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Viziia de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în municipiile Galați și Brăila

Marți. 9 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre- ■ tar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a făcut o vizită în municipiile Galați și Brăila, puternice citadele industriale, ai căror locuitori, angajați cu toate forțele în marea operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, au raportat, cu nețărmurită bucurie, conducătorului iubit al poporului rezultatele obținute în munca lor, în înfăptuirea cincinalului înainte de termen.împreună cu secretarul general al partidului se aflau tovarășii Paul Niculescu-Mi- zil, Gheorghe Pană și Dumitru Popescu.Prima parte a acestei noi vizite de lucru a conducătorului partidului și statului nostru, caracteristică activității laborioase pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară spre propășirea patriei noastre socialiste, spre binele întregului nostru popor, a fost consacrată întâlnirii cu oamenii muncii din județul și orașul Galați, care au aniversat marți 80 de ani ..de existență a șantierului . naval, eveniment care ilustrează glorioasele tradiții ale'clasei ndastre muncitoare. mareînd totodată marile realizări dobîndite în anii socialismului, luminoasele perspective de -dezvoltare a a-. ceEtui important obiectiv al e- conomiei naționale.- La ora 9,30. elicopterul aterizează pe platoul din fața combinatului, în ovațiile și u- ralele nesfîrșite ale miilor de siderurgiști. Sentimentele lor de dragoste nețărmurită față ide sînt prin care cest suși ciul talice, se află portretul secretarului general și. urarea : „Trăiască Partidul Comunist Român".Coborînd din elicopter tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați cu puternice ovații. Intr-un singur glas, miile de participanți scandează minute în șir: „Ceaușescu — P. C R.“ ; „Ceaușescu și poporul".Inalții oaspeți sînt salutați 'de tovarășul Constantin Dăs- călescu, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., de alte oficialități ale municipiului și județului. O gardă constituită de militari ai forțelor armate, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea prezintă .onorul.
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conducătorul partidului exprimate, de asemenea, haina sărbătorească pe a îmbrăcat-o, pentru a- evenimeht deosebit, în- combinătul. Pe frontispi- monumentalei porți me
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Adunarea festivă de la Șantierele navale 
din Galați consacrată

aniversării a 80 de ani de activitate
Pe imensul platou de faleza Dunării are loc o dunăre festivă, prilejuită împlinirea a 80 de ani de activitate a șantierului naval gălățean.Se află aici zeci de mii de locuitori ai Galaților — fur- naliști, oțelari, laminoriști, constructori navali, montori, textiliste, muncitori, tehnicieni, ingineri din toate întreprinderile. orașului, cadre didactice, studenți, alte categorii ac cetățeni.Atmosfera de puternică însuflețire se îngemănează în decorul elegant și festiv

pe a- de al clădirilor înalte, ornate cu mari eșarfe roșii și tricolore. Gălățenii au ținut să cinstească vizita, secretarului general al partidului atit prin remarcabile fapte de muncă, cît și printr-o admirabilă manifestare a sentimentelor de dragoste și stimă față de conducătorul iubit ăl partidului și nostru.Este ora 12,00. In entuziaste, îndelung gite, sosește la tribună tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, Gheorghe Pa-
statuluiovațiile prelun-

nă și Dumitru Popescu.Sînt prezenți, de asemenea, îeprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă, ai marilor întreprinderi și instituții din orașul Galați și județ, muncitori fruntași.Răsună urale, se scandează din mii și mii de piepturi ..Ceaușescu — P. C. R.“, ..Ceaușescu și poporul". Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat răspund îndelung manifestărilor entuziaste ale mulțimii.Adunarea festivă este des-

Ga-
de are

ch;să de tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului județean lăți ai P.C.R.In cadrul mitingului, prezența zecilor de mii participant Ia adunareloc solemnitatea întronării unor înalte ordme ‘și titluri alo Republicii Socialiste R< mânia, conferite cu prilejul aniversării a 80 de ani de activitate neîntreruptă a Șantierelor navale din Galați.înaltele distincții au fost
(Continuare în pag. a 2-a)

Cuvîn tarea to var ășului
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,

este unui via- de

Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Galați . un căldu- ros salut din partea Comitelui Central al partidului, a Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și din partea mea personal (Aplauze, u- rale prelungite. Se scandează „Ceaușescu-P.C.R.").Adunarea de astăzi consacrată sărbătoririi eveniment important din ța șantierului naval, și,fapt, a întregului municipiu, — împlinirea a 80 de ani de la dezvoltarea șantierului în condiții moderne, — ca să spun așa. pentru că și înainte, încă cu sute de ani in urmă, la Galați ș-au produs nave. Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la Șantierele Navale Galați cele mai calde felicitări, cu prilejul acestei sărbători și cu ocazia decorării șantierului cu înaltul ordin „Steaua Republicii Socialiste România*. Doresc, de asemenea, să felicit călduros pe noii Eroi ai Muncii cialiste, pe tovarășii care So- au

fost distinși astăzi cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.puternice, urale).Acordarea acestor înalte decorații șantierului, precum și conducătorilor centralei și unor muncitori, ingineri și tehnicieni, constituie de fapt o apreciere a activității întregului colectiv, a tuturor oamenilor muncii de la Șantierele Navale Galați, a rezultatelor pe care le-au obținut în dezvoltarea construcției navale din România, în realizarea sarcinilor planului cincinal 1971—1975.Fără îndoială, constituie o mîndrie pentru constructorii de1 nave și pentru toți locuitorii municipiului Galați, de altfel ca pentru întregul nostru popor, faptul că de la vasele mici din trecut, — de cîteva sute și apoi de cîteva mii de tone, am ajuns să producem nave mari, cum este nava, de azi, de 18 000 tone și, în perspectiva anilor 1974—1976, să realizăm nava de 40 000 tone la Galați, de 55 000 și de 150 000 tone la Constanța. Toate aceste realizări de pînă acum, ca și pectivele dezvoltăriia construcțiilor de na-

(Aplauze

de pers- rapi-

ve în România vorbesc despre capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a inginerilor, tehnicienilor, a întregului nostru popor, arată ceea ce este în stare să înfăptuiască un popor care a devenit stăpîn pe destinele sale și făurește, sub conducerea Partidului Comunist Român, orîn- duirea cea mai înaintată din lume — orînduirea socialistă înfăptuiește programul Congresului al X-lea, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze prelungite, urale, se scandează,, Ceaușescu 
— P.C.R.").îmi amintesc că nu cu mulți ani în urmă, cînd s-a elaborat programul dezvoltării în ritm rapid a construcțiilor navale și s-a pus problema trecerii la construcția unor nave mari, de înaltă tehnicitate, e- xista, chiar printre constructorii navali, o oarecare rezervă, unele îndoieli că vor putea realiza într-un timp atît de scurt acest program. Realitățile au demonstrat că a- ceste rezerve au fost cu totul neîntemeiate. Intr-o mai scurtă decît s-a vedere s-a reușit să ducă aceste nave de

perioadă avut în se pro- mare to-

naj. De aceea am deplina încredere că inginerii, tehnicienii și muncitorii șantierelor navale din Galați, din Constanța, din România în general, vor îndeplini în bune con- dițiuni sarcinile pe care le au că peste cel mult trei ani și jumătate sau patru ani, nava de peste 150 000 tone va pluti în larg, vestind despre capacitatea constructorilor români de nave, arătînd ce înfăptuiește un popor care socialismul. (Aplauze cc, urale).Desigur, avem tot să fim mulțumiți de am realizat în acest domeniu, ca do altfel în toate domeniile de activitate. După cum știți, planul cincinal se înfăptuiește în bune condițiuni: pe primele nouă luni ale a- cestm an, sarcinile de plan sînt realizate cu o depășire de peste un miliard de lei, producția industrială dezvo’ltîn- du-se în această perioadă în- tr-un ritm de 14,7 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Aceste realizau generale ale industriei românești demonstrează că

făurește puterni-dreptul ceea ce

(Continuare în pag. a 2-a)

Vizita 1 a Brăila

Pe șantierele de construcții și 'montaj, 
realizarea integrală a sarcinilor anuale 

impune:
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PE 101 PARCURSUL IIII1IIS1IIIIIIII IP!S-au împlinit două luni de la data la care a avut loc ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R. cu' care prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, a adresat constructorilor de pe șantiere, muncitorilor din industria construcțiilor de mașini, muncitorilor din industria materialelor de construcții chemarea de a-și concentra eforturile spre recuperarea rulantelor și realizarea integrală a planului de investiții și de producție, să particine cu toate forțele la îndeplinirea angajamentului național de înfăptuire a planului cincinal înainte de termen. Pe șantierele de construcții — montaj din Valea Jiului, în lunile august și septembrie, organizațiile de partid, colectivele de muncă au depus strădanii susținute pentru atingerea unor cote de realizări mai înalte decît în Oricare altă perioadă a anului. Perioada respectivă a fost marcată de accelerarea ritmului de execuție a obiectivelor de investiții industriale și so- cial-culturale care se realizează în municipiu, ceea ce s-a

concretizat în recuperarea u- nor însemnate rămineri în urmă la acele lucrări unde stadiile de execuție, după primele șapte luni ale anului, erau în întîrziere. îmbucurător este de asemenea că se păstrează în continuare ritmul sporit de execuție a lucrărilor.Pe ansamblul șantierelor din municipiu planul valoric a fost depășit în ambele luni, cel mai înalt nivel de realizare fiind înregistrat în luna septembrie — de peste 103 la sută. Ca urmare sarcina planificată pentru primele trei trimestre ale anului a fost îndeplinită aproape în întregime, respectiv în proporție de 99 la sută.Urmărind situația realizărilor pe fiecare șantier în parte se poate constata însă că rezultatele obținute au fost inegale de Ia un șantier la altul, de la o lună la alta.Șantierul Valea Jiului al T.C.M.M., de pildă a realizat în perioada la care ne referim lucrări de construcții și montaj suplimentare în valoare de peste 4,5 milioane lei, repartizate aproape egal pe parcursul

celor două luni, reușind să recupereze zece procente din restanța de plan cumulată pî- nă atunci și să-și îndeplinească în proporție de 99 la sută planul valoric al primelor trei trimestre. Cu toate acestea colectivul de constructori al șantierului respectiv mai are de depus și în continuare e- forturi consistente pentru recuperarea acelui procent nerealizat din planul pe cele nouă luni trecute din an și, în plus, pentru sporirea cotelor lunare de realizări, dat fiind că doar 73,9 la sută din sarcina anuală a fost îndeplinită pînă la 1 octombrie.La șantierul T.C.M.M. se remarcă și interesul manifestat pentru predarea în lunile august și septembrie a cît mai numeroase obiective industriale cuprinse în planul fizic pe acest an. E suficient să amintim că în cele două luni au fost predate 26 de obiective de mare interes, din cele predate în întreaga perioadă de la începutul anului. Intre acestea se rituează mașina de extracție a puțului auxiliar din incinta principală. a mi-
(Continuare in pag. a 3-a)

La E. M. Petrila

Un nou orizont în deschidereIn vederea asigurării unor noi capacități de producție ale minei și asigurării unor condiții bune de desfășurare a procesului de extracție, la Petrila, minerii din brigada condusă de EUGEN TAMAȘ din sectorul XI — investiții au realizat, recent, străpungerea suitorului de aeraj din culcușul stratului 5, între orizonturile XIV B și XIV A blocul I. Lucrarea a fost finalizată la termenul planificat prin preliminar. Terminarea lucrării miniere amintite asigură continuitatea execuției lucrărilor de deschidere a aripei estice a blocului I, sectorul II, la noul orizont — XIV B, iar apoi, din acestea, a lucrărilor de pregătire a stratelor subțiri, pentru început a stratului 13, și, peste cîteva luni, trecerea în exploatare a rezervelor de cărbune cantonate în acest bloc. •Lucrarea respectivă, devenită pentru moment principala cale de aeraj a orizontului XlV B, creează condiții de microclimat optime în lucrările ce urmează a se săpa în continuare și favorizează astfel obținerea u- nor viteze de avansare sporite.

Front de lucru 
pentru anul viitorIn cartierul Aeroport din Petroșani a început, organizarea de șantier în vbderea construirii unui nou bloc de locuințe, M-l. Obiectivul a- tacat constituie front de lu- cru; pentru anul viitor’' ceea ce va îngădui predarea unui număr de 32 apartamente din planul fizic al anului 1974 încă din primul trirties- tru.O caracteristică aparte a noului edificii, este faptul că întregul parter vș fj ’ b- cupat de unități comerciale. In felul acesta se' răspunde nemijlocit unor nevoi reale, apărute odată cu extinderea noului, cartier petroșănean.

Utilaje 
destinate

/, ■■■ & " &'"(r

transportului 
subteran a

De la Galați, elicopterele surv< lează cîmpia bogată a Dunării și Șiretului. îndrep- tîndu-se spre Brăila oraș multisecular, astăzi important centru economic, social și politic al țării.Elicopterul cu care a călătorit tovarășul Nicolae Ceaușescu aterizează în zona de nord-est a municipiului — pe stadionul Progresul. Un mare număr de cetățeni au venit aici pentru a-1 saluta pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, vizita sa în Brăila constituind pentru fiecare un moment de sărbătoare.In întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, se aflau tovarășul Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R. și membrii Comitetului județean de partid, Marcel Andreescu, prim-secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R., primarul orașului, și alți reprezentanți ai organelor locale de partid, de stat ti organizațiilor obștești.In numele comuniștilor,tuturor locuitorilor județului, tovarășului Nicolae Ceaușescu ti sînt adresate calde urări de bun venit.Se aclamă entuziast — „Ceaușescu-P.C.R., Ceaușescu și poporul".O gardă militară, alcătuită din ostași ai forțelor armate,

luptători ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de o- noare.In spiritul tradiționalei ospitalități brăilene, conducătorului partidului și statului i se oferă flori, pîine și sare.Răspunzînd invitației gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți se îndreaptă spre primul obiectiv al vizitei de lucru de la Brăila — Uzina de utilaj greu „Progresul".Pe străzile orașului domnește o atmosferă de puternică însuflețire. Zeci de mii de cetățeni. tineri și vîrstnici, au ieșit în rului Dintr-o varășul răspunde țiilor.
întîmpînarea secreta- general al partidului, mașină deschisă, to- Nicolae Ceaușescu prietenește aclama-

★

ȘIal a treia oară, în ul- tovarășul NicolaePentru timii ani, Ceaușescu este oaspetele constructorilor de mașini brăi- leni. Miile de muncitori, ingineri, tehnicieni, elevi ai școlii profesionale, cadre ale întreprinderii, conducătorului partidului statului o entuziastă primire.La intrarea în uzină, con-
elevi viitoare facȘi

ducătorii de partid și de stat sînt întâmpinați de Ion A- vram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, de reprezentanți ai Consiliului de conducere, ai comitetului de partid. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, - ceilalți conducători de partid și de stat sînt invitați să viziteze cel mai nou obiectiv al întreprinderii — fabrica de excavatoare hidraulice. In fața unei machete, inginerul Gheorgh^ Munteanu, directorul general al întreprinderii, informează pe conducătorul partidului și statului despre modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite cu prilejul vizitei făcute aici în mai 1970, privind dezvoltarea întreprinderii, diversificarea și ridicarea parametrilor calitativi ai poduselor.Graficele tovarășului sintetizează dentă a producției întreprinderii atît din punct de vedere cantitativ, dar mai ales al diversificării și calității utilajelor. Producția de excavatoare din acest an, de pildă, înregistrează o creștere 67,2 la sută față de cea 1971.Se vizitează apoi hala montaj a excavatoarelor. Muncitorii, tineri și vîrstnici fac secretarului general al partidului o caldă primire, ex- primîndu-și cu însuflețire bucuria de a-1 avea în mijlocul lor vizitînd din nou uzi-

ce sînt prezentate Nicolae Ceaușescu evoluția ascen-
de dinde

na lor. TovarășulCeaușescu se oprește în fața unui stand de probe, unde este supus încercărilor motorul hirostatic lent, realizare a specialiștilor fabricii, care prezintă o deosebită importanță din punct de vedere tehnic și economie, secretarul general al partidului felicită pe inginerul Constantin Aramă, autorul proiectului noului tip de motor, îi urează noi succese. In continuare, secretarului general îi sînt prezentate o serie de piese obținute cu ajutorul unora dintre cele mai noi tehnologii între care turnarea în forme nisipuri peliculizate, care la reducerea consumului metal și manoperă.Pe parcursul vizitării hale, tovarășul Ceaușescu trasează conducerii întreprinderii de a folosi mai eficient întreaga suprafață construită. Secretarul general al partidului remarcă faptul că în hală sînt instalate un număr mai marq de poduri rulante decît necesită procesul tehnologic montare a excavatoarelor, varășul Nicolae Ceaușescu re conducerii unității să tocmească un normativ vind folosirea eficientă cestor instalații, și cele sînt in plus să fie puse la dispoziția altor întreprinderi.

Nicolae

de ducdenoii Nicolae sarcina

de To- ce- în- pri-a a- care
(Continuare in pag. a 2-a)

Cuvîntarea 
tovarășului 

Nicolae
Ceaușescu 

la adunarea 
populară 

din Brăila
(In pag. a 3-a)

O activitate de mare însemnătate în desfășurarea în bune condițiuni a procesului de producție din u- nitățile miniere o constituie transportul subteran. A- sigurarea continuității acestuia, evitarea stagnărilor în fluxul producției reprezintă o garanție sigură că rodnicia muncii din abataje se va valorifica în cele mai bune condițiuni.In acest cadru se remarcă numărul mare de utilaje de transport pe care întreprinderea de utilaj minier Petroșani le-a pus în ultimul timp la dispoziția u- nităților miniere. Minerii' Văii Jiului dispun de încă 21 de transportoare TR-2 cu înălțătoare care vor contribui la evacuarea în bune condițiuni a producției a- batajelor. De asemenea, pentru realizarea în bune condițiuni a transportului pe galerii s-au produs un culbutor de 2 000 de litri, un convoi de cărucioare, două instalații de împins etc.. Transportului pe verticală îi sînt destinate o colivie cu patru, etaje, cinci dispozitive de legare a cablurilor. 16 molete cu diametrul de 800 mm.
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Terminologia 
educației fizice

A sosit luni și a fost 
pusă în vînzare la 
librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani o 
carte utilă în primul 
rind amatorilor de 
sport, dar și tineri
lor și vîrstnicilor ca
re vor să cunoască și 
să aplice în viața de 
toate zilele precep
tele educației fizice 
elaborate pe baze ști
ințifice. Este vorba 
de lucrarea intitula
tă „Terminologia e- 
ducației fizice" a- 
părută- în editura 
„Stadion".

DrumețieCu cîteva zile în urmă, pionierii clasei a Vl-a A de la Școala generală nr. 1 Vulcan, conduși de prof. Dorina au organizat curs de ristică jurimile can. Pe seu, clasei a la aceeași însoțit de prof. 
neliu Vulpe' au cut o drumeție plăcută. Pionierii au a- dunat plante și fructe de pădure, diferite specii de insecte.

Rusu, un con- orientare tu- prin împre- cabanei Vul- același tra- detașamentul VlI-a B, de școală, Cor- fă-

Seară literară
Astă-seară, la bi

blioteca căminului

fir
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Despre comunistul Gheorghe Toader de la atelierul e- lectric al minei Lupeni se spune că este unul din destoinicii electricieni pe care îl caracterizează conștiinciozitatea, cunoașterea și operativitatea.Iată-1 în imaginea noastră reglînd releele termice și e- lectromagnetice ale unui întrerupător A. G. cu protecție mărită. Foto : Ion LICIU
în ziarul nostru de mîlne, pagina
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cultural din Jieț va 
avea ioc o seară li
terară. Iubitorii lite
raturii din localitate 
vor audia o recen
zie cu aprecieri a- 
supra romanului ro
mânesc contempo
ran, după care vot 
urma discuții 
pra recentelor
riții editoriale din a- 
cest gen literar.
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2 MIERCURI, 10 OCTOMBRIE 1973
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN MUNICIPIILE GALAJI Șl BRĂILA
(Urmare din pag. 1)Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, trece apoi în revistă garda de onoare.Grupuri de furnaliști, oțe- lari, tinere bobinatoare, pionieri oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, buchete de flori, tradiționala pîine și sare.Ea intrarea în Combinatul siderurgic, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpi- nați de ministrul industriei metalurgice, Nicolae Agachi, de membri ai conducerii marii unități industriale, de un mare număr de muncitori, tehnicieni și ingineri care își manifestă nețărmurita bucurie a reîntîlnirii cu secretarul general. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători răspund cu aceeași căldură manifestației de simpatie.Gazdele îi conduc apoi pe înalții oaspeți în incinta Combinatului. Directorul general al acestei mari unități industriale, Ion Potoceanu, informează despre stadiul actual al diferitelor obiective, despre ritmul de dezvoltare a u- riașului complex industrial pentru care — în actualul cincinal — se fac mari eforturi materiale din partea statului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți sînt invitați a- po: să cunoască la fața locului unele dintre cele mai recente obiective aliniate la startul producției.Un prim popas are loc la uzina cocsochimică Aici. în fața unor machete și schițe, directorul general al combinatului conturează prin cîte- va date sugestive dimensiunile atinse în producție pe a- ceastă mare platformă siderurgică.In cadrul dialogului de lucru sînt abordate la început u- nele din preocupările principale ale siderurgiștilor, pe primul plan al analizei aflîn- du-si- probleme legate de sporirea producției de oțel, prin creșterea indicelui de utilizar re a agregatelor, concomitent cu reducerea consumului de cocs, în condițiile integrării fluxului tehnologic în toate procesele sale principale — de la asigurarea de materii prime pînă la cercetare și proiectare, inclusiv valorificarea superioară a subproduselor rezultate în diferite etape de elaborare a cocsului și metalului.In acest context, gazdele informează despre stadiul îndeplinirii indicațiilor primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu în timpul vizitelor anterioare sau cu alte prilejuri, care au stimulat' energia creatoare a siderurgiștilor în direcția rezolvării unor probleme complexe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, abordează împreună cu reprezentanții combinatului siderurgic și ministrul industriei metalurgice problemele legate de dezvoltarea acestui important centru industrial. întrebările și observațiile secretarului general al partidului vizează cu precădere necesitatea asigurării unei producții corespunzătoare de cocs în strînsă corelare cu perspectivele creșterii producției de metal In această ordine de idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra folosirii intensive a terenurilor, nivelul de 83 la sută atins demostrînd că sînt în continuare posibilități, noi rezerve în direcția folosirii judicioase a resurselor.Discuția inițiată pe această temă de tovarășul Nicolae Ceaușescu aduce în centrul analizei aspecte a- le dezvoltării uzinei cocso- chimice, în cadrul căreia, în colaborare cu industria poloneză de specialitate, s-au realizat două noi baterii de cocs. In centrul atenției, în această ordine de idei, se află probleme legate de îmbunătățirea calitativă a cocsului. Dispu- nînd de utilaje necesare, aici se poate realiza prelucrarea oricărui tip de cărbune, atît din țară, cît și din import. Gazdele informează despre realizările obținute în acest do meniu, dăugînd, totodată, că în paralel au ajuns la soluții ingenioase, care permit valorificarea în cantități tot mai mari a subproduselor rezultate din cocsificarea cărbunelui.Apreciind realizările obținute în direcția producției de cocs și a valorificării subproduselor rezultate, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage, totodată, atenția asupra gospodăririi judicioase a cocsului, cu atît mai mult, cu cît, în viitor combinatului îi revine sarcina de a spori cantitățile de metal livrate economiei noastre.încheind examinarea problemelor legate de sporirea producției de cocs, dialogul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu factorii de răspundere ai combinatului siderurgic și conducerii ministerului de resort continuă în sectorul oțelărie.Vizitarea șantierului este precedată de examinarea direcțiilor de realizare a etapei finale de dezvoltare a combinatului.In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage din nou atenția asupra necesității reexaminării amplasamentelor prevăzute pentru dezvoltarea cocseriei, astfel ca aceasta să asigure necesarul pentru un 

velum de 10 milioane tone da 

oțel. In acest fel, pînă la elaborarea proiectelor și începerea lucrărilor la noul combinat siderurgic, prevăzut a se construi, siderurgiștii de la Galați vor trebui să contribuie la acoperirea necesităților economiei noastre printr-o producție de oțel sporită, pentru care sînt întrunite condiții optime de eficiență : utilitățile existente, cadre bine calificate, experiență bogată.Avîndu-se în vedere aceste cerințe, gazdele solicită concertarea eforturilor, atît ale lor, cît și ale constructorilor de utilaje siderurgice, care a- similează în prezent converti- zoare și alte agregate siderurgice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, trasează conducerii ministerului sarcina examinării acestei probleme în vederea urgentării livrărilor de instalații.Vizitarea șantierului oțelă- rlei permite să se constate a- vansul mare înregistrat de către constructori. Pe acest temei, tovarășul., Nicolae Ceaușescu își exprimă convingerea că oamenii muncii din combinatul siderurgic și uzinele cu care colaborează vor depune toate eforturile pentru ca noua oțelărie să intre în funcțiune în cinstea celei de-a 30-a aniversări a zilei de 23 August, și nu la sfîrșitul uului viitor, așa cum era pr văzut inițial. Această chem re a secretarului general al partidului, găsește un larg e- cou în rîndul siderurgiștilor. care exprimă hotărîrea de a nu precupeți nimic pentru a cinsti așa cum se cuvine încrederea cu,care sînt onorați.Sarcinile trasate de secretarul general al partidului pun. de asemenea, în atenția Ministerului Industriei Meinlur- gice problema creșterii capacități' turnătoriei de fontă și oțel a combinatului în vederea satisfacerii cerințelor de metal și ale altor ramuri industriale, atît a celor din iudeț, cît și din alte părți ale țării.La sfîrșitul vizitei în combinat, secretarul general al partidului își ia un călduros bun rămas de la harnicii si- derurgiști, urîndu-le noi succese în muncă, multă sănătate și fericire.Părăsind combinatul, adevărată navă-amiral a siderurgiei noastre, coloana de mașini se îndreaptă, prin partea de sud spre oraș.De-a lungul întregului parcurs, gălățenii, veniți cu mic cu mare în întâmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ovaționează puternic pe secretarul «general al partidului.Momente de puternică manifestare a sentimentelor de dragoste și stimă față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru sînt prilejuite, de asemenea, de vizita la șantierul naval, care a a- niversat opt decenii de la înființare. La sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid • și de stat, miile de constructori navali gălățeni fac o caldă și entuziastă primire, scan- dînd minute în șjr „Ceaușescu- P.C.R.", agitînd stegulețe roșii și tricolore. înalții oasoeți sînt întîmpinați de tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, de reprezentanți ai' '-"lui naval.Inginerul Panait Melisara- tos, directorul general al Centralei industriale navale, a- dresează oaspeților dragi un călduros bun sosit și îi invită să viziteze șantierul naval. Un grup de fete înmînează tovarășului Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat, buchete de flori și insigna jubiliară, avînd gravate un cargou și datele : 1893—1973.Primul popas se face la cala de lansare de la Dunăre, unde se află în construcție clteva dintre cele mai noi tipuri de nave. Gazdele invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat, să urce pe unul din cargourile de 18 000 tdw, gata pentru a pleca în probe de marș, care 1 fost livrată Indiei. în cadrul cooperării cu această țară. Comandantul și echipajul militar al navei prezintă onorul șefului statului român, alătu- rînd omagiul lor caldei primiri a constructorilor navali. Sînt vizitate principalele compartimente ale acestei nave. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază performanțele navei vizitate, gradul ridicat de confort al comnartimentelor destinate echipajului. Este al treilea tip de navă dintr-o serie de comenzi pentru exportul în diferite țări con^, struite în anii . actualului cincinal. Alte noi tipuri de vase maritime. între care un cargou de 40 000 tdw. conturate deja pe planșetele pro- iectanților. urmează să intre în execuție pe acest șantier. La întrebările privitoare la realizarea unor cargouri de o mare complexitate tehnică, secretarul general al partidului este informat că o bună parte din echipamentele navelor sînt fabricate în uzinele românești, chiar la Galați, fiind în curs de realizare una din prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cea privind asimilarea de noi mecanisme și utilaje de înaltă tehnicitate, menite să asigure reducerea într-o măsură din ce în ce mai mare a efortului valutar al statului.Reamintim preocupările mai vechi ale specialiștilor șantierului privind realizarea unor elice de nave, gazdele 

arată că, în prezent, se asigură elice de înaltă calitate pentru toate tipurile de nave aflate în fabricație.Un fructuos dialog se poartă în fața machetei care, în mod sugestiv, înfățișează imaginea dezvoltării șantierului naval, perspectivele ce se creează prin realizarea noilor investiții destinate înfăptuirii programului prioritar de construcții navale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de situația proiectării primei nave de 150 000 tone. Luînd cunoștință de stadiul preocupărilor în a- ceastă direcție atrage atenția asupra realizării a două tipuri principale — mineraliere și petroliere. Totodată, conducătorul partidului recomandă să se generalizeze cele mai moderne tehnologii de execuție a navelor, să se treacă într-un timp cît mai scurt la realizarea navelor contei- nerizate.Intr-un autentic spirit de lucru, care caracterizează vizitele secretarului general al partidului, sînt examinate Misibilitățile de realizare, intr-un timp cît mai scurt, a noilor capacități de producție. Se recomandă forurilor de resort să sprijine, cît mai concret și eficient, realizarea angajamentelor privind de- v.'nor.....  . I.. onne-re în funcțiune a principalelor obiective, cum sînt hala de asamblare a navelor de 4 500 tdw și hala de asamblare a bloc-secțiilor pentru navele de 25 000 tdw.Adresînd calde mulțumiri din partea muncitorilor și specialiștilor pentru sprijinul acordat și grija manifestată în vederea progresului industriei construcțiilor de nave românești, gazdele expun pe larg modul cum au înfăptuit indicațiile date de la ultima vizită și pînă in prezent în ceea ce privește introducerea metodelor și tehnologiilor moderne pentru ridicarea performanțelor tehnice și scurtarea duratei de execuție a navelor pe cală.Din întreaga desfășurare a vizitei, din discuțiile purtate cu constructorii navali a reieșit cu claritate necesitatea amplificării eforturilor pentru folosirea deplină a bazei tehnicO-materiale tot mai moderne de care dispune șantierul, în vederea trecerii într-un timp cît mai scurt Ia construcția navelor maritime de tonaj sporit, în condiții de eficiență economică ridicată, a extinderii, în acest scop, a colaborării cu celelalte șantiere navale ale țării, a cooperării între întreprinderile care concură la asimilarea în fabricație a echipamentelor și mecanismelor ne"°«are industriei navale românești. Recomandările secretarului generai al partidului au fost primite de constructori cu hotărîrea fermă de a le da viață. de a contribui cu toate forțele la realizarea cincinalului înainte de termen.In semn de înaltă prețuire și stimă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, gazdele îl roagă să primească în dar un frumos, album, reprezentînd istoria șantierului, precum și o machetă simbolică a tipurilor de nave construite aici, pe scara timpului.Luîndu-și rămas bun de la harnicii constructori ai șantierului naval, în uralele și ovațiile care răsună puternic, minute în șir, secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă spre fa-, leza Dunării, unde are loc mitingul oamenilor muncii din orașul Galați.
Adunarea festivă de ia Șantierele 

navale din Galați consacrată 
aniversării a 80 de ani de activitate

(Urmare din pag. 1)înmânate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Secretarul Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, a dat citire Decretelor Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prin care se conferă Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa I Șantierului naval din Galați, pentru contribuția deosebită adusă la .dezvoltarea construcției de nave in țara noastră și participarea activă a colectivului acestei întreprinderi la op ra de construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 80 de ani de activitate neîntreruptă a șantierului, precum și titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia de aur Secera și Ciocanul pentru merite deosebite în muncă și contribuția adusă la dezvoltarea construcției de nave, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înființarea Șantierului Naval Galați, unor cadre din această unitate industrială.De asemenea, prin Decret al Consiliului de Stat, pentru merite deosebite în muncă și contribuție adusă la dezvoltarea construcției de nave au fost conferite Ordinul „23 August" clasa I to

Cuvîniarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)angajamentele asumate la Conferința Națională de multe organizații de partid, printre care și de organizația de partid din Galați, de a realiza cincinalul mai devreme se îndeplinesc cu succes, că stă în puterea noastră de a înfăptui în mai puțin de cinci ani planul cincinal, de a asigura creșterea mai rapidă a bogăției naționale, a bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze prelungite, urale, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“).De' altfel, în județul Galați planul pe nouă luni a fost realizat în proporție de 101,5 la sută, — județul dumneavoastră aducînd astfel o contribuție însemnată la înfăptuirea cu succes a întregului cincinal.Am vizitat șantierele navale, am văzut atît realizările în construcțiile de nave, cît și e- forturile ce se fac pentru terminarea la timp a investițiilor, deci pentru a crea condiții în vederea realizării programului de construire a navelor mari. Doresc să-mi exprim convingerea că muncitorii. inginerii, tehnicienii, întregul colectiv al Șantierelor Navale Galați vor considera acordarea acestor înalte distincții, aprecierile pentru activitatea lor ca un imbold de a munci și mai bine, de a înfăptui la timp toate sarcinile ce le au, în toate domeniile de activitate, — atît al producției. al investițiilor, al productivității muncii, — că vor face în așa fel, încît șantierele navale să ocupe un loc important în industria românească, în înfăptuirea planului cincinal. (Aplauze puternice, urale, se scandează „Ceaușescu - P.C.R.").In dimineața acestei zile am vizitat și Combinatul Siderurgic Galați. Am constatat și a- ici, cu multă bucurie, succe-

(Urmare din pag. 1)Gazdele informează pe oaspeți că răspunzînd sarcinii trasate de partid tuturor constructorilor de mașini din țară privind reducerea consumului de metal, gospodărirea judicioasă a acestei materii prime, colectivul fabricii a reușit ca prin asimilarea de noi produse și extinderea tehnologiilor avansate să obțină însemnate economii de metal. Față de primul tip de rulou compresor, de pildă, cele care se fabrică astăzi se realizează cu un consum de metal mai mic cu două tone pe produs. In contextul preocupărilor pentru economisirea metalului, directorul întreprinderii arată că, dacă siderurgiștii ar trece la laminarea șenilelor, care în prezent sînt realizate prin turnare, ar putea fi obținută o e- conomie de 230 kilograme metal la fiecare excavator, precum și diminuarea manoperei. Secretarul general al partidului recomandă ministrului industriei siderurgice, 

varășului Panait S. Melisaratos, director general al Centralei industriale navale Galați, Ordinul Muncii clasa I tovarășului Ioniță St. Nicolae, electrician, șef de brigadă la Șantierul Naval Galați, Ordinul Muncii clasa a II-a tovarășilor : loan Gh. Drașovean, inginer, director general-adjunct al Centralei industriale navale Galați și director al Șantierului Naval Galați, Ștefan St. Drugescu — inginer, director al Oficiului Import-Export Galați. Vasile N. Gîță, mecanic montor.Prip același decret au fost conferite alte 39 de ordine și 59 de medalii ale Republicii Socialiste România u- nor muncitori’, maiștri, tehnicieni, ingineri, economiști și funcționari ai Șantierului Naval.In continuare au luat cuvîntul Panait Melisaratos, directorul general al Centralei industriale navale, Gheorghe Luptea, Erou al Muncii Socialiste maistru la Șantierele Navale, și Alexandrina Andronic, economist la Șantierul Naval.In aplauzele puternice ale mulțimii, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al partidului este sv liniată cu vii și îndelungi a- plauze. Toți cei prezenți scandează numele conducă

sele obținute îp realizarea planului de producție. M-a bucurat nespus de mult faptul că, pe primele 9 luni, s-a recuperat nerealizarea la oțel din a- nul 1972, și s-a dat chiar o a- numită cantitate în plus, e- xistînd condiții ca, pînă la sfîrșitul anului, Combinatul Siderurgic Galați să se prezinte cu cîteva zeci de mii de tone realizate suplimentar, peste plan. M-a bucurat, de asemenea, realizarea în bune condițiuni a investițiilor la cocserii, faptul că ele lucrează cu rezultate bune. Aș dori să folosesc acest prilej — și sper că tovarășii de la șantierul naval vor fi de acord cu mine —, pentru a felicita și pe tovarășii de la Combinatul Si- deruigic pentru realizările obținute.De altfel, aș dori să felicit pe toți oamenii muncii din Galați pentru rezultatele obținute pe primele nouă luni în acest an și să le urez tuturor noi și noi succese!. (Aplauze puternice, urale, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“).Dragi tovarăși,Avem, într-adevăr, rezultate bune în toate domeniile de activitate. Știm, însă, că sînt încă multe de făcut pentru a înfăptui în bune condițiuni planul cincinal, și mai cu seamă pentru a realiza programul trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională cu privire la făurirea, societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Ceea ce am realizat până a- cum ne dă încrederea deplină că stă în puterea poporului nostru, în frunte cu clasa muncitoare, sub ■ conducerea comuniștilor, de a realiza a- cest program, de a asigura triumful societății socialiste multilateral dezvoltate, trecerea la înfăptuirea celei mai înaintate societăți din lume — a societății comuniste — în
V i z i tprezent la vizită, să analizeze posibditățile de realizare a propunerii constructorilor de mașini brăileni.Pe platoul de încercare a produselor are loc apoi o demonstrație cu cele mai noi tipuri de utilaje de construcție, mașini de înaltă productivitate și tehnicitate.Apreciind largile domenii în care poate fi utilizat încărcătorul cu pneuri cu roțile blocate — produs distins cu premiul 3 pe țară pentru originalitate cu prilejul expoziției organizate în Capitală de Ziua constructorilor de mașini —, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată necesitatea introducerii lui de urgență în fabricația de serie.Luîndu-și rămas bun de la constructorii de mașini, urîndu-le noi succese în muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă spre o altă unitate economică a Brăilei — Șantierul naval.La Șantierul naval vizita are loc într-un moment deosebit — lansarea Ia apă a celui de-al II-lea cargou de 4 500 tdw.

torului iubit al poporului, care, și cu acest prilej, a a- bordat probleme de o deosebită însemnătate pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru îndepl nirea marilor obiective în- suflețitoare puse în fața întregii națiuni de cel de-al X-lea Congres și de conferințele naționale ale partidului.Adunarea festivă a luat sfîrșit. Din zecile de mii de piepturi ale celor prezenți izbucnesc din nou urale, îj delungi aplauze. In entuziasmul general, tovarășul N;colae Ceaușescu își ia rămas bun de la cetățenii o- rașului.întreaga masă de oameni manifestă entuziasm față de partid, față de secretarul său general, exprimîndu-și cu putere hotărîrea de a înfăptui neabătut politica înțeleaptă internă și externă a Partidului Comunist Român, militînd neobosit pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Domnește o atmosferă sărbătorească. Pe fluviu, numeroase nave au arborat marele pavoaz. Sirenele salută prelung, ca, un ecou, u- nindu-și glasurile lor urale- ior ce izbucnesc necontenit dm piepturile miilor și miilor de locuitori ai orașului.

România! (Aplauze puternice, urale prelungite).Ca urmare a rezultatelor obținute în dezvoltarea economiei naționale am înfăptuit și înfăptuim în bune condițiuni programul stabilit de Congresul al X-lea cu privire la creșterea veniturilor oamenilor muncii, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. După cum știți, începînd din această toamnă are loc o nouă majorare de salarii, iar în 1974—1975 va veni o altă majorare care va asigura înfăptuirea sarcinii prevăzute de a realiza creșterea cu peste 20 la sută a veniturilor reale ale tuturor oamenilor muncii. Facem totul pentru ca, pe măsura sporirii bogăției naționale, să asigurăm ridicarea bunăstării poporului, atît prin creșterea salariilor reale, cît și prin dezvoltarea de construcții de locuințe, școli, spitale, prin măsuri de asistență socială, de asigurare a ajutorului pentru copii, a pensiilor și alte asemenea măsuri, care toate la un loc, sînt chemate să asigure poporului nostru — constructor al socialismului — condițiuni pentru a duce o viață tot mai bună, mai îmbelșugată, însăși, Galațiul, care an de an se înnoiește prin construcția a mii și mii de noi apartamente, este o dovadă elocventă a felului în care se înfăptuiește politica partidului nostru în domeniul crește- • rii bunăstării întregului popor. De altfel, tot ceea ce facem, însăși esența socialismului, este de a asigura bunăstarea și fericirea omului. Facem totul ca poporul, constructor al socialismului, să poată fi pe deplin stăpîn pe toate bogățiile naționale, să participe activ la întreaga conducere a societății noastre socialiste, să poată duce o viață tot mai demnă, tot mai fericită. Tocmai în a-
a 1 a BMiile de constructori de nave aflați pe șantier, precum și familiile multora dintre ei, venite să întîmpine pe conducătorul partidului și să participe, potrivit tradiției, la ritualul „botezului apei" al navei „Azuga“ fac secretarului general al partidului o primire entuziastă. Uralele și ovațiile nu contenesc.Secretarul general al partidului este întîmpinat de Panait Melisaratos directorul Centralei industriale navale Galați, și Anton Praisler, directorul Șantierului naval Brăila, care îl invită să participe la ceremonialul lansării la apă a navei.Un moment emoționant. La rugămintea gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală și, potrivit tradiției, sticla de șampanie se sparge de corpul navei. O puternică explozie de urale, cărora li se adaugă glasurile sirenelor vapoarelor ancorate în port, marchează, începutul de drum al acestui nou mesager al industriei românești.Directorul șantierului prezintă apoi tovarășului Nicolae Ceaușescu dinamica dezvoltării acestei unități, perspectivele de viitor.Sînt prezentate apoi machetele cargourilor în construcție, a celor care se vor realiza în următorii ani, precum și a remorcherului — împingător de1 640 CP, dotat cu motor Diesel realizat de Uzinele „23 Au- gust“ din București, care poate deplasa șase șlepuri a cîte2 000 de tone fiecare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă constructorilor de nave să sporească construcția acestui tip de remorcher deosebit de rentabil.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ministrului de resort, condu- 

ceasta constă, pînă la urmă, scopul final al orînduirii pe care noi o edificăm! Facem totul ca, an de an, și în a- cest domeniu al ridicării nivelului de trai, poporul nostru să obțină rezultate cît mai bune. (Aplauze, urale puternice, se scandează „Ceaușescu și poporul").Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne în mod constant de dezvoltarea cu succes a construcției orînduirii noi, de înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului, nu uităm nici un moment că succesul nostru este determinat și de dezvoltarea solidarității cu celelalte țări socialiste, de întărirea colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. De aceea, partidul, guvernul Republicii noastre, desfășoară o largă activitate pentru dezvoltarea și întărirea colaborării și solidarității pe plan internațional.Sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a ne aduce contribuția la înfăptuirea u- nei lumi mai bune, mai drepte, în care fiecare națiune să- și poată concentra eforturile în direcția dezvoltării sale, fără teama vreunei agresiuni sau a vreunui amestec din afară. (Aplauze puternice, se scandează ,,Ceaușescu-P.C.R.“.Vizita pe care am făcut-o recent în mai multe țări ale Americii Latine a constituit încă o expresie a acestei preocupări continue a României socialiste de a extinde relațiile de colaborare cu toate statele care luptă pentru dezvoltarea lor economico-socia- lă independentă. Ea a fost o ilustrare minunată a felului în care poporul nostru acționează pentru dezvoltarea solidarității internaționale, știind că numai această uni-

cerii Șantierului naval Brăila, să urmărească cu atenție realizarea în termen a lucrărilor de extindere și modernizare a șantierelor navale, de îndeplinire a întregului program de dezvoltare a construcțiilor de nave.In aplauzele și uralele mulțimii, oaspeții își iau rămas bun de la constructorii de nave brăileni, îndreptîndu-se către centrul orașului.
★La sediul Comitetului județean de partid, în fața u- nei machete a municipiului Brăila, tovarășul Nicolae Ceaușescu are o discuție cu edilii orașului asupra preocupărilor pentru sistematizarea acestui important centru- port la Dunăre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază preocupările pentru păstrarea vechii sistematizări a orașului — unică în felul său — cu străzi ce converg toate spre Dunăre — subliniind că înfăptuirea sarcinilor Congresului al X-lea al P.C.R. va asigura, totodată, și o dezvoltare mai rapidă a construcțiilor de locuințe și social-culturale în Brăila.
★In entuziasmul general al locuitorilor Brăilei, coloana o- ficială străbate din nou orașul, îndreptîndu-se spre piața Lenin, unde zeci de mii de cetățeni s-au întrunit pentru a participa la o însuflețită adunare populară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, este întîmpinat cu nesfîrșite urale și aclamații. Cetățenii orașului trăiesc din nou cu e- moție clipele reîntîlnirii cu cel mai îndrăgit fiu al națiunii noastre, a cărui activitate neobosită, creatoare, în frun-

tate a tuturor popoarelor care doresc să se dezvolte liber și independent, să-și făurească o viață pe măsura dorinței și a posibilităților lor, asigură cu adevărat condiții pentru o pace trainică în întreaga lume. De aceea, am remarcat cu multă satisfacție aprecierile de care poporul român se bucură în America Latină, ca și pe alte continente. Am constatat cît de mulți prieteni avem în întreaga lume, — și aceasta ne dă tăria și încrederea că politica noastră internă și internațională, politică marxist-leninistă, este o politică justă, care corespunde atît intereselor întregii națiuni, cît și cauzei generale a socialismului, a progresului social și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice, urale). iDoresc, în încheiere, să u- rez încă o dată tuturor oamenilor muncii de la șantierele navale și de la celelalte întreprinderi din Galați, tuturor cetățenilor municipiului și județului Galați succese tot mai mari în activitatea viitoare 'Avînd în vedere că tovarășii de la șantierul naval ne-au vorbit că vor pune în construcție nava de 40 000 de tone, aș dori să exprim speranța că ne vor da prilejul să venim cît mai curînd la lansarea ei și cu acest prilej, să a- cordăm șantierului titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și, bineînțeles, și acelor ingineri, muncitori și tehnicieni care vor contribui, în mod deosebit, la realizarea navei. (Aplauze puternice, urale).Vă doresc tuturor, multă sănătate și multă fericire 1 (A- plauze puternice, prelungite : cei prezenți la adunare ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

tea partidului și statului, constituie pentru întregul popou un înalt exemplu.Se aclamă puternic„Ceaușescu — P. C. R.“,„Ceaușescu — P. C. R.“,„Ceaușescu și poporul", „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“.Adunarea populară a fost deschisă de tovarășul Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean de partid Brăila.Au luat apoi cuvîntul maistrul Gheorghe Bratosin, de la uzina „Progresul", Erou al Muncii Socialiste, profesoara I'lorica Grincu, directoarea grupului școlar de chimie, și ing. Anton Praisler, directorul șantierului naval.In aplauzele și aclamațiile entuziaste ale zecilor de mii de participanți la adunarea populară a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată în repetate rînduri de puternice aplauze și urale, ce exprimau hotărîrea nestrămutată a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii de pe meleagurile brăilene, de a face totul pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal, pentru a spori contribuția la amplul efort pe care îl face întregul partid pentru dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii.Reportajul vizitei a fost realizat de :Ion MARGINEANUA. IONESCUC. BORDEIANUN. DASCALESCU Gh. BRATESCU M. IONESCU P. UILACAN C. ZLAVOG



MIERCURI, 10 OCTOMBRIE 1973 Steagul roșu

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la adunarea populară din BrăilaDragi tovarăși, adresez prezențiDați-mi voie să vă dumneavoastră celor la această adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului și județului Brăila un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului, a Consiliului de Stat, a guvernului și din partea mea personal. (Aplauze puternice, urale. Se scandează „Ceaușescu- P.C.R.").In vizita scurtă pe care am făcut-o în municipiul Brăila, am fost la uzinele „Progresul" — de fapt la una din fabricile noi de excavatoare — și am constatat cu multă satisfacție că programul de modernizare a excavatoarelor, de însușire a unor utilaje de înaltă tehnicitate se înfăptuiește cu succes. Am vizitat, de asemenea, Șantierul naval, în plină reconstrucție, — și mi-a făcut o deosebită plăcere să constat că programul de dezvoltare se realizează în bune condiții. In același timp, am constatat că oamenii muncii de la această întreprindere din Brăila realizează cu succes și programul de construcții navale, astăzi fiind lansată la apă una din navele de 4 500 de tone.Aș dori să adresez cele mai calde felicitări atît oamenilor muncii de la „Progresul", . cît și celor de la Șantierul naval, pentrii rezultatele obținute pînă acum și să le urez noi succese în activitatea lor. (Aplauze prelungite, urale).După cum cunoașteți, oamenii muncii din patria tră sînt angajați cu forțele în înfăptuirea gramului elaborat de greșul al X-lea și de rința Națională. Pe primii doi ani, planul a fost îndeplinit în bune condiții, iar pe nouă luni din acest al treilea an al cincinalului, planul oroduo- ției industriale s-a realizat cu o depășire de peste 1 miliard lei, industria dezvoltîndu-se ’itr-un ritm de 14,7 la sută, ’oate aceste rezultate obținute de clasa muncitoare, de muncite"'’' . *"’-"i<Uon!i și inginerii din industria noastră socialistă demonstrează realismul angajamentelor asumate la Congresul al X-Iea și la

noas- toate pro- Con- Confe-

Conferința Națională ale partidului de numeroase organizații de partid — printre care și cea din Brăila — de a realiza cincinalul într-un termen mai scurt. Realizările de pînă acum sînt o dovadă că este posibil ca sarcinile planului cincinal să fie realizate în mai puțin de 5 ani.Și oamenii muncii din Brăila au realizat planul pe primele 9 luni in proporție de 102,3 la sută, adueîndu-și astfel contribuția la succesele generale obținute de poporul nostru în înfăptuirea prevederilor privind dezvoltarea producției industriale în a- ceastă perioadă. Pentru realizările pe care le-ați obținut, dragi tovarăși din Brăila, țin să vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii brăileni felicitări și urări de noi succese. (Aplauze prelungite, urale. .CeaușescuIn cursul două uzine pre necesitatea înfăptuirii cu mai multă consecvență a măsurilor de ridicare a nivelului tehnic al producției, de perfecționare a tehnologiilor, de realizare în mai bune condiții a investițiilor, de creștere a productivității muncii și a altor măsuri trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, prevăzute în plan, de care depinde înfăptuirea întregului program de dezvoltare a patriei noastre socialiste. Nu doresc să insist acum, la această adunare, asupra lor; sînt convins că oamenii muncii din Brăila, ca, de altfel, toți oamenii muncii din noastră, vor face totul a realiza în cele mai condiții programul de producției, pentru nivelul tehnic și cali- producției, pentru a prețul de cost și a ob- producție mai mare, ca- creșterea naționale, a bună- fericirii întregului

Se scandează:- P.C.R.**).vizitei la cele am discutat des-

patria pentru bune creș- a

naționale, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Tot ceea ce facem este îndreptat tocmai spre a asigura bunăstarea o- mului, a crea condiții ca omul societății noastre socialiste să beneficieze din plin de tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră. Ne preocupăm constant de a asigura participarea largă a maselor populare, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, pornind de la ................................................duirii decît te a pe destinele sale, făurește viitorul așa cum dorește el. (Aplauze puternice : se scandează „Ceaușescu și poporul"; „Ceaușescu- P.C.R.").însăși Brăila constituie un exemplu al preocupării permanente a partidului și statului de a asigura îmbunătățirea condițiilor de locuit, o dată cu bunăstarea materială și spirituală a întregului popor. Cu 4 sau 5 ani în urmă, în orașul Brăila se construiau circa 500 de apartamente ; a- nul acesta se vor construi aici 2 000. Desigur, știu că necesitățile sînt încă mari, că va trebui să facem în următorii ani eforturi și mai mari pentru a construi mai mult, sa- tisfăcînd în acest fel într-o tot mai largă măsură necesitățile de locuințe pentru oamenii muncii din Brăila, Fiți siguri, tovarăși, că, înfăptuind programul trasat de Congresul al X-lea, vom asigura dezvoltarea mai rapidă și în Brăila a construcției de locuințe și de alte așezăminte social-culturale ! (Aplauze puternice, urale prelungite).

faptul că făurirea orîn- socialiste nu poate fi rodul creației conștien- poporului însuși, stăpîn care își îl

tere a ridica tatea reduce ține o mai bună, mai ieftină lea sigură pentru bogăției stării și nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).Cunoașteți preocupările permanente ale partidului și guvernului de a asigura, pe măsura dezvoltării economiei

Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne de dezvoltarea patriei noastre, de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, acționăm totodată pentru extinderea colaborării cu toate țările socialiste, cu țările care luptă pentru dezvoltarea lor econo- mico-socială independentă, cu toate popoarele lumii, punînd la baza relațiilor noastre internaționale egalitatea în

drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî destinele corespunzător voinței sale, fără nici un amestec de afară. (Aplauze puternice urale).Sprijinim activ lupta popoarelor care se ridică împotriva dominației străine, a colonialismului și lismului, pentru națională deplină, nunțăm ferm împotriva ’ politicii imperialiste de forță și dictat — și considerăm că e necesar să se unească eforturile tuturor popoarelor pentru triumful politicii noi, pentru colaborare și egalitate în drepturi între toate poarele lumii. (Aplauze puternice, prelungite).Am constatat și în cursul vizitei pe care am făcut-o recent în mai multe țări din A- merica Latină că această politică a țării noastre se bucură de adeziunea generală, că toate popoarele care luptă pentru dezvoltarea lor independentă sînt dornice de a face totul pentru a se pune capăt vechii politici, pentru a conținu^ cursul destinderii, pentru a asigura posibilitatea fiecărei națiuni de a-și folosi forțele materiale și spirituale în scopul economico-sociale dente. urale,„Ceaușescu — P.C.R.“).In aceste împrejurări internaționale, cînd popoarele sînt angajate ferm pe calea luptei pentru o politică nouă, am aflat despre reluarea ostilităților militare în Orientul Mijlociu, care au dus deja Ia grave pierderi umane și materiale și care reprezintă un grav pericol pentru pacea nu numai din această zonă dar în întreaga lume. Iată de ce poporul nostru și-a exprimat deschis punctul său de vedere în legătură cu necesitatea de a se pune capăt acestui conflict. Este cunoscut că nu odată am subliniat că ținerea sub ocupație a teritoriilor arabe menține un teren veșnic de conflict, de război. Astăzi am aflat că aviația israeliană a bombardat Damascul, că o serie de personalității politice

neocolonia- eliberarea Ne pro-

po-

(Aplauzese il dezvoltării ? indepen- ; puternice, scandează :

israeliene declară că vor escalada acțiunile militare, in numele poporului roman, dezaprobăm aceste atacuri și declarații care pun în pericol pacea întregii omeniri ! Considerăm că este necesar să înceteze ostilitățile militare, să se acționeze pentru o soluție politică, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate ! plauze prelungite).In aceste' împrejurări ve, considerăm că toate poarele trebuie să-și ridice glasul pentru a cere aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate, retragerea trupelor israeliene din teritoriile . arabe ocupate și garantarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă, precum și rezolvarea situației populației palestiniene în conformitate cu năzuințele pentru a i se asigura o ță liberă, independentă, plauze puternice).România este ferm să continue cu toate sale — împreună cu poare — activitatea soluționarea problemelor tigioase dintre state pe calea pașnică și politică, să acționeze pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, pentru a asigura triumful în lume al politicii noi, de pace și colaborare — deoarece a- ceasta corespunde atît intereselor poporului nostru, cît și intereselor tuturor popoarelor lumii. (Aplauze puternice, urale. Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").In încheiere, doresc încă odată, dragi tovarăși brăileni, să vă adresez cele mai bune urări de succes în întreaga activitate pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului în industrie și în a- gricuitură, precum și în dezvoltarea invățămîntului, știin- * ței și culturii.Vă doresc multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze puternice, prelungite, urale. Cei prezenți Ia adunarea populară ovaționează cu căldură, minute în șir, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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In mijlocul naturii

sale, via- (A-hotărîtă forțele alte po- pentru li-

Cercul micilor naturaliști 
de la Casa pionierilor din 
Vulcan a organizat duminică 
o drumeție la Peștera Dracu
lui din apropierea Paroșeniu- 
lui. Cu acest prilej copiii au 
adunat flori, frunze și insecte 
pentru a avea material de 
prelucrat în zilele ploioase. 
La peșteră s-au. intîlnit cu 
detașamentul clasei a Vi-a C 
de la Școala generală nr. 5, 
condus de comandantul-in- 
structor Gheorghe Vladu, care s-a oferit să-i conducă pe 
micii naturaliști în peșteră. In bezna interiorului, pionie
rii au avut satisfacția de a 
face cunoștinfă cu... colegii 
lor, pionierii din Lupeni. In- 
tr-o poieniță însorită s-au în
trecut cu toții în diferite jo
curi pionierești: „lupta peste 
linie", „răsturnarea", „între
cere pe cărămizi", „aplecarea 
dificilă", „gustă mărul"

In aceeași duminică un alt 
grup mare de pionieri conduși 
de profesoarele Irina Sabău și Cecilia Ardeleanu au dru- 
mefit pe Valea Morii, orga-

nizînd trageri la tintă și dife
rite concursuri de istețime.

Cercul de turism înarmat 
cu busolă și hărți s-a deplasat 
pe pantele sudice ale masi
vului Vîlcan, unde noii în
scriși la acest cerc au primit 
primele nofiuni teoretice de 
orientare in mijlocul naturii.

Cicliștii Casei pionierilor, 
îndrumați de prof. Ion Moan- ță, au organizat și ei, prima 
ieșire din noul an de activita
te parcurgind defileul Jiului, 
pină la Tg. Jiu. Abordînd a- 
cest traseu, destul de dificil, 
pionierii au cîștigat încrede
re în forfele lor, și-au verifi
cat rezistenta fizică, și-au că
lit organismul.

Seara, pionierii Vulcanului 
s-au intîlnit întîmplător ii 
centrul orașului obosiți, pră 
fuifi dar cu zîmbete de satis
facție pentru această zi minu
nată de toamnă petrecută în 
mijlocul naturii.

A „cîntat“ fals...Alexandru Pătru din Petroșani s-a adresat în scris în luna martie a.c., comitetului sindicatului de la E.M. Dîlja susținind sus și tare că angajata D. Maria ar fi sustras diferite materiale de la locul de muncă și că de mai multe ori i s-a desfăcut contractul de muncă pentru aceleași deprinderi antisociale.Dar, cercetîndu-se acest caz, cele relatate de „indig- natul“ om de „bună credln- ță“, s-au dovedit a fi doar niște măsluiri tendențioase, niște vorbe lipsite de temei, care la rrma urmei se numesc afirmații calomnioase. „Jalba** lui răuvoitoare l-a costat 2 500 de lei. E- chivalentul amenzii care i s-a aplicat pentru încercarea lui de a cinstea fără a cludente in acest sens. Cine l-a pus să... „cînte“ fals ?
de a discredita, pune la îndoială unei salariate, deține probe con-

„Extracții44... 
duioase

Ana ROȘCA, director, Casa pionierilor Vulcan
Pe urmele semnalelor 

critice ale ziarului
■

Rugina Lupan a fost angajată la Spitalul unificat din Vulcan, în calitate de soră medicală, la secția stomatologie. Fiind și „gestio- nara“ acestei secții, avind in primire medicamentele și instrumentarul medical necesar secției, în perioada 1971-1972 a sustras din gestiune mai multe instrumente medicale și cantități mari de medicamente, lenjerie, halate precum și materiale de întreținere, pe care- le-a dus la domiciliul ei. Dar acest procedeu de... „extrageri" pe care le-a e- îectuat a fost depistat, precum și o parte din obiectele ascunse la domiciliul său. Pentru paguba comisă — în valoare de 4 800 lei — lui L. Rugina îi va... rugini timp de 1 an și 2 luni, instrumentele de extracție. Dar cele autentice, nu cele folosite de ea în dubioasele ei îndeletniciri...
eficient

A. COMȘA, N. GHERGHIN, judecătoria Petroșani
SPORT • SPORT • SPORT SPORT I

Agenda campionatului județean de fotbal
Minerul Uricani Dacia Deva 2-1dintre celeConfruntarea două echipe a fost de un slab nivel tehnic și Deși victoriosă, Uricani a evoluat sub loarea posibilitățilorDe-a lungul celor 90 de minute de joc, am asistat serie de pase greșite, binații inutile și ratări credibile ale jucătorilor din Uricani, după un început promițător, în care doar după 24 de minute gazdele conduceau cu 2-0, prin punctele realizate de Pușcaș (în min. 9) și Udrescu în urma unei pase primite de la Bodea. La gazdelor, victorie Dar, spre nerală, după

spectacular. echipa din vasale.la o com- în-

2-0 în favoarea se întrevedea o comodă a acestora, surprinderea ge- aceste goluri,

jucătorii din Uricani par sa- tisfăcuți, neforțînd nota în continuare. De acest lucru profită oaspeții care, treptat pun stăpînire pe joc și în min. 30 reduc din handicap, prin M. Ștefan.După pauză asistăm la o adevărată încleștare de forțe între apărătorii echipei gazdă și înaintașii oaspeți, care forțează egalarea cu o- rice preț, dar ea nu se produce, fie datorită apărătorilor din Uricani, care intervin prompt și sigur de fiecare dată, fie greșelilor înaintașilor oaspeți care întîrzie să tragă, la poartă.Cei mai buni jucători de la gazde au fost: Udrescu, Pușcaș, Venter, Smaranda.

Echipa oaspete antrenată de fostul jucător al Jiului Ion Achim a lăsat o bună impresie la Uricani, ea fiind formată în majoritate din jucători tineri cu reale perspective.Brigada de arbitrii P. Gri- goroșcuță. la centru și I. Slobodoș și Vizitiu la tușe a condus bine această partidă.Minerul Uricani a evoluat în următoarea formație: O- breja — Smaranda, Sandu- lache, Udrescu, Suciu — Venter, Bodea — Haidamac (min. 38 Farcaș), Gocsadi, Pușcaș, Ilinescu (min. 82 Micșa).La juniori, 2-1 pentru oaspeți. Ilie COANDRAȘ, corespondent
Minerul Vulcan E. G. C. Hunedoara 2-1Nu știm ce se întîmplă cu e<>. pa Minerul Vulcan, dar ea nu se situează în momentul de față la înălțimea cerințelor^ ;• nu există o legătură corespunzătoare între compartimentele de joc, fapt ce creează suporterilor destule emoții. Ne întrebăm pînă cînd ?Așa s-a piu, și în ] că. cînd, I nute, nu i vreun gol, a faptului că jocul a fost lipsit de o concepție tactică. Atunci cînd gazdele au înscrii totuși, oaspeții au egalat imediat, după zece minute, conducerea fiind preluată a- bia în min. 85 și aceasta la greșeala unui apărător, care

întîmplat, de exem- partida de dumini- timp de 45 de mimarea urmares-a putut , tocmai ca

face un stop defectuos și mingea ajunge Ia Ferenczi, care înscrie de la 6 m, astfel gazdele obținînd o victorie Ia limită, cu scorul de 2-1.Este necesar, absolut necesar ca băieții de la Minerul să desfășoare viitoarele jocuri cu mai multă responsabilitate și voință. O spunem, pentru că avem o echipă tînără și care mai mult, dar de numai de bine de rău, creat tot ce e a-și desfășura activitatea
poateneîndoielnicaceasta depin- ei, pentru că de asociația le-a necesar pentru in bune con- lor fotba-dițiunilistică.Ne-acum auapărîndu-se organizat și ac-plăcut foarte mult jucat hunedorenii, ei

contraatacurimulteționînd pe foarte periculoase, de ori chiar au creat panică la poarta gazdelor. Dar și aceștia pe rînd au ratat ocaziile clare de gol ce și le-au creat.Arbitrajul prestat de Nicolae Găman din Simeria a fost regulamentar, corect. Au marcat Voicu (min. 46) și Ferenczi (min. 85) pentru gazde și Mihai Măglie (min. 56), pentru oaspeți. Vulcan: Cugereanu, rea ~ mon, Voicu, Stoenescuț 75 Maioș), lacov (min. Gheres).La juniori, 5-1 pentru de.

MinerulMihai -- Gergely, Ungureanu, Flo- Ferenczi, Perju — Și- min.80gaz-Tudor MUCUȚA, corespondent
Un grup de pasionați ai probelor atleticeDuminică dimineața, pe pista din jurul stadionului Jiul am intîlnit un grup de elevi — băieți și fete — unii chiar de-o șchioapă, alergînd de zor pe culoarele de zgură roșie. Erau cîțiva din cei peste 50 de elevi de la Școala sportivă din Petroșani, aflați la antrenament care bat cumultă voință și dorință deafirmare la porțile consacrării, în acest fascinant sport al performanțelor ce cunoaște de la o zi la alta pe plan mondial, o spectaculoasă do- borîre de recorduri — atletismul. Urmărindu-i pe acești elevi în cursele ce le efectuau în jurul terenului mi-am a- mintit de remarca unui renumit tehnician al probelor atletice, care, referindu-se la atleți, releva faptul că ei fac parte din acea categorie de sportivi care de secole aleargă mereu, aproape la ne- sfîrșit, pină la limitele puterii umane, încercînd să ajungă din urmă performanțele, dintre cele mai notabile, Din vremea anticului Olimp și a arenelor romane și pînă

astăzi. în epoca pistelor moderne, acoperite cu tartan și dotate cu aparatură electronică, performanțele au fost continuu corectate, do- borîte, atleții moderni de astăzi, „bătîndu-se“ acum tru cîțiva metri chiar cu sutimile de secundă.Din discuția purtată tînăra antrenoare, Elisabeta Pali, de la Școala sportivă, am aflat că în cadrul secției de atletism își desăvîrșesc pregătirea in diferite probe atletice 3 grupe de sportivi: una de performanță, formată din juniori I și II și două grupe de „avansați**, în care sînt cuprinși juniori II și III, majoritatea elevi ai școlilor generale din Petroșani (nr. 2, 5, 1) și Petrila (nr. 6).Recent, la Hunedoara, micii atleți au dobîndit în cadrul fazei județene a concursului republican un meritoriu loc II la fete pe echipe, fapt ce le va da posibilitatea junioarelor II din această echipă să participe1 la faza de zonă, ce se va disputa la Deva, în 21

pen-
cu

octombrie. Fetele se gîndesc de pe acum și se pregătesc chiar pentru finala acestei competiții care se va disputa la Oradea.Dintre cei mai perseverenți și dotați elevi pe care-i antrenează, Elisabeta Pali, cu greu a putut să se oprească asupra unor nume, pentru că, de fapt, toți sînt dornici de a pătrunde cît mai repede în tainele acestui sport, să obțină rezultate cît mai valoroase. Iată totuși pe cîțiva dintre cei mai talentați, cu premise imediate de a obține performanțe : Vasile Arhipși Carol Pinczes, de la Școala generală nr. 5 Petroșani, Mariana Țermure (Școala generală nr. 6 Petrila), Ma- rioara Albota (Școala generală nr. 2 Petroșani), toți la alergări ; Costel Lăcătușu (Școala generală nr. 2 Petroșani) la aruncarea greutății și surorile gemene Maria și Anica (Școala generală nr. 5 troșani) cu mari <" . tăți pentru sărituri.I. ȚABREA
Bîrzoneanu5 Pe-disponibili-

In „IlUstrata pe adresa..." publicată în „Steagul roșu“ nr. 7 380 era semnalată o situație anormală privind conservarea unor utilaje la mina Dîlja. După ce a cercetat pe teren starea de lucruri, serviciul producție din cadrul Centralei cărbunelui ne-a comunicat următoarele: Intr-adevăr, s-a constatat că în punctul indicat de „ilustrată*1 e- xistau la acea dată un număr de utilaje necorespunzător conservate. S-au dat dispoziții ca personalul competent de la mina Dîlja să întreprindă măsurile necesare pentru depozitarea și conservarea corespunzătoare a celor două colivii ce constituie rezerva impusă de norme pentru puțurile oarbe nr. 1 și nr. 3 precum și pentru puțul de sifonare. Conservarea acestor tilaje în condiții permite folosirea vă în cazul ivirii sau defecțiuni la în funcțiune.In ce privește cele 12 opritoare duble pentru nete, utilaje a căror

n- re- în-
vora- mi-

u-optime va lor operati- unorcele avarii aflatebucăți vago- valoare

se cifrează la peste 133 000 lei, și acestea au stat nefolosite mai mulți ani și neco; , zător depozitate pe locul dat de fotografie. Pentrulăturarea acestei anomalii, o- pritoarele respective de vago- nete au fost date disponibile, iar după primire^ răspunsurilor de la unitățile Centralei cărbunelui Petroșani, ele fi redistribuite.In urma sesizării critice părute în ziar, în cadrulnei Dîlja a fost dat un ordin de serviciu prin care s-au constituit comisii cu sarcina de a verifica situația tuturor utilajelor existente în depozitul minei pentru a se putea trece la măsuri concrete menite să asigure o folosire rațională și economică a acestora.Articolul din ziar a constituit un sprijin real pentru îmbunătățirea activității la mina Dîlja sub aspectul păstrării și folosirii utilajelor achiziționate — se spune în încheierea răspunsului trimis redacției.
Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Glodeanu Nicolae, eliberată de C.C.S.M Petroșani. O declar nulă.VIND urgent casă liberă două camere bucătărie, cămară, baie, pivniță, grădină, dependințe — Petroșani, Matei Basarab 8.

RITMUL LUNILOR AUGUST
(Urmare din pag, 1)nei Livezeni, noi stații de ventilatoare la Aninoasa și I peni, o stație de compresoare la Lonea.Dar, chiar dacă unele lucrări au fost predate în avans față de termenul prevăzut în grafice (de exemplu circuitul automotor din incinta principală Livezeni, cu două luni, mai devreme) și chiar dacă s-au predat șapte lucrări restante, totuși mai există rămî- neri în urmă, nepredîndu-se la timpul prevăzut obiective de valoare mai mică, dar care condiționează gospodărirea cu chibzuință a materialelor folosite pe șantiere și unități industriale. Este vorba de depozitele de ciment din Livezeni și Lupeni. De asemenea, dacă ne referim la obiective ce vor fi predate în anii următori, în timp ce la extinderea și modernizarea I.U.M. Petroșani în curînd vor putea fi atinse stadiile fizice prevăzute pentru finele anului — în avans deci cu două luni — la extinderea și modernizarea preparației Lupeni lucrările sînt încă întîrziate, îndeosebi cele de montaj al utilajelor.In aceste împrejurări conducerea șantierului trebuie să acorde atenția cuvenită tuturor obiectivelor, să concentreze forța de muncă și mijloacele tehnice în punctele de lucru unde mai sînt rămîneri în

de șantiere T.C.H. nici din lunile după
urmă pentru ca întreaga activitate să se desfășoare cu maximă eficiență.Pentru Grupul din Petroșani al cel puțin ritmulaugust și septembrie ce, pînă atunci, s-au înregistrat întîrzieri ale stadiului de “xecuție la obiective de locuințe — nu s-a dovedit a fi, așa cum s-ar fi dorit. Un fapt este totuși pozitiv la acest șantier : pînă acum s-a realizat o producție echivalentă cu 75,7 la sută din planul valoric anual, ceea ce îngăduie să se prevadă că, în situația obținerii unor ritmuri lunare apropiate de cele din lunile trimestrului III, planul anual va fi încheiat la acest indicator cu un bilanț valoros. Ceea ce este rău e că planul fizic al predărilor de apartamente iiu a fost îndeplinit. Recepția a două blocuri, unul la Vulcan (A 1 cu 66 apartamente) și unul la Lupeni (D 1-2, cu 60 apartamente), a fost amî- nată cu peste o lună față de termenul de predare scadent, iar stadiile fizice la unele tre blocurile ce urmează fie predate în trimestrul sînt întîrziate. Este cazul cului A 2 din Vulcan, al curilor din din180nea

din- să IV blo- blo- C 2-1, C 2-2 și C 2-3 UricaAi, al blocului B 5 Lupeni, totalizînd peste apartamente. Incertitudi- predării la timp a apartamentelor trebuie să dispară.

Este necesar în acest scop concentrarea de forțe umane și tehnice, organizarea punctelor de lucru să se îmbunătățească, sprijinul acordat șantierelor de conducerea Grupului să se facă simțit în mai mare măsură, pentru ca formațiile de lucru să dispună de toate cele trebuincioase accelerării ritmului de execuție și recuperării grabnice și în totalitate, pînă la sfîrșitul lunii octombrie, a tuturor minerilor în urmă.Șantierul 71 C.C.F. din troșani a obținut în lunile gust și septembrie realizări contradictorii : în august nu și-a îndeplinit sarcina lunară cu aproape două milioane lei, iar în septembrie a obținut depășiri de peste un milion. Nici pe 9 luni sarcina nu este realizată decît în proporție de aproape 98 la sută. Este adevărat că, în curînd, prin contribuția acestui colectiv, pe traseul Iscroni — Simeria vor putea circula primele locomotive electrice, dar mai sînt de efectuat lucrări întîrziate pe defiieul Jiului care condiționează intrarea în funcțiune la timp a tronsonului de linie ferată electrificată în execuție pînă la Tîrgu Jiu.Lucrările de regularizare a Jiului, cele de canalizare pentru stația de epurare Dănu- țoni ca și execuția conductei de alimentare cu apă a cartie-

ră-Pe-au-

Iși „spală rufele44... 
zgomotosloan Văideanu, conducător auto la E.G.C. Petroșani s-a căsătorit cu ani în urmă cu Eliza Stamate. De la o vreme, între soți au intervenit neînțelegeri, imputabile ambilor deopotrivă, ceea ce a dus la frecvente despărțiri și împăcări, din ce în ce mai zgomotoase. Incidentele între cei doi soți continuă și în momentul de față.Locatarii de pe str. Independenței, bloc 5, unde locuiesc acești soți cu metehne, sînt pur și simplu indignați de aceste ieșiri ale lor, de zgomotul... „spălatului rufelor** lor în familie. I. Văideanu în repetate r..i duri își bate soția și ziua și noaptea, ba mai mult, îi a- menință cu chelfăneală și pe cei care încearcă să-i calmeze.Deocamdată a fost amen dat pentru comportările lui nesăbuite cu 500 de lei, conform Decretului 153/1970. Insă garanția că se va încadra în regulile de conviețuire socială prevăzute de lege și de Codul familiei se pare că nu există.Ce ar spune organele de conducere a E.G.C.-ului ca faptele comise de angajatul lor să fie aduse în discuția celorlalți salariați, sa fie tras la răspundere în fața colegilor lui pentru corn portarea reprobabilă pe care o are în familie.Cpt. Toma FALON

Șl SEPTEMBRIErului Aeroport au fost obiective asupra cărora colectivul Șantierului I.L.H.S. Livezeni și-a îndreptat atenția, reușind să obțină toare. Dar rațiilor de conducteipâ este o cerința moment ilui, pentru ca predarea să se realizeze în avans— așa cum colectivul s-a angajat, determinat și de nevoile în creștere de apă potabilă,— cu cel puțin 15 zile înaintea termenului final planificat, 30 decembrie a.c.Este , emarcabilă contribuția pe care colectivul Șantierului de construcții forestiere Cimpa — Petroșani a reușit s-o aducă la obținerea unor realizări pozitive pe ansamblul municipiului. Inchein- du-și la jumătatea lui august, integral, sarcinile anuale inițiale de plan, colectivul a preluat execuția unor lucrări suplimentare în valoare de peste 2,5 milioane lei. Este o inițiativă lăudabilă prin care acest colectiv aduce un real sprijin execuției întregului volum de investiții care se realizează în Valea jiului.Am consemnat toate aceste fapte în dorința de a exprima certitudinea că în Valea Jiului lunile august și septembrie au fost luni „vîrf“ de realizări pe șantierele de construcții și montaj, că în marea lor majoritate rezultatele au satisfăou*

realizări satisfăcă- intensificarea ope- montaj pe traseul de alimentare cu a-cxpresă a •

cerințele, atingîndu-se cote lunare de realizări din cele mai înalte. Dar, că în același timp, în continuare, f parcursul trimestrului IV, activitatea pe șantiere să se desfășoare cu aceeași vigoare — sporită acolo unde realitatea o impune — pentru ca la finele anului fiecare colectiv să poată raporta onorarea integrală a sarcinilor ale.Este un fapt dovedit șantierele de investiții Valea Jiului dispun de organizații de partid puternice, de colective capabile să intervină prompt și cu efectul scontat, acolo unde cerințele concrete reclamă aceasta, în scopul realizării pînă la sfîrșitul anului, fără restanțe, a sarcinilor de plan — valorice și fizice — care le revin. Organizațiile de partid din șantiere au datoria de a interveni la timp, pretutindeni unde situația o impune pentru a mobiliza plenar muncitorii, tehnicienii și inginerii constructori, iar conducerile de șantiere și Grupul să creeze toate condițiile pentru ca ritmul de lucru să se mențină în permanență la cote ridicate astfel îneît să se asigure încheierea anului 1973 cu un cît mai bogat bilanț de realizări în investițiile municipiului nostru și, în același timp să se creeze front de lucru și condiții optime de muncă pe tot timpul sezonului rece.

pe tottrebuie
anu-că din
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GENEVA

securitate și cooperare in Europa
Intervenția reprezentantului 

în subcomisia
român

pentru principii

- Steagul roșu

GENEVA 9 — Corespondentul Agerpres, C. Vlad, transmite. : In organele de lucru a- le conferinței privind securitatea și cooperarea în Europa au continuat, luni, într-o atmosferă constructivă, dezbaterile asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.In subcomisia pentru principii. reprezentantul român, Ion Diaconu, a arătat că singura bază reală și durabilă a procesului de edificare a securității în Europa este respectarea riguroasă a principiilor fundamentale ale dreptului internațional și, în special, a suveranității și independenței statelor, a egalității drepturi, a nerecurgerii forță și la amenințarea forța, a neintervenției în treburile interne, a dreptului popoarelor de a dispune de ele înseleLuînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale din subcomisia pentru problemele coperării în domeniul educației. reprezentantul țării noastre. Dumitru Trancă, a prezentat punctul de vedere al delegației române asupra problemelor legate de dezvoltarea cooperării pe plan european în acest domeniu. El s-a referit pe larg la necesitatea intensificării cooperării pe ba-

în la cu

za respectării principiilor independenței și suveranității naționale și e- vidențiat importanța pe care România o acordă educării tineretului în spiritul înaltelor idealuri de pace, respect reciproc și cooperare între popoare.In ce privește formele și metodele de cooperare delegatul român a relevat, printre altele, importanța a- cordurilor culturale intergu- vernamentale și a înțelegerilor directe între instituțiile de învățămînt superior, a schimburilor de studenți și cadre didactice, a deschiderii de lectorate de limbă și civilizație, a îmbunătățirii prezentării fiecărei țări în manualele școlare. precum și a cooperării în vederea găsirii de soluții reciproc avantajoase pentru echivalarea diplomelor. Delegatul român s-a referit, de a- semenea, la contribuția țării noastre în domeniul cooperării în învățămîntul superior, subliniind activitatea Centrului european al UNESCO pentru învățămîntul superior de la București, cît și însemnătatea viitoarei conferințe a miniștrilor învățămîntului din țările membre ale UNESCO, care se va ține la sfîrșitul lunii noiembrie în capitala țării noastre.

ULTIMELE ȘTIRI

DezbaterileEvoluția conflictului militar
Apropiat

SITUAȚIA DIN CHILE
Arestări în masă la Santiago, Vina del Mar, 

Talca, Antofagasta și în portul TalcauanoSANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — La aproape o lună de la lovitura de stat reacționară, junta militară chiliana nu a reușit să-și consolideze regimul. Represiunile singeroase împotriva forțelor democratice din țară (arestări, razii percheziții), s-au transformat tot mai mult într-o vî- nătoare împotriva liderilor politici de stînga, a altor personalități progresiste, în timp ce economia chiliana trece pritr-o perioadă deosebit de dificilă.Comunicatele difuzate de junta și agențiile de presă informează despre noi arestări și execuții, în timp ce avertismentele de împușcare pe loc a persoanelor care se opun regimului militar au fost reînnoite. In ultimele zile, după cum relevă agențiile de presă_, au avut loc arestări în masă la Santiago, Vina del Mar, Talca, Antofagasta și în portul Talcauano. La Taica, potrivit unui comunicat al juntei, au fost executate, în ultimele 24 de ore, trei persoane. Secretarul general al cabinetului militar, reluat de agenția Reuter; a declarat că 40 de civili „care au încercat să evadeze" au fost executați. Deși el a afirmat că aproximativ 1800 de deținuți au fost eliberați după ce au fost supuși inte-

rogatoriilor, mii de persoane nevinovate continuă să se a- fle sub stare de arest în diferite puncte ale țării.Membrii unei echipe a Comitetului internațional al Crucii Roșii, care au vizitat Stadionul național din capitala chiliana (transformat în loc de detenție pentru aproximativ 5 000 de persoane) și portul ’Valparaiso, au declarat că au 'întîinit aici o situație dintre cele mai dificile. Echipa a cerut sprijinul unor societăți naționale de Cruce Roșie pentru ajutorarea .deținuților din Chile.Pe de altă parte, Anne Marie Sunybom, care s-a deplasat în Chile cu delegația Internaționalei socialiste a confirmat, la o conferință de presă, știrile despre torturile și e- xecuțiile care au loc în Chile. > „In toate diminețile, a spus ea, se puteau vedea cadavre de deținuți eșuate pe malurile rîului de la Santiago, unde e- rau transportate de pe stadionul național".Referindu-se la situația e- conomică a țării, ministrul de finanțe în cabinetul Lorenzo Botuzzo, a că inflația monetară a depășit procentul de 320 la sută și a anunțat că prețurile la unele produse de primă necesitate — pîine, zahăr, ulei — vor fi reajustate.

CAIRO , 9 (Agerpres). — genția M.E.N. și postul de radio Cairo au difuzat, marți, mai multe comunicate in care se arată că, după ce au preluat controlul asupra întregului litoral estic al Canalului Suez, forțele militare egiptene au continuat să înainteze pe toată linia frontului, străpungerile atingînd pe alocuri, 15 kilometri în interiorul Peninsulei Sinai. Un purtător cuvînt militar a anunțat forțele armate egiptene au liberat orașul Kantara-est, tuat pe malul răsăritean Canalului Suez, și au capturat un mare număr de tancuri israeliene de tip „Centurion".Comunicatele difuzate la Cairo anunță că trupele egiptene terestre și unitățile de blindate au distrus, în înaintarea lor, pozițiile inamice, provocîndu-le acestora pierderi în oameni și materiale de luptă. Un comunicat al comandamentului armatei e- giptene. reluat de agenția M.E.N., a informat că forțele militare egiptene au distrus în întregime brigada israeliană de blindate 190, care opera în Sinai, iar comandantul a- cesteia a fost făcut prizonier. Potrivit agenției. France Presse, forțe terestre și unități să

de că e- si- al

forțele de apărare antiaeriană ale Egiptului, care au do- borît 16 aparate.Potrivit surselor militare e- gipeene, in cursul luptelor desfășurate în Sinai au fost capturați 125 militari israelieni, iar de la declanșarea luptelor, forțele armate egiptene au doborît 97 de avioane. Se menționează că numai marți au fost distruse în Sinai 102 tancuri israeliene. Un purtător de cuvînt egiptean a comunicat că, luni, trupele egiptene au pierdut 10 avioane, mai multe tancuri și au înregistrat pierderi de vieți omenești.
ir

militar, declarat

forțe terestre și blindate egiptene continuă traverseze Canalul.Agenția M.E.N. a difuzat comunicat al purtătorului cuvînt militar egiptean, a făcut cunoscut că ; egipteană a bombardat instalațiile petroliere israeliene de ■la El Belaim, din Sinai, pro- vocîndu-le însemnate avarii. In apropierea deltei Nilului forțele navale egiptene au interceptat o flotilă israeliană care înainta sub acoperirea u- nei formații de elicoptere. In cursul bătăliei navale angajate au fost scufundate 5 vase și au fost doborîte patru elicoptere ale inamicului. Trei vase egiptene au fost avariate.Comandamentul armatei e- giptene a anunțat că aviația israeliană a bombardat orașul Port Said, unde mai multe clădiri au fost avariate și s-au semnalat victime în rindul populației. Un alt comunicat informează că avioane israeliene au încercat să atace aeroporturi egiptene situate pe liniile avansate ale frontului, dar au fost interceptate de

un de , care aviația

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

DAMASC 9 (Agerpres). — Comandamentul Suprem al armatei siriene a dat publicității un comunicat, reluat de agenția M.E.N., care r.elevă că forțele armate siriene își mențin pozițiile cucerite în regiunea înălțimilor Golan și .continuă să înainteze, în pofida intervenției aviației israeliene. Intr-un mesaj transmis de postul de radio Damasc, președintele Siriei, Hafez Assad, a declarat că forțele armate siriene dețin în întregime controlul asupra înălțimilor Golan. Forțele siriene — a declarat un purtător de cuvînt la Damasc — au respins contraatacurile israeliene, iar aviația a dejucat încercările avioanelor inamice de a zădărnici înaintarea în zona podișului Golan. Comunicatele difuzate la Damasc menționează că forțele aeriene și bateriile de antiaeriană ale Siriei au intervenit împotriva avioanelor israeliene care au efectuat raiduri asupra înălțimilor Golan, doborînd cinci aparate.Postul de radio Damasc și-a întrerupt marți, la 10,10 G.M.T., emisiunile pentru a transmite un comunicat al comandamentului militar sirian, relevînd că șase avioane israeliene de tip „Phantom" au atacat obiective civile din Damasc, iar alte aparate — o- biective din Homs, înregis- trîndu-se și victime omenești— relatează agențiile United Press International și France Presse. Avioanele siriene și forțele de apărare antiaeriană au intrat in acțiune, doborînd șapte avioane inamice, după o luptă aeriană violentă— s-a anunțat la Damasc. Potrivit agenției siriene de presă Sana — citată de France Presse —, cartierele rezidențiale din Damasc au constituit ținte ale bombardamentului israelian.comandamentului rian subliniazăva suporta consecințele aces-' tei acțiuni".Pe de altă parte, purtătorii de cuvînt sirieni — relatează agențiile U.P.I. și France Presse — au dezmințit afirmațiile israeliene potrivit cărora aviația siriană a atacat localități civile în partea de nord a Israelului.

ția israeliană a atacat orașul egipten Port Said, afirmînd că au fost provocate însemnate daune instalațiilor portuare din oraș. La Tel Aviv s-a anunțat, totodată, că aviația israeliană a bombardat două aeroporturi militare egiptene situate la Koutnieh și Man- soura. Comandamentul militar isra.elian a anunțat, potrivit agențiilor' de presă, că aviația și marina israeliană au scufundat cinci nave militare egiptene.Comandantul frontului israelian din Sinai, general maior Shmuel Gonen, a arătat, într-un interviu radiodifuzat, că, în cîteva puncte de pe malul răsăritean al Suezului sînt în curs de desfășurare lupte violente. El a adăugat că partea egipteană continuă să treacă peste Canalul Suez efective militare.Potrivit unui comunicat israelian, reluat de France Presse, trupele israeliene s-ar afla în apropierea malului răsări- ’ tean al Canalului Suez.Pe de altă parte, purtătorul de cuvînt militar de la Tel Aviv a anunțat că, în zona înălțimilor Golan, aviația israeliană continuă să efectueze raiduri asupra pozițiilor siriene. El a menționat că, în această zonă, unitățile israeliene au doborit un elicopter sirian care încerca să parașuteze efective în spatele frontului trupelor israeliene.Un alt comunicat militar israelian a anunțat că aviația israeliană a atacat marți, cartierul general al Statului Major al armatei și aviației siriene din regiunea Damasc clădirea radiodifuziunii, alte obiective strategice, rafinăriile și uzinele electrice din regiunea Homs. Potrivit surselor israeliene, aceste bombardamente au constituit o ripostă la atacurile întreprinse de forțele siriene asupra unor o- biective civile israeliene.
★Atacul asupra instalației radar libaneze a fost confirmat intr-un comunicat militar difuzat la Tel Aviv.
★

Comunicatul militar sică „IsraelulPEKIN. Diamantele, renumite prin duritatea lor, sînt mult solicitate în tehnica și industria modernă. Dar extragerea diamantelor naturale necesită, în general, cheltuieli mari, iar prelucrarea pietrelor în forma adecvată este deosebit de dificilă. In această situație, s-a recurs, de mai multă vreme, la producerea de diamante pe cale sintetică. Eforturile de perfecționare au continuat și în acest domeniu și, recent, specialiști ai Institutului de fizică al Academiei chineze de științe, alături de cadre industriale din Pekin, au elaborat o nouă metodă, deosebită de cea care implică folosirea unor masive prese hidraulice și este destul de complicată și de costisitoare. Economică, simplă și eficientă, noua metodă constă în supunerea unei substanțe cu înalt conținut de carbon, cum ar fi, de pildă, grafitul, unor presiuni înalte produse de undele de

șoc rezultate din detonarea unor explozive.
★MOSCOVA. La Narva, a intrat în funcțiune, înainte de termen, cu deplină capacitate, centrala termoelectrică estoniană, cu o putere instalată totală de- 1600 000 kW. Ea are o importanță deosebită pentru economia republicilor baltice sovietice. La construcția ei au colaborat sute de întreprinderi din U.R.S.S.Primul agregat al centralei a intrat în funcțiune în iunie 1969 și de atunci ea a produs deja cca. 16 miliarde de kWh de energie electrică, care este livrată întreprinderilor consumatoare din Estonia, Lituania, Letonia, Bielorusia și R.S.F.S.R.
★PRAGA. Corespondentul Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : Industria de aviație cehoslovacă a prezentat, la recentul Tîrg internațional de mașini de Ia Brno, mai

multe noutăți, în special în domeniul aviației sportive. A reținut, însă, în mod special atenția turboreactorul L-410, realizat de uzinele Let-Kunovice. Este vorba de un aparat care se impune prin mai multe calități tehnice și avantaje de transport. Este prevăzut cu două locuri pentru echipaj și 15- 19 locuri pentru călători. Poate fi folosit și pentru transporturile de mărfuri, și ca avion sanitar. Miniaero- busul — cum este denumit aici — poate să decoleze și să aterizeze de pe terenuri fără piste de beton și să parcurgă distanțe cuprinse între 200 și 400 km. La o înălțime de 3 000 metri zboară cu o viteză de 380 km pe oră, dar poate atinge și înălțimi de pînă la 8 100 m. Este economic și ușor de condus. In (ară, este folosit, cu precădere, pentru legarea aeroporturilor locale de liniile principale aeriene interne.

KHARTUM 9 (Agerpres). — Intr-un discurs radiotelevizat, președintele Sudanului, Gaafar Nimeiri, a făcut cunoscut că a ordonat forțelor armate sudaneze să ocupe poziții și să participe la luptele care se desfășoară între Egipt și Israel — informează agenția M.E.N. șeful statului sudanez a declarat că forțele armate ale țării au fost plasate sub conducerea comandamentelor țărilor arabe angajate în lupta împotriva Israelului.
★

★TEL AVIV 9 (Agerpres), — Un comunicat militar dat publicității la Tel Aviv și reluat de agenția United Press International anunță că trupele și aviația israeliană au desfășurat, în tot cursul nopții de luni spre marți, lupte pentru a contracara pătrunderea tancurilor egiptene peste naiul Suez și pentru a-și solida pozițiile în fața traatacurilor siriene deînălțimile Golan. Un purtător de cuvînt a declarat că avia-
«

BAGDAD 9 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al armatei irakiene a declarat la Bagdad că efective ale aviației irakiene participă la luptele aeriene care se desfășoară în Sinai și în regiunea înălțimilor Golan — anunță agenția M.E.N. Purtătorul de cuvînt a reamintit că Irakul a plasat forțele sale armate sub conducerea directă a comandamentului militar egipteano- sirian — adaugă agenția citată.
★

FILMEMIERCURI, 10 OCTOMBRIE— 7 Noiem- nomad ; Re-

Ca- con- con- pe

.BEIRUT 9 (Agerpres). — Ministerul Apărării al Libanului a anunțat că avioane militare israeliene au atacat, marți, o stație plasată est depierderi agențiile national
radar libaneză, am- la 40 kilometri sud- Beirut, provocînd grele — informeazăUnited Press inter- și France Presse.
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NEW YORK 9 — Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaie, transmite : Con- s'.iiul de Securitate a fost convocat, luni seara, la cererea S.U.A., pentru a dezbate situația creată în Orientul Apro- pi'St.După adoptarea ordinii de zi, președintele Consiliului, Laurence Mc Intyre (Australia), i-a invitat să ia parte la dezbateri pe miniștrii de externe ai Egiptului și Israelului, Mohamed Hassan El Zay- yat, și, respectiv, Abba Eban, precum și pe adjunctul ministrului de externe al Siriei, Muhammad Zakaria Ismail.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul permanent al Statelor Unite la Națiunile U- nite, John Scaii, a declarat că scopul inițiativei S.U.A. privind convocarea Consiliului de Securitate este de a identifica măsurile ce se impun- pentru soluționarea acestei chestiuni și s-a pronunțat pentru încetarea imediată a ostilităților militare, restabilirea condițiilor propice ajungerii pe cale pașnică la o soluție definitivă a conflictului din Orientul Apropiat.A urmat la cuvînt ministrul de externe al Egiptului, Mohamed Hassan El Zayyat, care a respins propunerea S.U.A. ca toate trupele să se retragă pe pozițiile ocupate înainte de izbucnirea ostilităților militare. El a declarat că, în numeroase rînduri, Egiptul s-a prezentat în fața Consiliului de Securitate cerîndu-i să ia măsuri urgente pentru a determina Israelul să se retragă de pe teritoriile ocupate pri- forță în anul 1967. Activitatea Consiliului — a spus el — a fost, însă, paralizată de veto- ul S.U.A. El Zayyat a declarat că Egiptul a acceptat propunerile constructive ale reprezentantului personal al secre-

tarului general, ambasadorul Gunnar Jarring, vizînd reglementarea pe calea tratativelor a conflictului din zonă, însă, datorită respingerii lor de că tre Israel, eforturile de mediere au intrat în impas. Vorbitorul a apreciat, în continuare, că Națiunile Unite au conceput acordul de încetare a Cocului drept un prim pas, o soluție temporară și nicidecum definitivă, pe calea spre restabilirea păcii în zonă. Ministrul egiptean a subliniat că guvernul țării sale a acceptat prevederile rezoluției Consiliului de Securitate, din noiembrie 1967, și s-a pronunțat pentru transpunerea lor în practică.Huan Hua, reprezentantul permanent al R.P. Chineze la O.N.U., a menționat că actualele evenimente din Orientul Apropiat se datoresc perpetuării ocupației de către Israel a teritoriilor arabe acaparate prin forță și a apreciat că o eventuală rezoluție a Consiliului de Securitate în problema Orientului Mijlociu ar trebui să includă drept soluție a conflictului renunțarea de către Israel la politica de ocupație și restabilirea deplină a drepturilor populației palestiniene în conformitate cu interesele și aspirațiile sale naționale.Subliniind faptul că Israelul și-a expus deja în plenara Adunării Generale a O.N.U. opiniile în legătură cu izbucnirea ostilităților din Orientul Apropiat, ministrul de externe israelian, Abba Ebar>, a declarat că ușa negocierilor este deschisă pentru a înlocui războiul cu pacea, și linia de încetare a focului cu granițe stabile și garantate. Vorbitorul a relevat că, pînă în prezent, s-au încercat toate metodele violente de reglementare a conflictului, inclusiv războ-

iul, și că a sosit timpul ca e- dificarea păcii în regiune să se facă prin mijloace pașnice, care reclamă un efort concertat al tuturor statelor interesate.Consiliul de Securitate, căruia, potrivit Cartei, îi revine sarcina primordială de a apăra pacea și securitatea lumii, a declarat Donald Maintland. reprezentantul permanent al Angliei la O.N.U. — nu trebuie să piardă timp cu stabilirea vinovatului, ci să treacă ta găsirea unei soluții eficiente. Anglia — a spus vorbitorul — consideră că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 constituie piatra unghiulară a ajungerii la o reglementare politică a conflictului. El a cerut Consiliului să se pronunțe pentru încetarea imediată a ostilităților militare.Ambasadorul Uniunii Sovietice la O.N.U., Iacov Malik, adjunct al ministrului afacerilor externe, a declarat că soluționarea conflictului din Orientul Apropiat reclamă retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate prin războiul din 1967. U.R.S.S., a spus vorbitorul, se pronunță pentru o pace justă și echitabilă în Orientul Mijlociu. prin care să fie garantat dreptul la existență al tuturor statelor din regiune. Absența unei soluții politice a situației de tensiune din zona)z.<t creată de războiul din 1967, a** dus la reizbucnirea ostilități lor. Malik a relevat, în încheiere, că este imposibil să se stabilească relații de conviețuire pașnică în zonă fără a- bolirea regimului de ocupația străină.O nouă ședință a Consiliului de Securitate urmează a fi fixată prin consultări între membrii acestui organism al Națiunilor Unite.
Tratativele SALTGENEVA 9 (Agerpres). — La Geneva a avut loc, marți, o nouă întîlnire a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., în cadrul celei de-a . doua runde a convorbirilor sovieto-americane cu privire la limitarea armamentelor strategice (S.A.L.T.) — informează agențiile TASS și U.P.I.

„Uraniul
resurse, 

producție, 
cerere“PARIS 9 (Agerpres). — Agenția pentru Energia Nucleară a O.E.C.D. și Agenția Internațională pentru Energia Atomică au dat publicității un raport, intitulat „Uraniul — resurse, producție, cerere", în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu posibilitatea diminuării în viitorii ani a. rezervelor țărilor occidentale în acest domeniu. „Adoptarea de urgență a unor măsuri în vederea accelerării a în— este absolut pentru menține- rezerve adecvate, este preocupantă, cererea este în creștere (18 000

lucrărilor de explorare uraniului — se declară document necesară rea unor Situația ■ întrucît continuă tone în prezent, 60 000 tone, probabil, în 1980, și, fără îndoială, 100 000 tone în 1985), iar prețurile actuale nu permit o intensificare a explorării sau o accelerare a producției".
general frumoasă, rece noaptea și dimineața. Se vor semnala ploi neața, ceață slab pînă la sectorul sudic.
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L T Ospecială Loto1973 auLa tragerea din 9 Octombrie ieșit cîștigătoare următoarele numere :Extragerea I :28, 26, 20, 18. 67, 32, 14, 71, 34 Extragerea a Il-a :70. 22, 59, 55, 16, 78, 21, 39, 57 Extragerea a IlI-a :79, 21, 65, 19. 36. 73,Extragerea a IV-a :83, 68, 35, 82, 42, 22Extragerea a V-a :38, 33, 37, 57, 88, 61,Extragerea a Vl-a :16, 48, 8, 41, 65, 86. Fond de premii : 1 700 804 lei.
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Intîlnire Gustav Husak - 
Varahagiri Venkata GiriPRAGA 9 (Agerpres). — La Fraga a avut loc, marți, o în- tîlnire prietenească între Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele C.C. al Frontului Național din Cehoslovacia, și Varahagiri Venkata Giri,

președintele Indiei. In cursul întîlnirii — menționează a- genția C.T.K. — a avut loc un schimb de păreri cu privire la principalele probleme ale situației internaționale și s-au discutat aspecte ale relațiilor bilaterale.
o declarație a M. A. E 

al R. D. VietnamHANOI 9 nisterul de Vietnam a dat publicității(Agerpres). — Mi- externe al R.D. o declarație care condamnă cu severitate administrația saigoneză pentru atacurile aerie-
ne comise recent împotriva u- nor regiuni din provincia Tay Ninh, aflate sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.VIETNAMUL DE SUDAdministrația saigoneză încalcă acordul de încetare a foculuiVIETNÂMUE DE SUD 9 (Agerpres). — Agenția de presă „Eliberarea" informează că în note adresate președintelui Comisiei internaționale de control și supraveghere1 delegația militară a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud din cadrul Comisiei militare

mixte bipartite centrale a de- nuntât administrația sâigone- ză pentru intensificarea operațiunilor împotriva zonei el - berate din Vietnamul de Sud. Delegația G.R.P. al R.V.S. a cerut Comisiei internaționale de control și supraveghere să deschidă anchetele ce se impun.
Sorsa — informează agențiaC.T.K.

• Peste 700 de firme din 26 de țări au participat la tradiționalul Tîrg european de mobilă și de produse utilizate în industria mobilei, organizat la Lyon, în perioada 6-9 octombrie. Prezentă pentru a 10-a oară la această manifestare comercială de amploare, România a expus o bogată gamă de garnituri de mobilă. Produsele românești s-au bucurat de aprecierea specialiștilor, a oamenilor de afaceri precum și a publicului.Corespondentul Agerpres Mihai Fabian, transmite : După cum informează ziarul „Granma", elicoptere cubaneze și un cargou cipriot au salvat echipajele a două pescadoare cubaneze, victime ale unui atac al contrarevoluționarilor cubanezi, în urma căruia unul din pescarii de pe. navele atacate a fost asasinat.© Președintele guvernului federal cehoslovac, Lubomir Strougal, a sosit, marți, la Helsinki, într-o vizită oficială, la invitația primului ministru al Finlandei, Kalevi

® Intre 4 și 8 octombrie, s-au desfășurat la Roma „Primul congres de odontos- stomatologie preventivă" și cel de al 10-lea Curs internațional de perfecționare „Actualități în stomatologie", organizat de Uniunea Medicală Balcanică în colaborare cu Asociația Internațională de Stomatologie. Din țara noastră a luat parte la a- ceste manifestări o delegație condusă de prof. M. Popescu Buzeu, președinte de onoare și secretar genera] al Uniunii Medicale Balcanice.gj In primele nouă luni ale acestui an, costul vieții a înregistrat în Uruguay o creștere cu 67,2 la sută.& Nouăsprezece ani a durat construirea noii clădiri a Operei din Sidney... Noul edificiu, compus din două săii de teatru cu un total de peste 2 000 de locuri și o sală de concerte cu 2 700 locuri, își va inaugura în mod oficial activitatea la 20 octombrie, prin punerea în scenă a cunoscutei opere a lui Prokofiev „Război și pace".@ In prezența ministrului peruan al energiei și minelor, Jorge Maldonaldo, Ia Ta- yacasa a fost pusă în funcțiune prima turbină de la hidrocentrala construită pe rîul Mantaro, cea mai puternică sursă de energie e- lectrică din Peru.
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