni cit 
mai bune. Aceasta presupune 
participarea tot mai largă a 
maselor populare — și in pri
mul r»nd a clasei muncitoare 
— la conducerea întregii acti
vități economico-sociale. De 
altfel acesta este sensul măsu
rilor adoptate incă de Conferin
ța Națională a partidului «lin 
1967. cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării 
economiei naționale. Am luai 
un șir de măsuri in această 
direcție, am format organele de 
conducere colectivă, la care 
participă nemijlocit reprezen
tanții muncitorilor, am ridicai 
rolul adunărilor generale ca 
organe de dezbatere a proble
melor conducerii economice. 
Dorim ca in următorii ani să 
intensificăm participarea «lașei 
noastre muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea 
întregii activități economice, so
ciale și politico. Numai in mă
sura in care fiecare om al mun
cii participă cu deplină răs
pundere și conștiință la solu
ționarea tuturor problemelor, 
putem asigura mersul nostru 
înainte, făurirea societății so
cialiste. Participarea conștientă 
a întregului popor la această 
operă, la conducerea destinelor 
țării, la făurirea propriei sale 
istorii, este pină la urmă esen
ța înseși a democrației socialis
te reale. (Aplauze prelungite).

Fără îndoială că făurirea li
nei opere atit «le vaste — care 
presupune dezvoltarea rapidă a 
economiei, științei, culturii, in- 
vățămîntului — cere in același 
timp o activitate intensă de li
chidare a unor mentalități îna
poiate. a unor stări «le lucruri 

\cchi. l zinolc, «lupă «um vedeți, 
am reușit să le construim ușor; 
ridicăm acum, in «loi-trci ani 
«le zile, uzine dotate cu tehni
ca cea mai avansată. Dar se 
impune «a in același ritm să 
transformăm și omul, «arc să 
fie in stare să stăpineasc.i teh
nica nouă, sfl o și producă și, 
in același timp, să gindcască 
intr-un spirit nou. Este dc în
țeles. deci, că trebuie să fim 
mai exigeați, mai intransigenți 
față «Ic «ci «arc mai cornii a- 
bateri, in primul rind față «Ic 
cei care au atitudini «Ic neglija
re a avutului obștesc. In fond, 
aceste uzine sint propietatea 
clasei muncitoare. In mod con
cret dumneavoastră sinteți pro
prietarii uzinei ; ca parte a cla
sei muncitoare, aveți in stăpi- 
nirc o parte a avuției naționale 
și c-ste în interesul atit nl dum
neavoastră, al familiilor dum
neavoastră. a| clasei muncitoa
re și întregului popor, ca aceas
tă avuție să fie gospodărită cit 
mai bine. Nu o un secret că • 
mai sint unii oameni care iui 
an în această privință atitudi
ne corespunzătoare Este nece
sar să dezvoltăm o atitudine 
conștientă, «le grijă, de preocu
pare permanentă, pentru buna 
gospodărire a avuției naționale 
— condiție elementară, făr «Ic 
carp nu se poate concepe pro
gresul țării, ridicarea bunăstă
rii națiunii noastre socialiste. 
Mai sint și alte mentalități, 
alte neajunsuri, dar nu aș «lori 
să vorbesc acum dc ele. Țin 
numai să menționez că hotărî- 
rile Plenarei Comitetului Cen
tral de la începutul lunii no
iembrie a acestui an au tocmai 
menirea de a ajuta la transfor
marea omului, la ridicarea ni
velului conștiinței lui socialiste, 
a răspunderii lui sociale, astfel 
ca fiecare să înțeleagă că Ia lo
cul său «le muncă răspunde, fl- 
til pentru activitatea Iui. cit 
și pentru cea a întregului co
lectiv, pentru desfășurarea bu
nei activități în întreaga țară. 
Fericirea generală este strîns 
legată de fericirea fiecăruia, iar 
fericirea fiecăruia in parte, a 
fiecărei familii nu se poate rea
liza decit o dată cu fericirea și 
bunăstarea întregului popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ați auzit vorbindu-sc aici de 
condițiile grele din trecut. Fă
ră îndoială, condițiile de a- 
tunei nu pot fi comparate cu 
cele dc astăzi: dar, ceea ce am 
realizat și ne propunem să rea
lizăm cere eforturi, cere învin
gerea multor greutăți. In trecut, 
clasa muncitoare, sub condu
cerea comuniștilor, a dus lupte 
grele. Și în uzina dumneavoas
tră a existat o puternică miș
care sindicală, o puternică or
ganizație a partidului nostru 
comunist, care și-a adus con
tribuția la lupta generală îm
potriva vechii orînduiri, Ia în
făptuirea actului istoric de la 
23 August și, in continuare, la 
transformarea socialistă a pa
triei. Astăzi, organizația de 
partid a uzinelor dumneavoas
tră numără 3 5(10 dc membri de 
partid: sint, «Ic asemenea, in 

uzină, ti 000 dc membri ai IJ- 
niunii Tineretului Comunist, 
tată ce forță politică uriașă re
prezintă uzina dumneavoastră ! 
Eu aș spune că, dc fapt, între
gul colectiv, «Ic 15 0110 «Ic oa
meni, reprezintă o forță uni- 
tură: fio că sint sau nu sint 
membri ai partidului, membrii 
colectivului dumneavoastră în
făptuiesc neabătut politica parti
dului nostru pentru că această 
politică corespunde năzuințelor 
clasei muncitoare, întregului po
por, asigură dezvoltarea liberă, 
independentă a patriei, bună
starea poporului. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Iată «le ce «lore.se .să afirm 
cu tărie că Întregul dumnea
voastră colectiv, — In fel ca 
intreaga noastră clasă munci
toare, ca întregul popor, — va 
ști să-și aducă contribuția ac
tivă și in domeniul muncii «le 
educare, dc formare a conștiin
ței socialiste a omului nou. A- 
cest minunat colectiv dc oa
meni ai muncii să devină un 
colectiv model in muncă, in 
viață, in aportul la dezvoltarea 
întregii noastre societăți socia
liste. (Aplauze puternice).

De altfel, așa cum am spus 
și Iu plenara Comitetului Cen
tral, clasa noastră muncitoare, 
întregul popor au primit cu a- 
deziune unanimă programul 
ideologic elaborat de partid, 
parte integrantă a întregii ac
tivități de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. Nu intimplător, partidul a 
pus și in această privință in 
centru clasa muncitoare, pentru 
că ca reprezintă forța cea mai 
avansată a societății noastre, 
iși îndeplinește cu cinste mi
siunea istorică de conducere a 
întregii națiuni, are menirea să 
asigure înfăptuirea programului 
«le dezvoltare socialistă a pa
triei, de făurire a comunismu
lui in România. (Aplauze pu
ternice: se scandează : „P.C.R.").

In Brașov locuiesc români, 
maghiari, germani și alte na
ționalități. In uzina dumnea
voastră lucrează oameni ai 
muncii dc diferite naționali
tăți. Împreună. prin muncă 
unită ei dezvoltă uzina. Nici 
nu se poate concepe alt fel 
dc viață, alt fel de relații în 
uzină decit o strinsă unitate, 
o participare activă a tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire dc naționalitate, la reali
zarea politicii partidului. a 
planului de stat. Egalitatea in 
drepturi înseamnă tocmai po
sibilitatea ca fiecare să parti
cipe activ la muncă, la condu
cerea activității sociale, a so
cietății noastre, să acționeze cu 
toată forța pentru întărirea u- 
nității și coeziunii tuturor ce
lor ce muncesc. Tot coca ce 
facem noi și tot ceea ce ne 
propunem să înfăptuim este 
chemat să asigure tuturor ce
lor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, condițiuni c- 
gale de muncă și de viață, dc 
participare la conducerea so
cietății Aceasta înseamnă in 
fond rezolvarea marxisl-Ieninis- 
tă a problemei naționale ! Pu
tem spune că în anii socialis

mului, partidul nostru «omunist 
a rezolvat minunat această 
problemă, că intr-adevăr, în
tregul popor, toți oamenii mun- 
rii, fără deosebire dc noționa- 
lilote, se prezintă intr-o strinsă 
unitate in Jurul Partidului Co
munist Român — forța poli
tică conducătoare a întregii na
țiuni socialiste. (Aplauze puici - 
nice ; se scandează ; „P.C.R.“).

Pentru toți a devenit astăzi 
limpede că fără conducerea dc 
către partid, fără o politică 
generală clară, marxist-leninls- 
(a, fără aplicarea adevărurilor 
generale In condlțiunilc concrete 
ale construcției socialiste «lin 
România nu este posibilă dez
voltarea societății noastre. 
Partidul nostru știe să că
lăuzească întregul popor pe u- 
cest drum, să aplice in mod 
creator legile generale ale so
cialismului la condițiile Româ
niei, ți ni rid seama dc particu
laritățile ei specifice, mergind 
ferm pe linia înfăptuirii prin
cipiilor eticii și echității socia
liste. Acționăm pentru ca so
cialismul să asigure condițiile 
cele mai bune pentru dezvol
tare — atit materială cit și 
spirituală — a poporului, pen
tru participarea lui conștientă 
la conducerea societății astfel 
ca socialismul să se afirme ca 
societatea cea mai avansată, 
cea mai modernă, ca un model 
tie realizare a aspirațiilor vi
tale ale celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice).

Am vorbit mai înainte «le or
ganizația dumneavoastră «Ie 
partid. Aș mai dori să men
ționez și faptul că in muni
cipiul Brașov și in județ a- 
vcm in general organizații pu
ternice, un detașament puter
nic al partidului nostru care 
iși realizează in bune condi
țiuni sarcinile, înfăptuind nea
bătut politica generală a parti
dului. Activitatea colectivului 
dumneavoastră este strîns lega
tă de felul cum comitetul ju
dețean și municipal, cum orga
nizația dc partid iși îndeplinesc 
rolul. De aceea, aș dori ca la 
acest miting să adresez felici
tări atit organizației de partid 
din uzJna dumneavoastră, cit și 
organizației de partid munici
pale și județene, comitetului dc 
partid din uzină, comitetelor 
municipal și județean. (Aplauze 
puternice, prelungite). Cred că 
tovarășii au înțeles că atunci 
cind am vorbit despre anumite 
lipsuri, ele s-au referit și la 
linele deficiențe existente in 
munca organelor și organizați
ilor de partid — de aceea nu 
mai vreau să mă refer acum 
la ele: ei vor înțelege că fe
licitările pe care le adresez. la 
acest miting înseamnă totodată 
și un îndemn de a munci mai 
bine pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea, ale 
Comitetului nostru Central. «Ic 
o conduce în așa fel activita
tea oamenilor muncii din uzi
nă. din municipiu și din județ, 
incit contribuția la 'înfăptuirea 
noului cincinal să fie pe mă
sura forței industriale, a capa
cității clasei muncitoare și a 
oamenilor muncii din acest mu

nicipiu și județ, a forței orga
nizațiilor «Ic partid. (Aplau
ze puternice; se scandează . 
.P.C.R.-),

După cum cunoașteți, tova
răși, punem un accent deose
bii pe soluționarea în condi
ții cil mai corespunzătoa
re a problemelor multiple 
«e se ridică in procesul de 
înaintare a țarii noastre pe 
drumul construcției socialiste. 
Făcînd aceasta, ne realizăm in 
primii) rind îndatorirea tunda- 
mcnlalA față «le propriul po
por ; «Iar Crea ce facem noi in 
România reprezintă in același 
timp și <i contribuție la cauza 
generală a socialismului, a lup 
tei autiimpcrialislc pentru pace 
in întreaga lume. Pentru < ă. cu 
cit se construiește mai bine so
cialismul în fircare țară, cu 
cit rezultatele sint mai mari, 
cu cit crește și sc dezvoltă e<o 
nomia, știința, cultura fiecărei 
țări socialiste, cu atit se întă
rește forța intrcgillui sistem so
cialist, sporește influența și auto
ritatea socialismului in lume. Dc 
aceea, prin activitatea noastră, 
noi răspundem atit îndatoriri
lor naționale, cit și îndatoririlor 
internaționale. între care exis
tă o strinsă unitate dialectică. 
Vom continua și in viitor să 
acționăm în acest fel, liind con
vinși că numai pe această «ale 
ne îndeplinim îndatoririle noas
tre «Ic comuniști, atit fată de 
poporul nostru, cil și față «Ic 
clasa muncitoare, dc forțele an- 
tiimperialiste «lin întreaga lu
me. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Nu doresc, tovarăși, să mă 
refer acum pe larg la proble
mele internaționale. Cunoașteți 
politica externă a partidului și 
statului nostru, am expus unele 
considerente la plenara recentă. 
Această politică s-a dovedit pe 
deplin justă ; evenimentele in
ternaționale din ultimii ani, in
clusiv din anul acesta, demon
strează că politica elaborată de 
Congresul al X-lea privind ac
tivitatea pe plan internațional 
este o politică justă. Vom face 
totul pentru a merge in conti
nuare Pe această cale — dez- 
voltînd relațiile cu toate țările 
socialiste, acționind pentru li
chidarea divergențelor, pentru 
întărirea solidarității și colabo
rării cu toate partidele comu
niste și muncitorești, pentru 
unitatea lor pe baze noi. Mili
tăm. (in asemenea, pentru reali
zarea securității în Europa, 
pentru transformarea Balcani
lor intr-o zona a păcii și co
laborării. Ne aducem contribu
ția Ia lupta pentru încetarea 
războaielor si conflictelor exis
tente în diferite colțuri ale lu
mii. împotriva politicii imperia
liste «le forță și dictat, de ames
tec în treburile altor state. 
Vom acționa cu și mai multă 
consecvență pentru afirmarea 
în relațiile dintre state a princi
piilor deplinei egalități, a res
pectului independeței și suvera
nității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, avan
tajului reciproc, pentru renun
țarea la forță și la amenință

ri u cu Inlosit.a torței in rela
țiile dintre slate. Considerăm
• fi interesele tuturor popoarelor 
cer să se pună capăt politicii 
imperialiste, să se asigure Iri- 
umful in viata internațională 
o principiilor la «are m-am refe
rii mai înainte, să se dezvolte 
larg colaborare» între tonte
• falele lumii fără deosebire de 
orinduire socială Vom face fo
tul pentru a contribui la rea
lizarea acestor obleclive I ( \- 
pi.-m/c prelungi?, urale)

Doresc, in înrheierp. să rea
mintesc încă o da'ft că cincina
lul actual prevede sarcini deo
sebite pentru uzina dumnea
voastră. efl începutul p(> care 
l-ați făcut este bun «Iar posi
bilitățile sint mai mari. \ș 
dori să vă urez dumneavoastră, 
întregului colectiv. 8ij obțineți 
succese și mai mari, să vă adu
ceți o contribuție (m moj în
semnată i3 înfăptuirea planu
lui general dc dezvoltare a 
patriei noastre socialiste. (X- 
plauze puternice : .urale).

Astăzi s-a acordat mtrcgului 
colectiv al uzinei înalt • distinc
ție a Republicii Socialiste Ro
mania - .Steaua Republicii 
Socialiste România" «lașa I \- 
< casta reprezintă o mare cinste 
pentru întregul colectiv, este, 
•a șa spun așa, o decorare co
lectivă și o apreciere colectivă 
a rezultatelor pe care le-a’i 
obținut. Doresc să vă felicit 
din toată inima pentru aceasta ! 
(Aplauze puternice: se scan
dează .Ceausescu P.C.R.••

Inccpînd «le astăzi în Uzină 
cristă trei noi Eroi ai Muncii 
Socialiste Consider că, de fapt, 
m uzină sint mult «nai miibi 
eroi ni muncii — și as dori ca. 
la stirsifii] «incinaîului. această 
distincție do cinste, steluța «Ic 
..Erou a! Muncii Socialiste" să 
apară pe pieptul unui număr 
mult mai mare de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din uzină. 
Do asemenea, acordarea celor- 
lal'e ordine și distincții care 
s-au înminat aici sau se vor da 
ulterior constituie o apreciere 
a muncii tovarășilor respectivi 
și. totodată, o apreciere a între
gului colectiv. De aceea, felici- 
lindu-i pe tovarășii distinși cu 
aceste înalte ordine și dorin- 
(lu-Ie succes în activitatea lor, 
vă urez tuturor să obțineți suc
cese tot mai mari, să vă în
fățișați la sfirșit ul cincinalului 
cu asemenea rezultate incit 
f-nsiliul de Stat să fie obligat 
să confere noi ordine și titluri 
de Erou al Muncii Socialiste" 
membrilor colectivului dumnea
voastră. Eu voi indculini cu 
plăcere această obligație/ (A- 
plauze oreltingite, urale: se 
scandează _Ccaușescu-P.C.R.-‘)

Vă doresc dumneavoastră. în
tregului colectiv, familiilor 
dumneavoastră multă sănătate 
și multă fericire! (Anlauzc pu
ternice. prelungite: urale. Cei 
prezenți la miting ovaționează 
minute în șir pentru partid, 
pentru Comitetul Central, pen- 
iru secretarul general al Parti
dului. tovarășul Nicolae- 
Cnaușescii).

■■

(Urmare din pag. I) 

zenlanți ui organelor locale 
ac partid și de Mal, au icnit 
in înliinptnare un marc nu
măr de oameni ai muncii. 
Toii cei prezenți Jac uaspe- 
lilur o primire deosebii de 
călduroasa. Se ovaționează 
îndelung pentru Partidul Co
munist Rumân, pentru secre
tarul general, pentru prospe
ritatea patriei noastre scumpe
— Republica Socialistă Ro
mânia.

Pină la porțile uzinei săr
bătorile — la Predeal, la 
Timiș. la Dirste —, mulți
mi i ■•i.'hfu cu bucurie tre
cerea coloanei ojiciale.

La mirarea in întreprindere, 
to'uraiul Ricolae Ceaușescu, 
ceila!ji conducători de partid 
și stat- sint intimpinați de 
luau Aeram, ministrul in- 
'iit.-i ri-.n construcțiilor de ma- 

Constantin C'irțină, prim- 
s'-cretar al Comitetului mu
nicipal Brașov al P.C.R., ing. 
Ghecrrghe Trică, directorul 
general al centralei indus
triale de autocamioane și 
tru.tuari-, director generai 

uzinei, Pavel Ștejan, secre
tar al Consiliului Central al 
U.C.o.R.. de reprezentanți ai 
oudueerii întreprindem și 

un mare nuTnar de mitrict- 
tori., tehnicieni și ingineri. 
Populația muncitoare a uzi- 

pbimi'i. scandează .Ceaușescu
— P.C.R.". Tineri in salo
pete albastre înconjoară cu 
dragoste pe secretarul gene
ral al partidului, pe ceilalți 
un-.: ,i. un grup de fete in- 
mteejză buchete de JlorL Bu
chete de Jlori oferă și pio
nierii, viitorii muncitori, teh
nicieni, ingineri ai industriei 
brașovene.

Creulâ in 1921 sub denu
mirea de jabrica românească 
de locomotive și vagoane, ac
tuala unitate industrială pen
tru producția de autocamioa
ne s-a făcut cunoscută îndeo
sebi in ultimul sfert de veac, 
cișligindu-și un binemeritat 
renume nu numai in țară, 
dar șt peste hotare, autoca
mioanele purlind marca uzi
nelor brașovene fiind cunos
cute în numeroase țări ale 
lumii.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducălori de 
partid și de stat sint inviluți 
să ia < unoștință de cileva din 
înfăptuirile, importante ale 
întreprinderii.

In fața unei machete, a u- 
nur grafice, inginerul Gheor- 
ghe Trică dă ample explica

ții cu privire la stadiul ac
tual al întreprinderii, pers
pectivele ei de dezvoltare.

In actualul cincinal, prin 
extinderea capacităților de 
producție, prin asimilarea de 
produse noi, uzina de auto- 
camtoane-Brașov iși va du
bla aproape volumul produc
ției. Se ca dubla, dc aseme
nea, volumul producției des
tinate exportului. La finele 
cincinalului, producînd in se
rie mare anumite tipuri de 
motoare Diesel, uzina ca a- 
linge un înalt grad de spe
cializare și integrare.

Se vizitează uzina.
ltinerariul. care înscrie ci- 

teva din sectoarele noi, are 
ca prim obiectiv noua tur
nătorie de fontă, care se nu
mără printre cele mai mari 
și mai moderne de acest gen 
'Un Europa.

Muncitorii fac o primire 
deosebit de călduroasă secre
tarului general al partidului, 
celorlalți oaspeți. Topitorul 
Ion Cimpeanu, care lucrează 
la linia nr. 3 de formare, 
linie complet automatizată,'a- 
dresează o urare de bun ve
nit și exprimă angajamen
tul topitorilor, și turnă'Ori
lor de a munci fără preget 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, pentru ridicarea con
tinuă a ralității producției, 
a produ'ti' ilătii muncii, pen
tru înfăptuirea politicii mar- 
xist-lcniniste. interne și ex
terne, a partidului.

In djalogul cu factorii de. 
răspundere din uzină, cu mi
nistrul industriei construcți
ilor de mașini, secretarul ge
neral al partidului recoman
dă să se folosească în chip 
cit mai judicios metalul, să 
oe acționeze perseverent îm
potriva risipei, a supradimen
sionărilor. Cercetarea științi
fică uzinală trebuie să-și pro
pună ca scop permanent cău
tarea de soluții noi, care să 
conducă la economie de me
tal, fără ca aceasta să afec
teze calitatea, performanțele 
tehnice ale produselor. De a- 
semenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă condu
cerii uzinei și a ministeru
lui să s«? realizeze aici pie
se și mașini-agregat necesa
re și altor întreprinderi con
structoare de mașini din țară, 
pfScum și pentru export.

Se vizitează in continuare

alte sectoare, printre care 
hala șasiu unde se execută o 
serie de piese pentru noile ti
puri de autocamioane de 8 și 
10 tone.

Este prezentat apoi un 
stand de scule și dispozi
tive realizate in uzină in ca
drul acțiunii de autoutilare.

In discuțiile purtate cu spe
cialiștii. secretarul general re
comandă să se jolosească in 
mod cit mai judicios utila
jele. pentru a se obține o 
producție suplimentară pe 
suprafața existentă șt cu u- 
lilajele existente. Totodată, a 
indicat să se acorde o mai 
mare atenție acțiunii de au- 
lodotare.

După. terminarea vizitei 
prin secții și sectoare de pro
ducție ale uzinei, secre
tarul general, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
sint conduși in impunătoa
rea și frumoasa clădire a 
.seulărici. unde este organi
zată o expoziție jubiliară. 
Aici sint prezentate o serie 
de date in legătură cu evo
luția de-a lungul < elor 50 de 
ani a unității, cele mai noi 
realizări ale constructorilor

și de stat, aducindu-le pe 
platoul clin fața sediului Corni
ței ului Central. Specialiștii u- 
zinei au arătat cu acel pri
lej că întreaga familie de 
autocamioane de mare tonaj, 
c u motor Diesel, după licența 
M.A.N., va fi asimilată, trep
tat, în cursul actualului cin
cinal.

Secretarul general a reco
mandat cu acel prilej con
structorilor să ia toate măsu
rile pentru grăbirea integră
rii iji fabricația de serie a 
acestor produse, să perfec
ționeze continuu procesul ele 
producție, în vederea reali
zării unor autocamioane de 
cea meii bună calitate.

Trecând la traducerea in
viață a acestei prețioase in
dicații, gazdele informează iă
preocuparea 
lecție este 
dus» să se

întregului co
ca noile pro
sit ueze la ni

velul celor mai prestigioa
se mărci și clase dc auto
vehicule de transport de a- 
cest gen din lume. In actua
lul cincinal, vor urma alte
noi și importante înfăptuiri. 
Din această ultimă familie

de autocamioane și preocu
pările colectivului întreprin
derii pentru 
fabricației și 
produselor.

Drumul in 
autocamioane

fabricația de 
e româneșli a în

ceput cu „SR-101", ajunejind 
la cunoscutele autocamioane
,Carpați“ și „Bucegi“, care 
.sint fabricate in uzină fn 59 
de tipuri și 169 de variante. 
Anual. ies de pe por
țile întreprinderii aproxima
tiv 35 000 de autocamioane.
Pină acum, aici s-au fabricat 
260 000 autocamioane.

Dar progresele înregistrate 
de-a lungul anilor de indus
tria de autocamioane româ
nești au fost încununate anul 
acesta prin realizarea auto
camioanelor de 12 tone, e- 
chipate cu motor Diesel.

In urmă cu citeta luni, in 
preajma zilei de 23 August, 
de pe banda de montaj a 
uzinei au ieșit primele autoca
mioane de acest tip, pe care 
constructorii brașoveni au ți
nut să le prezinte, cu justifi
cată mindrie, secretarului ge
neral, conducătorilor de partid

de autocamioane de mare to
naj — care poartă denumirea 
r Roman" — vor fi asimilate 
13 tipuri de bază fn 43 de 
variante constructive, cu po
sibilitatea de adîricire a di
versificării.

Ele au șasiu portant și sint 
echipate cu motoare Diesel 
de 135 C.P., cu trei punți- 
motoarc Noul camion, a că
rui fabricație de serie va în
cepe anul viitor, este con
struit pen<ru a fi folosit pe 
orice fel de teren.

Datorită procesului de con
tinuă modernizare a între
prinderii s-a ajuns astăzi ca 
In fiecare 6 minute de pe 
banda de montaj general să 
plece in probă un autoca
mion. Secretarul general a- 
rată că fn atenlia întregului 
colectiv trebuie să stea preo
cuparea depășirii sarcinilor 
de plan, reducerea prețului 
de cost, sporirea beneficiilor 
uzinei.

In una din marile hale ale
uzinei are loc mitingul con
sacrat aniversării a 50 de 
ani de existență a întreprin
derii.

Sint prezenți mii de mun

citori, ingineri și tehnicieni, 
constructori de autocamioane, 
foști muncitori ai întreprin
derii, precum și invitați din 
alte mari unități industriale 
brașovene.

Domnește o atmosferă de 
puternic entuziasm, caracte
ristică înlîlnirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce 
muncesc. Este o expresie a- 
dinc grăitoare a unității de 
monolit dintre partid și po
por.

Apariția An tribună a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
loi: Gheorghe Maurer, a ce
lorlalți conducători de partid 
și de stal este înlîmpinată 
eu o adevărată furtună de 
aplauze îndelungi.

Mitingul este deschis de 
tovarășul Constantin Drăgau, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țean-Brașov al P.C.R., care, 
in numele organizației jude
țene de partid Brașov, al tu
turor locuitorilor acestui 
străvechi oraș de la poalele 
Timpei, a exprimat din toată 
inima tovarășului Nicolae 
Ccatirescu, sentimentele de 
adincă bucurie și nemărginită 
satisfacție pentru cinstea de 
a i irita din nou județul Bra
șov. salutînd in același timp 
prezența celorlalți conducă
tori de partid și de stat la 
.sărbătorirea celor 5 decenii 
de existență a uzinei care 
făurește autocamionul româ
nesc.

In prezența participantilor 
li miting are loc solemni
tatea înmînării unor înalte 
ordine și titluri ale Repu
blicii Socialiste România.

Înaltele distincții au fost 
i n m i n a t e d e tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Romăn, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Secretarul Consiliului de 
Stat, tovarășul Constantin 
Stătescu, a dat citire decre
telor Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
prin care se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I Uzinei de 
autocamioane Brașov, titlul 
de .Erou al Muncii Socia

liste* și Medalia de aur „Se
cera și Ciocanul" unor mun
citori și tehnicieni din uzină.

De asemenea, prin Decret 
al Consiliului de Stat, pen
tru merite deosebite in mun
că, cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la înființarea 
Uzinei dc autocamioane Bra
șov, au fost conferite ordine 
și medalii unui număr de 
200 de muncitori, maiștri, in
gineri, tehnicieni, economiști 
și funcționari ai uzinei.

I.a miting au vorbit ing. 
Gh. Trică, directorul gene
ral al Centralei industriale 
de autocamioane și tractoare 
Brașov, maistrul Nicolae Co
munici, Erou al Muncii So
cialiste, muncitorul Gheor
ghe Voinea. muncitoarea Iri
na Pull Petre, ing. Ion Ma- 
teescu. tehnolog șef al uzi
nelor.

Primit eu vii aplauze, cu 
puternice urale și ova
ții a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvinlareu secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebită atenție 
de participanți și subliniată 
in repetate rinduri eu aplau
ze și ovații îndelungate. 
Această manifestare puterni
că de adeziune, conjugată cu 
faptele, cu realizările în pro
ducție. cu hotărirea de a 
trăi și munci in chip socialist, 
exprimă adinca lor dragoste 
țafă de partid, de conduce
rea sa, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. depli
na lor aprobare față de po
litica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

In încheierea mitingului a 
luat cuvintul tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean-Rrașov 
al P.C.R.

I.a sfîrșitul mitingului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de 
partid și de stat li se în- 
mînează insigna jubiliară a 
uzinei sărbătorite, albume cu 
aspecte din activitatea între
prinderii, precum și machete 
ale unor principale tipuri de 
autocamioane fabricate la 
Brașov.

In cartea de onoare a în
treprinderii, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a îjpscris următoa
rele : „Adresez calde felici
tări muncitorilor, tehnicieni
lor. inginerilor și conducerii 
uzinei de autocamioane Bra
șov cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la înființarea 
întreprinderii. Apreciez in 
mod deosebit realizările ob
ținute de harnicul colectiv al 
uzinei in modernizarea și 
dezvoltarea producției de au
tocamioane. in mai buna or
ganizare a muncii și folosi
rea tehnicii modeme, și-i urez 
noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspun
dere ce-i revin în cadrul vas
tului program elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
in vederea făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră".

Conducătorii de partid și 
de stat sint invitați apoi să 
viziteze marele grup școlar 
al uzinei, unde se pregătesc, 
în prezent, pentru a deveni 
constructori de prestigiu ai 
viitoarelor autocamioane ro
mânești, peste 3 000 de ti
neri.

Miile dc elevi aflați la o- 
r le de cursuri teoretice sau 
in atelierele de practica fac 
o primire deosebit de căl
duroasă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oasveți. 
Secretarul general al parti
dului se interesează de acti
vitatea didactică, de nivelul 
de dotare al laboratoarelor, 
de preocupările privind le
garea strinsă a învățămin- 
tului cu producția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă organizarea pe 
schimburi a activității in a- 
telier a elevilor. în așa fel 
incit aceștia să realizeze mai 
multe piese §i dispozitive ne
cesare sectoarelor de pro
ducție ale uzinei. Ar fi 
util. subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dacă aici 
s-ar produce și truse eu scule 
pentru uzul elevilor și al a- 
telierelor școlare.

Secretarul general al parti
dului este informat, că în u- 
zină nuti funcționează cursuri 
de calificare (le scurtă du
rată, sc practică sistemul u- 
cenieiei la locul de muncă, 
forma prin care uzina iși 
completează numărul de mun
citori califieați de care are 
nevoie. Pină in anul 1975, 
se vor califica circa 6 000 de 
muncitori.

In discuția avută cu con
ducerea uzinei, cu muncitori.

secretarul general se intere
sează de condițiile de viață 
ale salariaților. Este impre
sionant că cea mai mare parte 
din muncitorii acestei uzine 
dispun de locuințe noi în 
cartierul din apropierea în
treprinderii, care numără 
peste 10 000 de apartamente. 
Colectivul U.A.B. are la dis
poziție un modern club pre
văzut cu sală de festivități, 
cinematograf, biblioteci etc. 
Recent, realizările sociale au 
fost completate prin construc
ția unei cantine-restaurant. 
și acestea vizitate în cursul 
zilei de ieri.

Gazdele, invită pe tovară
șul Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de 
stat să participe la masa fes
tivă organizată tn sala mo
dernei cantine unde sint pre- 
zenți muncitori fruntași in 
producție, ingineri și tehni
cieni. cadre de conducere.

In toastul rostit în cadrul 
mesei, secretarul general a 
felicitat din nou colectivul 
intre prinderii sărbăt orite,
conducerea uzinei, comitetul 
(le partid al uzinei, comi
tetele municipal și ju
dețean de partid pentru 
munca desfășurată, pentru 
realizările dobindite, adresând 
întregului colectiv al marii 
întreprinderi. comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii, 
urări de sănătate și fericire, 
noi succese in înfăptuirea 
sarcinilor de cinste rare le 
revin in cadrul mărețului 
program de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
ilc-'oltate in patria noastră.

Semicentenarul Uzinei de 
autocamioane din Brașov a 
prilejuit o memorabilă săr
bătoare pentru oamenii de 
ieri și de azi ai întreprinde
rii. pentru toți oame
nii muncii brașoveni. și 
putem spune, pentru între
gul nostru popor, petitru că 
harnicul colectiv al uzinei de 
autocamioane, face parte din 
marea și puternica familie a 
României socialiste care in
tr-o unică voință. înfăptuieș
te politica mariâst-leninistă 
a Partidului, nostru comu
nist.

Iar prezenta la sărbătoarea 
constructorilor de autocami
oane. a .secretarului qeneral 
al partidului, a imprimat o 
și mai mare strălucire eveni
mentului.

Ion MARGINEANU
N. POPESCV-BOGDANEȘT1 
Mir««n S IONESCU 
Traian CATINCESCl’
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Fiecare organizație de partid, fiecare comunist,
o prezența vie, dinamizatoare in viata orașului
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noastră
face cunoscut cititorilor că

Redacția

u uclivitatca pe un un tk- 
u O''.;.inului orășenesc, a 

irm org mizațiilor dc partid 
unitățile economii c și so- 

.H C-o oi tivului comitetului 
«cnesc <lr partid din Pe- 
i o expnmni înalta răspun- 
i a comuniștilor petrileni 
i dc cerințele puse dc re
lele dixuincntc dc partid 
Iru perfecționarea aciivitâ- 
politice și sporirea puterii 
înrlurirc in rîndul tuturor 

de muncă a acti-
rducative 

c omunișli

tu 
«k 
volcclivclo 
vităli 
toare

In cc măsură și-au afirnuil 
organizațiile dc purlid rolul 
conducător, nuc a fost eficiența 
l>r< cnței comuniștilor, n exem
plului lor personal in realiza
rea munmlor cc au revenit u- 
nităților economice șl social- 
mlturalc în perioada analiza
ți» ? Evidențiind multiplele stră
danii ale organelor și organi- 

or de partid pentru per- 
jnaren stilului lor dc mun- 
>cntru crearea unui climat 
nuntă optim în unitățile 
amice ale orașului, aduna- 
a evidențiat succesele co

lectivelor de muncă în înfăp- 
tui'--'i și depășirea sarcinilor 
dc plan, succese concretizate 
In i-ele 13 500, respectiv, 6 300 
tone cărbune extrase pc cele 
10 luni ale anului dc colec
tivele minelor Petrila și Lonea. 
in rezultatele meritorii obținu
te șj la alți indicatori de plan 
ntît la exploatări, preparație cit 
și la celelalte unități. Departe 
de a declara complet bilanțul 
de realizări, adunarea a insis
tat cu matură responsabilitate 
asupra neajunsurilor, a rămî- 
ncrilor în urmă — mai ales pc 
luna noiembrie a minei Lonea 
—, a cauzelor acestora «prin
tre căra slaraa disciplinară, ne
motivatele. abaterile dc la nor
mele de protecție a muncii), 
reliefînd sarcinile cc stau în 
fața comitetului orășenesc de 
partid, a orcanelor $i organi
zațiilor de pnrlid pc linia în
tăririi mum ii politice, dc mo
bilizare a oamenilor muncii la 
realizarea inteerală a sarcini
lor de olan și a nneaiamcn’e- 
!or lua'o pe anul 1971. a o- 
brec'ivrlor anului 1972. cînd 
producția celor două unități 
miniera ale orașului va »reste 
eu 100 000 tone do cărbune.

Dezbaierile au subliniat în 
unanimitate că o cerință pri
mordială pentru asigurarea 
t'ondițiilor neresarc realizării 
sarcinilor dc viitor, pen tor mo- 
l-'Lraroa colectivelor la o mun
că rodnică, de valorificare a 
tuturor rezervelor interne în 
scopul obținerii unor succese 
si mai mari în toate sectoarele 
dc activitate o constituie inten
sificarea muncii politico-educa
tive, creșterea puterii dc în- 
rîurire a fiecărei organizații de 
pai-tid. a fiecărui comunist în 
rîndul colectivelor. Rcferindu

sc la necesitatea activizării fie- 
anii membru dc partid, a com

bativității față de fenomenele 
negative, i a..i-.șui Andrei Col
ii®. secretarul tomiiclnlui de 
p..rtid al minei Lonea, a subli
mat cerințele privind întări
rea rolului adunărilor generale 
ca principală școală dc educa
re partinică a comuniștilor, a 
irilicot Icndmța unor birouri 
ide organizațiilor dc bază dc a 
ilcge la întîniplare ordinea dc 

zi. dc a prezenta în fața adu
nărilor materiale tcbnu iste, lip 
sile de ceea cc e mai
țlal i ‘munca eu omul, modul 
cum își îndeplinesc comuniștii

>n-

fl

de

suficienta putere dc influențare 
a unor organizații l'.T.C. — 
i unt sînt cele dc la mina Pc- 
Irihi -- se explică și prin în
drumarea insuficientă a orga
nizațiilor Ll.T.C. de către orga
nizațiile dc partid. Tovarășul 
Eugen Strickbcrgcr, președin
tele comisiei de judecată de 
pc lingă consiliul |x»pular. n 
arătat că majoritatea faptelor 
aflate în dezbaterea acestei co
misii au ca suport abaterile dc 
la normele dc conviețuire so
cială ale unor femei. De aici 
necesitatea, spunea vorbitorul, 
ca organizațiile de femei să 
facă mult mai mult pentru

Adunarea activului comitetului 
orășenesc de partid Petrila

misiunea lor dc mobilizatori și 
educatori ai colectivelor. Aceas
ta este o explicație a faptului 
că adunările generale nu-și a- 
linfi întotdeauna scopul, că sînt 
încă membri dc partid inactivi, 
insistînd asupra însemnătății 
deosebite a îndemnului secre
tarului general al partidului, 
ea toți membrii dc partid să 
devină .comuniști d»' omenie*, 
tovarășul Gh. Cenaru, secretar 
al organizației dc bază nr. 2 E.M. 
Petrila, s-a referit la impor
tanța deosebită a exemplului 
personal al comuniștilor, a ur
măririi efective a activității 
membrilor dc partid, a modu
lui cum isi duc la îndeplinire 
sarcinile încredințate. O foarte 
marc înrîurire ara asupra for
mării și activității comuniști
lor. a fiecărui colectiv exem
plul personal al conducătorilor 
producției, participarea lor la 
viața obștească, la activitatea 
educativă. Plenara a criticat 
neajunsurile muncii educative, 
evidențiind consecințele acesto
ra : abaterile de la normele 
statutare ale unor membri de 
partid, lipsa lor de combati
vitate față de neajunsuri, față 
de abaterile de la etica și e- 
chitatea socialistă. In cadrul 
plenarei s-au criticat și atitu
dinile dc neglijență în îndru
marea învățămîntului de partid, 
a muncii politice dc masă. To
varășul Petru Sat mari, secre
tarul organizației de bază 
O.C.L. Alimentara, s-a referit 
la manifestările negative care 
mai persistă în conduita unor 
lucrători din comerț — abateri 
de la legile statului, i.tentate 
la bunul obstesc — abateri fa
ță de care organizai ia de bază 
nu a luat o atitudine fermă, 
instrqnsiecntă. Neajunsuri în 
munca educ;.tivă, în dezvolta
rea responsabilității tuturor sa- 
larialilor față de obligațiile lor 
profesionale și obștești sc re
simt și în activitatea organi
zațiilor de tineret, sindicale și 
de femei. Fenomenele negative 
in comportarea unor tineri, in-

popularizarea legilor, pentru c- 
ducarca femeilor, dc tonte ca
tegoriile, fn spiritul responsa
bilității față dc îndatoririle lor 
civice. In cuvînluî lor, tovarășii 
Traian Coslea, vicepreședintele 
consiliului popular. Ghițfl Po
pescu. maistru minor la E. M. 
Lonea și medicul Glieorghe 
Drfighici s-au referit la necesi
tatea intensificării muncii edu
cative in rîndul cetățenilor o- 
rnșului pentru mobilizarea lor 
la înfrumusețarea continuă a 
orașului și mui ales pentru în
grijirea amenajărilor gospodă
rești, pentru respectarea nor
melor de conviețuire socială.

Persistența neajunsurilor la 
t are s-au referit mai mulți vor
bitori își găsește sorgintea — 
s-a arătat în adunare — și în 
lacunele stilului de muncă al 
comitetului orășenesc de partid. 
Nu în suficientă măsură au 
participat la soluționarea pro
blemelor aflate în fața orga
nizațiilor dc partid nici 
misiile pe probleme de pe 
gă comitetul orășenesc 
partid : unii membri ai 
miletului orășenesc, cum 
tovarășii Adam Ciornei, 
ria Nemeș. Andrei
gyszegi, Pavel Butnza, Ana Bog
dan nu s-au străduit să-și o- 
noreze sarcinile, să sprijine or
ganizațiile dc bază de care au 
răspuns, într-un cuvînt, să-și 
facă simțită prezența în viața 
de partid, în înfăptuirea sarci
nilor care au revenit comite
tului orășenesc.

Dezbaterile au dat glas ho- 
tărîrii unanime a participanți- 
lor la plenară de a acționa eu 
dăruire și perseverență pentru 
întărirea continuă a rolului 
conducător al organizațiilor do 
partid. p^fitrU amplificarea 
muncii politice și educative în 
vederea formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste a tuturor 
oamenilor muncii, pentru mobi
lizarea lor la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin în anul 1972. 
Prin planul de măsuri adop
tat, adunarea a stabilit, de alt-

f<1, jaloanele |x*rlci ționării 
liUitive a întregii munc 
partid, pentru afirmarea 
nară a fiecărei organiza 
partid, a fiecărui «omumsi 
o prezență vie, dinamizat 
in viața orașului.

Apreciind dezbaterile din 
drul adunării drept fruct 
tovarășul GHEORG11E F 
secretar al Comit» ‘/lui 
cipal dc partid, a insistat, 
încheierea adunării, asupri 
('inilor de răspundere re 
comitetului orășenesc, h 
organizațiilor dc |>artid in în
făptuirea sarcinilor .'oului vi
itor, m ii ales pe linia dezvol
tării capacităților dc producție 
ale unităților industriale, pen
tru realizarea măsurii d 
însemnătate ce o rep 
treceri ;' In programul di 
redus in subteran, pent 
bun"‘ațiron conținu; 
țiilor de viață ale 
orașului. Ritmurile 
dezvoltare social-econom ic 
clamă, cu prisosință, o preocu
pare continuă, responsabilă și 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor 
muncii, afirmarea cu putere a 
exemplului înaintai al comu
niștilor în toate sferele dc acti
vitate.

SI M BATA 4 DECEMBRIE

PROG RAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată: 9,00 Bule
tin dc știri: 9,30 Miorița: 
10,00 Buletin de știri: 10,30 
Emisiune muzicală dc la 
Moscova; 11,00 Buletin de 
știri: 11.15 Radioclub turistic; 
12.00 Cînlă Angela Similea; 
12.30 Inltlnirc cu melodia 
populara ș» interpretul pre-

feru»; 13.00 Radiojurnal; 13,30 
Radiodiverlisment muzical; 
15,00 Buletin de știri; 16,00 
Radiojurnal; 17,00 Știință, 
tehnică, fantezie: 17,30 Muzi
că populară: 18.00 Orele se
ni. Z... C melodii pre
fir., v : JO.45 La hanul melo
diilor. 21..30 Revista șlagăre
lor: 2'2,00 Radiojurnal; 2'2,30 
Expres melodii: 22,55 Mo
ment poetic: 23,00 Expres 
meiodii (continuare); 24.00 
Bulei in de știri; 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

Bogată gamă 
de antibiotice
fn acest an i aurica de an

tibiotice din lași a asimilat 
12 produse noi, printre care 
se numără peniciline de se- 
misinteză și derivați dc an
tibiotice. Fabrica ieșeană pro
duce astăzi 98 de sortimente 
de medicamente, antibiotice 
și alte produse din familia 
biostimulatorilor Și vitami
nelor.

(Agerpres)

L T
La tragerea Loto din 3 de

cembrie *971 au fost extrase 
din urnă următoarele numere i 

Extr.
54, 79.

Extr.
17, ). 8.

Fond

I : 15. 48, 34, 90. 64, 19 
30.

Ii-a: 21. 12.
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14.30 Tenis: Turneul Cam
pionilor — transmisiu
ne directă de la Paris.

15,45 Box : Polonia — An
glia — înregistrare de 
Ia Varșovia.

Emisiune în limba ger
mană.
Tenis : Turneul Cam
pionilor — transmisiune 
directă dc la Paris.
1 001 dc seri. Lolek și 
Bolek în vacanță. „Jo
cul dc-a carnavalul". 
Telejurnalul dc scară. 
Săptămîna internațio
nală.
Telc-enciclopcdia.
Film serial : „Invadato
rii" (III).
Tcledivcrtisincnt. Dic
ționar muzical-distrac- 
tiv — literele II, I. J. 
Telejurnalul dc noapte. 
Tenis: Turneul Cam
pionilor. înregistrare de 
la Paris.

noiembrie 
n ziarul

In nr. 6 817 din 1 
o.c. a lost publicat 
..Steagul roșu” un articol intitu
lat „Comportări ce trebuiesc să 
fie știrpiie cu <ootă fermitatea" 
in caie era criticată activitatea 
colectivului de soîoriați de Io 
agenția de voiaj C.F.R. Pelra- 
șonî. Drept urmare, pe data de 
22 noiembrie 1971 Regionala 
de căi ferate Deva o trimis zia
rului un răspuns prin care, după 
ce se confirmă că cele arătate 
in articol erau juste, se comu
nicau măsurile luate, in sensul 
că șeful agenției Cioc Dumitru 
a fost sancționat cu schimbarea 
din funcție, casiera de bilete 
Coraman Valentina de aseme
nea, iar casiera de bilete Bră- 
tucu Eugenia a fost sancționotă, 
fără insă a se proceda la schim
bare.

Bineînțeles că față de un a- 
semeneo mod responsobil de a 
rezolva lucrurile, ca ocelo de- 
gojot din răspunsul omintit, zia
rul a socotit util să informeze 
opinia publică din municipiul 
Petroșani, publicînd textul inte
gral. Cu ocesteo, cazul părea 
incheiot.

Dor, nu ! El nu a fost înche
iat.

După aperiția în ziar o răs
punsului, in urma unor sesizări 
din care rezulta că pină Io da
ta de 30 XI o.c. nu se produ
sese de lopl nici o schimbare, 
redocțio o considc rât necesor să 
verifice seriozități □ celor comu
nicate de către cei ce afirmase
ră că ou luot măsurile mențio
nate. Așa s-a făcut că în ziua

de 1 XII o.c. s-a purtat o dis
cuție telefonică cu directorul 
regionalei C.F.R. Deva, tovară
șul Ion Stan.

Intr-adevăr, nu se luase nici 
o măsură : răspunsul fusese 
răspuns, iar situația rămăsese 
pe mai departe... situație. Iar 
motivarea dată (cu prilejul con
vorbirii telefonice) era de-a 
dreptul uluitoare... Intre timp - 
se spunea — apăruseră noi e- 
lemente. Ce fel de elemente ? 
Contestoțîo șefului de agenție ? 
Dar ?ra oare aceasta in mă
sură să se contrapună și să 
răstoarne constatările pe viu,

ABONAMENTELE
LA ZIARUL

ANUNJA
ISteagul roșu"

Concursul va avea loc in ziua dc 1 decembrie 1971, orn 
8, la sediul întreprinderii.

Salarizarea ciștigâtorilur concursului. se va face conform 
prevederilor II.C.M, nr. *.»!-I/111G8.

Informații suplimentare se pot obține la biroul personal 
a| întreprinderii.

SE POT REÎNNOI

angajează de urgentă

dirigintilor

nobilelor 
revin. în 

indicații 
tovarășul

asemenea 
venire și

cu 
la 
comun,

fac- 
uni-

pe anul 1972.
Âsigurați vă din timp abonamentul 

la ziarul dv. prefera
Tovarăși mineri, constructori, mctalurgiști, 

(cxtiliști, forestieri, salariați din toate unitățile 
economice și instituțiile din Valea Jiului

Abonati-vă la ziarul „Steagul roșu

I. Dl BEKCERTITUDINEA REUȘITEI
țUrnvare din pag. 1)

slilpi hidraulici și I 900 grinzi 
articulate.

fn funcție de noul program 
de lucru s-a reorganizat con
trolul și supravegherea locuri
lor de muncă, stabilindu-se nu
mărul suplimentar de maiștri 
principali, maiștri mineri și 
mecanici la fiecare unitate. 
Pentru acoperirea necesarului 
de personal de control și su
praveghere s-a suplimentat pla
nul pe luna decembrie cu un 
număr de 20 maiștri mineri. 
Necesarul de maiștri mineri so
licitați de exploatări a fost fi
nalizat împreună cu directorul 
Direcției plan din M.M P.G. 
care a rezolvat parțial necesa
rul de maiștri suplimentînd 
planii] personalului T. A. pe 
trimestrul IV a.c. cu U posturi, 
urmînd ca în anul 1972 să s0 
rezolve integral cererile exploa
tărilor.

Pentru preluarea producției 
în toate cele patru schimburi^ 
s-n corelat programul de trails-,, 
port .și recepție al preparațiilor 
cu cel a! exploatărilor pe cflre

le deservesc. împreună 
torii de răspundere dc 
lățile de transport in 
s-au analizat posibilitățile de 
asigurare in bune condițiuni a 
deplasării muncitorilor de la 
domiciliu la unități și de la uL 
nități |a domiciliu. Activitatea 
cantinelor s-a organizat pentru 
a putea satisface cerințele nou
lui program luîndu-sC și măsu
ra de a pregăti și servi mîncare i 
caldă la toate schimburile.

O preocupare majoră a con
stituit-o modul de pregătire a 
întregului personal minier, 
pentru preluarea în deplină 
cunoștință de cauză a sarcini
lor și atribuțiilor în condițiile 
regimului redus de muncă. Pen
tru luna decembrie, la fiecare 
unitate s-a întocmit și ifișat 
repartizarea nominală a mun
citorilor pe sectoare și brigăzi. 
Fiecare muncitor din subteran 
a primit de la conducerea sec
torului unde lucrează o foaie 
volantă prin care i se face cu
noscut locul de muncă și schim
bul în care este repartizat, in- 
cepînd cu dala de 6 decembrie, 
precum și principalele sarcini

și obligații ce-j revin odată 
aplicarea noului program.

La fiecare exploatare minie
ră s-u prelucrat cu cadrele de 
conducere și cu inginerii pro
gramul și măsurile de trecere 
la durata schimbului de 6 ore 
efectiv |a frontul de lucru în 
subteran. Cadrele din conduce- 

exploatărilor, inginerii din 
au fost re- 

-ede- 
și îndrumării 
acțiunii.

de afișai- 
transport, 

deservire 
vesliare-

Consfătuirea.
Pe linia întîlnirilor și dez

baterilor periodice cu carac
ter politic, profesional. a 
schimburilor de opinii, In
spectoratul școlar municipal 
a organizat zilele trecute în 
sala mare a Casei de cultură 
din Petroșani o amplă dez
batere cu diriginții din uni
tățile de învățămînt general 
și profesional din municipiu. 
Au fost prezenți tovarășii 
Ionel Cazan, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani și V. Supurean, ac
tivist al Comitetului jude
țean de partid Hunedoara.

Punctul de plecare al dis
cuțiilor, po care le-au purtat 
diriginții, ]-a constituit infor
marea pe tema : «Pregătirea 
politico-ideologică a dirigin
telui — factor hotărîtor în 
educarea elevilor" prezenta
tă de prof. V. Bâdău, inspec
tor școlar pentru municipiul 
Petroșani.

Au fost reliefate cu acest

prilej atribuțiile care stau în 
fața diriginților, reieșite din 
cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului la Plenara 
din 3—5 noiembrie.

La discuții au participat 
numeroși diriginți, printre 
care amintim pe I). Cocor. 
L. Burian, E. Moanță, N. 
Goncea, I. Sabău, V. Rotea, 
R. Moraru, Gli, Antoce ca
re au reliefat strădaniile co
lectivelor profesorale din ca
re fac parte în direcția trans
punerii în viață a 
răspunderi ce le 
lumina recentelor 
date de partid, de 
Nicolae Ceaușescu.

Considerăm că 
întîlniri sînt bine 
că din dezbateri, care pot să 
aibă loc și la nivel de loca
lități. cadrele didactice. în- 
vățămîntul din Valea Jiului 
au de cîștigat.

1. MIRCEA

să utilizeze un refugiu destul 
de ciudat : ..Noi - s-a spus la 
telefon - 
sul către 
lor ce 
adică 
fi fost 
Numai 
trimis redacției, se arată 
negru, pe foarte alb : 
pecîele sesizate, au fost 
tale de noi și astfel s-au sta
bilit următoarele :..." Așadar, au 
fost ceicetate ! Și otunci. despre 
ce fel de unilateral este vorba ? 
Și cum e posibil să ne aventu
răm in afirmații lipsite de temei,

am întocmit râspun- 
„ ziar doar pe baza ce- 
erau arătate in articol 
unilateral". Desigur, 
cit se poate de 
că in răspunsul

ar 
greșit, 

scris, 
foarte 
„...as- 
cerce-

A treia oară despre același caz!
făcute de către un întreg co
lectiv, formol de către însăși 
reprezentonți ai conducerii re
gionalei, constotări ce conchi- 
deou indubitabil că respectivul 
nu-și ințelesese menirea de 
șef de agenție ? In nici un coz !

Oricum, unei osemeneo ma
niere de a trata problemele, nu 
i se poate spune decil outen- 
tic formolism. Și tocmai pentru 
aceea s-o considerat util să in
formăm din nou pe cititori. Nu-i 
permis ca opinia publică să fie 
înșelată in buno sa credință. 
Nimeni nu ore voie să orunce 
cu prof in ochii oamenilor.

Argumentindu-se, conducerea 
regionalei C.F.R. a găsit cu cale

să ne jucăm pur și simplu cu 
vorbele ? Cum e cu putință să ve
nim și să afirmăm că e așa și oșa, 
pentru co imediat apoi, să ne 
exprimăm cu totul alte păreri ? 
Și, mai oles. de unde această 
cutezonță, de o induce in eroa
re pe cei ce se informecză din 
presă, afirmind in fațo lor ca
tegoric că am luat niște mă
suri, ior in realitate să nu fie 
adevărat I?

Nimeni nu a dat nici măcar 
o sugestie asupra modului in 
care să fie ori să nu fie solu
ționat cazul. Măsurile au fost 
stabilite la propria apreciere a 
conducerii regionalei și numai 
după cercetare, așa cum ni s-a

dat asigurarea. Și atunci, in a- 
cest context, poziția lipsită de 
decizie, declarată ulterior, de a 
face ordine acolo unde singuri 
afirmau că se impune, apare 
mai mult decit lamentabilă.

Dar, gradul de seriozitate cu 
care au fost piivite lucrurile in 
cazul relatat, poote fi dedus și 
din finalul răspunsului cu care 
conducerea regionalei a înțeles 
să încălzească redacția. Se con
semnează cu convingere : ... ar
ticolul dv. a constituit pentru 
noi un real ajutor in muncă și 
prin măsurile ce le-am luat la 
agenția de voiaj din Petroșani, 
deservirea publicului se va îm
bunătăți etc. etc“.

Ce se poate spune olăturind 
toote contradicțiile relevate, de
cit că ele reprezintă expresia 
autentică a lucrului de mîntu- 
iolă, a poziției dispusă să se 
schimbe de la o zi la olta ?

Cazul nu era de natură să 
comporte o osemeneo amploa
re. Ero vorbo in fond despre o 
situație simplă : niște oameni 
nu-și făcuseră cum trebuie da
toria și in consecință fuseseră 
criticați, loto insă că dotară' 
unor otitudini de ambiguitate 
din porteo celor in drept de a-i 
chema la ordine, lucrurile ou 
luat cu totul o alto turnură. 
Sinlem convinși, că cele mai 
competente organe, vor deza
proba practico folosită de cei 
ce au crezut că pentru 
rezolva un coz, e destul 
o promisiune.

se
doar

RED.

organizarea unui concurs pentru 
ocuparea a cinci posturi vacante 
de maiștri mineri.

rea 
sectoare și servicii, 
partizați pe schimburi în 
rea coordonării 
permancte a 
luat măsuri 
graficelor de 
gramelor dc 
cantine, funcționarea 
lor, băilor, lămpăriilor și magazi
ilor de echipament de prob clic, 
precum și orarul de circulație 

1 mijloacelor de transpari în 
comun. I.a toate unitățile s-au 
înmînat foile de acord pentru 
luna decembrie cu normele de 
lucru, alît pentru durata schim
bului de 3 ore (perioada 1—5 
decembrie) cît și pen ti u durata 
schimbului de 6 ore (perioada 
6—31 decembrie).

Sîntem convinși că noul pro
gram de lucru va duce la mo
bilizarea rezervelor, la obține
rea de rezultate superioare în 
producție, la o folosire mai 
completă a capacităților, la în
tărirea disciplinei și creșterea 
ritmicității muncii, la ridicarea 
nivelului de organizare a pro
ducției. Prin creșterea cu două 
ore a timpului liber al mine
rilor, se creează posibilități 
mai bune de recreere și odih
nă. de dezvoltare spirituală 
multilaterală a lor, asigurîndu- 
se condițiile punerii în aplicare 
a propunerilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind ri
dicarea activității educativ-po- 
litice pentru dezvoltarea con
științei socialiste.

. Avem toate condițiile mate
riale, forța dc muncă și capaci
tatea organizatorică ca printr-o 
mobilizare a tuturor salariați- 
lor. sub conducerea organelor 
și organizațiilor dc partid, să 
îndeplinim cu succes această 
importantă sarcină, să ne mo
bilizăm întreaga energie crea
toare pentru a realiza și depăși, 
începind din prima lună de 
muncă cu regim de 6 orc. sar
cinile de plan la toți indicato
rii, convinși fiind că prin rea
lizările noastre vom răspunde 
înaltei prețuiri și grijii deosebi
te pe care o manifestă partidul 
și stătu] nostru pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de trai ale mineri
lor.

Șef magazin textile
unitatea nr. 37 Banița

Condițiile de angajare și salarizare 
în II.C.M. nr. 914/1’368 și instrucțiunile

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
personal al întreprinderii din Petroșani, slrada Republicii 
nr. 91), telefon 1801.

sini cele prevăzute 
in vigoare.

TRJKNSIPORIr au
PE1fROț ■ ■ . '
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■ • DUMINICA 5 DECEMBRIE

■ 8.15 Gimnastica pentru toți.
8.30 Cravatele roșii

10,00 Viata satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Ci

clu de inițiere muzicală.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
14,00 Sport

FOTBAL : Sport Club Ba
cău - Dinamo București. 
Transmisiune directă de 
la Bacău

16.30 Postmeridion.
18,00 Film serial pentru tine

ret : Planeta gigonților.
18,50 Vetre Folclorice - Olt.

Cint și joc Io Scornicești.
19.20 1 001 de seri : Creionul 

fermecat — „la umbra 
pinului".

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptăminii : 

Podgoriile traversează șo
seaua.

20.20 Cu toții in scenă — spec
tacol internațional de di
vertisment.

22,45 Telejurnalul de noapte.

18,50
19,10
19,20

19,30
20,00

20,10

21.55

22,30

22,50

• LUNI 6 DECEMBRIE

■

18,00 Ecranul.
Emisiune de informație 
și critică cinematografică. 

18,30 Festivalul toamnei — Bu
zău 1971.
Aspecte de la concertul 
laureaților.
Reportaj.

18,50 Stop-cadru.

■
■
■

■

■

râm eficiența.
Gala interpreților. 
Tragerea Pronoexpre:.
1 001 c'e seri : Creionul 
fermecat - „In șopronul 
vechi”.
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul in acțiune, 
Județul Buzău Io cotele 
industrializării.
Teler-nemateca : „Șeicul 
alb".
Anchetă TV : Procesul 
nei prejudecăți. 
Teleglob.
Trei orașe poloneze. 

Reportaj filmat. 
Telejurnalul de noapte.

JOI 9 DECEMBRIE

u- ■■

■

17.30

18,50 in agri-

dv. Cum 
formele

■H

Emisiune in limba ma
ghiară.
Interpretul săptăminii > 
Maria Comescu. 
Timp și anotimp 
cultură.
Pentru sănătatea 
pot fi depistate
incipiente de cancer. 

19,20 I 001 de seri : Creionul 
fermecat - O intimpla- 
re in munți".

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Tinerii despre ei înșiși.
22.30 Telejurnalul de noople.

< VINERI 10 DECEMBRIE

18,00 Căminul.
18,40 Muzică populară cu Ște- 

fania Stere, Felicia Un-

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

19,20 1 001 de seri : Creionul 
fermecat - Katjek.

.9,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România '75. ,

Progresele științei româ
nești.

20,10 Roman foileton : Marile 
Speranțe (IV).

21,00 Dinamica 
mănești. 
Conceptul 
socialista 
dezvoltată : 
socialistă — 
zatoare a 
cialiste.

21.30 Steaua fără nume - mu
zică ușoară.

22.30 Imagini din Finlanda. 
Film documentar.

22,45 Telejurnalul de noapte.

societății ro-

de societate 
multilateral 
Democrația 

forța dinami- 
societății so-

MARȚI 7 DECEMBRIE

„Micii meșteri mari". 
Revista literară TV.
Poezia și socialul.
Breviar juridic.
Publicitate.
1 001 de seri : Creionul 
fermecat - ..Umblă vul-

9
■

■
■

C

■

s

■
gureanu, Elena Sitoianu, g 
llie Udilă (acordeon), g 
Cornel Niculescu (vioa- g 
ră), Nicu Vitomireanu.

18,55 Arta plastică : 
bucureștene.

19,10 Tragerea Loto. 
19,20 1 001 de seri :

fermecat 
mare".

19,30 Telejurnalul de seară. 3 
20,00 Cronică politică internă “

- de Eugen Mândrie.
20.15 Film artistic : „Van “

Gogh".
In rolurile principale Kirk
Douglas și Anthony g
Quinn. g

22,00 Emisiune de știință. g
22.15 Refrene fără virstă. g

Cintecul apelor. Emisiu- - 
ne muzical-coregrafică cu “ 
Corina Chiriac, Ruxandra 
Ghiață, George Răpcău, 
Petre Geambașu.

22,40 Telejurnalul de noapte.
22.50 Contraste in lumea ca- B 

pitalului. q

■
Expoziții g

Creionul O
.Lupul de 3a

Declarațiile făcute de ministrul 
comerțului al S. II. A. 
in cadrul conferinței 

de presă organizată la Varșovia
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 

In cadrul vizitei pe care o face 
în RT. Polona, ministrul co
merțului al S.U.A., - Maurice 
Stans, u avut convorbiri cu 
premierul polonez, Tiotr Jaros- 
zewlcz, și cu ministrul de ex
terne. Ștefan Jcdrychowski, a- 
nunță agenția P.A.P.

La o conferință de presă care 
a avut loc în capitala Poloniei 
— relevă agenția P.A.P. — 
Stans a declarat că tratativele 
sale cu conducători polonezi, a- 
vînd ca scop explorarea posibi
lităților de dezvoltare a comer
țului dintre cele două state și 
eliminarea greutăților din calea 
extinderii acestuia au fost con
structive. Părțile au apreciat 
existența unor posibilități de

extindere a exporturilor polo
neze în S.U.A. .și a celor ameri
cane în Polonia.

Ministru] american s-a refe
rit, de asemenea, la posibilita
tea acordării unor credite pen
tru dezvoltarea construcțiilor 
capitale în Polonia și la faptul 
că Ministerul Comerțului al 
S.U.A, va înlesni contactele di
recte între părțile interesate — 
relatează agenția P.A.P. La Var
șovia va fi organizat un centru 
dc documentare comercială * 
de informații tehnice al S.U.A.

Vorbitorul a relevat că legă
turile economice și comerciale 
contribuie la o mai bună în
țelegere reciprocă și la destin
derea relațiilor internaționale.

Vizita delegației
M.A.N. in Chile Ședința Prezidiului U.C.f

de hidrocentrale.
22,30 Telejurnalul de noapte.

peo“. 15,55
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cincinalul in acțiune. 70

la sută din necesarul de 17,30
utilaje realizat de indus-
tria noastră. 18,30

20,10 Avanpremieră. 19,15
20,15 Reflector. 19,20
20,30 Seară de teatru : Cinti-

cele comice - de Vasile
Alecsandri. 19,30

21,25 Anestezia prin acupunc- 20,00
tură. 20,15

21,55 Recital de balet : Galina 21,00
Ulanova.

22,15 Din tarile socialiste. R.P- ?1 50
Bulgaria — Bila - salba

£ SIMBÂTA 11 DECEMBRIE B
B

RUGBI : Franța - Roma- B 
nia. Transmisiune directă B 
de la Beziers. g
Emisiune in limba 9er" ■ 
mană. □

Ritm - tinerețe - dans. ■ 
Publicitate. _
1 001 de seri : Creionul □ 
fermecat - ..Comoara de ■ 
pe fundul mării". -
Telejurnalul de seară. _
Săptâmina internațională. ■ 
Tele-enciclopedia.
Film serial : Invadatorii g 
(IV). . . ■
Tele-divertisment. Dicțio- g 
nar muzical-distractiv — 
Literele K - L - M.

22,40 Telejurnalul de noapte. 
22,50 Telesport.
23,00 Să-mi cînți cobzar.

Vechi romanțe și cintece ■ 
de petrecere interpretate ■ 
de Mia Braia, Mariana ■ 
Bădoi, Gică Petrescu, Pe- ■ 
tre Alexandru. ~~

• MIERCURI 8 DECEMBRIE
■

18,00 Muzica. Emisiune de ac
tualitate muzicală.

18,15 Mult e dulce și frumoa
să.

18,30 Confruntări. Cum măsu- ■
■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■

Avancronică fotbalistică

AI, i 3.1. E A...
...„val" (in alt limbaj — e- 

tapa a XlII-a) va fi ceva mai 
puțin „furios" decît antece
dentul ?S-ar putea ! Sînt pro
gramate în această etapă — 
în afara partidelor de la Plo
iești, și Bacău, unde șansele 
victoriei înclină parcă în fa
voarea -musafirilor* — par
tide calme, pentru care cal
culele hîrtiej indică un puter
nic avantaj de partea ..amfi
trionilor". Să le trecem, su
mar, în revistă...

LA CLUJ, învinșii Jiului 
vor primi replica Farului. 
Dacă „U“, acasă, a reușit s-o 
țină la respect pe .... bătrâna 
doamnă", să ne mai îndoim 
că va reuși aceeași ispravă 
în compania „marinarilor" ?

LA BUCUREȘTI, Rapid va 
înfrunta A. S. A., la a doua 
evoluție în fața spectatorilor 
Capitale:. Prevedem, în 19 de
cembrie. un meci la discre
ția absolută a lui ...Râducanu, 
Neagu, Dumitru și Ene Da
niel.

LA IAȘI, după un „tar de 
forță* fructuos (victorie a- 
supra Stelei, meci ega] Ja O- 
radea), politehniștii moldo
veni se vor revanșa, cate
goric. pentru înfrîngerea su
ferită. cu un an în urmă. în 
același „dulce tîrg*. din par
tea „stegarilor" brașoveni, în 
vădii declin de formă.

LA CRAIOVA, Crișul se va 
...revărsa în Jiu. Nici o șan
să de partea actualilor elevi 
ai lui Fane Coidum în fața 
foștilor săj elevi I

LA BUCUREȘTI, Steaua — 
C. F. R. Fără comentarii I

LA PLOIEȘTI, Petrolul va 
primi vizita ..doamnei" din A- 
rad. In nici un caz (indife
rent cînd se va juca acest 
meci, nu-i văd pe alde Crîn- 
gașu, Harapu, Ciupitu și ... 
Mănăstire îngenunchind pe 
Domide. Broșovschi et com
pania ’. Așa că...

LA BACĂU, derbv-ul eta
pei se va termina, după toate 
probabilitățile, nedecis: Așa 
va fi ! Puneți X pe buleti- 
tinele „Pronosport*. dacă 
vreți să faceți un revelion 
de pomină ! Deci : S.C. Bacău
— Dinamo X.

IN SFIRȘIT, LA PITEȘTI, 
joacă Jiul. Ce va fi ? Să-1 
ascultăm pe optimistul Dodu : 
_Sînt sigur că dacă vom juca 
la fel de bine ca ultima oa
ră la Pitești, nu vom rata o- 
cazia unui meci nul“.

Să-l credem ? De ce nu! 
Dacă Radu va fi anihilat de 
Tonca (sperăm!), Iar cuplu) 
Frățilă — Dobrin va fi dus 
în dificultate de Georgevici
— Ștocker. s-ar putea ca op
timismul lui Dodu să nu mai 
pară exagerat...

V. T.

C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul 

sovietic 
au adoptat 
o hotârîre 
cu privire 

la dezvoltarea 
industriei cărnii 

și laptelui
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Comitetul Central al P.C.U.S. 

și guvernul sovietic au adop
tat o hotărîrc privind dezvol
tarea în continuare a industriei 
cărnii și laptelui, anunță agen
ția TASS.

Hotărîrca prevede ca, în pe
rioada 1971—1975, producții! dc 
produse din carne și lapte să 
crească dc 1,4 ori, îmbunătă- 
țindu-se, totodată, calitatea lor. 
Au fost stabilite măsuri pen
tru specializarea continuă și 
rcutilarea tehnică a întreprin
derilor existente deja în acest 
sector.

Ministerelor respective le-au 
fost trasate sarcini de însușire 
a producției unor noi tipuri 
de instalații tehnologice pentru 
fabrici de lapte și de industria
lizare a cărnii.

---- +----Reuniunea cabinetului iordanian
AMMAN 3 (Agerpers). — La 

Amman a avut loc joi o reuni
une a cabinetului iordanian, 
prezidată de primul ministru 
Ahmed Lawzi, în cadrul căreia 
a fost analizată situația internă 
din țară, anunță agenția Reuter. 
La încheierea reuniunii, minis
trul iordanian al culturii și in
formațiilor, Adnan Abu Awdah, 
a declarat ziariștilor că mem
brii. guvernului au hotărît „să 
continue politica urmată de 
fostul prim-ministru Wasfi Tall 
(asasinat duminica trecută la ■ 
Cairo), în conformitate cu di
rectivele regelui I-Iussein", pre
cizează agenția France Presse.

Fabrica de echipament 
pentru liniile de înaltă ten
siune, „ZWAR" din Varșovia, 
este cunoscută atit în R.P. 
Polonă, cit și pe piața ex
ternă. 50° o din producție este 
exportată in țări ca Irak, 
Pakistan, Turcia, R.A. Egipt, 
Ecuador, Brazilia etc. Prin
cipalele produse ale acestei 
fabrici sint transformatoa
rele de înaltă tensiune, echi
pament feroviar. paratrăz- 
netele, întrerupătoarele de 
circuite dc înaltă tensiune.

In foto : Aspecte din sec
ția de asamblare a Fabricii 
de echipament pentru liniile 
de înaltă tensiune „ZWAR"

@ Autoritățile spaniole au 
dispus închiderea temporară a 
facultăților de medicină din ca
drul universităților din Madrid 
și Barcelona. După cum rela
tează ziarul „Informaciones", 
măsura a fost luată în contex
tul intensificării acțiunilor pro
testatare ale studenților respec
tivelor facultăți, care revendi
că revizuirea programelor de 
studiu și îmbunătățirea con
dițiilor în care decurge practica 
în clinici. Circa 4 000 de stu
dent, i au participat la o grevă 
de o zi în sprijinul cererii lor.

La Moscova a fost sem
nat un protocol privind colabo
rarea economică și tehnică din
tre Uniunea Sovietică și R.P. 
Mongolă pe anul 1972.

Conform protocolului, relatea
ză agenția TASS, U.R.S.S. va 
acorda R.P. Mongole asistență 
tehnică în construcția unor o- 
biective industriale și agricole 
și în exploatarea respectivelor 
întreprinderi.

© După cum anunță Agenția 
de știri Eliberarea, în cursul 
luptelor, care au avut loc la 17 
și 18 noiembrie, în regiunea 
Baria, forțele patriotice au 
scos din luptă GO de soldați și 
ofițeri ai trupelor saigdneze și 
au doborî t două elicoptere ale 
inamicului.

SANTIAGO DE CHILE 3 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite . Delegația 
Marii Adunări Naționale, con
dusă dc tovarășul Mihai Dalca, 
președintele Comisiei dc poli
tică externă a M.A.N., a vizitat 
zona industrială a orașului 
Concepcion. Membrii delegației, 
însoțiți dc deputați și senatori 
chilieni, precum și dc amba
sadorul României la Santiago 
de Chile, Vasile Dumitrescu, au 
fost oaspeții Combinatului side
rurgic din Huachipato, cea mai 
marc întreprindere producătoa
re dc oțel din Chile. Delega
ția română a luat cunoștință 
dc preocupările actuale ale si- 
derurg iști lor chilieni și a avut 
un util schimb de păreri cu 
conducerea combinatului.

Membrii delegației au fost 
apoi oaspeții bazei navale din 
Talcnhuano.

BELGRAD 3 (Agerpres) 
Agenția Taniug anunță că 
zilele de 1 și 2 decembrie 
avut loc la Karadjordjcvo, cea 
dc-a 21-a ședință a Prezidiului 
U.C.I., care a discutat despre 
situația politico-idcologicâ ac
tuală din U.C.I.

Expunerea introductivă a fost 
prezentată dc președintele 
U.C.I., tovarășul Ioslp Broz Tito. 
Prezidiul acordă un sprijin de
plin aprecierilor și pozițiilor 
tovarășului Tito și aprobă ex
punerea lui ca parte compo
nentă a concluziilor acestei șe
dințe.

Prezidiul a constatat că, deși 
după ședința a 17-a a Prezi
diului s-a intensificat activita
tea politico-idcologicâ a Uniu
nii Comuniștilor și s-au reali
zat rezultate însemnate, în ul
timul timp devin acute unele 
probleme politice, iar forțele 
care se manifestă împotriva 
autoconducerii. forțele antiso- 
cialistc, intensifică presiunea a- 
supra societății socialiste iugo
slave. Prezidiul U.C.I. aprecia
ză că ..presiunea acestor forțe

in 
a

este în parte și o consecință 
a însemnatelor ezitări politico- 
idcologice din U.C.I. care sînt 
însoțite de fenomenele dc li- 
derism, fracționlsm, de pătrun
derile concepțiilor politico-ideo- 
logicc străine în U.C'.I. și dc 
lipsa dc vigilență față de ex
ponent ii naționalismului și față 
de toți adversarii autocondu
cerii'.

Sprijinind aprecierile făcute 
de tovarășul Tito, în legătură 
cu situația politică din R. S. 
Croația și activitatea Uniunii 
Comuniștilor din Croația, pre
zidiul subliniază ..încrederea 
deplină In Uniunea Comuniști
lor din Croația și Comitetul 
său Central că vor învinge di
ficultățile existente, ezitările și 
unele abateri în privința ac
țiunilor ideologice și politice 
împotriva naționalismului 
diferite nuanțe 
lor ideologice și 
tale împotriva 
care se ascund 
ționalismului.

Concomitent, s-a subliniat și 
răspunderea deplină a tuturor 
comuniștilor din Iugoslavia, în 
primul rînd a comitetelor cen
trale din republici și a comi
tetelor provinciale, ra fiecare, 
la locul său. să desfășoare o 
acțiune politico-idcologicâ ho
tărâtă împotriva fenomenelor 
antisocialiste pentru dezvoltarea

dc 
și a tendințe- 
politicc Indrep- 
autoconducerii 
în spatele na-

continuă a autoconduceni, Întă
rirea rolului clasei muncitoare, 
întărirea frăției și unității po
poarelor și naționalităților și a 
unității din cadrul Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Prezidiul U.C.I. .atrage aten
ția asupra răspunderii comu
niștilor care lucrează în orga
nele puterii să aplice fără e- 
zitarc reglementările constitu
ționale și să ia măsuri legale 
împotriva tuturor indivizilor și 
grupurilor care acționează îm
potriva libertății, egalității în 
drepturi, a frăției și unității 
popoarelor și naționalităților și 
a orînduirii socialiste bazate pe 
autocon ducere*.

Prezidiul U.C.I. subliniază 
răspunderea sa și răspunderea 
comitetelor centrale ale Uniu
nii Comuniștilor din republici 
și a comitetelor provinciale in 
crearea de condiții politice mai 
favorabile pentru funcționarea 
instituțiilor democratice ale so
cietății stabilite prin constitu
ție și a sistemului consultări
lor în scopul rezolvării mai ra
pide a problemelor de sistem 
și a altor probleme deschise 
ale dezvoltării societății. în 
scopul depășirii încetinelii în 
rezolvarea problemelor econo
mice, precum și în aplicarea 
m<)i consecventă a programului 
și politicii adoptate a Uniunii 
Comuniștilor.

Ședința comună a camerelor
Adunării Federale

Agenția khmeră de infor
mații transmite că forțele pa
triotice din Cambodgia au scos 
din; luptă. în timpul ambusca
dei care a avut loc la 14 km 
de Pnam.Penh, 300 militari din 
trupele regimului Lon Noi.

© Din Seul se anunță că 
56 000 de salariați sud-coreeni 
din transporturi și telecomuni- - 
cații au declarat grevă revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață.

® Agenția M.T.I. informea
ză că la Budapesta a fost sem
nat un acord între reprezentan
ții Băncii naționale ungare și ai 
Băncii londoneze ..Lloyds and 
Bolsa International Bank Ltd" 
privind acordarea unui credit 
financiar în valoare de 50 mi
lioane dolari Băncii naționale 
ungare.

© Intre organizația sovietică 
de comerț exterior „Soiuzneftex- 
port” .și organizația „Chemapo- 
lom“ din R. S. Cehoslovacă a 
fost semnat un contract prin 
care se prevede ca Uniunea 
Sovietică să livreze Cehoslova
ciei, în anul 1972, petrol și pro
duse petrolifere în valoare de 
203 milioane ruble.

•- La Praga a avut loc a 
13-a ședință a Comitetului mixt 
de colaborare economică și teh- 
riico-științifică dintre R.S Ce
hoslovacă și R-D. Germană. Cu 
acest prilej, a fost semnat un 
protocol privind extinderea în 
continuare a colaborării dintre 
cele două țări.

@ In Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial al 
Pământului, „Cosmos-461". a- 
nunțâ agenția TASS. Lansarea 
are ca scop continuarea explo
rării spațiului cosmic, potrivit 
programului anunțat.

Acțiuni greviste
ROMA 3 (Agerpres). 

chemarea principalelor cen
trale sindicale, cei 150 000 de 
funcționari de stat auxiliari 
din Italia au început joi o 
grevă de 48 de ore.

Greva a fost declarată în 
semn de pi'olest împotriva 
tergiversării de către autori
tățile italiene a prezentării 
în Parlament a unui proiect 
de lege cu privire la îmbună
tățirea statutului lor profesio
nal.

La

★
BUENOS AIRES 3 (Ager

pres). — Tn provincia Tucu- 
man din Argentina muncito
rii au ocupat cinci fabrici 
de zahăr în semn de protest 
împotriva concedierilor în 
masă, hotărîte de patronat. 
Muncitorii și familiile lor au 
organizat o demonstrație de 
protest și au instituit piche
te la intrările în întreprin
deri pentru a împiedica pă
trunderea spărgătorilor 
grevă în incinta lor.

de

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
întrunite in ședință comună, 
camerele Adunării Federale a 
R.S.F. Iugoslavia au ascultat 
expunerea cu privire la pro
iectul planului de dezvoltare a 
Iugoslaviei pe perioada 1971 — 
1975, prezentată de Borisav 
Iovici, membru al Consiliului 
Executiv Federal, directorul In
stitutului Federal dc Planifica
re, relatează Agenția Tanius. 
Printre altele, s-a arătat că, în 
ultimii zece ani, ritmul de creș
tere a economiei a fost de 6,5 
la sută. Ritmul mediu anual 
de creștere a economiei, pen
tru următorii cinci ani, a spus 
Iovici, va fi de 7,5 la sută, rit
mul de creștere a numărului 
salariaților va fi de 3 la sută, 
iar productivitatea muncii va 
spori cu 5 la sută.

Proiectul dc plan, a arătat 
vorbitorul, are în vedere crea
rea unei economii moderne, ba-

a R.S.F. Iugoslavia
zată pe o înaltă productivitate 
a muncii și pe cuceririle știin
ței, tehnicii și tehnologiei, o- 
ferind în acest fel posibilita
tea dezvoltării multilaterale a 
întregii țări.

In urma dezbaterilor, came
rele parlamentului iugoslav au 
aprobat, în principiu, prevede
rile proiectului, urmînd ca pla
nul sa fie votat definitiv la 
sfîrșitul acestui an. cînd se vor 
încheia și discuțiile publice.

X
popoarelor, întrunită 
ședință separată, a

Camera 
vineri în 
ales, la propunerea președinte
lui Consiliului Executiv Fede
ral, Gemal Biedici. șase noi 
membri ai guvernului. Pe baza 
aceleiași propuneri. în funcția 
de vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal a fost nu
mit Anton Vratușa, membru al 
guvernului.

Dezbaterile
din Consiliul de Securitate 

asupra acordului Home -Smith
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate și-a re
luat joi dezbaterile asupra a- 
cordului încheiat la Salisbury 
de ministrul de externe bri
tanic, Alec Douglas-Home, cu 
șeful regimului rasist rhodesian, 
Ian Smith.

Consiliul de Securitate a a- 
doptat, la propunerea reprezen
tantului Uniunii Sovietice, ho- 
tărîrea de a invita pentru a fi 
audiați asupra acordului Home- 
Smith pe liderii celor două

în Comitetul pentru problemele economice 
a> Adunării Generale a 0. N. II.

NAȚ UNILE UNITE 3. — Co- 
respondp îtul Agerpres, Con
stantin ’exandroaie, transmi
te : Delc/ațiile unui număr de 
24 de sta‘2 în curs dc dezvol
tare, căixi.a li s-a alăturat .și 
delegația română, au supus Co
mitetului pentru probleme e- 
conomice al Adunării Generale 
a O.N.U. — care are în pre
zent în atenția sa raportul Con
siliului Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.) — un pro
iect de rezoluție în legătură cu 
măsurile ce trebuio întreprin
se de cea de-a treia sesiune a 
Conferinței Mondiale pentru 
comerț și dezvoltare, în scopul 
dezvoltării nestingherite a co
merțului internațional, identifi
cării de noi căi de ajutorare a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Proiectul de rezoluție subli
niază profunda îngrijorare în 
legătură cu actuala criză mo
netară occidentală și intensifi
carea protectțonismului dc că
tre unele state dezvoltate occi
dentale, care periclitează, ast
fel, interesele comerciale și e- 
eonomice ale țărilor în curs de 
dezvoltare, amenință înseși ba
zele cooperării 
chiar acum, 
tul celui de-al doilea deceniu

in tcrnaționale. 
la incepu-

al Națiunilor Unite pentru dez
voltare.

Totodată, proiectul relevă 
marele interes stîrnit de Decla
rația adoptată la Lima în cea 
de-a doua reuniune ministeria
lă a „grupului celor 77", care 
conține propuneri concrete în 
direcția lărgirii cooperării in
ternaționale.

In continuare, se subliniază 
că Adunarea Generală a O.N.U. 
hotărăște convocarea viitoarei 
Conferințe mondiale pentru co
merț și dezvoltare )a Santiago 
de Chile, între 13 aprilie și 19 
mai 1972, și cere guvernelor să 
întreprindă eforturi maxime 
pentru pregătirea temeinică a 
acestei conferințe și succesul 
lucrărilor sale.

In încheiere, proiectul de re
zoluție reafirmă rolul major pe 
care il deține U.N.GjT.A.D. in pro
movarea și aplicarea programu
lui strategiei dezvoltării inter
naționale. invită conferința să 
examineze și să adopte reco
mandări menite să contribuie 
la însănătoșirea relațiilor co
merciale internaționale. In re
ducerea decalajului care sepa
ră nivelurile de dezvoltare ale 
țărilor industrializate și cele 
aflate în curs de dezvoltare.

partide a>e populației de culoa
re din Rhodesia, Uniunea Po
porului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) și Uniunea Zimbabwe 
Națională Africană (Z.A.N.U.) 
— Joshua Nkomo și, respectiv, 
Ndabamingi Sithole. Reprezen
tantul Marii Britanii a dat a- 
sîgurări că guvernul britanio 
va lua toate măsurile necesare 
pentru a permite celor doi li
deri politici africani, care sînt» 
deținuți de regimul rasist de la 
Salisbury, să-și expună în fața 
Consiliului de Securitate opinia 
asupra acordului Home-Smith.

In cadrul dezbaterilor, repre
zentanții Zambiei. Somaliei, 
Ghanei și Kenyei au denunțat 
cu vehemență acordul semnai 
la Salisbury de ministrul de ex
terne britanic și de șeful regi
mului rasist rhodesian.

„Națiunilor Unite li se cere să 
accepte o înțelegere care a fost 
realizată nu prin consultarea 
întregului popor al Rhodesiei. 
ci numai a unei minorități a 
populației", a declarat repre
zentantul somalez,, arătînd că 
„nu există nici un fel de garan
ții cu privire la abolirea discri
minărilor rasiale, iar garanți
ile constituționale sînt în în
tregime necorespun7ătoare“ FI 
a apreciat că prevederile aces
tui acord „nu sînt nici măcar 
în concordanță cu așa-numitul 
program minimal în cinci punc
te, elaborat anterior de guver
nul Regatului Unit". Repre
zentantul somalez a cerut ca 
declarația drepturilor rhodesie- 
ne, elaborată la Salisbury, să 
fie supusă unei expertize juri
dice a O.N.U., pentru a se de
termina dacă este conformă cu 
documentele adoptate de Na
țiunile Unite.

Reprezentantul Zgmbiei 
declarat că țara sa nu va
cunoaște niciodată acordul de 
la Salisbury și a cerut ca drep
turile ponorului Zimbabwe să 
fie restabilite fără amînare. li
derii mișcării de eliberare Zim
babwe care se află ares
tați și toți deținuții uol'tîcl 
să fio puși imediat in liberate 
și să se asigure, fără întîrziere. 
egalitatea în dreDturi pentru 
întrunea oopitlație a Rhodesiei. 
Vorhitorul a prezentat Consi
liului de Securitate mesa iele
transmise din închisorile re
gimului rasist rhodesian de că
tre Joshua Nkomo și Ndal-a- 
mingi Sithole.

Consiliul de Securitate a ho
tărît să se întrunească din nou 
luni, pentru a examlna în con
tinuare acordul Home Smith.

a
re
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