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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușeșcu
A fost sărbătorită, intr-un cadru festiv, 

împlinirea a 25 de ani 
de la crearea organelor de securitate

PROIFTARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI PRIMIRI U TOVARĂȘUL NICOLAE CEAIIȘESCODelegația Congresului sindicatelor pe întreaga Indie — A.I.T.U.C.

în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, secretai 
general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
a fost sărbătorită vineri, în 
Capitala patriei noastre, in
tr-un cadru festiv, împlinirea 
a 25 de ani de la crearea or
ganelor de securitate — in
strument al puterii oamenilor 
muncii, al partidului și stalu
lui nostru — chemate să con
tribuie la apărarea cu devo
tament și vigilentă a cuceri
rilor revoluționare ale popo
rului, marile înfăptuiri ale so
cialismului.

De-a lungul acestui „pătrar 
de veac de existentă, organe
le de securitate, sub conduce
rea nemijlocită a Partidului 
Comunist, au parcurs o etapă 
caracterizată de adinei prefa
ceri și perfecționări, care se 
Încadrează organic în drumul 
glorios străbătut de România 
in anii construcției socialiste. 
Integrîndu-se organic în lup
ta dusă de oamenii muncii 
pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, organele de 
securitate și-au îndeplinit c'J 
abnegație și răspundere sar
cinile trasate de partid, au 
desfășurat o activitate rodni
că. adueîndu-și contribuția la 
victoria asupra forțelor reac
ționare, la asigurarea climatu
lui de ordine și de liniște, ne
cesar muncii pașnice, creatoa
re a poporului nostru.

O contribuție hotărîlnare la 
îndeplinirea in bune condiții 
a misiunilor încredințate au 
avut-o măsurile întreprinse, 
pe baza indicațiilor conduce
rii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, coman
dantul suprem al Forțelor 
noastre armate, pentru con
tinua perfecționare a cadru
lui organizatoric și legislativ 
în care organele de securita
te își desfășoară activitatea, 
pentru lărgirea și adîncirea 
legăturilor cu oamenii mun
cii și creșterea sprijinului 
multilateral acordat de către 
aceștia, pentru întărirea le
galității socialiste. La sărbă
toarea lor, lucrătorii din se
curitate raportează partidu
lui, statului, întregului nopor
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FcsfivHâttlc prilejuite de semicentenarul 
întreprinderii „Hctrom“ din Brașovîmplinirea a 50 de ani de existență a întreprinderii „Metrom" din Brașov a fost marcată, vineri la amiază, printr-o adunare festivă, în cadrul, căreia, participanții — muncitori, ingineri și tehnicieni, pensionari, specialiști din institutele de cercetări, invitați, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat — âu ascultat cu emoție și viu interes mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu harnicului colectiv, cu prilejul acestui eveniment.Ștefan Bucur, secretarul

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,Adunarea de. astăzi este consacrată sărbătoririi unui e- veniment important din activitatea organelor de securitate, de fapt din activitatea statului nostru socialist, deci din viața poporului nostru — constituirea, cu 25 de ani în urmă, a organelor de securitate.Cu acest prilej sărbătoresc, doresc să vă adresez dumneavoastră, celor prezenți aici, lucrătorilor din securitate și tuturor lucrătorilor din Ministerul de Interne, salutul călduros al Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al guvernului, precum și al meu personal. (Urale puternice ; aplauze ; se scandează : „Ceaușeșcu — P.C.R.").Doresc, de asemenea, să a- dresez cele mai calde felicitări tovarășilor care au fost distinși astăzi cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, să felicit pe toți lucrătorii din organele noastre de securitate pentru activitatea desfășurată in slujba apărării intereselor poporului, a cuceririlor sale revoluționare.Aniversăm împlinirea a 25 de ani de la crearea organelor de securitate în condițiile cînd întregul nostru popor, sub conducerea conducătorului său încercat — Partidul Comunist Român,, — înfăptuiește neabătut programul elaborat de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. de făurire a bunăstării și fericirii întregii națiuni. (A- plauze puternice).Pâră îndoială că, în asemenea împrejurări, cu totul al-

Consiliului popular județean, a dat citire Decretelor emise de. Consiliul de Stat prin care se conferă întreprinderii ,.Me- trom“ Ordinul Muncii cl. I, titlul de Erou ai Muncii Socialiste unor lucrători care au adus o importantă contribuție la bunul mers al întregii activități a întreprinderii și alte ordine și medalii unui număr de 150 de muncitori, ingineri, tehnicieni și alți- sa- lariați ai întreprinderii.In • numele tovarășului Nicolae Ceaușeșcu cei distinși au fost felicitați . de Constan
MESAJULadresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU Comitetului oamenilor muncii de la Uzinele„Metrom“ — Brașov

tele sînt și preocupările și sarcinile organelor de securitate decît cele care le stăteau în față cu 25 de ani în urmă. De fapt, activitatea organelor de securitate a început ceva mai înainte, odată cu constituirea primului guvern democratic în martie 1945 ! Aceste organe s-au dezvoltat și consolidat în lupta pentru lichidarea forțelor reacționare, pentru cucerirea puterii' politice de către clasa muncitoare, pentru înfăptuirea revoluției popular-de- mocratice și trecerea la revoluția socialistă în patria noastră. Tocmai în acești ani de lupte grele cu forțele reacționare, cu clasele exploatatoare, s-au afirmat și s-au creat organele de securitate ale puterii muncitorilor și țăranilor, s-au făurit cadrele care au înfăptuit neabătut directivele partidului și guvernului. Ele și-au făcut datoria față de clasa muncitoare, față de popor, apărind cuceririle revoluționare, dînd lovituri nimicitoare tuturor'' acelora care au încercat, într-o formă Sau alta, să împiedice poporul nostru de a trece la construirea societății socialiste. (Aplauze, urale ; se scandează : „Ceaușeșcu și poporul!“).Este adevărat că toate a- cestea aparțin trecutului. In acești ani, poporul român a obținut victorii de importanță istorică, parcurgînd cîteva etape în dezvoltarea sa econo- mico-socială. Socialismul a triumfat cu desăvirșire pe pă- mîntul României ! Au fost lichidate pentru totdeauna clasele exploatatoare. Societatea noastră devine tot mai omogenă, se dezvoltă și se consolidează unitatea poporului 

tin Drăgan, membru al Consiliului de Stat, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele Cons....— popular județean.A luat apoi cuvîntul directorul general al întreprinderii inginerul loan Iacobescu, maistrul Coman Dionisie, Erou al Muncii Socialiste, Trandafir Emanoil veteran al întreprinderii — azi pensionar, muncitoarea Jiga Maria, strungarul Szabo Carol, care au exprimat hotărîrea întregului colectiv, de a munci cu și mai mult avînt pentru îndeplinirea 

nostru, a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, sub conducerea comuniștilor, merg ferm înainte pentru a înfăptui sarcinile noii etape a dezvoltării societății noastre — societatea socialistă multilateral dezvoltată.Toate aceste succese remarcabile obținute de poporul român demonstrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, arată că partidul a știut să aplice în mod creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile concrete din România, să găsească formele cele mai potrivite de organizare și u- nire a eforturilor întregului popor pentru obținerea acestor victorii istorice. Tocmai această politică, marxist-leni- nistă, aplicată în mod creator, care a dus la obținerea acestor victorii, a făcut ca și organele de securitate, precum și celelalte organe ale statului .nostru să-și poată îndeplini în bune condițiuni sarcinile și îndatoririle puse în fața lor de partid și guvern, să răspundă așteptărilor pe care clasa muncitoare și poporul le-au pus în aceste organe. (Aplauze prelungite).Știți bine că a trebuit să învingem multe greutăți — atît economice cit și politice — în dezvoltarea generală a societății noastre, în construcția socialismului, că în această activitatea tumultuoasă s-au comis, din păcate și. u- nele greșeli, unele abuzuri, străine de politica partidului, de esența însăși a societății noi pe care o edificăm. Dar, în ciuda tuturor acestor greu- 

și depășirea sarcinilor ce le revin în actualul cincinal.Harnicul colectiv a fost felicitat de asemenea de ing. Virgil Actarian, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnice.Exprimînd profunda gratitudine pentru cuvintele de înaltă apreciere adresate în Mesaj, la rîndul lor muncitorii, inginerii și tehnicienii . întreprinderii au trimis C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușeșcu o emoționantă telegramă. (Agerpres) 

tăți, a greșelilor săvîrșite, partidul a știut să înlăture' la timp neajunsurile, să găsească mijloacele și căile depășirii lor, să asigure mersul înainte al poporului nostru pe- drumul socialismului.Acum, cînd facem bilanțul ac." tivității organelor de ■ securitate, nu putem să nu reamintim bilanțul general al societății noastre, faptul că am obținut succese remarcabile, că România se dezvoltă neîncetat, in ritmuri înalte, că bunăstarea materială și spirituală a întregului nostru popor este tocmai rezultatul acestor victorii mărețe în toate domeniile de activitate. (Aplauze prelungite). Drumul parcurs de organele de securitate este strîns legat de drumul parcurs de poporul nostru în construcția socialismului. In fiecare etapă. în fiecare perioadă, organele de securitate au trebuit să facă față și să-și îndeplinească îndatoririle care le- au revenit.Acum, la a 25-a aniversare putem spune că și în ce privește activitatea organelor de securitate — ănaliZînd și plusurile și minusurile — avem un bilanț pozitiv (Aplauze puternice), că aceste organe și-au făcut datoria față de popor, au înfăptuit neabătut politica partidului și guvernului. Pentru toată această activitate desfășurată cu bune rezultate, țin să adresez cele
(Continuare în pag. a 2-a)

Solemnitatea
AA A ■■înminarn

unor ordineCu prilejul aniversării unui sfert de veac de la crearea organelor de securitate, vineri după-amiază, la Ministerul de Interne a avut loc solemnitatea înmînării de ordine ale Republicii Socialiste România unor lucrători de securitate, pentru contribuția adusă la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, la îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încredințate de partid și guvern organelor de securitate. Distincțiile au fost în- minatc de general-colonel Ion Coman, membru al Consiliului de Stat, care i-a felicitat pe cei decorați în numele Comitetului Central al P. C. R.,' al Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușeșcu personal.Mulțumind pentru înaltele distincții, cei decorați au asigurat conducerea de partid și de stat, pe tovarășul Nicolae Ceaușeșcu personal că organele de securitate își vor face și de acum înainte pe deplin datoria, că. vor apăra cu vigilență și răspundere cuceririle. revoluționare ale poporului, marile înfăptuiri ale socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit vineri după-amiază delegațțâ Congresului sindicatelor pe întreaga ' Indie — A.I.T.U.C. — condusă de dr. Raheri . Sen, președintele A.I.T.U.C., care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R. face o vizită de prietenie în țara noastră.La primire au luat parte tovarășii - Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Mîndreanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.Mulțumind pentru onoarea de a fi primiți, pentru posibilitatea oferită delegației deDelegația parlamentară japonezăPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a primit, la 12 octombrie, delegația parlamentară japoneză, condusă de Daisuke Akita, vicepreședinte al Camerei Reprezentanților, care' face- o1 vizită ;în țara noastră, la invitația Marii A- dunării Naționale.■ Delegația parlamentară japoneză este alcătuită din Ken- jiro Kadoya, tnembru’al Co
RĂSPUNZĂTOR 

I DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE

La începutul lunii ni s-a promis

Redresarea extracției de cărbune
După prima decadă se impune 
ca o necesitate stringentă:

ANGRENAREA RESPONSABILA 
A TUTUROR COMPARTIMENTELOR 

PENTRU REALIZAREA PLANULUI
< Care sînt cauzele nerespectăril preliminariilor ?
• Cine se face răspunzător de nerealizărî ?
• Cu ce rezultate se va încheia a doua decadă ?

Tovarășii ingineri Vasile Ciriperu — directorul E.M. Lupeni, 
Carol Schreter — directorul E.M. Uricani, loan Bălănescu 
— inginer șef la E.M. Lonea, Mircea Coroban — inginer șef 
la E.M. Petrila, loan Ileanu — director al E.M. Paroșeni și 
loan Dumitraș — directorul tehnic al E.M. Aninoasa

în confruntare cu propriile afirmații 
și cu rezultatele primei decade

Citiți ancheta redacției în pagina a 3-a

Șeful de schimb Constantin Diaconescu din brigada de tineret a cunoscutului miner Constantin Chitoiu de la mina Lonea și ortacii Iosif Calină și Ghcorghe Oancea au teșit din șut. Rezultatele par să lie,la locul de muncă, mai mult decit satisfăcătoare. Foto : I. LIClU

a cunoaște experiența și realizările de seamă ale clasei muncitoare și ale întregului popor român în dezvoltarea economică și socială a țării, în ridicarea nivelului de trai material ,și cultural,' președintele A.I.T.U.C. dr. Ranen ‘Sen, a apreciat caracterul fructuos al convorbirilor purtate cu reprezentanții sindicatelor din România.In cursul convorbirii s-a subliniat că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între oamenii muncii și Sindicatele din cele două țări dobîndește o importanță deosebită în condițiile extinderii și diversificării relațiilor dintre România și India in domeniile economic, tehnico- științific, cultural.
mitetului'agricol și al pescuitului, , Shinjiro Yamamura, membru al Comitetului transporturilor. Joji Ohmura, membru executiv al Comitetului financial1,, Kokai Nakamura, membru executiv al Comitetului administrației locale, și Tsuneo MatSuo, membru al secretariatului Camerei Inferioare.La primire au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Ion Pățan, Ilie

’ 1

A

Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale vieții politice internaționale actuale, relevîndu-se însemnătatea solidarității și conlucrării strînse a clasei muncitoare de pretutindeni, a sindicatelor, în lupta generală împotriva politicii vechi de dominație și asuprire a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru o politică nouă bazată pe egalitatea suverană a statelor, respectul independenței naționale, neamestecul în treburile interne. dreptul tuturor popoarelor la dezvoltarea economică și socială de-sine-stătătoa- re.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Aurel Vijoli, președintele Grunului parlamentar pentru relații de prietenie România- Japonia, Alexandru Sencovici, președintele Comisiei pentru industrie, construcții și transporturi a M.A.N.Oaspeții au fost însoțiți de Masao Kanazawa, ambasadorul Japoniei la București.

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe șantierele construcțiilor de locuințe
RITM ACCELERAT 

OE LUCRUConstrucțiile de locuințe reprezintă un domeniu de mare însemnătate în ansamblul investițiilor în curs de realizare pe șantierele Văii Jiului. In acest sens, notăm cu satisfacție faptul că pe șantierele construcțiilor de locuințe în cursul primei decade a lunii octombrie s-a înregistrat un bun ritm de execuție. Faptul este confirmat de datele operative referitoare la perioada menționată, care indică că planul valoric a fost depășit la nivelul Grupului de șantiere Petroșani al T. C. H. cu 200.000 lei.
Dragi tovarăși,Doresc, să vă mulțumesc în mod cordial pentru scrisoarea pe care mi-ați adresat-o, precum și pentru invitația de a participa la sărbătorirea împlinirii a 50 de ani de la înființarea întreprinderii în care lucrați. In- trucît nu am posibilitatea să particip personal Ia aniversare, doresc să vă adresez pe această cale cele mai calde felicitări cu prilejul acestui important eveniment din viața uzinei dumneavoastră. Doresc de asemenea, să felicit întregul colectiv cu prilejul decorării uzinei cu ..Ordinul Muncii" cl. I și al acordării de ordine și medalii unui număr de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprindere.Apreciez contribuția deosebită pe care Uzina „Me- trom“ — întreprindere cu vechi și frumoase tradiții de luptă revoluționară și de muncă — a adus-o în anii construcției socialismului la opera de industrializare socialistă; la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economică a țării. Muncind cu elan și abnegație, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al uzinei a reușit să acumuleze o bogată experiență, să obțină an de an succese tot mai însemnate în dezvoltarea și modernizarea producției, în îndeplinirea sarcinilor de plan ce i-au revenit.Aniversarea uzinei dumneavoastră are loc în con

dițiile cînd oamenii muncii din industrie, din toate celelalte ramuri ale economiei naționale desfășoară o largă activitate pentru înfăptuirea în cele mai bune condițiuni a hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale privind accelerarea dezvoltării econo- mico-sociale a țării și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai și de civilizație a întregului popor. Am convingerea, dragi tovarăși, că bilanțul realizărilor pe care îl faceți la această aniversare va constitui un imbold de a vă încadra și mai hotărît, cu toate forțele, în întrecerea generală pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, de a munci în mod exemplar pentru realizarea sarcinilor de producție și a angajamentelor asumate, pentru a asigura creșterea producției și productivității muncii, gospodărirea rațională a materiei prime și materialelor, reducerea prețului de cost și ridicarea continuă a calității, — astfel ca produsele uzinei să satisfacă, din toate punctele de vedere, cele mai înalte exigențe.Cu dorința ca întreprinderea dumneavoastră să se situeze, prin rezultatele sale, pe un loc fruntaș în întrecerea pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor cincinalului, vă urez, dragi tovarăși, noi succese în activitatea de producție ce o desfășurați, satisfacții cit mai mari în viața personală, multă sănătate și fericire.

Săptămîna economieiCu prilejul „Săptămî- nii economiei", acțiune care se desfășoară între 25-31 octombrie a.c., Casa de economii și consemnațiuni acordă noi avantaje depunătorilor. La tragerea la sorți a obligațiunilor C.E.C. din 31 octombrie a.c. se vor acorda în plus, în afara cîștiguri- lor obișnuite, încă 5 cîștiguri de cîte 10 000 lei fiecare, 10 de cîte 5 000 lei, 100 de cîte 1 000 lei și 100 cîștiguri de 800 lei fiecare.
V

Acțiune pioniereascăInițiată de către Consiliul orășenesc Vulcan al Organizației pionierilor, acțiunea „Partidul e-n toate" (programată mîine, 14 octombrie, o- ra 9, la clubul sindicatelor) se va desfășura șub forma unei întîlniri a pionierilor din localitate cu primul secretar al Comitetului orășenesc de partid Vulcan, tovarășul Petru Barbu.Balul bobocilorAstă seară, la ora 20, în cadrul Institutului de1 mine se va desfășura u- nul din evenimentele tradiționale ale începutului de an universitar

— balul bobocilor.Cunoașterea noilor co legi, decernarea mult rîvnitului titlu de „Miss Boboc", buna dispoziție, sînt cîteva din atributele care nu vor lipsi nici în această seară din tradiționala manifestare studențească.Pentru plantările de toamnăIn cartierul Aeroport din Petroșani se desfășoară de cîteva zile o amplă acțiune de muncă patriotică pentru e- fectuarea pregătirilor necesare în vederea u- nor plantări de arbori ornamentali ce se vor face în această toamnă Grupuri de elevi au să

pat deja aproape 1000 de gropi. In zilele următoare, Ia această acțiune- vor lua parte și cetățenii cartierului. In această toamnă se vor planta în cartier peste 2 000 de puieți de sal- cîm, salcie, tei și alte specii ornamentale.Expoziție de intarsieAstăzi, la ora 12,30, în sala bibliotecii Casei de cultură din Petroșani a- re loc vernisajul expoziției de intarsie a artistului plastic amator I. V. Almășan din Deva. Expoziția este organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Hunedoara și

poate fi vizitată zilnic între orele 9—13 și 17 — 20. Fotogazeta circulațieiRecent a apărut o nouă ediție din fotogazeta circulației, editată de serviciul circulației din cadrul miliției municipiului Petroșani.Fotogazeta — de stradă, în care sînt expuse consecințele unui număr de 7 cazuri de încălcare a normelor de circulație rutieră, atrage atenția prin fotografii și caricaturi.
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Sărbătorirea a 25 de ani de la crearea PlilMIlll U TOVARĂȘUL NICOLAt CEAUȘESCU

organelor de securitate
Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1}mai calde felicitări tuturor lucrătorilor de securitate. (A- plauze prelungite, urale, se scandează: „Ceaușescu —P.C.R.").Aș dori, cu acest prilej, să aduc, de asemenea, un omagiu acelora care au activat în rîndul organelor de securitate. Unii nu mai sînt în viață, au căzut în luptă cu dușmanul, alții, în virtutea legilor naturii, Se găsesc în inactivitate. Dar, consider că merită să vorbim și de aceia care în primii ani au făcut multe sacrificii și au adus o contribuție de seamă la dezvoltarea organelor noastre de securitate, la înfăptuirea politicii partidului și statului. (Aplauze prelungite).Am reamintit acum de toate acestea nu de dragul de a face istorie, ci pentru a trage unele învățăminte, nu numai pentru noi, ci cu valabilitate mai generală. Acest lucru îmi este sugerat de unele evenimente recente — și mă refer îndeosebi la evenimentele din Chile. Experiența luptei revoluționare din România din perioada de după eliberare pînă la cucerirea puterii politice și apoi din anii înfăptuirii socialismului demonstrează cu toată claritatea că mijloacele și căile prin care este cucerită puterea politică — pașnice sau nepașnice — depind de raportul de forțe, de felul în care masele populare devin conștiente și pot, la un moment dat, să impună, în- tr-o formă sau alta, schimbările necesare în țara respectivă Dar. indiferent de aceste căi — care pot și vor fi întotdeauna diverse — odată instaurată puterea maselor populare, a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, din momentul în care poporul devine pentru prima dată stă- pîn pe destinele sale, el trebuie — dacă dorește să asigure mersul înainte al revoluției și făurirea noii orînduiri — să-și creeze și organele proprii ale puterii de stat, înce- pînd cu armata, cu organele de securitate, cu întregul a- parat de stat. Nu se poate construi o orînduire nouă men. ținînd vechiul aparat de stat ! El trebuie transformat în mod revoluționar, menținînd ceea ce este progresist, ceea ce se atașează trup și suflet intereselor revoluției, schimbării societății pe cale revoluționară, înlăturînd totodată ceea ce se opune noului ! Numai pe această cale se poate construi o nouă orînduire socială ! (Aplauze, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul").Experiența transformărilor revoluționare din România, ca de altfel și a celor din alte țări socialiste sau care se dezvoltă pe o cale nouă, democratică, este foarte elocventă în această direcție. Știți bine că partidul nostru s-a orientat de la început, de fapt din primele zile de după eliberare, spre crearea unor forțe armate proprii, a unor forțe proprii de apărare a cuceririlor revoluționare, că am acționat in mod consecvent pentru înnoirea organelor vechi ale aparatului Ministerului de Interne, pentru organizarea, cu participarea directă a clasei muncitoare, a acestor organe, chemate să apere cuceririle revoluționare, să respingă orice încercare a dușmanului de clasă de a împiedica procesul de transformări revoluționare din România. Fără îndoială, am acordat întotdeauna atenție a- tragerii de partea revoluției și transformărilor socialiste, a tuturor forțelor care au înțeles că trebuie să rupă cu trecutul. Așa am procedat cu armata, care, în cea mai mare parte, aproape în totalitatea ei, inclusiv cadrele militare, s-a alăturat politicii partidului nostru, a susținut activ toate măsurile de dezvoltare
(Urmare din pag. 1)

îmbogățirea experienței, pu
terii de luptă și calităților tor 
politice, proiesionale și mo
rale, respectarea cu strictețe 
a legilor țării, apărarea drep
turilor și libertăților cetățe
nești, în spiritul eticii și e- 
chității socialiste, cultului 
pentru adevăr; îndeplinirea 
exemplară a misiunilor în
credințate de partid.

Ora 10. De o parte și de al
ta a străzii Mihai Vodă, pînă 
la Casa de cultură a Ministe
rului de Interne, cordoane de 
ofițeri în ținută de gală salu
tă pe Comandantul suprem. 
Trompefii intonează onorul.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat cu 
puternice ovații. Intr-un sin
gur glas miile de piepturi 
scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P. C. R.“. 
„Ceaușescu și poporul".

O gardă, constituită din 
militari ai trupelor de securi
tate dintr-o unitate decorată 
cu Ordinul Steaua Republicii 
olasa a H-a, prezintă onorul. 

revoluționară a României. Așa am procedat și cu alte organe de stat. Am avut totdeauna grijă, ca, menținînd ceea ce este bun, să întărim organele respective, să le reorganizăm pe o bază nouă, revoluționară, să le dăm un conținut de clasă pentru a le transforma în organe ale dictaturii proletariatului, în organe ale puterii muncitorești și țărănești. Aceasta a fost condiția esențială a tuturor succeselor pe care le-am obținut ! Dacă nu am fi făcut aceasta, fără îndoială că n-am fi putut înfăptui cu succes socialismul, n-am fi putut obține toate victoriile pe care le-am înregistrat pînă acum. (Aplauze puternice).Aceste învățăminte ale dezvoltării revoluției socialiste în România își păstrează pe deplin valabilitatea. Orice popor care trece pe calea dezvoltării noi, democratice, care-și propune să înfăptuiască prefaceri social-economice revoluționare trebuie să-și făurească și forțele necesare, să-și creeze aparatul propriu de stat, forțele armate, organele proprii de securitate, de justiție, care să servească interesele poporului, cauza dezvoltării pe o cale nouă, democratică a societății. (Aplauze puternice).M-am referit numai la a- ceastă latură a experienței noastre, deoarece în alte împrejurări am vorbit și de faptul că orice orînduire socială nouă nu poate fi decît rodul activității unite a maselor largi populare, al unității clasei muncitoare, țăranilor și intelectualității, a întregului popor, care trebuie să fie convins de justețea transformărilor profund înnoitoare, să urmeze neabătut politica forțelor revoluționare. Tocmai datorită faptului că partidul nostru a știut să aplice adevărurile generale ale construcției socialiste la condițiile concrete ale României, am reușit să facem ca transformările revoluționare să ducă la întărirea în fiecare etapă istorică a a- deziunii maselor largi populare la cauza socialismului. Chiar atunci cî-nd a trebuit să învingem un șir de greutăți, să înlăturăm unele greșeli, ne-am adresat poporului, am discutat cu poporul și numai împreună cu el am. pășit înainte spre o nouă etapă de dezvoltare a societății noastre. Aceasta de fapt este esențialul în făurirea oricărei orînduiri noi, socialiste. (A- plauze puternice).In aceste împrejurări, este necesar ca clasa muncitoare, poporul să asigure un control efectiv asupra organelor puterii de stat, astfel ca ele să-și îndeplinească în orice condițiuni îndatoririle față de popor. A nesocoti aceste învățăminte, a lăsa — așa cum s-a întîmplat în Chile — ca organele de stat să rămînă în afara preocupărilor pentru înfăptuirea transformărilor revoluționare, să fie considerate ca ceva deasupra poporului, nu poate decît să ducă la e- șecul luptei revoluționare. In orice împrejurări, poporul, construindu-și organele proprii ale puterii, transformîndu-le pe cele vechi, integrîndu-le în lupta sa pentru schimbări e- conomico-sociale revoluționare, trebuie să exercite permanent controlul, îndrumarea acestor organe ale puterii de stat ! Aceasta este garanția că aceste organe vor face întotdeauna ceea ce trebuie pentru victoria revoluției, vor servi poporul, cauza transformării revoluționare în țara respectivă. (Aplauze puternice).Mă refer la aceste învățăminte din trecut, pentru că ele trebuie să fie prezente și în activitatea noastră actuală. Desigur, ne aflăm în altă etapă de dezvoltare, dar nu trebuie să uităm nici un moment că deși socialismul
Se intonează Imnul de Stat 

al Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de Emil Bo
bu, ministrul de interne, trece 
în revistă garda de onoare.

Primiți cu vii aplauze și u- 
rale, în Prezidiul adunării 
iestive au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Cioa
ră, Cornel Burtică, general 
de armată Ion Ioniță, Emil 
Bobu, general colonel loan 
Coman, generali și ofițeri ac
tivi și de rezervă.

In sală erau prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, ai conducerii Ministeru
lui de Interne, Ministeruiui 
Apărării Naționale și ai ailor 
ministere, activiști de partid 
și de stat și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri su
periori, lucrători din aparatul 
central și teritorial de secu
ritate, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Tovarășul Constantin Stă- 

a învins pe deplin în România și am trecut la o etapă nouă de dezvoltare, deși clasele exploatatoare au fost lichidate demult, totuși pe plan internațional mai există forțe reacționare, ostile socialismului. Influențe și agenți ai acestor forțe reacționare pătrund și vor mai pătrunde și în viitor și în România, dacă organele și aparatul nostru de stat — vorbind concret, organele noastre de securitate — nu vor fi vigilente, nu-și vor face cum trebuie datoria față de cauza revoluției, față de cauza socialismului, față de popor.De aceea, sărbătorind împlinirea a 25 de ani de activitate a organelor de securitate, dînd o înaltă apreciere activității lnr de pînă acum, doresc, totodată, să menționez că în fața securității statului, a organelor noastre din Ministerul de Interne, a întregului nostru aparat de stat stau sarcini de mare importanță.Am criticat de multe ori neajunsurile din munca organelor de securitate și nu numai după Congresul al IX- lea. Tovarășii mai vechi în activul de partid și în organele de securitate știu bine că și în 1954, în sala „Dinamo" am discutat despre greșelile și lipsurile organelor de securitate, că și în 1955, în 1956, 1959 și în • alți ani am criticat, cîteodată destul de ferm, de hotărit, greșelile și abuzurile ce s-au săvîrșit în anumite împrejurări. Dar așa cum am mai spus, toate acestea aparțin acum trecutului. Măsurile luate după Congresul al IX-lea, și mai cu seamă cele luate în 1968, pentru a întrona cu desăvîrșire legalitatea, respectarea legilor revoluționare, a normelor de partid în activitatea organelor de securitate și-au spus cuvîntul. Putem spune că, în toată această perioadă, organele de securitate au înfăptuit, în bune condițiuni, sarcinile care le-au stat în față. Nici în viitor nu trebuie însă să admitem, sub nici un motiv, ca în activitatea organelor de securitate să-și facă loc anumite greșeli, să se accepte în vreun fel slăbirea exigenței, a preocupărilor pentru întărirea Spiritului de înaltă responsabilitate în aplicarea legilor țării și apărarea cuceririlor revoluționare, pentru a face ca numai și numai dușmanii construcției socialiste, dușmanii independenței și suveranității țării să cunoască și să simtă cu putere mîna înarmată a clasei muncitoare, a poporului nostru, ca nici un cetățean care participă la e- dificarea socialistă a patriei noastre să nu sufere pe nedrept ! Aceasta trebuie să fie în permanență conduita organelor noastre de securitate, în întreaga lor activitate ! Numai astfel ele își vor face în bune condițiuni datoria față de revoluție, față de popor, față de partid. (Aplauze puternice).Vreau să fiu foarte clar înțeles și de data aceasta, tovarăși. Socialismul reprezintă societatea cea mai umană, o • rînduirea care urmărește să descătușeze forțele creatoare ale omului, să-i creeze condițiuni de manifestare a personalității sale în toate domeniile de activitate. Facem totul pentru a găsi formele cele mai corespunzătoare de participare a maselor populare la conducerea tuturor domeniilor de activitate. Considerăm dezvoltarea democrației socialiste, participarea poporului la e- laborarea și înfăptuirea politicii de construcție socialistă ca o problemă esențială pentru victoria socialismului. Nu se poate construi o orînduire nouă fără participarea conștientă a întregului popor la înfăptuirea ei. Aceasta este, de alt
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat dă citire Decretului 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, prin 
care se conferă pentru contri
buția deosebită adusă la apă
rarea și consolidarea cuceri
rilor revoluționare ale popo
rului muncitor, cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la 
crearea organelor securității 
stalului, ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu" clasa I generalu
lui locotenent Nicolae Gh. 
Doicaru, ordinul „Apărarea 
Patriei" clasa I generalului 
locotenent Grigore N. Rădui- că și generalului maior Du
mitru I. Radu, ordinul „Pen
tru servicii deosebite aduse 
în apărarea orînduirii socia
le și de stat" clasa I genera
lului maior Mihai M. Pacepa, 
ordinul „Apărarea Patriei" 
clasa a Il-a generalului ma
ior Alexandru S. Dumitrașcu 
și generalului maior Emil I 
Panaite, ordinul „Pentru ser
vicii deosebite aduse în apăra
rea orînduirii sociale și de 
stat" clasa a ll-a generalului 
maior Mihai E. Ilie, generatu

fel, una din problemele de bază ale concepției marxiste despre dezvoltarea societății, a făuririi de către poporul însuși a destinelor sale, a istoriei și a viitorului său.Vom face totul pentru a a- dînci și dezvolta democrația socialistă, pentru a perfecționa formele de participare a maselor largi populare la conducerea orînduirii noastre socialiste. Din acest punct de vedere, cred că lucrurile sînt clare pentru toată lumea. Organele de securitate au datoria de a înfăptui directivele partidului și statului în asigurarea respectării legilor și a condițiunilor legale de manifestare a maselor populare, de participare a lor la conducerea întregii activități.Dar, așa cum am spus, nu trăim izolați ; deci nu putem considera că România este sau va fi în afara preocupărilor dușmanilor socialismului. De aceea, sarcina organelor de securitate este de a acționa împotriva acelora care vor încerca să împiedice poporul să-și exercite rolul său in făurirea orînduirii socialiste ; ele trebuie să apere cuceririle poporului, să-i apere viața pașnică, să apere suveranitatea și independența patriei, im potriva oricui ar îndrăzni să se atingă de ele (Aplauze puternice, prelungite).Nu doresc să intru în amănunte, pentru că munca organelor de securitate este diversă și nu în acest cadru și în acest moment festiv este locul să discutăm despre aceasta. Dar fiecare, în sectorul său de activitate, trebuie să aibă permanent în față aceste sarcini de bază ale lucrătorilor de securitate. Trebuie să ridicăm și mai mult nivelul profesional, nivelul politic de înțelegere a problemelor noi care se pun în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, pentru că numai așa lucrătorul de securitate — care în concepția mea, și cred că și a voastră, este un activist de partid lucrînd într-un domeniu special, — va putea să se orienteze și să-și îndeplinească în bune condițiuni îndatoririle sale.Trebuie să întărim exigența în muncă, disciplina, spiritul de răpundere. Orice manifestare care poate dăuna mersului înainte, dezvoltării econo- mico-sociale a țării, adîncirii democrației, legalității socialiste, orice încercare din afară de a aduce daune orînduirii noastre și independenței țării, sub orice formă ar fi, trebuie să stea în atenția lucrătorilor de securitate. Nimic nu trebuie considerat că este de mai mică importanță 1 Totul trebuie analizat, judecat prin prisma sarcinilor generale care revin organelor .de securitate !Iată de ce consider că aniversarea a 25 de ani de activitate a organelor de securitate trebuie să însemne și tm prilej de a analiza activitatea, în spirit de partid, în mod critic și autocritic, văzînd a- tît ceea ce a fost bun — și în această privință am dat aprecieri și nu vreau să mai revin asupra acestor laturi — cît și ceea ce a fost rău. Să tragem învățăminte și să luăm măsuri în vederea îmbunătățirii și perfecționării în continuare a activității organelor noastre de securitate.Eu am pretenții mai mari la organele de securitate si aș dori ca și voi toți cei care lucrați în aceste organe să aveți asemenea pretenții față de voi înșivă, față de toți cei pe ea- re-i conduceți. Trebuie să ridicăm nivelul activității organelor de securitate la cerințele etapei noi în care ne găsim, încit ele să țină strîns pasul cu tot ceea ce se înfăptuiește de către poporul nostru în cadrul politicii trasate de Congresul al X-lea, de Conferința Națională.
lui maior Viorel-Paul I. Ma
rinescu, ordinul Muncii clasa 
a Il-a colonelului Emil V. Ma
cri

Prin decret al Consiliului 
de Stat au mai fost conferite 
193 de ordine și 300 de meda
lii altor cadre din organele 
securității statului.

înaltele distincții acor
date sint mărturii evidente de 
prețuire a activității desfășu
rate de către lucrătorii de se
curitate în apărarea cuceriri
lor revoluționare ale popo
rului, a contribuției aduse de 
ei la îndeplinirea cu răspun
dere și vigilență a înaltelor 
sarcini și misiuni încredința
te lor de partid și conducerea 
de stat.

înaltele ordine sînt inmina- 
te intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

După solemnitatea decoră
rii, a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bobu, ministrul de inter
ne.

In numele celor decorați 
au luat cuvîntul general-loco- 
tenent Nicolae Doicaru, prim-

Este necesară o legătură și mai strînsă a organelor de securitate cu masele populare, cu oamenii muncii din toate sectoarele de activitate. Forța, tăria organelor de securitate constă în legătura indisolubilă cu poporul, cu masele populare ! Prin strînsa legătură cu masele, cu poporul vom reuși ca nici un dușman al construcției socialiste să nu se strecoare și să-și desfășoare activitatea nepedepsit! Acest lucru trebuie să-1 avem întotdeauna în vedere, tovarăși! (Aplauze). Trebuie însă să știm să deosebim pe dușmani de oamenii care comit anumite greșeli. Pe aceștia din urmă să-i educăm; să mobilizăm colectivele lor de muncă pentru a-i transforma și a-i ajuta să participe activ la întreaga noastră operă de schimbare revoluționară a societății, de făurire a orînduirii noi, socialiste.Așa cum am mai spus nu o dată rolul organelor de securitate este nu de a taxa drept ostili orînduirii noastre pe toți care manifestă la un moment dat vreo nemulțumire sau altă. Dimpotrivă, rolul organelor securității este de a ajuta, împreună cu oamenii muncii, cu masele populare la educarea, la transformarea acestor oameni, de a face ca, în fond, nimeni — și repet —, nimeni să nu poată fi pedepsit pe nedrept. Numai aceia care duc o activitate realmente contrară intereselor poporului, cuceririlor socialiste și independenței țării să-și primească pedeapsa meritată! Tocmai de aceea, ridicarea conștiinței politice și a nivelului ideologic constituie o cerință fundamentală pentru a putea face față noilor sarcini și noilor împrejurări ale activității importante pe care o desfășu- rați !Am deplina convingere că organele noastre de securitate, toți lucrătorii de securitate vor înțelege că cerințele pe care partidul le pune în fața lor trebuie îndeplinite în cele mai bune condițiuni. Sînt încredințat că, așa cum și în trecut au depus eforturi pentru a-și îndeplini îndatoririle față de partid și popor, organele noastre de securitate vor face totul și în viitor, în noile condițiuni ale dezvoltării noastre, pentru a fi la înălțimea cerințelor partidului, pentru a acționa în strînsă u- nitate cu întregul popor, sub conducerea partidului — forța politică conducătoare a tuturor domeniilor de activitate, deci și a securității. Repet, eu consider organele securității ca un aparat al partidului, iar pe lucrătorii de securitate — ca activiști de partid. Ca a- tare, ei sînt chemați să îndeplinească neabătut, în orice împrejurări, politica partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de prietenie cu țările socialiste, cu toate popoarele care luptă pentru dezvoltarea independentă, politica de colaborare cu toate statele, de pace în întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).In încheiere, doresc încă o dată să urez celor prezenți la această adunare, tuturor lucrătorilor de securițate și din Ministerul de Interne succese tot mai mari în activitatea lor, în ridicarea nivelului general al pregătirii profesionale și politice, pentru a fi apărători de nădejde ai cuceririlor revoluționare ale poporului și ai independenței patriei. Multă sănătate și multă fericire ! (Urale puternice • a- plauze prelungite; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R."! Cei prezenți în sală ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
adjunct al ministrului de in
terne, colonelul de securitate Emil Macri și generaluhma- 
ior Dumitru Radu, șeful In
spectoratului județean Bacău 
al Ministerului de Interne.

Primit cu vii și puternice 
aplauze, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost sub
liniată în repetate rînduri de 
aplauze puternice și entu
ziaste. Minute în șir răsu
nă urale pentru Partidul Co
munist Român și Comitetul 
său Central, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Lucrătorii din Securitatea 
Statului și-au exprimat și cu 
acest prilej adeziunea lor de
plină față de politica partidu
lui, hotărîrea nețărmurită de 
a-și consacra toate forțele 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
de mare răspundere ce le-au !
fost încredințate, in apărarea 5
cuceririlor revoluționare aie i
poporului nostru rflunctf’V. 
pentru apărarea independen
ței și suveranității României 
socialiste. (Agerpres)

(Urmare din pag. 1)Parlamentarii japonezi au exprimat mulțumiri pentru o- noarea de a fi primiți de președintele Consiliului de Stat, pentru ospitalitatea și prietenia cu care au fost înconjurați în timpul vizitei în România. Oaspeții, împărtășindu-și impresiile din timpul călătoriei în țara noastră, au relevat progresele remarcabile obținute de România în dezvoltarea economică și socială, realizările în domeniile învăță- mîntului, științei, culturii.Au fost menționate cu satisfacție bunele relații româ- no-japoneze, evoluția lor continuă, pozitivă din ultimii ani și s-a apreciat că ele constiAmbasadorul Republicii Arabe SirieneTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, vineri du- pă-amiază, pe ambasadorul
Conferința privind valorificarea cenușii 

de la centralele termoelectriceDa Deva s-a încheiat' vineri prima conferință privind valorificarea cenușilor de Ia centralele termoelectrice. Lucrările acestei manifestări se înscriu pe linia indicațiilor conducerii superioare de partid privind valorificarea complexă a deșeurilor industriale și pentru protecția mediului înconjurător, au reunit numeroși oameni de știință, cercetători, proiectanți, specialiști din institute de învățămînt supe
Agenda căminului cultural

O Astăzi, Ia ora 19, căminul cultural de la- Jieț și-a 
propus să organizeze ciclul 
de informări politice „Tribu
na actualității" pentru grupul 
de case Andronești, inițiativă 
proprie, prin care se adresea
ză unui grup uman mai re- 
strîns, dar omogen. Mîine, la 
ora 10, în sala căminului cul
tural va avea ioc o masă ro
tundă cu tema „Documentele 
plenarei C.C. al P.C.R. din 18- 
19 iunie a.c."• Căminul cultural din Banița și-a programat mîine,

• UN ANONIM... pe care nu-1 supără vacile plimbărețe de pe rondurile de flori ale cartierului „Carpați" (Petroșani), ci zgomotele produse de exercițiile „elevilor școlii de șoferi" : Da, de acord, nu numai pe dumneavoastră vă deranjează, poate își vor găsi, cîndva, cei ce poluează sonic mediul ambiant, un alt loc de... tocat nervii, mai lăturalnic, nu în centrul u- nui cartier foarte populat.• Un grup de artificieri, E.M. Paroșeni: Legea nr. 5 prevede că activitatea de protecție a muncii este parte componentă a procesului de producție. In aceste condiții este normal ca nivelul de realizare a salariului tarifar de încadrare să țină seama atît de gradul de îndeplinire a sarcinilor de plan, cît și a măsurilor de protecție a muncii ce se impun a fi luate.
3 ANONIMA — Petroșani: Reclamați, cu seninătate, redacției... pe sectoristul cartierului și, din ...cauză de „curaj", uitați să vă semnați. Ca poantă, e bună! Altfel, vă pierdeați timpul zadarnic...• MATEI CĂLUȚ — Petroșani: Lipsit de concretețe și neargumentat, materialul „Microclimatul cetățeanului petroșănean" nu întrunește calitățile publicistice cerute. Completați-1 și reveniți.® IOAN UNGUREANU — Petroșani: E vorba despre ultimele blocuri terminate, predate de curînd, nicidecum că ar fi ul

timele care se construiesc în Aeroport, cum ați înțeles dv...® UN GRUP DE LOCATARI — Petroșani : Dacă „îndrăzniți" să denigrați o femeie, semnați-vă (cel puțin) scrisoarea !...♦ P. PÂNDELE — Petroșani: Ne-ați adus la cunoștință un „caz de familie". Nu vom încerca „soluționarea" lui atîta timp cît nici unul dintre cei doi preopi- nenți nu ne solicită.
4 S. GHEORGHIȚA — Petroșani: Nu aveți dreptate. Legea e lege !
4 N. DIJMARESCU — Petroșani: De acord, e greu să fii om. Sau, cu alte cuvinte (vorba cîntecului): greu se fac oamenii oameni ! Ne-ați sesizat o dată (și chiar s-a scris) asupra acelorași comportări ale unor ospătari...

Campionatul municipalS-au consumat deja patru din cele 6 etape ale campionatului municipal de fotbal, unde activează un număr de patru echipe : Minerul Paroșeni. Preparatorul Lupeni, C.F.R. și E.G.L. din Petroșani.Conform regulamentului de organizare și desfășurare al activității fotbalistice, cele patru echipe vor juca sistem turneu, tur-retur. tomna și tot la fel în primăvară.Pînă în prezent pe primul lec se află echipa Preparatorul Lupeni, care a obținut in toate meciurile numai victo

tuie o bază bună pentru diversificarea și lărgirea lor în continuare în domeniile economic, tehnico-științific, cultural, în alte domenii, în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei colaborării și înțelegerii internaționale.Scoțîndu-se în evidență că vizita delegației parlamentare japoneze este o expresie a dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două țări, s-a subliniat faptul că parlamentele pot să aducă o contribuție însemnată la mai buna cunoaștere între cele două națiuni, la lărgirea colaborării româno-japoneze.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale vieții politice internaționale
Republicii Arabe Siriene la București, Souheil Al-Ghazzi, la cererea acestuia.Cu acest prilej, ambasadorul sirian a înmuiat preșe

rior, reprezentanți ai unor unități productive din țară.Participant»! au prezentat rezultatele cercetărilor, preocupările actuale și de perspectivă privind utilizarea cenușilor în industria lianților, betoanelor, în industria ceramică și metalurgică, la lucrări rutiere și în agricultură. Referatele și comunicările au scos în evidență importanța t’ehnico-econo- mică și socială a valorifică

Ia ora 14, o manifestare in
spirată de folclorul și tradi
țiile locului — un program ar
tistic, la care vor fi prezente 
toate formațiile artistice, și o 
paradă a portului popular.

0 „Folclorul, tinerețea și prospețimea miturilor naturii" 
este tema simpozionului ce va 
fi organizat mîine, la ora 18, 
în sala căminului cultural din 
Cimpa. Vor participa cu co
municări și observații asupra 
folclorului local, prof. Petru 
Eana, M. Berindei și Ana 
Grunță.

rii, deci opt puncte, urmată de C.F.R. Petroșani, cu trei puncte.îmbucurător este faptul că arbitrii care au condus aceste jocuri nu au mai semnalat cazuri de indisciplină în rapoartele lor, ba dimpotrivă sint e- vidențiați atît unii jucători ai echipelor cît și publicul spectator.Un alt aspect pozitiv mai este și acela că unele conduceri ak'secțiilor de fotbal manifestă mai mult interes pentru întinerirea loturilor de fotbaliști. In această direcție meri- 

actuale, îndeosebi eforturile pe care majoritatea țărilor lumii, forțe politice și sociale le întreprind pentru destinderea și colaborarea între state, recentele evenimente din O- rientul Apropiat, reducerea decalajului economic dintre statele în curs de dezvoltare și cele avansate, asigurarea necesarului de energie pe plan mondial.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis prin intermediul parlamentarilor japonezi cele mai bune urări de prosperitate și pace poporului japonez.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.
dintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj din partea președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

rii acestei rezerve materiale, posibilitățile de cooperare dintre diverși specialiști ce activează în cercetare, proiectare și în întreprinderi industriale pentru transformarea acestor reziduuri într-c bogăție națională.Pe baza propunerilor făcute s-a elaborat un plan de măsuri cuprinzînd metode și acțiuni de valorificare a acestei mari rezerve materiale în folosul economiei naționale.
Prima promoție 

de femei - 
cadre militareVineri la amiază, într-una din instituțiile militare de învățămînt aparținînd Ministerului Apărării Naționale, a avut loc solemnitatea înaintării la gradul de sublocotenent și sergent major a primei promoții de absolvente ale cursului de pregătire a cadrelor militare din rîndul femeilor.(Agerpres)

de fotbaltă să evidențiem organizatorii activității sportive de la C.F.R. Petroșani, care se prezintă cu cea mai tînără echipă, media de virstă a jucătorilor nedepășind 19 ani. Exemplul celor de la C.F.R. Petroșani ar fi bine să fie urmat și de către celelalte secții de fotbal, fie că activează în campionatul municipal sau în cel județean, deoarece avem încă foarte mmți jucători în vîrstă în majoritatea echipelor de fotbal din Valea Jiului. S. BĂLOl



STMBATA, 13 OCTOMBRIE 1973

=====s=========^ Steagul roșu

După prima decadă se impune ca o necesitate stringentă:

ANGRENAREA RESPONSABILĂ A TUTUROR COMPARTIMENTELOR 
LUIP AREA PLANUENTRU REALIZ

Situația realizării
planului

(Perioada 1—10 octombrie)
E. M. Lonea 74,9 •/•
E. M. Petrila 82,6 «/o
E. M. Dîlja 80,7 °/o
E. M. Aninoasa 81,6 °/o
E. M. Vulcan 89.9 °/o
E. M. Paroșeni 76,0 °/o
E. M. Lupeni 84,0 %
E. M. Uricani 77,0 »/«

Total Valea Jiului 81,7 •/•

Consemnam la începutul acestei luni în cadrul anchetei organizate pe marginea demarajului sub posibilități a extracției de cărbune, că în șase dintre unitățile miniere nu erau probleme deosebite care să conducă la nerealizarea planului. După cum afirmau cadrele de conducere, cauzele demarajului nesatisfăcător se aflau în interiorul unității nu în afară, e- îiminarea lor depinzînd de colectivele de muncă, de conducerile sectoarelor și, am sublinia, de conducerile exploatărilor.Interviurile acordate atunci evidențiau cunoașterea acestor neajunsuri, dovadă fiind măsurile despre care ni s-a vorbit și, desigur, „preliminariile" care nu s-au făcut. Normal era că aceste deficiențe să fie remediate și, tot normal, planul la extracția de cărbune realizat.Pentru a vedea cum și-au ținut conducătorii celor șase u- nități cuvîntul — făcut cunoscut opiniei publice din Valea Jiului — după prima decadă am „străbătut același traseu". Iată ce ni s-a declarat:
Ing. VASILE CIRIPERU, Lupeni î

Este necesar să acționăm energic pentru 
întărirea răspunderii personale— Am vrea să reluăm discuția purtată la începutul lunii cînd ați afirmat — textual : „va trebui să trecem la o angajare mai masivă de oameni să creăm condiții mai bune de lucru în subteran". Tot atunci ați afirmat că la sectorul VI lucrurile se vor redresa, dat fiind faptul că vor intra cele două abataje în producție. Cu toate acestea mina încheie prima decadă cu planul realizat doar în proporție de 84,4 la sută. Vă rugăm să precizați care sînt cauzele și cine se face răspunzător ?— De la bun început vreau să arăt — și în ziua de 3 arătam — că în acest trimestru mina noastră are sarcini deosebit de mari, dar nu imposibil de realizat. Spuneam că pentru aceasta trebuie să ne orientăm atenția asupra cîtorva probleme esențiale : să redresăm activitatea sectorului VI; să milităm ca producția sectorului VII să nu fie sub 450 de tone și, sigur, vom face apel la niște eforturi în plus pentru întregul colectiv.— Cum au mers lucrurile în prima decadă ?— iîn ziua de 7 s-a lucrat 'doar la activitatea de revizie și reparații, nu la producție. Ne așteptăm'ca utilajele să meargă. Rău este că și reviziile și reparațiile pe dare le-am făcut au fost de slabă calitate și luni nu am lucrat decît la încheierea ciclurilor în activitatea de producție, iar în schimburile 2, 3 și 4 am făcut din nou revizii și reparații.— De ce, nu s-au făcut bine duminică ?— Luni, la toate sectoarele unde s-au făcut duminică revizii și reparații, am avut întreruperi.— Care este cauza ?— Cauza principală consider eu este indisciplina, lipsa de răspundere.— Vă rog concretizați!— Poate ar fi bine să încep prin a vă spune că din minusul exploatării 4 200 tone aparțin sectorului VI, sector la care — spun eu — că 80 la sută din cauzele nercalizâ- rilor sînt de natură electromecanică. Mă refer la modul cum sînt stăpînite aceste probleme.— După cum ne-ați informat aceste probleme au fost încredințate directorului adjunct ing. TITUS COSTACHE (care avea posibilitatea angrenării celor mai buni electromecanici din exploatare în vederea constituirii unor echipe pe schimburi pentru cele două complexe, cum ne-a declarat tovarășul Ciriperu — n.r.)— Da așa este. La rîndul său a pus niște ingineri care să răspundă de problemele mecanice ale sectorului. De exemplu, inginerului loan Barbu — care are peste 5 ani vechime — i s-a încredințat răspunderea complexului 1. Nu numai că nu a răspuns sarcinii dar nici măcar nu
Ing. CAROL SCHRETER, Uricani:

Compartimentul electromecanic trebuie 
să sprijine producția, nu s-o tragă 

înapoi !— Ne-ați declarat, tovarășe director, Ia începutul lunii următoarele : „Cît privește decada, deși este nepermis să prevăd nerealizări, vom avea 1 000—1 500 de tone minus". Mina Uricani, însă, a încheiat decada cu o realizare a planului de 76,9 la sută mult mai mult decît ați preliminat ziarului. Ne-ați mai spus că probleme deosebite nu aveți decît cele legate de disciplină și unele de natură meca nică. Care sînt atunci cauzele minusului mare de la decadă ?— Minusul care s-a înregistrat se datorește perpetuării acelorași defecțiuni ale colectoarelor cit și ale transportoarelor din abataje — care au stagnat producția șl cîte 10-12 ore. Cauza este în primul rînd de natură internă: 

s-a interesat, nu a luat legătura cu șeful de brigadă, nu s-a dus la locul de muncă pentru a sta de vorbă cu el să vadă cu ce probleme se confruntă. Marți cînd am ajuns să controlez acest loc de muncă am găsit aproape aceeași situație pe care am avut-o la începutul lunii, atît la complexul nr. 1 cît și la 2. La complexul 2 unde am spus că s-au luat măsuri pentru modificarea transportorului — am avut promisiunile oamenilor de specialitate că vor termina marți dimineața. Nici joi problemele n-au fost rezolvate și, datorită unei lipse de prevedere tehnică, au apărut probleme noi : combina nu mai poate călca cu același papuc și trebuie modificat.— Acestea sînt greșeli elementare. Este nepermis ca din cauza unui om care nu-și face datoria — indiferent cine ar fi — să se înregistreze asemenea rămîneri în urmă. Ce măsuri a luat conducerea exploatării ?— Măsurile pe care le-am luat nu sînt pe măsura minusului creat. Am discutat cu el și am trecut la o măsură administrativă : inginerulBarbu a fost retrogradat pe trei luni bază, minus 10 la sută. Dar trebuie să vorbesc deschis, cînd încercăm să spunem lucrurilor pe nume unii oameni se supără.— Vă rog concretizați!— Și după interviul publicat (în ziarul din 4 octombrie — n.r.) tovarășul director adjunct s-a supărat. Rău este că se găsește înțelegere în alte ■ părți, unde se justifică în fel și chip lucrurile...— Ce trebuie făcut pentru redresarea activității de producție ?— Părerea mea este că dacă am redresa activitatea electromecanică noi ar trebui să lucrăm mult mai bine, să lucrăm normal, iar pentru realizarea integrală a planului să apelăm la eforturi suplimentare.— Ce preconizați pentru finele celei de a doua decade ?— Deși eu trebuie să lupt, să mă situez în fruntea aplicării măsurilor stabilite de comitetul de partid și conducerea exploatării, minusul este mare. Am promisiunile oamenilor că. vom face tot ceea ce este posibil pentru recuperarea minusului și realizarea planului. Va trebui să stăm de vorbă cu sectorul electromecanic. E o problemă delicată legată de maiștri din acest sector care nu sînt în stare să dea sarcini concrete și precise la oamenii din subordine, să-i tragă la răspundere pe cei care nu fac treabă, să-i stimeze și să-i respecte pe cei care-și fac datoria. Se lucrează în general și răspunderea este tot la general. Va trebui să acționăm energic pentru întărirea răspunderii personale chiar dacă vom fi nevoiți să luăm niște măsuri mai ferme.

reparațiile sînt insuficient de bine executate. Poate și din lipsă de timp și din lipsă de respect profesional, de răspundere față de această activitate. Producția pierdută in aceste ore de stagnare nu poate fi recuperată. In afară de aceasta este încă detectuoa să aprovizionarea la locurile de muncă și nu se întrezărește o rezolvare rapidă pentru că avem și lipsă de oameni pe care să-i folosim pentru apropierea materialelor de locurile de muncă.— Cine se face direct răspunzător de aceste neajunsuri— Răspunderea directă pentru calitatea reparațiilor — reparații- de multe ori lăsate de la un schimb la altul — cade în seama sectoarelor, a 

șefilor de sectoare și maiștrilor.— Ce măsuri s-au luat împotriva unor asemenea abateri de la disciplina de producție?— S-a aplicat regulamentul de ordine interioară care a- trage după sine și răspunderi materiale.— Din partea conducerii cine răspunde de compartimentul mecanic ?—■ Directorul adjunct, inginer Anton Bocu, și șeful sectorului mecanic inginerul Tip- țer (care răspund în primul rînd de buna funcționare a utilajelor, de repararea lor la timp și de calitate — n.r.).— Care este situția efectivului electromecanic ?— Efectivele sînt depășite, numai că oamenii se cam în vîrt pe la suprafață.— De ce conducerea exploatării nu ia acești oameni și să-i îndrume spre abataje pentru a asigura buna funcționare a utilajelor ?— Am dispus o analiză a efectivelor din acest compartiment. Vrem să le corelăm cu productivitățile pe care le ating, urmînd ca o parte să fie trecuți la activitatea din subteran pentru a executa în
Ing. IOAN BĂLĂNESCU, Lonea:

...Greutățile mai dureazăDupă „debutul", deloc concludent, pentru noul trimestru, și ,1a mina Lonea am primit asigurări că — cităm din declarația ing. Aurel Brin- duș, directorul exploatării — „începînd de luni, 8 octombrie, toate sectoarele vor merge la nivelul planului" și „...dat fiind că fiecare sector își are asigurate atît linia de front cît și condițiile de e- vacuare a cărbunelui, printr-o prezență mai bună a efectivelor vom reuși să realizăm planul".Ce arată situația producției la încheierea primei decade ? Realizarea planului în proporție de 75,8 la sută. Am re-, venit la conducerea exploatării pentru a nota din nou motivele stagnării ritmului de extracție.— Rămînerea in urmă are o serie de cauze printre care în primul rînd, lipsa de posturi pentru plasarea abatajelor, ne spune tov. IOAN BA- LANESCU, inginerul șef al minei, am prestat în medie cu cîte 70-80 posturi mai puțin. Aceasta explică și nerealizarea productivității muncii planificate în abataje.— De unde provine lipsa de efective ?— In primul rînd de la foile de boală, în număr foarte mare și pe care nu le putem stăvili. In al doilea rind, de la absențele nemotivate, iar apoi de la repausurile acordate pentru posturile prestate în zilele de duminică.— Dar, știm că nu s-a lucrat în duminica ce-a trecut...— N-am lucrat, însă s-a lucrat luna trecută și... am programat repausurile pe octombrie. O altă cauză ar fi situația grea în care am intrat în această perioadă cu linia de front. Adevărul e că există linie de front dar au apărut niște situații în abataje pe care noi nu le-âm prevăzut — situații dificile. Nu ■ intrăm în detalii tehnice. Vom trece peste ele, dar deocamdată ne țin pe loc.Pe de altă parte, am avut și mai avem greutăți tot in sectorul I din cauza transportului, mai precis a presiunii foarte mari, la -orizontul 557 la galeria direcțională de transport. Pentru depășirea acestei dificultăți executăm o galerie de deviere pentru a ne îndepărta’ de a- ceastă zonă aflată sub influența exploatării. Mai avem 110 metri de săpat. Pînă atunci ne izbim de greutăți inerente, aht în aprovizionarea cu materiale cît și în evacuarea cărbunelui. La sectorul III facem ultimele sforțări în luna a- ceasta și vom trece cu producția la orizontul nou, care va fi dotat cu benzi și, deci, va asigura condiții normale de transport. Ne va favoriza și introducerea noului complex mecanizat care va a- 

treținerea curentă și montaje...— Pe ce v-ați bazat cînd ați „preliminat" 1500 tone minus la decadă ?— Pe faptul că dispunem de linie de front, că nu am avut probleme deosebite. Dar avem necazuri cu prezența și cu pregătirea locurilor de muncă noi. Minusul însă a fost generat de zecile de ore de staționare a utilajelor din cauza defecțiunilor electromecanice ca și de problemele de aprovizionare la front— Ce „preliminați" pentru a doua decadă ?— Vrem să reducem din a- cest minus. La blocul III terminăm niște atacări de abataje ca și întreținerea din blocul IV și vom putea da mai mulți oameni în abataje. Se depun eforturi și pentru îmbunătățirea aprovizionării. La noi la mină s-a realizat un monOrai pentru blocul III cu care am rezolvat transportul lemnului ca și în blocul V/l unde s-a realizat un alt mo- norai. Cu toate acestea nu vom putea recupera restanța pentru că s-a înrăutățit situația abatajului frontal a cărui producție va scădea. Vom realiza însă planul zilnic. Asta este tot ce putem face.

’juta, sînt sigur, ca situația ‘sectorului să se schimbe ra- ,’dical. De la sectorul IV am luat o brigadă dintr-un abataj frontal am adus-o la sectorul III ca să accelerăm avansarea frontalului din fața abatajului unde urmează să pornim complexul spre a nu avea perturbații. De altfel, nici sectorul IV nu are o situație corespunzătoare. Și aici, a- vem greutăți de transport din cauza lucrărilor de betonare a galeriei ! Dar, cu frontalele am ieșit din zona aflată în presiune și încărcăm într-o zonă bună care nu afectează producția frontalelor.La sectorul V avem condiții să mergem mai bine ; am reușit ca în duminica ce a trecut să concentrăm producția din abatajele blocului II la orizontul 400, la un rol colector. Producția se încarcă la acest orizont în condiții mult mai ușoare.Am intrat, aș spune, într-c perioadă de impas care va dura și luna aceasta și cea viitoare.— Cum rămîne cu realizarea planului pe această lună ?— Nu-1 vom putea realiza. Media producției zilnice va crește dar nu la un nivel ca să putem realiza planul.— Deci situații deosebite, îndeosebi de natură tectonică. Dar înainte de a încheia, aș dori să revenim la prima chestiune: absențele.— E o situație generală Ia toate sectoarele. Sînt foarte mulți care preferă să ia zi de repaus în loc de post suplimentar pentru duminica lucrată. Mai grav e că cei din abataj, cu munca în acord preferă repaus dar cei de Ia regie vor posturi plătite doar... nici așa „nu se omoară"...— Ce măsuri întreprindeți pentru îmbunătățirea frecvenței la serviciu ?— Să aplicăm regulamentul de ordine interioară așa cum e stabilit. Cu foile de boală e nevoie de mai multă colaborare cu medicii, să ne interesăm mai mult de cei care absentează. In orice caz, nu poate fi normal ca tocmai în zilele de plată sau avans numărul de îmbolnăviri să fie așa de ridicat. Aceasta ne încurcă lucrurile în abataje îndeosebi. Plasarea se diluează, randamentul scade.— Exemple ?— Exemplu la abatajul nr. 23, brigada Bucur de la II, are un schimb neplasat de o săptămînă ; la fel. la nr. 90, din sectorul I, la brigada Va- sile Mauriciu; la frontale, cum e cea a brigăzii lui Solomon există o plasare de 4-5 oameni pe schimb în loc de 8. De aici viteza scăzută, presiune, greutăți la răpire.In fine, de luni vom merge mai bine, în mod sigur, dar, cum am spus, Ia nivelul planului...

Ing. MIRCEA COROBAN, Petrila :

Direcția in care trebuie să perseverăm 
intărirea disciplinei„La mina Petrila, planul lunar se va realiza", ne asigura, în 3 octombrie, conducerea exploatării. La decadă, realizarea e de 83,4 la sută din plan. Toate sectoarele consemnează minusuri între 600—1 700 tone. Deci, o ne- concordanță totală... între ce s-a spus și ce s-a făcut. De ce ?— Analizind cauzele care au condus la aceste cifre total necorespunzătoare — ne spune tovarășul Mircea COROBAN, inginerul șef al minei — și în totală ncconcordanțâ cu asigurările de Ia începutul lunii. cum că mina își va face planul, se pot evidenția următoarele : nerealizarea posturilor planificate în abataje cu aproximativ 600 și nici a productivității muncii cu 630 kg. Această situație provine din starea disciplinară necorespunzătoare Ia toate nivelele, prin numărul mare de absențe nemotivate și foi de boală. Un singur exemplu : în 11 octombrie, zi de plată la Petrila — aproximativ 70 ] muncitori direct productivi au lipsit. (Situația aceasta cu absențele, cu nerealizarea randamentelor în abataje, denotă că șefii de brigadă, maiștrii, șefii de sectoare și conducerea minei nu au luat toate măsurile pentru realizarea planului la nivelul de decadă, aceasta îăcînd ca planul pe întreaga lună să se afle' sub semnul întrebării n r.).Pentru decada a doua, dat fiind că conducerea operativă a minei a hotărit — în scopul întăririi disciplinei să nu se lucreze duminica — planul nu va fi realizat.— Cum explicați starea de indisciplină care grevează atît de mult planul exploatării ?

Ing. IOAN ILEANU, Paroșeni:

Trebuie îmbunătățită urganiiarea!— La începutul lunii, cu prilejul analizei întreprinse pe marginea rezultatelor primei zile ați declarat că la mina Paroșeni „minusul poate fi recuperat". Pe ce criterii v-ați întemeiat afirmația?— Da, m-am bazat pe linia de front existentă în exploatare, pe plasarea corespunzătoare a abatajelor și pe funcționarea corespunzătoare a utilajelor.— Ce s-a întîmplat în realitate ?— In realitate abatajul nr. 6225, cu complex, nu a funcționat normal; în abatajul 6133 care trebuia să pornească cu combina, nu a pornit și nici în prezent nu merge normal.— Care sînt cauzele și cine se face răspunzător ?— A fost o organizare necorespunzătoare a abatajului 6133. Am încercat să remediem deficiențele dar dacă am constatat că nu se poate face acest lucru am luat măsura schimbării șefului de sector ca necorespunzător în funcție și pe șeful de brigadă. Acum se lucrează la pornirea abatajului și, după toate aprecierile noastre, pînă sîmbătă va fi în funcțiune.— Poate supăr cu insistența, dar cine se face direct răspunzător de aceste nerealizări ?— Evident, șeful de sector schimbat — Radu Tomescu și șeful de brigadă Diaconu care n-au reușit să remedieze deficiențele, șeful de" sector făcîndu-se vinovat de nein- trarea la timp în producție a abatajului amintit.— Care este situația celuilalt abataj ?— La abatajul 6225 mai

— Starea de indisciplină provine în urma unei speculații cauzate de faptul că mina noastră și, în general, toate minele din Vale — îmi permit să fac această afirmație— au prestat o activitate curentă de producție în zilele de repaus, fapt ce duce la dezorganizarea producției.Concomitent cu aspectele pe care le-am arătat, defecțiunile la principalele utilaje— locomotivele cu combustie internă și cu troley s-au menținut la un nivel ridicat, ceea ce a afectat deservirea brigăzilor cu vagonete goale, respectiv, cu material lemnos. Factorii care răspund de întreținerea și deservirea acestor utilaje, secto.arele VII transport și VIII general a- vînd ca șefi pe inginerii Grigore Grăjdean și Ioan Lap- șanski — nu au reușit să înlăture prompt defecțiunile. O problemă ce se va lichida urgent, deoarece poate avea implicații mari în procesul de extracție — e situația puțului principal de extracție, în care un număr mare de ghidaje au o stare de uzură a vansată. De ce ? Pentru că în multele duminici lucrate nu au putut fi înlocuite...— Ce măsuri veți întreprinde pentru viitor, în vederea redresării producției ?— Direcția în care trebuie să acționăm cu multă perseverență este întărirea disciplinei. Acest lucru se va putea realiza, prin urmărirea de la schimb Ia schimb a modului cum își fac oamenii datoria și tragerea la răspundere cu toată exigența a acelora care nu se achită de sarcini — aceasta la toate nivelele : șefii de brigadă, maiștrii, șefii de sectoare, personalul de deservire.

persistă încă defecțiunile mecanice. Cu toate măsurile luate de noi sînt încă întreruperi frecvente ale procesului de producție fie din cauza defecțiunilor mecanice, fie determinate de cele e- lectrice. Pentru remedierea lor am dispus formarea unei echipe de întreținere pentru abatajul respectiv, formată din lăcătuși și electricieni.— Care sînt cauzele a- cestor dese întreruperi e- lectromecanice ?— Defecțiunile de ordin 
Fiecare om, la locul 

facă cu maxmă
Nu, nu este o greșeală. Am copiat în mod 

deliberat titlul concluziilor anchetei prece
dente - ar fi trebuit să copiem textul inte
gral. Aceasta pentru că, așa cum au afirmat 
și de această dată interlocutorii noștri, în 
cele șase exploatări nu sint probleme deose
bite, diferite de cele reliefate.

La concluziile precedente insă avem de a- 
dăugat : ne așteptam să nu mai întîlnim de
ficiențele semnalate pentru simplul fapt că 
ele erau cunoscute și se putea, era necesar 
să se acționeze ferm pentru înlăturarea lor. 
Dar le-am constatat din nou, de astă dată 
însă cu consecințe care - la nivelul Văii Jiu
lui — înseamnă zeci de mii de tone de căr
bune restanță.

Poate au supărat întrebările prea directe și 
vor supăra - poate - răspunsurile care 
ne-au fost date. Dar așa se cuvine, fiecare 
om - oricine ar fi și orice funcție ar îndeplini 
- la locul lui de muncă să-și facă cu maxi
mă răspundere datoria și să răspundă e- 
fectiv — și în fața opiniei publice — de modul 
în care își îndeplinește sarcinile.

său de muncă, să-și 
răspundere datoria

Prin aceste anchete nu intenționăm publi
carea unor declarații de dragul declarațiilor, 
ci aprecieri responsabile, competente - 
pentru că sînt solicitate celor mai compe
tente cadre tehnice din exploatări. Este, deci, 
de neințeles de ce lipsurile recunoscute pu
blic nu sînt îndreptate. Ce se așteaptă ? Nu 
va veni nimeni din afară să rezolve proble
mele interne ale exploatării (pentru că, ni 
s-a spus și de această dată, alte probleme 
nu sînt). Dacă nu sint atunci să le rezolve cei 
care răspund direct. Așa este echitabil. A- 
tunci nu i se va imputa nimănui faptul că 
„face declarații demagogice". Trebuie, în
să, să ai curajul să privești adevărul in față 
și să faci totul pentru a-ți respecta cuvintul 
dat. Minerii noștri au dovedit in repetate 
rinduri că știu să se țină de cuvint, dar tre
buie să li se asigure condițiile necesare la 
fiecare loc de muncă. Acest lucru este pe 
deplin posibil. Ne-au declarat cadrele de 
conducere și cu prilejul acestei anchete, 
Pentru a vedea cum s-au materializat vom 
reveni la finele decadei.

TOP

mecanic se datoresc pornirii necorespunzătoare a abatajului. S-a mers încet, cu întîrzieri și abatajul a intrat în presiune. Cit despre defecțiunile electrice, acestea sînt generate de neglijențe la nivelul abatajului.— Alte probleme nu sînt ?— Ceea ce pe noi ne depășește este lipsa pieselor de schimb pentru transportoarele TR-3. Este adevărat, am primit cota de piese repartizate dar datorită calității lor necorespunzătoare, a
Ing. IOAN DUMITRAȘ, Aninoasa :

Maistrul nu este numai conducător tehnic, 
el trebuie să știe să lucreze cu oamenii, 

să se apropie de ei— La începutul acestei luni ne-ați declarat: „totul depinde de plasare, că alte probleme nu avem. Trebuie să ne mobilizăm, să întărim disciplina". Cu toate acestea, la decadă mina și-a îndeplinit planul doar în proporție de 80,2 Ia sută. Dacă ați cunoscut aceste neajunsuri de ce totuși s-a înregistrat asemenea restanță ?— Prezența la serviciu s-a îmbunătățit doar în ultimele trei zile cînd și realizările noastre se situează în jurul planului. Cred că în viitor o să ne apropiem și mai mult de nivelul planului.— Cine se face răspunzător de această stare disciplinară?— Ne facem toți vinovați. Nu putem numi o singură persoană.— Da, dar în primul rînd f— Șefii de sectoare, maiștrii și — cum să zic ? - în mod deosebit maiștrii. Fac a- precierea pentru că ei stau zi de zi de vorbă cu oamenii și pot să afle ce s-a întîmplat cu un om sau altul, dacă e cazul să ia măsuri. Se pare însă că nu prea se ocupă de oameni sub motiv că „se luptă" pentru plan.— Dar planul se realizează cu oamenii din brigăzi...— Da, așa este. Maistrul nu este numai conducător tehnic, el trebuie să știe să lucreze cu oamenii, să se a- propie de ei. Cred însă că am depășit situația grea a prezenței și avem perspectiva realizăii sarcinilor de plan. Or să mai fie ele zile cînd, probabil, prezența va fi mai slabă, dar vreau să cred că vor fi zile și nu perioade.— Nu pot fi preîntâmpinate aceste zile ?— Eu cred că da. Va trebui să stăm de vorbă cu oamenii, să le demonstrăm ce urmări au lipsurile de la lucru atît pentru ei cît și pentru exploatare.

Un rătăcit al 
tavernelorIoan Moldovan, din Lupeni, în vîrstă de 23 de am, căsătorit, de profesie... fără, în ziua de 15 septembrie a.c. se apucase zdravăn să bea în bufetul din cartierul Bărbăteni, de parcă s-ar fi sfîrșit lumea. Un subofițer de miliție i-a atras atenția barmanei să nu-1 mai servească, întrucît junele cu pricina era deja într-un stadiu avansat de amețeală, generată de „zeama de prune". Intrigat de intervenția omului ordinii, I. Moldovan a ieșit afară și l-a lovit pe plutonier. Cu sprijinul cetățenilor aflați în preajmă — indignați și ei de ieșirea huliganică a chefliului — I. Moldovan a fost dus la miliție. Judecat „la urgență", a primit 3 luni de închisoare contravențională. O răsplată meritată pe deplin de acest rătăcit al tavernelor...

N. GHERGHIN, 

uzurii premature sau ruperilor în probă — mă refer la stele am rămas fără ele.— La finele primei decade mina și-a îndeplinit planul doar în proporție de 75,4 la sută. Cu ce rezultate vă veți prezenta în ziua de 20 ?— Bazîndu-mă tot pe factorii de la începutul lunii și pe faptul că șeful de brigadă și șeful sectorului I își dau tot interesul pentru =i-și organiza mai bine munca, sper să recuperăm <> parte din acest minus.

— Vorbeați adineaori despre maiștri ca factori principali în întărirea disciplinei. Nu credeți că pentru aceasta e nevoie să fie în primul rînd ei disciplinați ? La Aninoasa mai sînt maiștri care „fac excepție de la regulă".— Indiscutabil, maistrul trebuie să fie un om disciplinat pentru a avea puterea morală să ceară altora același lucru Avem, cum spuneați, și „excepții de la regulă". La sectorul III au fost cazuri cînd nici un maistru nu s-a prezentat la serviciu și șeful de sector a trebuit să preia conducerea schimbului.— Numiți vă rog, acești maiștri. Merită să fie cunos- cuți !— Este vorba despre Stan Crăcea, Eugen Andrișan și Teodor Pădurean— Ce măsuri s-au luat pentru ca asemenea acte de indisciplină să nu se mai repete ?— Cele impuse de regulamentul de ordine interioară.— Reținînd din nou faptul că alte probleme nu aveți decît disciplina (ar fi cazul ca organizația de partid să acționeze ferm, pe toate căile și la toate nivelele, pentru lichidarea acestui neajuns care costă exploatarea mii de tone de cărbune restanță — n.r.) ce estimări faceți pentru a doua decadă ?— In a doua decadă credem că ne vom situa cu realizările la nivelul planului.— Aceasta înseamnă că veți recupera și restanța ?— Nu. Insă pînă la sfîrșitul lunii sper să recuperăm și chiar să ne realizăm planul. Ne vor intra în producție noi locuri de muncă de productivitate ridicată.— Vom reveni, atunci, la finele decadei ca să consemnăm Și lucruri mai bune de Ia mina Aninoasa, — ca și de la celelalte exploatări.

Cheflii nocturniIlie Cioaru și Ștefan Vi- col, fiind angajați ai minei Livezeni, erau cazați în căminul exploatării din cartierul Aeroport — Petroșani. Adepți convinși ai lui Bachus, obișnuiau să vină acasă în mod frecvent pe două cărări, și de cele mai multe ori la ore târzii din noapte. Atunci cînd colegii lor dormeau demult, ei se apucau de certuri, strigăte și cîntece de pahar, de o a- serhenea stridență îneît erau în stare să scoale și răpo- sații din groapă.Organele de ordine le-au administrat „antidotul" cuvenit : 500 de lei, amendă fiecăruia. Dar, oare, administrația căminului, comitetul tinerilor de aici nu au nimic de spus în acest sens ? Pentru că un cămin muncitoresc nu poate fi un refugiu pentru tot felul de scandalagii și oameni certați ou normele conviețuirii în comun...
Cpt. Toma I’AI.ON
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LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALENAȚIUNILE UNITE 12' — Trimisul Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Vineri, au continuat dezbaterile generale din plenara Adunării Generale. Situația actuală din Orientul Apropiat, problemele dezvoltării și decolonizării continentului african, eforturile în direcția ajutorării țărilor în curs de dezvoltare în vederea reducerii decalajului economic care le separă de țările industrializate, dezarmarea și întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite au constituit principalele chestiuni abordate în discursurile lor de ministrul de stat pentru apărare și afaceri externe al Pakistanului, Aziz Ahmed, reprezentantul Bir- maniei, ambasadorul U Lwin, ambasadorul Hondurasului, Roberto Martinez Ordonez,Intervenția românească în Comitetul PoliticNAȚIUNILE UNITE 12 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : La recomandarea Comitetului special pentru apartheid, ședința de joi a Comitetului politic special al Adunării Generale a fost consacrată exclusiv politicii de apartheid, luptei pentru eliberarea prizonierilor politici din Republica Sud-Africană. Ședința a avut un caracter festiv, prilejuit de aniversarea a 10 ani de la adoptarea de către A- dunarea Generală, la 11 octombrie 1963, a rezoluției nr. 1881, care cerea eliberarea tuturor prizonierilor politici din Republica Sud-Africană.Deschizînd dezbaterile, președintele Comitetului a reamintit că, prin rezoluția adoptată în urmă cu un deceniu, comunitatea internațională a apreciat că nu va putea exista o soluționare pașnică a problemelor existente în Republica Sud-Africană decît dacă liderii populației de culoare și toate persoanele care se opun politicii de apartheid sînt eliberate din închisori, dacă se anulează restricțiile la care acestea sînt supuse, per- mițindu-li-se să participe la negocieri autentice, pe bază de egalitate, cu privire la destinul și viitorul Africii de Sud.„Nu este lipsit de semnificație faptul că opresiunea rasistă în Republica Sud-Africană a fost una dintre primele aduse în fața Națiunilor Unit'e. Trebuie, de asemenea. menționat că ziua de 26 iunie, cînd a fost semnată Carta ONU, a fost aleasă de Congresul Național African din RSA „Zi a libertății" acestei țării. Este semnificativ că ziua drepturilor o- mului a fost sărbătorită de către populația oprimată a Africii de Sud si nu de către regimul rasist", a afirmat președintele Comitetului politic special.Luînd cuvîntul în cadrul a- cestor dezbateri, reprezentantul tării noastre în Comitetul politic special, Ion Duma, a arătat că. în cei 10 ani careO declarație a președintelui IndieiDELHI 12 — Corespondentul Agerpres. Ion Puți- nelu, transmite : Președintele Indiei, dr. Varahagiri Venkata Giri, a declarat ziariștilor, la înapoierea sa la Delhi, că vizita oficială pe care a întreprins-o în România a fost „o vizită memorabilă" și „un foarte mare succes, care a făcut ca India și România să devină mai aproape una de alta".Referindu-se la convorbirile avute cu președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, președintele Varahagiri Venkata Giri a arătat că „discuțiile au demonstrat clar identitatea de vederi dintre cele două țări".

FILMEStMBATA, 13 OCTOMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Jandarmul Ia plimbare ; Republica : Cartea junglei ; LONEA — Minerul : Rond de noapte ; VULCAN : Lumea se distrează ; LU- PENl — Cultural : Organi zația ; Muncitoresc : Poliția mulțumește ; URICANI ; Monte Carlo.
RADIO5.00 Buletin de știri : 5.20 Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 6.00 — 8,08 Radioprogramul dimineții ; 8,08 Matineu muzical ; 8,30 La microfon melodia preferată ; 9,30 Miorița : 10,00 Buletin de știri ; 10,05 „Bade.a care mi-e drag mie" ; 10,30 Din țările socialiste ; 11,00 Buletin de știri;11.15 Turism; 11,30 Cîntece 

comisarul pentru afacerile externe al Ghanei, Kwame Baah, ministrul de externe al R.S.S. Bieloruse, Anatoli Gurinovici, ministrul de externe al Tunisiei, Mohamed Masmoudi, ministrul de externe al Cubei, Râul Roa, ministrul de externe al Suediei, Krister Wickman, și ministrul de externe al Finlandei, Ahti Karjalai- nen.In cuvintul lor în cadrul dezbaterilor generale, reprezentanții Guineei, Republicii Democrate Populare a Yemenului, Libiei, Republicii A- frica Centrală, Jamaicăi, Republicii Populare Congo, Republicii Arabe Egipt și Algeriei au expus punctele de vedere ale guvernelor respective asupra principalelor probleme de pe ordinea de zi a actualei sesiuni.

au trecut de la adoptarea rezoluției amintite — care condamnă politica de apartheid a guvernului sud-african și care cere acestuia să-i pună necondiționat în libertate pe toți prizonierii politici, toate persoanele întemnițate, reținute sau supuse altor sancțiuni pentru că s-au opus politicii de apartheid — guvernul de la Pretoria nu numai că a ignorat complet rezoluția, dar a înăsprit măsurile rasiste împotriva populației de culoare.Subliniind că delegația română se alătură celor care și-au exprimat solidaritatea cu lupta justă a popoarelor oprimate de colonialism, victime ale politicii de apartheid și discriminării rasiale și con- damnînd aceste practici, reprezentantul nostru a declarat că politica de apartheid a- plicată de guvernul sud-african constituie o încurajare și un sprijin pentru politica colonială de opresiune din alte părți ale Africii.
--- <----

Festivalul 
cinematografic 
de la SalonicSALONIC 12. — Trimisul Agerpres, Nicolae Vamvu, transmite : După o săptâmînă de vie activitate, în care zilnic au avut loc numeroase proiecții, precedate de conferințe de presă, de întîlniri și schimburi de vederi, cea de-a doua ediție a festivalului de la Salonic s-a încheiat vineri seara.Fără tradiția și rezonanța întîlnirilor cinematografice de la Cannes, Moscova sau Karlovy Vary, această manifestare a reușit totuși să suscite un real interes în rîndul creatorilor celei de-a șaptea arte. Ilustrativ în această privință este faptul că pe genericul festivalului au figurat 53 de filme, reprezentînd cinematografii naționale din 23'de țări de pe aproape toate continentele. Cele mai multe dintre pelicule au fost scurt metraje, lucru firesc avind în vedere că festivalul are un caracter competitiv numai pentru filmele de acest gen.Am asistat la primirea călduroasă făcută filmului ro- mînesc „Porumbeii și fanfara", în regia lui .Ian Petro- vici programat în primele zile de concurs. El a adus pe ecranul festivalului o dovadă convingătoare și sensibilă a pasiunii copiilor din țara noastră pentru muzică, pentru artă, și frumos, pasiune ce își găsește o deplină împlinire în condițiile orînduirii socialiste.Festivalul a mai programat — de data aceasta hors concurs — o serie de filme de lung metraj — printre care și filmul românesc „Cu mîinile curate".Vizionările au luat sfîrșit. Juriul, alcătuit din cineaști, producători și critici de specialitate, urmează să se pronunțe asupra filmelor intrate în competiție.
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Situația din Orientul Apropiat in dezbaterea 
Consiliului de Securitate

Argentina

Ceremonia instalării președintelui
Peron

NAȚIUNILE UNITE 12 -Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit joi după- âmiază pentru a continua dezbaterile asupra situației din Orientul Apropiat. Potrivit hotărîrii luate de Ia precedentă ședință, reprezentanții E- giptului, Israelului și Siriei au fost invitați să participe la dezbateri. De asemenea. au fost invitați, la cererea lor, reprezentanții Nigeriei și Arabici Saudite.Dezbaterile au fost deschise de secretarul general al O.N.U. Kurt Waldheim, care a dat citire concluziilor sale asupra situației din Orientul Apropiat, distribuită la sediul O.N.U. ca document oficial. Afirmînd că află zilnic cu profundă consternare de pierderea a numeroase vieți omenești, de distrugeri și suferințe, de pericolul din ce în ce mai, mare care amenință populația civilă, Kurt Waldheim a spus : „Organizația Națiunilor Unite are drept scop principal menținerea păcii și securității internaționale. A nu-și îndeplini rolul ce îi revine în a- ceastă privință înseamnă a compromite însuși fundamentul existenței sale".Secretarul general a adresat Consiliului de Securitate, tuturor statelor membre ale O.N.U. apelul de a-și spori e- forturile pentru a se obține încetarea focului și reluarea imediată și hotărîtă a căutării unei soluții juste și durabile în Orientul Apropiat, iar gu
Conferința pentru securitate și cooperareGENEVA 12 ■— Corespon-tul Agerpres, Corneliu Vlad. transmite : In cadrul subcomisiei pentru principiile relațiilor dintre state a conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, au început discuțiile cu privire la principiul e- galității suverane și respectării drepturilor inerente suveranității.Luînd cuvîntul, delegatul român. Ion Diaconu. a arătat că dezvoltarea de relații a- micale și normale de cooperare între state în Europa și înseși normele dreptului internațional impun respectarea riguroasă a suveranității și e- galității în drepturi ale spatelor participante. Delegatul român a apreciat că documentul pe care îl va elabora conferința trebuie să dea expresie deplină elementelor esențiale ale acestui principiu. In acest sens, el s-a referit la dreptul inviolabil al fiecărui stat la existență liberă și la indepenH. Kissinger a renunțat la proiectatul său turneu în EuropaWASHINGTON 12 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă organizate la Washington, Henry Kissinger, secretar de stat și consilier al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale, a anunțat că a renunțat definitiv la proiectatul său turneu în Europa din toamna acestui an, în cadrul căruia șeful diplomației americane urma să aibă convorbiri cu miniștrii de externe ai Angliei, R.F. Germania și Italiei. Un purtător de cuvînt al De
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vernelor interesate — apelul de a studia de urgență posibilitatea de a transforma acest conflict într-un punct de plecare în vederea unei adevărate reglementări.In scurta sa declarație făcută în fața Consiliului de Securitate, ministrul de externe e- giptean Mohamed Hassan El Zayyat, a afirmat că delegația țării sale va studia recomandările făcute de Kurt Waldheim. El a informat apoi consiliul asupra atacurilor întreprinse de aviația israeliană împotriva aeroporturilor din jurul orașului Cairo, precum și împotriva satelor și orașelor din Delta Nilului, în timpul cărora au fost ucise aproximativ 500 de persoane civile și distruse numeroase locuințe.Ministrul afacerilor externe adjunct al Siriei, Mohamed Zakaria Ismail, a informat Consiliul de Securitate că bombardamentele. întreprinse de aviația israeliană asupra u- nor obiective civile s-au repetat în ziua de 10 octombrie, în ciuda apelului Crucii Roșii Internaționale, făcînd mai multe sute de victime în alte trei orașe, în afara Damascului, provocînd serioase pagube materiale. Vorbitorul a afirmat că elementul nou al a- cestor atacuri este utilizarea bombelor cu napalm, fapt confirmat de observatorii O.N.U.Abba Eban, ministrul de externe al Israelului, reafir- mînd poziția cunoscută a gu

dență, la dreptul de a alege și dezvolta liber sistemul său politic, social, economic și cultural, la dreptul suveran le a folosi bogățiile naturale și alte resurse naturale conform intereselor sale.In ce privește participarea statelor la viața internațională. delegatul român a arătat că este necesar să se afirme cu toată claritatea că statele participante au drepturi și îndatoriri egale și sînt membri egali ai comunității internaționale, au dreptul de a lua parte, în condiții de egalitate, la soluționarea tuturor problemelor internaționale care le interesează.In cadtul dezbaterilor din subcomisia pentru cultură, delegatul român. Dumitru Tran- că, a spus că schimburile culturale și cooperarea în acest domeniu trebuie să aibă loc în cadrul efortului general de ă se edifica o lume mai bună, în condiții de pace și prietenie între popoare.

partamentului de stat a precizat că anularea călătoriei în Europa a lui Henry Kissinger se datorează consultărilor pe care aoesta le întreprinde la Washington cu reprezentanții unor state în legătură cu situația din Orientul Apropiat.In cadrul conferinței de presă, Henry Kissinger a abordat mai pe larg problema conflictului din Orientul Apropiat. El a făcut apel la toate guvernele să dea dovadă de toată reținerea, pentru a preîn- tîmpina o escaladare a ostilităților.
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vernului său, a încercat să justifice bombardamentele a- supra populației civile din Siria, prin „imposibilitatea de a asigura protecție populației civile în timpul bombardării unor obiective militare".Reprezentanta Guineei, Jeanne Martin Cisse, a apreciat că rezoluția din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate ar fi oferit o bază suficientă pentru reglementarea conflictului din Orientul A- propiat, dar Israelul a respins orice eforturi pentru o reglementare.Reprezentantul peruan în consiliu, Javier Perez de Cuellar, a afirmat că actualul conflict ar fi putut fi evitat, dacă mecanismul Consiliului de Securitate nu ar fi fost paralizat prin vetoul S.U.A. El a adresat Consiliului .de Securitate un apel pentru întreprinderea unei inițiative în vederea obținerii încetării focului.Au luat apoi cuvîntul, în baza dreptului la replică, reprezentanții Marii Britanii, Siriei, Egiptului, U.R.S.S. și Arabiei Saudite. I
Evoluția situației 

din Orientul ApropiatCAIRO 12 (Agerpres). — După cum anunță comunicatele Comandamentului general al forțelor armate egiptene, reluate de postul de radio Cairo și de agenția M.E.N., vineri a avut loc, în sectorul central al Peninsulei Sinai, o bătălie între o divizie a armatei terestre egiptene, sprijinită de bombardiere, și o divizie motorizată israelia- nă, sprijinită de tancuri. Lupta s-a încheiat cu distrugerea a 13 tancuri și 19 blindate israeliene, precum și cu scoaterea din luptă a aproximativ 200 de soldați israe- lieni. Două tancuri israeliene .,Pattons" au fost capturate, împreună cu echipajele lor. Avioanele egiptene care au participat la această operațiune s-au întors la bazele lor.Totodată, comunicatele informează că o formațiune a aviației egiptene a atacat, în noaptea de joi spre vineri, posturile de comandă israeliene de la Um Marian și Tas- sa. de pe axa centrală a Si- naiului, bombardînd cu rachete aceste obiective și in- cendiindu-le. Două stații de radar inamice au fost distruse.Pe malul oriental al Golfului Suez, forțele navale egiptene au interceptat trei vedete purtătoare de rachete israeliene și mai multe ambarcațiuni de comando. Una din vedete și cîteva ambarcațiuni au fost distruse de artileria egipteană, care a intrat în acțiune.Gomunicatele egiptene a- nunță că joi, în cursul luptelor aeriene, au fost doborîte 23 de avioane israeliene. Se menționează, totodată, că aviația egipteană a pierdut șase aparate.Ziarul „Al Ahram", reluat de mai multe agenții occidentale, relevă că aproximativ 500 de persoane au fost ucise în cursul raidurilor israeliene de joi asupra unor obiective civile din Port Said și dintr-o serie de localități situate în Delta Nilului. Același ziar, citat de A.F.P., scrie că avioane israeliene au bombardat, vineri dimineața, poziții e- giptene din apropiere de Ben-
priza a Ii-a). Transmisiune directă din Sala sporturilor de la Pitești.20,30 Teleenciclopedia.21,15 Publicitate.21,20 Film serial. Mannix.22,10 Telejurnal. Sport.22,40 Personaje celebre din operete.
VREMEAValorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani 20 grade ; Paring 12 grade.Minimele : Petroșani — 3 grade ; Paring 5 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme în general frumoasă cu cer variabil Vîntul va sufla slab din sectorul nord-vestic.

BUENOS AIRES 12 — Corespondență de la V. Păunes- cu : Capitala Argentinei a îmbrăcat din nou astăzi vesmintele marilor sărbători naționale pentru a cinsti această zi, în care generalul Juân Domingo Peron și-a asumat cel de-al treilea mandat constituțional, devenind președinte al țării pînă la 25 mai 1977.Juan Domingo Peron este singurul argentinian care a devenit pentru a treia oară președinte al națiunii, iar soția sa, prima femeie din istoria Argentinei și a continentului latino-american care ocupă înalta funcție de vicepreședinte.Ceremonia instalării s-a desfășurat conform protocolului tradițional argentinian la Palatul Congresului. In fața membrilor celor două camere ale parlamentului, a reprezentanților forțelor armate, a delegaților de peste hotare special sosite la Buenos Aires, printre care și delegația țării noastre, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, generalul Juan Domingo Peron a depus jurămîntul de președinte al țării, pe care l-a 

ha, în Delta Nilului, 85 de civili fiind uciși.Agenția M.E.N., într-o corespondență de la trimisul său militar, relevă că „forțele egiptene au terminat joi reorganizarea liniilor lor de pe malul oriental al Canalului Suez, pregătind astfel o nouă fază a ofensivei în Sinai". In cea de-a șasea zi a ostilităților din această zonă, relevă corespondentul, forțele egiptene controlau „o fîșie de 15 kilometri de-a lungul întregului mal oriental al Canalului Suez".
★DAMASC 12 (Agerpres). — Comunicatele militare siriene de vineri au anunțat desfășurarea unor puternice lupte de tancuri și tiruri de artilerie „de-a lungul întregii linii a frontului" de pe înălțimile Golan. Potrivit comunicatelor, luptele dintre cele două părți au reînceput în zorii zilei și au continuat mult după aceea, mai ales în sectorul de nord. Se menționează că 40 de tancuri israeliene și 20 de auto-șenile au fost distruse. După cum relevă a- genția U.P.I., oficialități siriene. au declarat corespondentului său la Damasc că „A- firmațiile israeliene despre intrarea trupelor israeliene pe o distanță de șase mile dincolo de linia de încetare a focului existentă după războiul din 1967 nu sînt adevărate".Tot vineri, mai multe comunicate militare au. anunțat că numeroase formațiuni ale aviației israeliene au întreprins raiduri împotriva aeroporturilor siriene. Se menționează că sistemul de apărare antiaeriană a intrat în acțiune împotriva avioanelor inamice, 16 dintre acestea fiind doborîte deasupra unor zone din regiunea Damascului. Alte avioane israeliene au fost doborîte în diferite alte sectoare.In timpul nopții de joi spre vineri, în apropierea portului Tartous, de la Marea Me- diterană, a avut loc, potrivit unui comunicat sirian, o luptă navală cu unități ale marinei israeliene care încercau să bombardeze orașul. In timpul acestei lupte care a durat 90 de minute, trei vedete israeliene au fost scufundate.Potrivit agenției siriene Sana, reluată de A.F.P., aviația israeliană a bombardat, vineri după-amiază, spitalul militar Mezze, din suburbiile Damascului, 26 de persoane au fost rănite.
+TEL AVIV 12 (Agerpres). — Vineri , un purtător de cuvînt

Demisia guvernului norvegianOSLO 12 (Agerpres). — Guvernul de coaliție norvegian al premierului Lars Korvald a demisionat vineri, lăsînd liderului Partidului Muncitoresc din Norvegia, Trygve Brat- teli, posibilitatea de a forma un nou guvern. Astfel, la interval de un an, Trykve Bratteli redevine șeful guvernului norvegian.Lars Korvald a prezentat, joi, în fața Storting-ului (Parlamentul norvegian) decizia 

primit senatorul Jose Antonio Allende, vicepreședintele senatului.După depunerea jurământului, într-unul din saloanele Palatului Congresului, președintele Juan Domingo Peron a primit delegațiile străine participante la ceremonia instalării.Cu acest prilej, tovarășul Emil Bodnaraș, a transmis președintelui Peron și soției sale, Isabel Peron, felicitări din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și urări de multe succese în conducerea țării, însoțită de dorința ca prietenia dintre țările și popoarele noastre să cunoască o dezvoltare puternică. Răspunzând, președintele Argentinei. generalul Juan Domingo Peron, a mulțumit, rugind să fie transmise preș ed intel ui Nicolae Ceaușescu, aceleași cordiale urări de succese, ex- primîndu-și, totodată. încrederea în continua dezvoltare a relațiilor de prietenie dintre popoarele Argentinei și României.

militar de la Tel Aviv, reluat de agențiile de presă, a declarat că forțele israeliene și-au reluat ofensiva in interiorul teritoriului sirian, în zona înălțimilor Golan. Spre seară, la Tel Aviv s-a anunțat că tancurile israeliene au avansat in interiorul Siriei, aflîndu-se „la aproximativ 45 de kilometri sau mai puțin de Damasc" — transmite agenția United Press International. Totodată, un purtător de cuvînt israelian a declarat că 26 de avioane siriene au fost doborîte vineri pe frontul de nord. El a menționat că, de-a lungul axei Kuneitra — Damasc se desfășoară puternice lupte israeliano-siriene.Referindu-se la operațiunile care au avut loc pînă în prezent pe frontul de nord, generalul Herzog, consilier al șefului statului major a declarat că 800 de tancuri siriene au fost scoase din luptă în această zonă.In legătură cu situația din Sinai, un comunicat dat publicității la Tel Aviv menționează că forțele israeliene de pe acest front sînt sprijinite intens de aviație și- că dueluri de artilerie s-.au intensificat în cursul dimineții de vineri.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt militar a a- nunțat că aviația israeliană a atacat, joi, opt aeroporturi in Siria și a bombardat un aeroport egiptean.
★BAGDAD 12 (Agerpres). — Un comunicat militar publicat la Bagdad menționează că 12 avioane irakiene au fost doborîte pe fronturile din Sinai și din Golan, de la începutul actualelor ostilități israelianO- arabe — transmite agenția France Presse. Totodată, se menționează că aceste pierderi „sînt mici în comparație cu pagubele provocate de aviația irakiană forțelor israeliene".Comunicatul relevă că blindatele irakiene au ocupat poziții pe cele două fronturi, a- lături de forțele egiptene și siriene.

★MOSCOVA 12 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că vedete israeliene purtătoare de rachete au scufundat nava sovietică „Ilia Mecinikov",. sosită în- portul sirian Tartous cu echipament pentru sistemul hidroenergetic care se construiește pe Eufrat. Nava are un deplasament de 12 000 tone. Printre marinarii sovietici nu au fost victime.
cabinetului-său de a-și-prezenta demisia, ca urmare a faptului .că cele trei partide de coaliție din guvern — Partidul liberal, Partidul de centru (Agrarian) și Partidul creș- tin-popular — nu au reușit să obțină majoritatea în alegerile parlamentare desfășurate la 10 septembrie. Stortingul a acceptat hotărîrea primului ministru, care urmează să prezinte, demisia oficială a cabinetului său regelui Olav al V-lea.

» ® La cererea părții R ? D.| Coreene, Ia Panmunjon a a- 
J vut loc o nouă reuniune a Co- 
I misiei militare de armistițiudin Coreea — anunță agenția 
J A.C.T.C. Cu acest prilej, con- | ducătorul delegației R.P.D.* Coreene a protestat energic | împotriva exercițiilor milita- ' re efectuate recent de trupe- Ile americane staționate în Eo- reea de sud, arătînd că man?- Ivrele militare, desfășurate in imediata vecinătate a zonei ' demilitarizate, au fost înso*i- | te de continue provocări ele « elementelor militariste sud- 
I coreene.

9 Un comunicat dat publi- 
j citații de către Partidul Afri- 
I cpn al Independenței din Gu- » ineea-Bissau și Insulele CaDU- | lui Verde (P.A.I.G.C..) relevă ’ că în prima săptămînă a lunii | octombrie, în cursul a două a-• tacuri lansate de către forțe- | le patriotice în sectorul Cu-• bucare, trupele colonialiste | portugheze au pierdut în lup- ‘ tă 60 de soldați iar alți 23 au
Ifost răniți. Cu aceste noi pierderi. în cursul ultimelor trei1 săptămîni, trupele portugheze 
I au pierdut 137 de oameni. Pe ' de altă parte, comunicat' . | P.A.I.G.C. arată că la 7 octom- > brie, aviația colonialiștilor a | bombardat cu sălbăticie re- 
J giunea eliberată Boe. provo- Icînd pierderi de vieți omenești din rîndul populației 'civile.

La Geneva a avut loc, | vineri, o nouă întrevedere a ‘ delegațiilor participante ia 
I convorbirile sovieto-america- ne în problema limitării ar- 1 mamentelor strategice, rela- | tează agenția TASS.
, © La chemarea lansată de| principalele . centrale sindica- , le din Franța, salariații servt- | ciilor publice au declanșat, > joi, o mișcare grevistă la ni- 

I' vel național pentru a-și susține revendicările privind îm- ' bunătățirea condițiilor -ie via- | ță. La această acțiune pârtiei- > pă si cadrele didactice din în- | vățămîntul secundar și sudo-
J rior.. Totodată, la Paris, a fost* organizată o mare manifesta- < tie la care au participat peste 
j 70 000 de persoane.« Guvernul Pakistanului a
I preluat controlul asupra tutu- ' ror exporturilor de bumbac.
I Totodată, a fost creată o ~or- 
I porație de stat însărcinată cu 
j operațiunile legate de expor-
I tarea acestui produs.*
I• 9 La Bonn au continuat | tratativele cu privire la asis- ' tenta juridică între Republica ■ Democrată Germană și Repu-• blica Federală Germania, in- 
j formează agenția A.D.N. ”ăr- 
I țiie au convenit ca următoa- - rea rundă de convorbiri să 
I aibă loc la Berlin, la 5 de- . cembrie.
I•l
19 Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu. transmite : In prima
I parte a acestei luni, s-au des- fășurat la Kyoto lucrările ce-
I lui de-al 13-lea Congres inter- ’ național de reumatologie, ca- 
I re a reunit medici specialiști - din țări de pe toate continen- | tele.• Țara noastră a fost repre- | zentată de un grup de specia- * liști compus din prof. V. Cio- | banu, prof. C. Dimitriu,' conf. 
J univ. Remus Nestor și alții. 
I Lucrările cercetătorilor ro- I mâni prezentate congresului 
J au fost primite cp mult mte- I res, întrucît ele au adus con- ’ tribuții la progresele t.rat.a- | montului bolilor reumatisma- . Ie și la cercetările fundamen- | tale de laborator. /*
I • După o perioadă neobiș- | nuit de călduroasă pentru lu« ’ na octombrie, în mai multe | zone din Europa centrală tem- • peratura a scăzut brusc. Vi- | neri, în regiunea sud-vestică - a Cehoslovaciei a căzut prima 
I zăpadă din acest sezon, stra- ' tul ajungind la cinci centime- 
I tri grosime. Suprafețe întinse | din Turingia și munții Harz, ' în Republica Democrată Ger- | mană, se află și ele, de două ! zile, sub zăpadă. Ploi alter- | nînd cu zăpadă au căzut, tn < noaptea de joi spre vineri, șl | în munții Karkonosze, din ’ vestul Poloniei. Stratul de zâ- | padă a atins, aici, 8 centime- J tri, iar mercurul termometre- 
I lor a coborît la minus 7 grado.
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