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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru 
șantierele 

de construcții♦

Discuția purtată la începutul. schimbului cu șeful de schimb Gino Trestian de mina Vulcan edificatoare de realizare plan zilnice.— Desigur ful de schimb ar fi mult mai bune
la a fost destul de asupra modului a sarcinilor de

în județele Buzău și Prahova
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a făcut miercuri o vizită de lucru in între
prinderi din județele Buzău și Prahova.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost insoțit in această vizită 
de tovarășii llie Verdeț și Miron Constantinescu.

Conducători ai organelor locale de partid și de stat, repre
zentanți ai colectivelor întreprinderilor, specialiști au raportat 
conducătorului partidului și statului nostru felul cum se înfăp
tuiesc obiectivele stabilite de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., sarcinile și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor anterioare, realizările ob
ținute pe tărîmul dezvoltării industriei, agriculturii, culturii, in do
meniul edilitar-gospodăresc, al ridicării nivelului de trai al oa
menilor muncii, parte integrantă a eforturilor poporului • nostru 
pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte ale civilizației și 
progresului.

Urmînd la scurt timp după vizitele in întreprinderi din jude
țele Galați, Brăila și Mureș, actuala vizită a secretarului general 
al partidului se înscrie în acțiunile menite ca pe baza analizării 
situației de pe teren, a consultării activului de partid și de stat, 
a specialiștilor și muncitorilor, să stabilească cele mai eficiente 
măsuri pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, 
punerea în producție în termen a noilor obiective industriale, 
perspectivele dezvoltării economico-sociale în anii viitori.

Obiective de seamă ale vizitei le-aU constituit sarcinile ce 
decurg din recenta scrisoare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, a adresat-o pri
milor secretari ai comitetelor județene de partid, în legătură cu 
realizarea și livrarea produselor fabricate de întreprinderile con
structoare de mașini. In mod deosebit s-a insistat în decursul 
dialogului de lucru purtat cu conducătorii organelor locale de 
partid și de stat, miniștri, conducători ai întreprinderilor, spe
cialiști asupra necesității utilizării capacităților de producție și 
îndeplinirii sarcinilor de cooperare, a realizării planului de re
înnoire și modernizare a produselor, a reducerii consumurilor de 
materii prime și materiale. S-a menționat că o datorie priori
tară a conducerilor întreprinderilor, a organizațiilor de partid o 
constituie stricta respectare a termenelor de livrare contractuală 
a utilajelor, instaurarea unei discipline ferme in ce privește 
controlul calității și verificarea utilajelor in bancurile de probă 
pe care trebuie să și le asigure uzinele furnizoare, preasamblarea 
în întreprinderile producătoare a utilajelor pentru a se evita re
medierile efectuate in condiții grele și adesea necorespunzătoare 
pe șantierele noilor obiective, îmbunătățirea activității consiliilor 
de control muncitoresc, a consiliilor de calitate din toate între
prinderile, activizarea și întărirea răspunderii comisiilor de recep
ție a investițiilor. înfăptuirea ansamblului de sarcini cuprinse 
în scrisoarea tovarășului Nicolae Ceausescu este menită să ri
dice pe o nouă treaptă calitatea și fiabilitatea utilajelor teh
nologice, mașinilor-uneite, aparaturii de măsură și control, in
stalațiilor dă automatizare și aparatelor electrocasnice, să asi
gure realizarea de produse cu parametri tehnico-funcționali de 
cel mai înalt nivel, corespunzător experienței acumulate de in
dustria noastră socialistă, cerințelor economiei naționale, asigu
rării competitivității produselor românești pe piața mondială.

tovarășul aterizea- din
La ora 8,30, elicopterul cu care a călătorit Nicolae Ceaușescu ză pe stadionul Crîng, orașul Buzău. In frumoasa zide toamnă tîrzie domnește o atmosferă sărbătorească. In ușoara adiere a vîntului flutură sute de drapele roșii și tricolore. Pe mari panouri încadrate de stemele partidului și statului nostru, se puteau citi inscripțiile : „Trăiască Partidul Comunist Român !", „Trăiască Republica Socialistă România !". Pe o mare pancartă, sub portretul secretarului general al P.C.R., se află urarea : „Bine venit' în județul Buzău, bite tovarășe Ceaușescu".La coborîrea din tovarășul Nicolae este întîmpinăt de Ion Sîrbu, prim-secretar Comitetului județean P. C. R., președintele mitet'ului Executiv al Consiliului popular al județului Buzău, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Mii de locuitori ai Buzăului, veniți șă întîmpine pe secretarul general al partidului, îl salută cu îndelungi u- rale, îi fac o caldă manifestație de dragoste și stimă, exprimîndu-și recunoștința pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară pentru prosperitatea națiunii noastre socialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume. Se scandează Îndelung: „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu — eroism. Româ- nia-comunism".O gardă de onoare, alcătuită din militari ai forțelor armate. membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă o- norul. Se intonează Stat al Republicii România.După datina, celei mai alese ospitalități, localnici în costume naționale oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu pîi-

ați iu- Nicolaeelicopter, Ceaușescu tovarășul al al Co-

Imnul de Socialiste

ne și sare, îl îmbie să guște din plosca cu .vin.Pionieri oferă buchete . de flori.De la stadion, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat' care-1 însoțesc se îndreaptă spre zona industrială Buzău-sud.Vizita de lucru începe, semnificativ, la una din marile unități economice ale orașului — întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic, rod al politicii de industrializare socialistă promovate cu consecvență de partid, care a imprimat municipiului Buzău — asemenea tuturor localităților țării — o dezvoltare impetuoasă și care a dat noi dimensiuni hărniciei și ței locuitorilor de pe meleaguri.Gazdele înfățișează tele mai importante ța întreprinderii, care a reconstruită din mers, subliniind că micul atelier de recondiționat saboți de cale ferată,. existînd acum trei decenii, a devenit astăzi o puternică și modernă unitate e- conomică. Se arată că o dată hotărîtoare în istoria întreprinderii, care stăruie încă în amintirea colectivului, a constituit-o reprofilarea ei pe utilaj tehnologic, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu.Aici, se produc lunar peste 800 de tone de utilaj tehnologic, urmînd ca în anul 1976. prin dublârda capacităților, să se ajungă la 28 000 de tb- ne pe an.Ascultînd explicațiile date, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca uzina. împreună cu proiectantul, să îmbunătățească fluxul tehnologic. avînd în vedere creșterea diversificării și complexității producției față de prevederile inițiale. Secretarul general al partidului , cere să se studieze posibilitatea folosirii mai judicioase a spațiilor existente și a celor

Colectivul secției „Valea Jiului" a Stației de utilaje și transport din cadrul T.C. Deva obține zi de zi noi succese în muncă. Planul la producția secundară a fost întrecut cu 30 la sută, iar cel de prestații cu 8 la sută. In acest mod s-a reușit ca sarcinile asumate la producția globală pe perioada scursă din acest an să fie întrecute cu 342 000 lei.Importante economii s-au obținut la prețul de cost, realizîndu-se te prevederi în lei. mod trecere lăcătușii Roșea, Andrei ghi precum și loan Zorlescu ■ xandru Buțu,

pes- economii valoare de 823 000 S-au remarcat în deosebit în în-i Petru Foluve-șoferii și Ale-

— ne spunea șe- realizările dacă s-ar lucra în mod constant, nu în asalt cum se mai în- tîmplă încă. La început' de lună mergem cu minus. iar înspre sfîrșit ,,se trage tare" pentru recuperare. Am intrat într-un cerc vicios din care cu greu mai putem ieși.Nu poate, nimeni să spună că nu este așa. Modul cum au fost realizați indicatorii de plan în acest' an, confirmă a- cest lucru.1 Dacă pe primele 9 luni erau extrase suplimentar peste 15 000 tone cărbune, în. octombrie doar tn 15 zile minusul ajunge la peste 2 300 tone. Și nu trebuie să uităm că plusul de producție s-a acumulat în zilele de duminică cînd s-a muncit din plin. Mai cest stil de lucru a creat posibilitatea acoperirii restanțelor din săptămînile precedente și pe undeva să se a- cumuleze și ceva în plus. Dar practica s-a dovedit ineficientă și, abandonată în octombrie, rezultatele fiind cele cunoscute.— Modul cum s-a lucrat pî-

mult, a-

nă în prezent' nu poate să ne mulțumească — ne ing. Mitică Nicolescu, sectorului 5. Vitezele vansare în abataje nu tut fi atinse la toate locurile de muncă, datorită în primul rînd unor deficiențe de ordin organizatoric. Normele de lucru nu au fost respectate în totalitate, au xistat unele dereglări aprovizionarea brigăzilor, asemenea trebuie să arăt din acest motiv nici timpul de lucru nu s-a respectat, pierzîndu-se uneori inutil, în defavoarea realizării ciclului , de producție. Totuși cu minusul acumulat pînă prezent pe sector (peste 200 tone — măsurile tombrie plus de ne.Urmărind _______zare a randamentelor bataje am desprins faptul că acestea sînt în medie cu 300 kilograme sub cele planifi- în aba- au în

spunea șeful de a- au pu-
e- în De că

tot înn.n.) am luat toate ca la finele lunii oc- înregistrăm de tonesă800 uncărbu-modul de reali- în a-
cate. De asemenea tajele frontale, care derea cea mai mare ... ducția minei, vitezele de vansare lunare sînt sub planificate.— Desele întreruperi

pon- pro- a- cele- înfluxul- de transport, avariile la unele utilaje se repercutează direct asupra realizărilor din fiecare abataj. Din cauza întreținerii necorespun-

Cuvîntarea

zătdare, reparațiilor de slabă calitate, care se fac la utilaje, brigăzile de la producție au mult de suferit' — ne spunea maistrul Jenică Salcie. Echipele de la întrețineri nu-și fac în mod conștiincios datoria.Exemple de acest gen sînt multe. Să ne oprim asupra u- nuia de dat'ă recentă. In cadrul sectorului IV, din cauza ș'a-maiștrilor Mihai Socaci Nicolae Ionescu, care nu acordat atenția cuvenită re medierii unor neajunsuri în fluxul de transport, în dopa schimburi nu s-a putut' extrage nici măcar o tonă de cărbune. Conducerea sectorului a luat măsuri urgente și chiar de sancționare a celor vino- vați. Este de așteptat' ca a- ceste stări de lucruri să fie grabnic înlăturate din activitatea sectorului.Inginerul Dan Surulescu, directorul tehnic al exploatării ne-a asigurat că pînă la finele acestei luni minusul a- cumulat la nivelul exploatării va fi recuperat. înregis- trîndu-se în plus 300 tone cărbune. Se preednizează punerea în funcțiune a unor noi capacități în stratul 13 blocul VIII, vor fi corelate intrările în funcțiune conform graficelor stabilite, dar. ți-Ing. Cornel DUMITRU
(Continuare in pag. a 4-a)
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tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

!a adunarea populară din municipiul Buzău

La Uzina electrică Paroșeni

Adunare festivă consacrată 
„Zilei energeticianului“• ii

Pentru a oferi coresponden
ților noștri din exploatările mi
niere și celelalte întreprinderi, 
de pe șantierele de construcții 

și din instituțiile municipiu- 
posibilitatea prezentării 

gi in coloanele ziarului 
Steagul roșu" a realizărilor 

tovarășilor lor de muncă, obți
nute in activitatea de producție 
ca și în cea obștească, de ri-* 
dicare a nivelului edilitar- 
gospodăresc al localităților, 
redacția organizează un con
curs de însemnări, informații și 
fotografii dotat cu premii. 
Concursul - închinat aniversării 
Republicii - se va desfășura 
pină la data de 30 Decem
brie 1973 cu următoarele cri
terii : CEA MAI EXPRESIVĂ IN
FORMAȚIE, ÎNSEMNARE SAU 
FOTOGRAFIE, CELE MAI MULTE 
CORESPONDENTE PUBLICATE ; 
CEA MAI CONSTANTĂ SI O- 
PERATIVĂ ACTIVITATE DE IN
FORMARE A REDACȚIEI.

însemnările și fotografiile 
(cel puțin 6x9 cm) vor trebui să 
releve convingător realizările 
colectivelor de muncă din care 
fac parte participanții la con
curs, dîrzenia, inițiativa, spiri
tul de dăruire și competența 
cu care colectivele de oameni

frunte cu comu- 
în viață obiecti- 
partidului, sarci- 
ce revin fiecăruia

ai muncii, in 
niștii, traduc 
vele politicii 
nile concrete 
la locul unde lucrează, hotă-
rirea de a contribui din toate 
puterile Ia inflorirea Republicii 
Socialiste România.

In ceea ce privește al doilea 
criteriu, se va avea în vedere 
îndeosebi numărul de informa
ții - corespondențe și fotogra
fii publicate. In acest scop co
respondenții trebuie să dove
dească iscusință și perseveren
ță in culegerea faptelor de 
viață cotidiene din localitatea 
sau unitatea respectivă, să le 
selecteze pe cele semnifica
tive, să le redacteze și să le 
furnizeze cu maximum de ope
rativitate redacției.

Se va avea în vedere, de a- 
semenea, constanța și frecven
ța furnizării materialelor și fo
tografiilor destinate publicării 
și informării redacției pe toată 
perioada concursului.

Concursul este deschis tu
turor corespondenților ziarului 
nostru cărora le urăm succes 
in realizarea unor materiale și 
fotografii care să vadă cit mai 
curind lumina tiparului.

Ieri după-amiază, a avut loc în cadrul uzinei electrice Paroșeni, o adunare festivă consacrată apropiatei sărbătoriri a „Zilei energeticianului“.In prima parte a programului a fost prezentată conferința „Ziua energeticianului — prilej de bilanț al realizărilor obținute de energetica românească în contextul dezvoltării economiei naționale".In continuare s-a desfășurat un program intitulat „Steaua de pe Mureș" susținut de brigada artistică de agitație din cadrul C.E.T. Mintia.Organizată de Comitetul oamenilor muncii din cadrul I. E. Deva și de Comitetul sindicatului de la Uzina electrică Paroșeni, adunarea a constituit un bun prilej de a sublinia înalta semnificație socială a muncii energeticienilor, prețuirea de care se bucură aceștia din partea întregului po-
0 responsabilă activitate de revizii

O serie de acțiuni întreprinse în ultimele zile în cadrul avut' în 1 ționare a instalațiilor existente. La puțul principal de extracție s-a lucrat duminică la schimbarea ghidajelor uzate ; organizarea bună a lucrului a permis lui Cornel Sava, Ion Carpen, Ion Mladin, Traian Sava și celorlalți mineri ai

la mina Petrilasă schimbe peste

Dragi tovarăși,Da-țimi voie să vă adresez tuturor celor prezenți la această mare adunare populară, locuitorilor municipiului și județului Buzău un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, precum și din parte, mea personal. (Aplauze prelungite, urale).Ne aflăm în municipiul Buzău într-o vizită de lucru. Aș dori să declar, de la început, că avem impresii’ plăcute despre rezultatele pe care oamenii muncii din Buzău le obțin în înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului. Atît în industrie, cît și în agricultură au fost obținute rezultate însemnate. Doresc, de aceea, să a- dresez cele mai calde felicitări muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, țăranilor, tutu-, ror oamenilor muncii, pentru aceste rezultate bune. (Urale, aplauze prelungite ! se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Mi-a făcut o deosebită bucurie să pot constata că de la. ultima vizită pe care ăm făcut-o în Buzău atît industria și agricultura, cît și orașul s-au transformat mult. S-au construit noi întreprinderi industriale, noi locuințe, noi a- șezări culturale. Toate acestea atestă preocuparea partidului de a înfăptui neabătut politica de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților, a întregii noastre țări — condiție de bază pentru victoria programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru trecerea la înfăptuirea comunismului pe pămîntul României ! (Urale, a- plauze prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul").

Tot ceea ce ați realizat în Buzău, dragi tovarăși, constituie o contribuție prețioasă la realizările generale ale poporului nostru, care, după cum știți înfăptuiește cu succes deosebit programul trasat de Congresul al X-lea al partidului. De altfel, după cum am mai menționat și în alte împrejurări, pe primele nouă luni ale acestui an industria noastră socialistă s-a dezvoltat într-un ritm de 14,7 la sută față de perioada corespunzătoare a anului 1972. Și oamenii muncii din Buzău și-au adus contribuția la aceste mărețe realizări obținute de poporul român! (Aplauze prelungite, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Ne preocupăm constant de a asigura ridicarea condițiilor de viață, materială și spirituală, a poporului. Ceea ce s-a realizat în acest' domeniu în județul și în orașul Buzău sînt o dovadă grăitoare a faptului că partidul nostru face totul ca, pe măsura sporirii avuției naționale, să se asigure creșterea bunăstării poporului. A- ceasta reprezintă însăși esența politicii generale a partidului nostru. Tot ceea ce înfăptuim este destinat omului, bunăstării și fericirii lui! Vom face totul ca bunăstarea și fericirea poporului nostrucrească continuu ! (Urale, a- piauze prelungite ;dează : rul").Fără îndoială că, vorbind de ceea ce am realizat pină acum, avem tot dreptul să privim cu satisfacție succesele obținute în întreaga țară și, desigur, și succesele dobîndi- te de oamenii muncii din Buzău. Dar, nu putem spune că

să

nu mai sînt lipsuri, că nu mai avem unele lucruri de făcut pentru ca activitatea noastră să meargă și mai bine.In vizita pe care am făcut-o în mai multe întreprinderi din.; Buzău am constatat, pe lîngă multe rezultate bune, o serie de neajunsuri la care însă nu aș dori să mă refer în cadrul acestei adunări. Le-am discutat cu colectivele din întreprinderi, am avut o ședință ,cu activul de partid, am dezbătut acolo mai pe larg atît realizările, cît și lipsurile, am stabilit și măsurile ce trebuie luate pentru lichidarea lor și pentru a asigura mersul ho- tărît înainte în toate domeniile de activitate. Veți lua cunoștință de ceea ce am discutat în cadrul adunării cu activul de partid, pentru că vom publica în presă. Cunoașteți că întotdeauna activitatea partidului nostru este adusă la cunoștința întregului popor. Tocmai în aceasta constă forța și tăria de neînvins a partidului nostru, în faptul că se consfătuiește întotdeauna cu poporul, că unește eforturile întregii națiuni, pentru a asigura mersul înainte al României pe calea socialismului și comunismului. (Urale, aplauze prelungite ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Sînt convins că oamenii muncii din Buzău vor sprijini în întregime măsurile pe care le-am stabilit în cadrul activului de partid, că, împreună

cu comuniștii, ei își vor eforturile pentru a asigura înfăptuirea în cele mai bune condițiuni a programului de dezvoltare a industriei și a- griculturii, a întregii vieți e- conomice, sociale și culturale din județ. Sînt încredințat că Oamenii muncii din Buzău vor aduce o contribuție și mai însemnată la programul general de dezvoltare a țării, la eforturile întregului popor pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului. Am convingerea că și județul Buzău va îndeplini planul cincinal în îiiai puțin de 5 ani, contribuind astfel la dezvoltarea mai rapidă a patriei noastre pe calea progresului și civilizației. (Urale, aplauze îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Cu această convingere, doresc să vă adresez dumneavoastră, celor prezenți. tuturor oamenilor muncii din municipiul și județul Buzău urarea de a obține noi succese în activitatea pentru înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea. multă sănătate, multă fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.". Cei prezenți la adunarea populară ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

formației110 metri liniari de ghidaje în 3 schimburi.Tot în cadrul sectorului de transport formația condusă de Costache Luca a schimbat două macaze în ramura plinelor de la circuitul puțului centru la nivelul orizontului XIV, a- sigurînd în acest fel îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a transportului subteran.Ir cadrul sectorului electromecanic s-au executat, printre alte lucrări, schimbarea lanțului la împingătorul de la puțul centru, revizia compresorului de 100 mc de la stația puțului centru, revizii mecanice și electrice la puțul centru, prilej cu care s-au remarcat prin activitatea desfășurată Cornel Mihăilă, Mircea Matei, Teodor Blag, Nicolae Mic, Ludovic Maier, Ioan Enă- chescu și alții.
La mina Dîlja, disciplina și dorința de afirmare sînt componente ale multor formații de lucru. Și brigadierul Petru Scredea- nu împreună cu șeful de schimb Petru Nimirceag și artificierul Remus Popa au, după cum se vede pe chipurile lor la ieșirea din șut certitudinea acestor lucruri.Foto î I. LICIU

se scan-„Ceaușescu și popo-
Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea populară 

din municipiul P lo ie ști
(in pag. a 3-a)

Radiatoare electrice 
cu ulei

a-
In unitățile de specialitate ale comerțului din Valea Jiului, a fost pus în vînzare un însemnat volum de radiatoare e- lectrice cu ulei.Mult căutate, înceastă perioadă a pregătirilor de iarnă, radiatoarele, fabricate de întreprinderea „Electro- metal" din Timișoara — cu 10 pînă la 20 elemen- ți — se manipulează u- șor asigurind o temperatură de încălzire reglabilă. Alte calități: a- cumulează și rețin temperatura un timp îndelungat, nu degajează

V

Premieră festivăIn aceste zile, întreaga noastră cinematografie socialistă aniversează 25 de ani de activitate, eveniment cultural- educativ și artistic care prilejuiește ample manifestări cu filmul artistic, documentar, de popularizare științifică și turistică. In cadrul ciclului de filme artistice românești programat în Petroșani, astăzi la ora 18,00, la cinematograful 7 Noiembrie are loc premiera festivă a filmului „Parașutiștii". „Aventuri la Marea Neagră", „Haiducii" și ,.Mihai Viteazul" vor rula la cinematograful „Re-

Ieri după-amiază, Comitetul orășenesc U.T.C. din Petrila în colaborare cu Consiliul orășenesc al Organizației pionierilor, a organizat o întîlnire de lucru cu cadrele didactice, co- niandanți-instructori de unități și instructori de pionieri din rîndurile U.T.C. Pe agenda de lucru a întîlnirii a figurat tema : Modalitățile de muncă cu pionierii ale instructorilor, la nivel de detașament. O astfel de întilnire va avea loc și în orașul Vulcan în după-amiaza zilei de vineri.
Studenți in practicăLa mina Dîlja s-au i prezentat la prima zi de

practică 60 de studenți din anul III al Facultății de mine de la I.M. Petroșani. Conform programului întocmit de ccmun acord cu conducerea exploatării, studenții vor efectua în a- cest an cîte o zi pe săp- tămînă practică în subteran, unde vor putea aplica cunoștințele do- bîndite la oreleIn prima zi, li bit studenților organizarea metodele

-------------- -------------------------- -lucrări pavare a căilor de acces, urmînd ca in scurt timp să înceapă operațiile de asfaltare, astfel că incinta școlii va cunoaște o nouă înfățișare.
Noi cadre pentru 

mină

Incinta 
nouă

de curs, s-a vor- despreminei și de exploatare.
școlii intr-o
înfățișare

Zilele trecute au avut loc în cadrul școlii de calificare a E.M. Lu- peni examenele de sfîrșit de curs la mineri gradul I și II și lăcătuși de mină gradul I. S-au prezentat în fața comisiilor de examinare un număr de 56 cursanți absolvenți mineri și 25 lăcătuși subterani.Curteanr. 2 Petrila —arată ca un șantier. Aici se execută
Școlii generale Lonea, adevărat



2 Staul JOI, 18 OCTOMBRIE 1973

> unde izvorăște 

tăria 

oamenilor

I
I
I
I

FEMEIA, TOVARĂȘA NOASTRĂ DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ

0 mînă cu multă căldură omenească în ea modelează tinere v'ăstare

ce înving stinea ?
Rezultatele deosebite ob

ținute lună de lună situează 
brigada minerului GABOR 
LEVQ1 in rîndul formațiilor 
de iucru fruntașe ale secto
rului V investita al minei 
Dîlja. Pentru reporter, suc
cesele brigăzii, modul de a 
se organiza și învinge tăria 
rocii dure prin care înain
tează cu galeria direcțională 
de la orizontul 400 blocul 3, 
constituia mai mult decit o 
Invitație de a vizita locul 
de muncă al acestui colectiv 
de mineri.

înfiorarea coboririi in sub
teran rm se topește repede în 
emo/ia intîlpirii cu oamenii 
brigăzii lui Levoj. Zgomotul 
perforatoarelor susținute de 
telescoape ne acoperă glasu
rile cînd ii salutăm, după 
obișnuința minerilor, cu „No
roc bun". Oamenii ne răs
pund fără să-și întrerupă 
munca. S-au contopit cu ma
șinile care sfredelesc în stîn- 
că. Ceva din atmosfera „dan- 
tescă“ îmi pare eă a coborît 
aici, in galerie. Trepidațiile 
mașinilor de perforat parcă 
fac să vibreze pînă și aerul 
adîncului și întunericul. In 
acest cadru fascinant cuvin
tele lui Gabor Levoj au tim
brul uneltelor cu care oame
nii înving stînca :

„Luna trecută am realizat 
81 metri liniari de înaintare 
și 770 metri cubi de steril, 
înaintăm aproximativ cu 4 
metri pe zi, folosind intens 
utilajele pe care Ie avem. 
Respectăm cu strictețe ciclul 
de lucru. Nici un schimb nu 
iese afară fără armătura pusă, fără avansarea de un me
tru și jumătate. Ortacii sînt 
foarte disciplinați, nu avem 
nici o absență nemotivată. 
Intre toate schimburile exis
tă o perfectă înțelegere, con
lucrare în toate problemele. 
Mă ajută foarte mult în orga
nizarea lucrului șefii de 
schimb GYULA RAFAI, AN
DREI FOGORAȘL NICOLAE 
FARCAȘ, ALEXANDRU LE- 
VOI — fratele meu și alții. 
De fapt toți minerii noștri 
sînt harnici, devotați muncii, 
minei. Fiecare respectă cu strictețe monografia de ar
mare și Indicațiile de lucru 
date de conducerea sectoru
lui, de maiștri.

Să știți că oamenii din bri

gadă sînt buni gospodari, în
grijesc mașinile și sculele cu 
care lucrează. Nu lacem ri
sipă.

II vedefi pe minerul VASI- 
LE MATRAS ; e un om tare 
cumsecade, aprig la lucru. 
Așa e și acasă, in familie. Ca 
el sînt toți ceilalți".

Am dori să aflăm din gura 
șefului de brigadă și un cu
vin! despre persoana lui, 
despre activitatea sa în bri
gadă. Nu am reușit decit 
foarte puține să aflăm de la 
el. „Ce să vă spun despre 
mine ? N-am nimic deosebit 
fată de ceilalți. îmi place să 
mUncesc și simt răspunderea 
ce o am la locul de muncă. 
Asta-i tot".

Au vorbit însă alții des
pre el, confirmînd' tot ce am 
aliat la comitetul de partid 
pe mină. întreaga linută mo
rală a comunistului Gabor 
Levoj este clădită pe o înal
tă conștiință profesională, pe 
un puternic simț al responsa
bilității. In aceste trăsături 
definitorii pentru șeful de 
brigadă rezidă și omogenita
tea, tăria colectivului pe ca- 
re-l conduce. La orice lucrare 
au fost programați, Levoi cu 
tovarășii săi de muncă au în
vins dificultățile ce le impli
că uneori lucrările de deschi
deri, achitîndu-se întotdeau
na cu cinste de sarcini.

Acum, brigada este anga
jată cu toate forțele, cu dă- 
tuirea de care e capabilă în 
executarea galeriei direcțio
nale. Oameni și mașini alcă
tuind o singură voință, se 
concentrează cu întreaga ca
pacitate asupra lucrării. Pri- 
vindu-i în suprema lor în
cordare uit că mă aflu la su
te de metri în adînc, iar ga
leria mi se pare un loc cu
noscut. Imaginile „dantești" 
de la început dispar căci 
prezenta vie a minerilor din 
brigada lui Levoi umanizea
ză în profunzime întregul ta
blou. Oamenii contopifi cu 
mașinile oficiază zilnic un ri
tual întreținut aici după un 
adevărat cult al muncii pe 
care comunistul Gabor Levoi 
și ortacii săi îl onorează prin 
întreaga lor finută etică, pro
fesională, prin înalta lor res
ponsabilitate muncitorească.

CORNEL HOGMAN

» ?■ /„Și, Scufița Roșie s-a întâlnit cu lupul..." Educatoarea le povestește, le povestește micuțelor...
De cele mai multe ori — dacă nu chiar în toate căzu». rile — par neverosimile regretele unor cetățeni care — mi- zînd pe încrederea, onestitatea și buna credință a primului venit ce se oferă cu o deplină seninătate să le facă unele servicii — se trezesc după un anumit timp cu „buzele umflate", eum se spune, văicărindu-se și ici și colo că au fost înșelați, induși în e- roare. Ne aflăm de cele mai multe ori în fața acelor cetățeni, care, îndeobște, intră în categoria oamenilor naivi, creduli, de care profită cu dezinvoltură excrocii, impostorii de tot felul, acei indivizi care-și trăiesc viața lor searbădă de pe urma expedientelor, a „bișnițăriilo’r". Și nu doar numai ageamiii sînt cei care — printr-o acceptare din capul locului a dubioaselor propuneri făcute pe la colțuri de stradă le înlesnesc vînătorile de cîștiguri nemuncite, căile de a-Și desfășura nestingheriți și fără scrupule îndeletnicirile de paraziți, pe care societatea noastră le refuză cu vehemență, debarasîn- du-se de ele precum copacul de crengile uscate...Nu sînt numai ei. Ci se mai află o categorie de indivizi, care solicită cu bună știință, chiar insistînd uneori acestor așa-ziși intermediari sau oameni cu „pile", procurarea unor foloase de diferite naturi, prin eludarea legilor statului nostru. Și acești inși, care în urmărirea scopurilor meschine fac abstracție de 4

calitatea mijloacelor etice pe care le folosesc, netezesc acestor pierde-vară terenul de acțiune. Deopotrivă, atît impostorii cît și solicitanții acestor ■ ilegalități, viciază flagrant criteriile profund morale ale relațiilor dintre individ și colectivitate. Și, deși nu ei sînt cej care comit actele antisociale în sine, acești oameni care sînt trași pe

deprogram nr. 2 din am făcut cu tova-
La grădinița copii. cu prelungit Petroșani, cunoștințărășa Emilia Drăgan, educatoare, directoarea grădiniței, pe care am rugat-o să ne vorbească despre munca ei.— Sînteți de mult, timp educatoare ?— De 25 'dar aici, la grădiniță de 16 ani.— Mai știți cîte generații de copii au crescut sub... privirile dumneavoastră?— Numeric ar trebui să socotesc. Altfel însă, ar trebui poate să spun că pe mamele cîtorva dintre copiii mei de aici, le-am învățat cu ani în urmă, poezii, au ascultat aici povești, au deprins să țină în mînă creionul, să deseneze... cum s-ar zice le-am văzut cînd. Și acum că văd cum cresc co-

de ani, această muncesc

cres- iată

pii lor.— Șpuneți-ne „cei șapte ani de-acasă“, acum ar trebui să se numească cei șase ani — atît de discutați și mai ales, reproșați multora — sînt ei atît de importanți în formarea omului ?— De fapt, acum, majoritatea preșcolari mine și deci, cea parte a petrec cu torii și nu cu părinții. S-ar putea, ca nu peste mult timp, să se numească „cei trei ani de Ia grădiniță". Noi ne străduim însă, și sperăm să reușim ca despre acești primi trei ani de educație să nu ne reproșeze nimeni niciodată. Dar, părinții au și ei o responsabilitate tot atît de mare ca și noi. Copilul, cum începe să meargă, și să vorbească, trebuie educat. Trebuie deprins

copiilor sini la că- grădinițe ; mai mare timpului o noi. educa-

acum în- îmbrace mănînce, ordinea, vorbirea dimensi- adică pe puterii lor
poate mai există .răpitori"

acum se trăsătu- psihice Si tot

cu viața; vată să se singur, să deprinde disciplina, corectă. La unile mici, măsurade înțelegere, se fac pași mari privind educația, formarea personalității.De pe contureazările morale, ale copiilor, acum, pentru că a- ceasta ne este meseria, îi modelăm, așa cum dorim, sau ca să mă exprim cu o glumă, așa cum îi vedeți pe ei mode- lînd plastelina. încă de la această vîrstă, prin programele de învățămînt, deprind ce-i bine și ce-i rău, devin conștienți demulte lucruri, depropriile lor sentimente.— Din aele ce ne-ațj spus, am înțeles că vă iubiți mult munca. Vă rugăm să ne mărturisiți și de ee ?

— Nimic nu fi mai frumos, delicat și nu mai mari „i ai dragostei noastre decît copiii. E minunat să-i ai in jur, să-i auzi vorbind, cîntînd, să te joci cu ei, să-i înțelegi și să le stăvilești lacrimile, să simți că ești iubit de aceste mici și gingașe făpturi, care au a- tîta nevoie do căldură sufletească. Noi. aici, sîntem ca și mamele, ca și părinții lor.

mai dor- pre- Și o

aveți Dumneavoastră copii ?Am o fetiță.a crescut,nu

nă în aceste ilegale elucubrații nu cugetă de Ioc. Ba mai mult, în aceste finaluri neprevăzute, atunci cînd sînt descoperiți, ei se socotesc întrutotul nevinovați, „țapul ispășitor" fiind scos cu vehemență, atunci cînd nu „le-a ieșit pasența", doar cel de Ia care nu au reușit să obțină ceea ce doreau, să le îndepli

modă permise de conducere auto, alții pentru a obține un grad în plus la aceste permise. Și pînă la un anumit moment al acestui „maraton" făcut pe drumul delincventei, a și reușit. Dîndu-se drept nepotul unul colonel de la Inspectoratul județean al miliției, Petru Făgaș — individul cu „mari relații și trecere" de profesie... fără ocupație, în

aș avea spațiu mult I Aș aranja mitoarele altfel eum și clasele... curte, am amenaja-ofrumos, cu jocuri... Ar fi minunat. Deocamdată. trebuie să ne descurcăm cum putem, ne sprijină și părinții... In rest, cu educatoarele Eugenia Iancu, Dorica Truță, Domnica Crăciun. Constanța Stăn- culete, formăm o familie unită prin aceleași gînduri, pasiuni și doripți, îndreptate spre același . țel — copiii noștri săDe crească, sa fie ceis-a mai voinici, isteți, șide cuminți. Pește am,vi- cînd îi vom întîlni.Ea oameni maturi, laen- rîndul lor părinți,
fapt și căsătorit mult, vor veni în itor și nepoții, mă ajută acasă, i: tru că eu sîntmult la grădiniță.— Vă ridică pro bleme munca ?— A, nu, însă oricum sînt multe de făcut. Aș vrea să fiu tot timpul cu copiii, dar mai e și munca de birou. Apoi, dacă

vom avea ca dc fiecare dată, aceleași e- moții, simțăminte, care nu se pot exprima, dar pe care noi, educatorii, le cunoaștem bine, căci le trăim destul dc» des...Ionica FIERARU
lIn momentul în care, con- strîns fiind de insistentele a- peluri făcute de cîțiva din cei cărora, de atîta așteptat fără nici o rezolvare, le pierise pofta de a conduce vreun autovehicol, nemaiputîndu-i amîna doar cu vorba pînă în pînzele albe, Petru Făgaș a purces pe un alt... făgaș, cel al infracțiunilor. A falsificat în 30 aprilie a.c. permisul de

--...-.-.UT—1!..... . '!"'■! 'II-.................................U.............  ............................■■mUL’1..1.. .... !..."!..............................................................

Eludînd legea, un tînăr comite un șir de delincvente

Cîfiva inși naivi și cu ambiții meschine
îi netezesc terenul

sfoară, care apelează la serviciile excrocilor, am putea- spune că indirect se autopla- sează alături de inculpați, pe banca acuzaților. Căci vinovați în mare măsura sînt și această categorie de cetățeni, la fel- ca și infractorii. Și în momentul cînd se trezesc că au fost amăgiți, că au fost înșelați, chipurile, încep să-și ceară „drepturile" (oare în virtutea căror drepturi ? !), din falsa ipostază de cetățeni onești, căzuți pradă în pînza de păianjen a unor impostori. Dar, la partea lor de vi

nească veroasele lor propuneri...Un asemenea eaz, în care un individ a reușit să înșele credința unor cetățeni și de care s-au folosit alții în atingerea scopurilor lor meschine a constituit motivul deschiderii unui dosar penal. Acest excroc, și-a țesut abil, după cum avea să se vadă, plasa în care aveau să cadă victimele. El a speculat printre altele dorințele naive ale mai multor cetățeni, unii dornici de a intra cît mai grabnic, și fără demersurile legale, în posesia mult rîvnitelor și la

vîrstă de 23 ani, domiciliat în Cîmpu lui Neag, a izbutit, grație unor promisiuni făcute cu o putere de convingere și credulității naive a unor oameni, să stoarcă — acesta e cuvîntul — de la nu mai puțin de nouă cetățeni, cărora și-a oferit serviciile de „traficant de influență", sume de bani însu- mînd 5300 lei, un aparat de radio, o verighetă etc. Ba mai mult, unora, pentru a le spulbera prezumtivele îndoieli, le-a luat și unele acte (buletin de identitate, permise de conducere) și chiar cîte... două fotografii.

conducere cu nr. 0476954 a- parținînd luj M. Dumitru din Petroșani, radiind parafa existentă în dreptul categoriei „B“, aplicînd apoi o ștampilă falsă, după care, cu nonșalanță i l-a restituit posesorului. asigurîndu-1 că modificarea din permis poartă girul autenticității.Lui T. Aurel, din Lonea i-a luat 1000 de lei și un aparat de radio. „Banii i-am dat fi- indica îmi spusese că-mi face urgent rost de carnet de conducere — se căina, tardiv păgubașul. Iar tranzistorul a

insistat să i-1 împrumut doar pentru a asculta transmisia meciurilor de fotbal, fiindcă zicea că-i mare „chibiț". Dar nu mi l-a mai adus a doua zi cum ne înțelesesem". Ce mare „chibiț" a fost, și în te domeniu, au simțit-o pe pielea lor și alții, de încrederea cărora a abuzat Petru Făgaș. Astfel B. Petru, din Vulcan și-a putut da seama că verigheta de aur împrumutată la rugămintea insistentă a acestuia, doar pentru a-și face una la fel, că are dc gînd să se însoare, după cum îi spunea, de fapt... „i-a măritat-o" pentru totdeauna. Și lista celor care și-au dat seama tîrziu că au ( fost înșelați «poate fi continuată încă: O. Viorel și 1. Cornel din Hațeg, F. Viorel, din Lupani, U. Miron, din Petroșani, D. Victor, din Pui, P. Iosif din Petroșani ș. a.Șirul fărădelegilor acestui tînăr — nu mai puțin decît 10 infracțiuni comise între lunile noiembrie 1972 — mai 1973 — pentru care munca cinstită constituie o necunoscută, a fost întrerupt pentru doi ani de zile. Va avea timp suficient de a medita la ceea ce va face după ce va reveni din nou în mijlocul oamenilor corecți, în mijlocul tinerilor din generația lui, care își asigură existența prin muncă cinstită.Nicolae GHERGHIN, judecător Ionel ȚABREA
Echitate Înseamnă respectarea legii și nu încălcarea ei !

Dincolo de grimasa de oboseală și dezamăgire...
...Zîmbeau. Zîmbeau a- mîndouă. Nu fuseseră chemate — era cert acest lucru — la miliție pentru că știau să zîmbească ! De fapt, ceea ce vedeam poate nici nu era zîmbet. Nu avea, parcă, nimic din acel obișnuit spontan me saj al sincerității și bogăției interioare. Era un „zîmbet de chinină" care turna amărăciune amestecată cu dezgust în sufletele tuturor celor de față,,. Căpitanul V. Haneș se face că nu observă grimasa de oboseală și dezamăgire care urmează zîmbetului ostentativ dinainte, și-și continuă liniștit interogatoriul. Celor două tinere, Doina — Mariana C. și Mariana I. din. Vulcan, le dispar treptat, și zîmbetul și grimasa Probele de care dispune căpitanul de miliție sînt zdrobitoare, neașteptate. Răspunsurile încetează de a mai fi monosilabice, jeci, reci; încep divagațiile, conțraargumentă- rllc. justificările, presărate cu vulgarități și exclamații stereotipa Ofițerul de miliție în» registrează totul, -notează însă numai esențialul. Esențialul care scuză ! D.M.C. face un timid apel la condițiile vitrege în care a crescut și care-au condus-o la... depresiune. A- re 18 ani, în lipsa mamei vitrege, decedate, a fost înfiată de Adalbert Z„ pe care „nu-1 prea interesau plimbările ei", lipsurile ds acasă, hainele cu care apărea îmbrăcată din escapadele nocturne. Justificările sînt contrafăcute în pripă, nu au consistență, lasă să se întrevadă clar un început

de atrofiere a psihicului, simțuri biciuite cu putere. Se discută ap< i despre... dra(|'»sț(>. O» fițerul conduce dezinvolt conversația. Despre nobilul sentiment al iubirii, despre dragostea ebre deschide larg porțile
oase, timp irosit care n-a fost și nici nu va fi niciodată în stare să ofere mijloace de trai stabile) și-ale pierderii înălțătorului sentiment al iubirii ce înnobilează pe om... Mariana I. nu are decît 15 ani, abia i-a

iubirii de patrie, de viață, de oameni; cele două tinere nu au nici măcar noțiuni elementare. De sub crusta subțire a unui sentimentalism ieftin, desuet, răzbat vizibil urmele trivialității (însușită în... zecile de kilometri de plimbări fără țintă, în companii dubi-

împlinit în luna iulie. încearcă inițial, nemeșteșugit, să pozeze o ingenuitate care parcă n-o „prinde" deloc, după care renunță. Ofițerul de miliție știa mai multe decît se aștepta ea să fi aflat. Destăinuirile încep să curgă fără ocolișuri, fluid. Sosise momentul î Por

nind de la refuzul de a avea o muncă cinstită, de la traiul de pe o zi pe alta, cu ceea ce Inlimplarea le oferea, cele două tinere — rebuturi în fond, ale școlii, care e clar că n-a acționat eficient pentru aducerea pe calea cea bună a unor eleve și care în plus nu au găsit nici în mediul familial un cadru propice dezvoltării lor armonioase — au ajuns, pe nesimțite, la infracțiune. La a-și procura mijloace de existență prin „traficul de dragoste"....Le priveam pe cele două tinere ascultînd în tăcere, cuvintele căpitanului Haneș. Li se vorbea, cu fermitate, cu precizie, dar și cu o căldură pe care n-o meritau, despre gradul de civilizație al unei țări care se măsoară și după protecția ce se acordă femeii și copilului, despre preocuparea partidului și statului nostru de a-i reda femeii demnitatea (de care-a fost frustrată de-a lungul veacurilor) și rolul ei important în viața socială, în producția materială și spirituală. „Au dispărut, la noi, condițiile care făceau ca unele femei să-și cîștige existența prin traficul de... dragoste — cuvintele ofițerului rostite aspru în cămăruța miliției din Vulcan, își dovedeau penetrația. Se citea clar pe fețele lor că pînă acum nimeni nu le-a vorbit cu gravitatea necesară, pe această temă, că nu s-au convins de un adevăr e- lementar al societății noastre, că oricare cetățean al țării, femeie sau bărbat, are nu numai posibilitatea dar și datoria să muncească în mod cinstit

spre a-și asigura traiul de fiecare zi... Și dacă, totuși, viciul, dorința unei vieți luxoase care depășește posibilitățile proprii de cîștig împing vreo tînără spre decăderea morală, această faptă nu poate rămîne nesancționată de legea penală, fiind considerată o încălcare a regulilor de conviețuire socială. Nici cei ce înlesnesc a- ceastă infracțiune, despre care v-am vorbit, și trag foloase de pe urma practicării unui asemenea trafic, nu pot rămîne nepedepsiți, Așa că și Gheor- ghe Ungureanu și Gavrilă Mi- laș, care v-au „găzduit", deși aveați unde locui, vor suferi rigorile legii... Gheorghe .Ungureanu are 40 de ani, e pensionat de boală, cu drept de muncă la preparația Corcești, „căsătorit" nelegitim cu .Maria lacobescu, cu care are un copil. In timp ce concubina sa era plecată undeva la țară (deosebit de elocventă ni s-a părut declarația Măriei lacc- bescu, cităm : „...ne-am întîl- nit cu o fată blondă, mi-a fost milă de ea și am lăsat-o acasă cu soțul, le-am zis să fie cuminți și-am plecat liniștită.... de la țară am aflat că i-a cumpărat rochie și sandale..."), Gheorghe Ungureanu își exercita, fără pic de jenă, noua „profesiune" — cea de proxenet. La fel, Gavrilă Mi- laș, brutar particular (cîndva a mai fost trimis în judecată pentru aceeași îndeletnicire subumană) care locuiește doar cu fiul său, Viorel tyfilaș, „milos" cu ..neajutoratele" ce vor compare acum în fața instanței.......Destăinuirile" celor douătinere infractoare au alunecat

și pe alte făgașurî. Le ascultam „povestirile" amoroase și parcă nu ne venea să credem că mai există azi tinere care să creadă orbește declarații de dragoste „eternă", de- zuimlate, goale, declamante.Și totuși, se vede treaba că există unii tineri cu astfel de ocupații........cavalerești". Nu,firește, nu „savoarea" unor a- semenea declarații puerile, le- absurd și să te gîndești, dară- mi-te să susții că ar fi fost vorba de o iubire sinceră, dezinteresată 1) le-a împins pe cele două „eroine" ale reportajului — anchetă de față să intre în sfera decăderii morale. Slmburele dezonoarei a încolțit mai demult în modul de a gîndi și a se „descurca" în viață al celor două tinere. A fost lăsat să se dezvolte, să crească pentru ca acum să ajungă în unghiul de incidență a legii penale ! De ce ? De ce, cei în mijlocul cărora au trăit pînă acum cele două tinere —’ ne referim la familie, școală, organizațiile de tineret — au permis să se strecoare în concepțiile neformate încă despre lume și viață ale celor două tinere mentalități perimate, improprii societății noastre socialiste ? lată o întrebare care îndeamnă la meditație profundă, responsabilă pe toți aceia care aveau datoria de a le educa și să le oprească la timp pe cele două tinere, înainte de a porni pe drumul alunecos al rușinii.Acum legea își va spune, hotărît cuvîntul. Cele două tinere vor fi nevoite să-i suporte rigorile. Sentința însă va trebui să trezească re- mușcări și mustrări de conștiință și Îiî rîndul acelora care n-au făcut totul — dar absolut totul — pentru a le opri pe cele două tinere înaintea ultimului pas.Viorel TEODORESCU

POȘTA PAGINII0 ANDREICA MAICAN, Petroșani. Am înțeles din scrisoarea dumneavoastră că sînteți majoră, că probabil sîntoți aptă pentru muncă. Desigur, fiecare om greșește. Dar, fiind majoră, ar trebui să vă dați seama cînd greșiți, să nu persistați în greșeală. Cine v-a obligat să conviețuiți nelegitim cu un „vagabond", cum îl numiți Pe Carol Botoi ? Și mai mult, în asemenea situație să dați naștere Ia doi copii? înțelegem că poate v-ați dorit, ca orice femeie, un cămin. Dar în viață nu se poate merge pe orice drum, fără a fi cît de cît responsabil I In sfîrșit, să zicem că totul a trecut, ați rămas singură cu cei doi copii. Este de neînțeles însă, cum ați putut repeta aceeași „poveste" înlocuindu-I pe primul bărbat nelegitim cu altul. Lecția aspră, primită de la viață, nu v-a ajutat cu nimic? Rezultă că nu, devreme ce acum cînd veți da naștere celui de-al treilea copil, ați fost din nou părăsită.De acum înainte trebuie să gîndiți, cu multă responsabilitate, doar veți avea de crescut trei copii!. Și nicidecum nu puteți să vă lăsați numai în grija ajutorului din partea consiliului popular. Va fi absolut necesar să munciți și să nu mai credeți că oricare prim venit poate fi tatăl copiilor dumneavoastră.

— Tinere, de ce nu muncești și tu, doar știi că munca l-a creat pe om !...— Asta s-o crezi matale !... omul se trage din maimuță ! Nu se vede ?! Desen de Mircea IORDACHE
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN IUDETEEE BUZĂU SI PRAHOVA
t f *(Urmare din pag. 1)vor fi construite, precum și a completării lor cu utilajele ce se impun, a cuprinderii laboratoarelor în structura halelor, pentru a se ajunge la o îmbinare mai strînsă între cercetare și activitatea productive, pentru ca inginerii și ceilalți specialiști să poată urmări îndeaproape, nemijlocit, întregul proces de producție și să asigure în mod ferm controlul de calitate.Dialogul continuă, apoi, în cîteva secții de bază ale întreprinderii.Secretarul general al partidului abordează, în continuare, împreună cu ministrul loan Avram, cu celelalte cadre de conducere și specialiști, o sferă largă de probleme, discuția dobîndind caracterul unei cuprinzătoare analize, cu profunde implicații economice.La întreprinderea „Metalurgica", tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat au ■ sosit în momente deosebite pentru viața și munca harnicului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de a- ici : în stadiul definitivării planurilor de dezvoltare a întreprinderii și ca urmare a trecerii ei din rîndul unităților de interes local în cel al întreprinderilor constructoare de mașini.Gazdele propun tovarășului Nicolae Ceaușescu să e- xamineze schițele de modernizare și dezvoltare a întreprinderii. Urmărind traducerea în viață a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, privind extinderea cooperării, sporirea contribuției fiecărei uzine la mărirea producției.întreprinderea „Metalurgica", care are tradiții șj dispune de forțe necesare capabile, și-a propus să devină un important furnizor de piese pentru uzinele constructoare, de mașini. 'Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere factorilor de răspundere să analizeze atent modul cum se vor face extinderile, astfel incît să se asigure fluxul cel mai apropiat de producție. De asemenea, conducătorul partidului și statului recomandă ca lucrările de transformare a fabricii să se execute în paralel cu producția. Este examinată, apoi, amplasarea noilor construcții. Relevînd perspectivele de dezvoltare a acestei întreprinderi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar să se folosească chibzuit terenul existent în incinta ei, fără a se afecta alte suprafețe, evitîndu-se totodată, demolarea construcțiilor e- xistente.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu trasează sarcina ministrului de resort ca în urma discuțiilor care au avut loc să definiți veze într-un timp scurt planul de dezvoltare și extindere a întreprinderii „Metalurgica" din Buzău și să-l prezinte conducerii partidului pentru examinare.In apropiere se face un scurt popas la atelierele de reparații a utilajelor pentru grupul de șantiere de construcții forestiere și materiale de construcții.In continuare se vizitează întreprinderea de utilaj te- rasier, una din cele mai noi unități economice ale municipiului Buzău. Informînd despre preocupările întreprinderii, gazdele arată că. deși a intrat de curînd în producție, uzina a început să producă primele două tipuri de rulouri compactoare, gama utilajelor terasiere urmînd să se extindă treptat.In discuția cu colectivul întreprinderii și cadrele ministerului de resort, cu organele de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca ministerul să prezinte un program de măsuri pentru îmbunătățirea profilului de fabricație prin introducerea în producție a unor utilaje tehnologice de complexitate ridicată și a unor utilaje necesare e- conomiei forestiere. In acest context, a subliniat necesitatea urgentării completării utilajelor și a instalațiilor prevăzute în dotarea fabricii, in funcție de profilul ce va fi stabilit. Secretarul general al partidului a recomandat, de asemenea, să se studieze cooperarea cu firmele din străinătate pentru realizarea unor utilaje care să asigure mecanizarea completă a lucrărilor terasiere.Următorul obiectiv al vizitei de lucru a secretarului general al partidului îl constituie întreprinderea de geamuri — cea mai mare unitate de acest fel din țară.Conducerea unității informează despre eforturile depuse de comuniști, de întregul colectiv, pentru a obține rezultate tot mai bune în producție. Invingînd diverse greutăți în confruntarea cu. tehnologiile complexe , ale procesului de fabricație, sticlarii bu- zoieni au obținut, de la an la an, indici superiori.— Vă arătăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că mai a- vem unele greutăți, realizările noastre nu sînt încă la nivelul cerut de dumneavoastră, de conducerea de partid și de stat — spune directorul întreprinderii.In centrul preocupărilor comitetului de partid, a comitetului oamenilor muncii, a comuniștilor, a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicie- nilor stă atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați la secțiile de geam șlefuit și duplex, la sectorul de prelucrări. In acest sens se menționează că s-au luat măsuri în vederea calificării a circa 100 de muncitori, a ri

dicării calificării și speciali- . zării a peste 600 de muncitori și tehnicieni din întreprindere.Pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului se oprește în repetate rînduri, urmărește procesul de fabricație, condițiile de muncă, se interesează de modul în care este asigurat controlul fabricației.— Trebuie să dispară complet operațiunile de manipulare manuală, să fie mecanizat în întregime. și transpor- . tul pieselor, al geamurilor, de la o mașină la alta — spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ați făcut ceva în această direcție, dar nu totul.Secretarul general al partidului cere ca specialiștii să studieze cu grijă, cu atenție fiecare loc de muncă în vederea unei continue îmbunătățiri a organizării producției, a muncii, mijloc important de. "porire a producției, a eficienței activității economice. De asemenea, recomandă conducerii ministerului, centralei industriale ca diversele puncte de control ale calității, pe faze și operații, să fie dotate cu noi aparate din cele mai moderne de măsură și control, care să ajute pe muncitori în îmbunătățirea parametrilor calitativi, astfel ca pe poarta fabricii să iasă numai produse de calitate, corespunzătoare exigențelor mereu sporite ale pieței interne și externe.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu are o discuție cu conducerea întreprinderii, cu ministrul industriei ușoare, conducerea centralei, ' privind îmbunătățirea activității fabricii din Buzău, precum și unele aspecte ale dezvoltării industriei de geamuri din țara noastră. Cu a- cest prilej, s-a subliniat, din nou, necesitatea aplicării unor măsuri care să permită atingerea în cel mai scurt timp a capacităților de producție prevăzută la toate secțiile, diminuarea consumurilor, realizarea unor produse de calitate cu cheltuieli mai scăzute. Apreciind că în localitate e- xiștă forțe de muncă, că întreprinderea a acumulat experiență în producție, că sînt specialiști buni, cu inițiativă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ministerului de resort să analizeze posibilitatea de amplasare în cadrul întreprinderii a unei linii tehnologice de geam flouat — procedeu nou, de mare eficiență, care asigură obținerea unor produse de calitate corespunzătoare pentru fabricarea oglinzilor cristal, a parbrizelor și geamurilor laterale ale autovehiculelor.Coloana oficială ' de mașini străbate, apoi, Aleea industriilor, unde se află alte noi unități economice ale municipiului.Se vizitează apoi întreprinderea de mase plastice, unde oaspeții sînt informați despre importanta dezvoltare pe care a cunoscut-o unitatea chimică buzoiană, despre faptul că în viitorii ani aici se va construi o fabrică de țevi din materiale plastice pentru irigații.— Mesajul adresat de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu colectivului întreprinderii, în 1972, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de e- xistență, a reprezentat și reprezintă pentru noi toți un puternic imbold în traducerea în viață a sarcinilor mobilizatoare ce ne revin din hotă- rîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului — menționează directorul întreprinderii. Vizita ' dumneavoastră, tovarășe secretar general, coincide cu realizarea în această zi a u- nei producții globale în valoare de 100 milioane lei peste prevederile primilor trei ani ai cincinalului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze sectoarele de producție ale întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cere ca Ministerul Industriei Chimice să se preocupe de realizarea unor utilaje destinate sporirii capacității de prelucrare a maselor plastice, să sprijine întreprinderea buzoiană în amenajarea unei secții ffenti u producerea de utilaje prin autodotare.Manifestările entuziaste de dragoste, respect și adîncă stimă, pentru grija ce o poartă dezvoltării tuturor localităților țâi ii, cu care locuitorii municipiului l uzău l-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducă!'ri oe partid și de stat, în tot timpul vizitei în orașul lor, sînt continuate, cu aceeași intensitate de locuitorii comunelor, Lipia, Mere!, Slllpu și Ulmeni, prin care conducătorii de partid și de stat au trecut în drum spre ultimul obiectiv al vizitei în județul Buzău — „Stațiunea experimentală viticolă Pietroasa".— încercăm sentimente de deosebită mîndrie — a spus directorul stațiunii, Valeriu Popa, adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu — de a vă avea oaspete în această frumoasă zi de toamnă, acum cînd, făcînd bilanțul muncii unui întreg an, sărbătorim 80 de ani de existență a acestei cunoscute stațiuni experimentale. Valorificarea însușirilor calitative ale soiurilor de viță de vie prin tehnologiile stabilite de stațiune a atras apreciere unanimă vinurilor sale care ău obținut la concursurile internaționale și republicane 85 de medalii de aur și argint.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a felicitat călduros pe specialiști și cercetători cu prile

jul împlinirii a 80 de ani de activitate a stațiunii, precum și pentru succesele înregistrate în munca lor de zi cu ziși le-a urat noi realizări pentru dezvoltarea viticulturii românești.De la sediul stațiunii, secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat, sînt conduși pînă la elicoptere, în uralele și o- vațiile luarătorilor stațiunii, a cetățenilor comunei.O gardă militară prezintă onorul.Secretarul general al partidului. ceilalți oaspeți, își iau rămas bun de Ia conducătorii organelor locale de partid și de stat, răspunde aclamaților celor prezenți și se îndreaptă către Ploiești, următoarea etapă a vizitei.
•irElicopterul, avînd la bord pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, aterizează Ia ora 15,45 pe Hipodromul din PloieștiDupă intonarea Imnului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare, alcătuită din militari ai forțelor armate, din membri ai gărzilor patriotice și detașamentelor de pregătire militară a tineretului.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Ploiești. De-a lungul străzilor, mii de cetățeni ai orașului aclamă îndelung, manifestîndu-și bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe conducătorul partidului și statului nostru.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu începe la întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic — aflată în acest an într-un amplu și profund proces de reprofilare, ca urmare a indicațiilor exprese date de secretarul general al partidului, în vederea satisfacerii cerințelor sporite de utilaj chimic necesar punerii în funcțiune a unor importante obiective industriale ale cincinalului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, este informat că în luna mai, potrivit indicațiilor superioare, întreaga uzină a început să fie reprofilată, pentru a veni in întîmpinarea necesităților tot mai mari de utilaj chimic pe care le reclamă dezvoltarea vertiginoasă a acestei ramuri industriale a României socialiste. Acest proces amplu a impus rezolvarea unor probleme de complexitate deosebită, ca înzestrarea tehnică, însușirea tehnologiilor și proceselor de producție specifice noului profil și aplicarea lor la capacitățile de producție existente, pregătirea profesională specială a vechilor cadre.Secretarul general al partidului* este invitat de gazde să viziteze unele sectoare de producție. In secția construcții metalice, unde prind formă viitoarele vase pentru propan și mari recipiente-răcitoare, precum și alte produse, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de modul în care se fac probele pe tronsoane la utilajul tehnologic pentru industria chimică și recomandă ca anumite piese componente ale cazanelor să fie produse în cantități mai mari pentru a se asigura și necesarul altor uzine cu profil similar din țară. In fața liniei de sudură automată în mediu inert, conducătorul partidului și statului apreciază dispozitivele e- xistente — realizate în totalitate în uzină — și cere ca a- semenea aparatură să se generalizeze și la alte uzine.Apreciind experiența bogată, realizările acestui colectiv care a adaptat din mers procese tehnologice cu totul noi și specifice într-un timp relativ scurt și fără ca producția să sufere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se meargă din ce în ce mai mult spre utilaje tot mai complexe, de mare tehnicitate. In fața noii hale a cazangeriei, dată în funcțiune cu trei luni în urmă, are loc un fructuos dialog în cursul căruia se abordează și problema viitoarelor investiții, secretarul general al partidului subliniind că sînt întrunite condiții bune pentru dezvoltarea și extinderea uzinelor. In acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că noile investiții să țină cont de specializarea și complexitatea utilajelor viitoare. „Este o uzină cu o veche experiență, iar adaptarea producției noi se poate face din mers", spune secretarul general al partidului, care atrage atenția asupra formării de cadre pregătite în meseriile pe care le necesită introducerea în fabricație de noi produse, realizarea de utilaje tot mai complexe.Gazdele informează pe secretarul general că există u- nele dificultăți în elaborarea tehnologiilor de producție, precum și despre necesitatea creării unui laborator special de probe. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere, în context, o folosire rațională a forțelor proprii, a cadrelor existente în vederea soluționării tuturor problemelor legate de producție. „Trebuie să ne adaptăm noilor situații", a subliniat conducătorul partidului și statului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca între această întreprindere și Uzina de utilaj chimic din imediata a- propiere să existe sectoare și compartimente comune atît în domeniul concepției, mecanic- șef, cît și în cel al pregătirii producției și fabricației, pentru a evita irosirea de forțe, precum și a permite folosirea în comun a unor dotări costisitoare de înaltă tehnicitate. „Tendința generală, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

este de unificare și concentrare a producției, și nu de fărî- mițare. Trebuie să avem în vedere uzine specializate de mare tehnicitate". In această ordine de idei, secretarul general recomandă să se aibă în vedere și concentrarea pe tipuri de produse. „Problema specializării, a continuat tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie avută în vedere nu numai la nivelul întreprinderilor, ci și la nivelul centralei și, mai ales, la nivelul orașului dv. Numai așa vom putea asigura și dotarea corespunzătoare cu aparate și utilaje tehnologice. Numai.așa va crește și potențialul uzinei. Dacă vrem productivitate, calitate, complexitate, trebuie revizuită întreaga concepție de organizare a acestor întreprinderi. Nu trebuie să rămînem la vechea formă de organizare. Veți putea ca în anul viitor, în astfel de condițiuni. să produceți 10 000 tone de recuperatoare și schimbătoare de căldură". «In continuare,. secretarul general a spuS : ..Este un început bun. Anul viitor, cu prilejul celei de-a 30-a aniversări, voi veni din nou în uzină ca să vedem ce ați făcut".Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în municipiul Ploiești a continuat la Uzina de utilaj chimic.Cu cîteva • zile în urmă, secretarul general al partidului, vizitînd Combinatul de îngrășăminte chimice „Azo- mureș“ din Tg. Mureș, a constatat deficiențe .grave în funcționalitatea și calitatea instalațiilor livrate ■ de Uzina de utilaj chimic din Ploiești,» a analizat pe loc, împreună cu factorii de răspundere, cauzele care au determinat această stare de lucruri și a stabilit măsuri hotărîte pentru remedierea deficiențelor constatate.Apelul adresat cu acest prilej de secretarul general al partidului către toți comuniștii, către toate organizațiile de partid, către toți oamenii muncii din industria producătoare de utilaje tehnologice a găsit un puternic ecou în rîndul întregului colectiv al uzinei.In urma criticilor aduse colectivului lor, comuniștii au analizat în cadrul plenarei activului de partid, cu spirit de exigență și combativitate neajunsurile ce s-au manifestat, slaba responsabilitate din unele sectoare, răspunderea personală ce revine fiecăruia și au stabilit măsuri menite să orienteze mai bine întreaga activitate, să conducă la înlăturarea deîndată a deficiențelor și asigurarea îndeplinirii exemplare a planului, la o înaltă calitate a produselor, a producției.La' întâlnirea pe câ're au a- vut-o astăzi cu secretarul general al partidului, comuniștii, toți cei ce muncesc aici și-au manifestat hotărîrea de a face totul pentru reafirmare^ bunei reputații de care s-a bucurat uzina lor.Secretarul general al partidului este informat pe larg de măsurile luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate la utilajele livrate Combinatului „Azomureș".Apreciind realizările colectivului uzinei, posibilitățile ce le are pentru perfecționarea continuă a producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu spune :Facdți lucruri foarte bune și este păcat .să vă stricați reputația livrînd unele instalații cu defecțiuni.In acest context, se reia dialogul de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș cu . privire la îndatorirea respectării întocmai a normelor legale care stabilesc obligația uzinelor furnizoare de a executa un control exigent privind buna funcționare a tuturor utilajelor livrate. Secretarul general al partidului atrage din nou atenția ca, după controlul la standul de probă, utilajele și instalațiile să nu fie de regulă demontate pentru livrarea către beneficiari. Excepție trebuie să facă doar cele agabaritice, care trebuie să fie secționate în sub- ansamble mari. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii ministerului de resort, celorlalți factori de conducere prezenți să se preocupe de construirea unor trailere mari, cu capacități de circa 100 tont, cu ajutorul cărora să se facă expedierea de la uzina furnizoare către beneficiar.In timpul vizitei, secretarul general al partidului a insistat din nou asupra necesității utilizării corespunzătoare a spațiilor de producție, arătînd că acolo unde halele nu permit montarea în interior, ea să se facă pe subansamble, iar montarea integrală a utilajelor mari, în spații deschi-. se. De asemenea, atrage atenția asupra faptului ca la capătul liniilor de montaj să se a- menajeze standuri de probă.La încheierea vizitei, într-o discuție cu ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, cu conducătorii uzinei, secretarul general al partidului subliniază posibilitatea a- cestei întreprinderi de a executa lucrări cu un grad cît mai mare de uzinaj, care totodată pot asigura și o creștere a veniturilor.— Uzina are experiență, a făcut progrese, remarcă din nou conducătorul partidului și statului. Trebuie însă mai multă atenție, mai multă e- xigență, să nu se treacă ușor peste unele neajunsuri.■ Adresîndu-se apoi unui grup de muncitori care l-au înconjurat cu dragoste pentru a-1 saluta și a-i mulțumi pentru îndrumările cu deosebită valoare practică date și cu a- cest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :

Uzina, colectivul ei au calități. Sînt însă și neajunsuri cauzate de neglijență, de lipsa exigenței în controlul calitativ. Pentru înlăturarea lor trebuie să punem cu toții u- mărul. „Nu este admisibil pentru o uzină veche care face lucruri de înaltă tehnicitate să lase să plece pe poartă produse de o calitate și tehnicitate mai mică decît cele văzute aici. Măsura pe care am luat-o la Tg. Mureș a fost pentru a a- trage atenția că nu vom mai admite abateri în viitor. Trebuie să ne gîndim cu toții că economia noastră are nevoie de produse de înaltă tehnicitate. De asemenea, piața in- ternațiorială primește numai asemenea produse. Puteți să faceți lucruri bune, să nu se mai admită să . dați lucru de 'mîntuială. Fac apel la toți ca asemenea lucruri să nu se mai întîmple și sînt convins că nu se vor mai întîmpla !— Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu se vor mai întîmpla. răstesc mulți din cei de față, ca up angajament ferm al întregului colectiv.Ultima unitate industrială înscrisă pe agenda vizitei de lucru a secretarului general al partidului este Uzina „1 Mai", cunoscută întreprindere producătoare de utilaj petrolier, considerată printre cele mai importante din lume in domeniul respectiv.Directorul general al uzinei, face un scurt bilanț al activității prezente și al preocupărilor de viitor ale întreprinderii, raportînd cu satisfacție că toate indicațiile date colectivului de către secretarul general al partidului se realizează cu succes.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se interesează despre probele tehnologice, se oprește în fața unor utilaje aflate în curs de construcție, destinate industriei. Se remarcă aspectul îngrijit al lucrului, atenția cu ' care sînt executate diferitele operații tehnologice. Secretarul general al partidului este informat asupra gradului înalt de complexitate al unor mașini destinate Combinatului' siderurgic de la Galați, Uzinei metalurgice din Iași, U- zmei de oțeluri aliate din Tîr- goviște, Uzinelor „Victoria" — Florești, altor întreprinderi din Cîmpina și Sibiu.Se trece apoi prin secția de remorci auto. Denumirea a- cestei secții la început a devenit anacronică, odată cu traducerea în practică a indicației secretarului general al partidului, făcută cu prilejul vizitei anterioare în uzină, de a se reprofila acest sector pe producerea de utilaj complex (industrial.Directorul general al uzinei ânforfnează că în această secție, dotată cu o hală nouă, a început din acest an să fie realizat în special utilaj pentru metalurgie printre care agregate pentru unele întreprinderi din Cîmpina, Bacău, și Slatina^ precum și comenzi hidraulice pentru utilaj petrolier, * unele considerate drept unicate în tehnica mondială.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, examinează cu atenție o serie de piese de mare finețe, fe- licitînd colectivul pentru realizările sale.Secretarul general al partidului este invitat apoi să a- siste la verificările unor uti- tlaje aflate pe standurile de probe, dotate cu dispozitive speciale, cabine, blindate, platforme etc.Directorul general arată că întregul colectiv al uzinei a reținut criticile aduse de to- vhrășul N - ' ' -■nușescu călită,. aie tehn jiceexecutate de întreprinderi din Ploiești pentru Combinatul „Azomureș", raportînd că în întreprindere, la indicația secretarului general al partidului, făcută cu prilejul altor vizite, au fost create condiții de probe, transport, montaj și asistență tehnică pentru fiecare utilaj în parte, cres- cînd totodată spiritul de răspundere în proiectare și execuția produselor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază favorabil modul de organizare a lucrului și a probelor, ajutorul acordat beneficiarilor pentru montaj, prin- tr-o documentație precisă a asamblajului, de la piesele cele mai complexe pînă la simplul șurub. Totodată, subliniază necesitatea îndeplinirii la timp a tuturor angajamentelor asumate de colectivul întreprinderii, realizarea înainte de termen a sarcinilor actualului plan cincinal.Făcînd judicioasa observație că depozitele uzinei sînt prea numeroase și prea dispersate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat elaborarea unui studiu privind concentrarea acestora în construcții ingenioase, și — pe această cale — eliberarea unor spații ce vor putea fi afectate producției. Recomandă, de asemenea, ca extinderile de spații să fie bine gîndite, evitîndu-se depășirea perimetrului uzinei.— Ne angajăm să îndeplinim aceste indicații, spune ing. Stelian Teodorescu, directorul tehnic al întreprinderii, și să terminăm noile obiective în anul 1975. Sîntem, de asemenea, hotărîți să facem tehnică în uzină, nu să livrăm tone de metal cu valoare minimă.Vizita la Uzinele „1 Mai" a luat sfîrșit. Coloana de mașini se îndreaptă spre sediul Comitetului județean de partid. S-a înserat. Mii și mii de plo- ieșteni se află pe artera centrală a orașului, făcînd conducătorului partidului și statului o vie și călduroasă manifestare de dragoste și stimă.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

In adunarea populară

din municipiul Ploiești
Dragi tovarăși,Ne aflăm în Ploiești într-o vizită de lucru. Cred că nu trebuie să vă mai spun ce ne-a determinat să facem chiar în aceste zile vizita aceasta, deoarece ați citit „Scînteia" și cunoașteți unele neajunsuri pe care le-am constatat. Am considerat că este bine să discutăm cu conducerile întreprinderilor, cu comuniștii, cu activul de partid, cu toți oamenii, muncii, felul cum se desfășoară activitatea pentru înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului. (Aplauze puternice).Aș dori să încep prin a vă adresa celor prezenți la această mare adunare populară, tuturor cetățenilor din municipiul Ploiești și din județul Prahova, salutul călduros al Comitetului Central, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, precum și al meu* personal. (Aplauze puternice).Această vizită, ca . și cele din alte județe, se înscrie în preocupările continue ale conducerii noastre de partid și de stat de a se sfătui permanent cu organizațiile de partid, cu comuniștii,» cu oamenii muncii, cu toți cetățenii asupra problemelor principale ale politicii interne și externe, pornind de la faptul că societatea socialistă pe care noi o edificăm este opera poporului însăși, care își făurește, în mod conștient, destinul, propriul său viitor. Tocmai acest dialog permanent cu întregul nostru popor asigură unitatea de voință, de muncă și de luptă, în făurirea socialismului, pentru victoria societății socialiste multilateral dezvoltate și a societății comuniste pe pămîntul României. (Aplauze puternice).Trebuie să spun că și de data aceasta ne-a produs o mare satisfacție cele constatate în întreprinderile vizitate cît și informarea prezentată de comitetul județean de partid cu privire la înfăptuirea planului pe acest an, la aportul oamenilor muncii din Ploiești și din Prahova, la îndeplinirea cincinalului în mai puțin de 5 ani, la realizarea programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze puternice).

Intîlnirea cu activul 
de partid Prahova■ După încheierea vizitei în cele trei întreprinderi ploieș- tene constructoare de mașini, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit, la sediul Comitetului județean al P.C.R., cu activul de partid Prahova.Luînd cuvîntul, Ion Catri- nescu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., a salutat cu căldură prezența secretarului general al P.C.R. la această întîlnire și a făcut o trecere în revistă a realizărilor obținute de oamenii muncii din județul Prahova.In continuare vorbitorul a spus :Sîntem pe deplin conștienți că in activitatea noașirâ, a organului județean de partid, a organelor și Organizațiilor de partid din județ, a consiliilor și comitetelor oamenilor muncii, a colectivelor de muncă din întreprinderi și instituții mai persistă unele neajunsuri care împiedică obținerea unor rezultate mai bune, pe măsura potențialului uman și tehnic de care dispunem. In mod deosebit, asemenea , neajunsuri se resimt încă în cadrul unor întreprinderi constructoare de mașini din județul nostru, mai ales la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, prin livrarea cu în- tîrziere a unor utilaje tehno- ' logice pentru, industria chimică și. uneori, și de slabă calitate.Situația creată prin îndeplinirea necorespunzătoare a unor obligații contractuale de către colectivul acestei întreprinderi. față de Combinatul „Azomureș" a fost pe larg dezbătută in plenara comitetului județean de partid din 15 octombrie, precum și la fața locului de către secretariatul Comitetului județean de partid. Așa cum ați indicat dumneavoastră, această problemă a constituit, de asemenea, obiectul unei analize e- xigente și minuțioase în ple

Pe nouă luni ale acestui an, în întreaga țară, oamenii muncii au realizat o creștere a producției industriale de 14,7 la sută, dînd peste plan o producție de peste 1 miliard de lei. La aceasta au adus o contribuție importantă și oamenii muncii din Ploiești și din județul Prahova care au înfăptuit planul pe primele 9 luni cu o depășire de peste 140 milioane Iei. De aceea, țin să adresez cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii din Ploiești și din județul Prahova. (Aplauze puternice, prelungite urale).Se înfăptuiesc, de asemenea, cu succes măsurile privind creș terea nivelului de trai, material și spiritual al întregului nostru popor. Cunoașteți măsurile luate în această privință. sporurile de salarii din toamna acestui an, faptul că, în 1974—1975, vom trece la o a doua majorare a salariilor, în așa fel îneît la sfîrșitul cincinalului veniturile reale ale oamenilor muncii să crească mai mult decît era prevăzut. Și pe această cale se demonstrează încă o dată că tot ceea ce facem, întreaga politică, esența societății noastre are în centru omul, bunăstarea și fericirea sa. Vom face totul pentru ca poporul nostru să ducă o viață tot mai îmbelșugată, tot mai fericită, tot mai civilizată ! Aplauze, urale. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.‘‘).Fără îndoială că ne produce tuturor satisfacție atunci cînd constatăm realizarea programului — de dezvoltare în ritm intens a întregii noastre societății socialiste. Dar sîntem comuniști și avem obligația să facem totul pentru a merge cît mai hotărît înainte în toate domeniile ! Atunci cînd apar unele lipsuri, cînd se comit unele greșeli și se i- vesc greutăți, avem obligația să acționăm cu fermitate pentru înlăturarea lor, pentru a asigura mersul înainte.Am dezbătut pe larg în activul de partid, atît succesele mari realizate de oamenii muncii din Ploiești, cît și u- nele neajunsuri, și mai cu seamă măsurile ce trebuie luate în vederea înfăptuirii în cît mai bune condițiuni a programului în toate domeniile de activitate, a îndeplinirii Sarcinilor privind creșterea producției, a productivității, reducerea cheltuielilor mate

nara cu activul de partid de la această unitate și care va continua cu întreaga masă de salariați.Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pe baza măsurilor stabilite ca urmare a criticilor adresate de dumneavoastră în timpul vizitei de lucru la Tîrgu Mureș și a sarcinilor pe care ni le-ați trasat prin Scrisoarea adresată primilor secretari ai comitetelor județene de partid, programelor adoptate de plenarele cu activul comitetului județean de partid și al întreprinderii de utilaj chimic vom lichida toate neajunsurile atît în cadrul acestei unități, cît și în toate unitățile economice din județ pentru îndeplinirea exemplară — la toți indicatorii — a sarcinilor și obligațiilor contractuale.In încheiere vorbitorul a 'spus :Pe deplin conștienți de responsabilitatea care ne revine, călăuziți permanent de exemplul dumneavoastră, ne angajăm să depunem întreaga noastră energie și pricepere în slujba realizării întregii politici interne și externe a partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Au luat apoi cuvîntul Nan Ștefan, secretar al Comitetului de partid al întreprinderi' de utilaj chimic Ploiești, Maria Șerbănescu, Secretar al Comitetului de partid al Fabricii „Dorobanțul" din Plodești. Ion Petruța, director al Combinatului de 'îngrășăminte chimice Valea Călugărească, mg. Gheorghe Dinu, directorul uzinelor „1 Mai" din Ploiești.întîmpinat de cei prezenți la această întîlnire de lucru cu puternice urale și ovații, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretarului general al P.C.R. A fost subliniată în repetate rfi>

riale, ridicarea calității producției precum și în direcția pregătirii cadrelor, a ridicării nivelului politico-ideologic al tuturor oamenilor muncii, a sporirii participării maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Numai în strînsă unitate și prin participarea activă a maselor populare la rezolvarea tuturor problemelor ’ vom a sigura mersul tot mai hotărît înainte, realizarea în cît mai bune condițiuni a năzuințelor noastre de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de bunăstare a întregului (popor. (Aplauze, urale, se scandează: „Ceaușescu —P.C.R."). Nu mă voi mai referi, deci, acum la aceste probleme ; ele vă vor fi cunoscute, vor fi publicate în presă. Sper că toți oamenii muncii din Ploiești vor înțelege că atît criticile cît și recomandările și măsurile stabilite sînt menite tocmai să facă să crească contribuția ploieșteni- lor și prahovenilor la activitatea creatoare a întregului nostru popor, să asigure ca și Ploieștiul să aducă o contribuție tpt mai însemnată la înfăptuirea cincinalului înainte de termen. (Aplauze, urale).Cunosc bine organizația de partid din Prahova, cunosc bine oamenii muncii din județ și» știu capacitatea lor creatoare, forța lor. De aceea sînt convins că ei vor obține succese tot mai importante în viitor, că lipsurile care s-au manifestat în cîteva locuri vor constitui un episod trecător și că organizațiile de partid, comuniștii, oamenii muncii din Prahova vor constitui o forță tot mai puternică în frontul unit al întregului popor pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului nostru comunist. (Aplauze, u- rale, se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Cu această convingere, dragi tovarăși, urez tuturor oamenilor muncii din Ploiești și din 'județul Prahova, noi și noi succese, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze prelungite, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul'', „Ceaușescu — P.C.R.". Cei prezenți la adunare ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

duri cu aplauze prelungite.După încheierea. înlilnirii de lucru cu activul de partid, în piața din fața sediului Comitetului județean Prahova al P.C.R., a avut loc o adunare populară la care au participat mii de oameni ai muncii, cetățeni ai municipiului Ploiești, Apariția la balconul sediului comitetului județean de partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu este salutată cu o- vații și urale de participau - ții la adunare. Se scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".Deschizînd adunarea, Ion Catrinescu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., a exprimat bucuria comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din municipiul Ploiești de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru.întîmpinat cu puternice a- clamații și urale, ia1 cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Apoi tovarășul Nicolae Ceaușescu coboară în fața sediului Comitetului județean, unde o gardă militară prezintă onorul. Secretarul general al P.C.R. străbate pe jos piața din centrul municipiului Ploiești, înconjurat cu dragoste de miile de oameni ai muncii prezenți aici, care își i-au rămas bun, îi urează multă sănătate și fericire.Cu aceste sentimente este condus tovarășul Nicolae Ceaușescu de cetățenii Plo- ieștiului, prezenți, cu torțe în număr impresionant pe arterele centrale ale orașului, manifestîndu-și satisfacția și bucuria pentru vizita pe care secretarul general al P.C.R. a făcut-o în acest vechi centru Industrial.
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Intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu activul de partid 
a! județului Buzău

Din zona industrială, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre centrul orașului, răspunzînd din mașina deschisă aclamațiilor miilor de locuitori.Odată cu dezvoltarea industrială, Buzăul cunoaște profunde prefaceri pe tărîm edili- tar-gospodăresc. In perioada 1966-1972, numai din fondurile statului au fost construite aproape 6 500 apartamente, la care se adaugă alte sute de a- partamente din fondurile cetățenilor, cu sprijinul statului. Noi edificii de cultură, școli oinstituții sanitare au dat nouă înfățișare orașului.La Casa de cultură a sindicatelor — construcție modernă, dată recent în folosința oamenilor muncii din oraș — a avut loc o întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu activul de partid din județ.In sală se aflau membrii ai comitetului județean și ai comitetelor orășenești de partid, secretari ai comitetelor de partid din întreprinderi și ai comitetelor comunale de partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești.La intrarea. în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții îl aclamă îndelung.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ion Sîrbu, prim-se- cretar al Comitetului județean de partid, care a salutat, în numele oamenilor muncii din județul Buzău, prezența în a- ceastă parte a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In continuare vorbitorul a făcut o amplă trecere în revistă a situației economice a județului, subliniind munca plină de dăruire a oamenilor muncii pentru realizarea cincinalului înainte de termen.Au luat apoi cuvîntul ing. Sandu Eugen, șeful serviciului producție la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrrnă, Podar Onofir, directorul întreprinderii de geamuri, Georgeta Stoian, brigadieră și secretar al Comitetului de partid din C.A.P. Pietroase.întimpinat cu deosebită însuflețire, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu este urmărită cu deosebită atenție și primită cu vii și îndelungi a- plauze,Intîlnirea’ cu activul de partid ia sfîrșit într-o atmosferă entuziastă, în care regăsim plenar exprimate sentimentele de dragoste și recunoștință pe care le nutresc toți locuitorii județului — întregul nostru popor — față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- deziunea lor deplină la politica marxist-leninistă a partidului, hotărîrea fermă de a milita neabătut pentru înfăptuirea ei, angajamentul solemn al celor ce muncesc pe meleagurile buzoiene de a-și închi-

vizita în Buzău, dialogu- pe care stimate

na capacitatea și .energia creatoare realizării cincinalului înainte de termen, îndeplinirii mărețului program al Congresului al X-lea și Conferinței Naționale de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.După întîlnirea cu activul de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă, prin culoarul viu al mulțimii locuitorilor care-1 aclamă cu însuflețire, spre Palatul Comunal.'Aici, în piața Dacia, s-au adunat mii de cetățeni.In mulțime, printre drapelele roșii și tricolore se văd numeroase portrete ale conducătorului partidului și statului nostru, pancarte cu urarea „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". Din mii de piepturi se scandează „Ceaușescu — P. C. R.“, „Ceaușescu și poporul".Mitingul a fost deschis de tovarășul Ion Sîrbu, prim-se- cretar al Comitetului județean de partid, care a spus :Trăim astăzi momente emoționante prilejuite dedumneavoastră de lucru municipiul și județul expresie elocventă a lui viu și permanent dumneavoastră, multtovarășe Nicolae Ceaușescu, îl pijrtați cu țara.Vizita dumneavoastră la Buzău, indicațiile date cu a- cest prilej constituie un important imbold în activitatea pe care o vom desfășura în continuare, ne jalonează un program concret de acțiune pentru a cărui înfăptuire ne vom amplifica și mai mult e- forturile astfel îneît întreaga viață economică și social-po- litică a județului să se desfășoare la un nivel tot mai înalt. Organizația noastră de partid, .■ locuitorii acestor meleaguri mulțumesc din toată inima conducerii superioare de partid, dumneavoastră personal tovarășe secretar general pentru ajutorul care ni-1 acordați permanent în scopul dezvoltării susținute a tuturor domeniilor de activitate, pentru ridicarea pe trepte superioare a acestui județ în plină a- firmare.Intîmpinat cu vii și îndelungi aplauze și urale, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea a fost ascultată cu viu interes și subliniată în repetate rînduri de aplauze. In însuflețirea cu care locuitorii Buzăului au primit cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu își găsește reflectarea hotărîrea de nestrămutat a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii buzoieni de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, pentru continua dezvoltare a economiei județului, pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen..
Din fiecare abataj 
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CAIRO 17 (Agerpres). — Forțe blindate egiptene, sprijinite de aviație, care a bom- • bardaf masiv concentrările i- namice, au reușit să provoace pierderi grele forțelor israeliene din Sinai, pe care le-au obligat să se retragă — anunță marți noaptea un comunicat militar dat publicității de postul de radio Cairo.In cursul unei îndîrjite lupte aeriene între aviația egipteană și cea israeliană au fost doborîte 11 avioane israeliene, arată comunicatul. Se precizează că două avioane egiptene au fost doborîte în cursul acestui angajament' de marți după-amiază.Potrivit unui comunicat al comandamentului militar, forțele blindate ale Egiptului se aflau miercuri după-amiază angajate în puternice lupte cu blindate israeliene în sectorul central al Sinaiului.In cadrul luptelor, o forță israeliană specială, dotată cu șapte tancuri, a traversat Lacurile Amare și a încercat să atace poziții egiptene, amplasate pe malul vestic al Canalului de Suez în sectorul central al acestuia. Un comunicat precizează că încercarea forțelor israeliene de a trece Suezul a fost oprit'ă de asaltul forțelor concentrate terestre și aeriene egiptene. O formație lărgită de avioane a luat parte la această luptă, bombardînd forțele inamice și silindu-le să se retragă. Se precizează că „trei tancuri au fost distruse și că forțele egiptene le lelalte care pentru a le urmăresc pe ce- s-au dispersat, nimici".
★17 (Agerpres). —DAMASCForțele blindate și de artilerie siriene, sprijinite intens

I ■ ■ JL

o

'■ W

EVENIMENTELOR DIN
APROPIATde aviație, și-au continuat o- fensiva contra pozițiilor israeliene în sectorul nordic frontului golan, anunță comunicat militar sirian publicității marți seara, gajamente violente au i loc în diverse sectoare frontului. Forțele siriene reușit să respingă toate contraatacurile gînd 80 de de rachete, și vehiculeLuptele de tancuri și duelurile de artilerie continuă în diverse puncte ale frontului, anunță comunicatul.Totodată, un purtător de cuvînt militar sirian, relevă că aviația israeliană a întreprins misiuni în scopul de a lovi nea Tel (160 mase). Avioanele israeliene au fost interceptate de forțele siriene de apărare antiaeriană, care le-au împiedicat să-și atingă obiectivele.Agenția Associated Press, care reia postul de radio Damasc, informează că. miercuri ■ dimineața, forțele blindate siriene, sprijinite de aviație, și-au reluat atacurile asupra unităților israeliene în sectorul nordic al frontului, unde se se.

israeliene tancuri, 4 mai multe militare.
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Situația
> 17 de

L //,

al un dat An- avut ale ■ audistru- baterii tunuri

obiective civile în regiu- localităților Rusten și Kalakh, în centrul Siriei kilometri nord de Da-

desfășoară lupte interi-
★AVIV 17 (Agerpres). forță specială israeliană a traversat marți după-amiază Canalul de Suez, în regiunea sa centrală. Știrea a fost' anunțată de către primul ministru al israelului, Golda Meir, în cadrul unei ședințe a Parlamentului care a avut-ioc marți la Tel Aviv,

TEL • O

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Poporului

Cuvîntarea președintelui Anwar Sadat

nîndu-se cont, bineînțeles o plasare corespunzătoare fronturilor de lucru.— Noi pregătim în prezent un frontal cu o lungime de 114 metri — ne spunea Ing. Mihai Cioiu, șeful sectorului IV. Ne " ..........................Din 23 drumul benzi a avem condiții să realizăm tone cărbune în plus față de sarcinile de plan lunare.Comuniștii. întregul colectiv de muncă al exploatării are în față sarcini deosebite

de a
lipsesc însă grinzile, octombrie, vomla transportul cărbunelui, așa dape că800

Preocupări există, măsuri fost preconizate, dar ele trebuie astfel materializate îneît fiecare abataj să. poată asigura maximum de producție. Numai așa minerii de la Vulcan pot' raporta îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pentru acest an hotărîtor al cincinalului. O sarcină deosebită care de asemenea trebuie îndeplinită în aceea de condițiile lună să mai bune anului
mod exemplar este a se asigura toate ca încă din această fie pregătită în cele condiții producția 1974.

Mica publicitateVIND urgent Wartburg 311 perfectă stare de funcționare, -motor nou, rulat 5000 km. Uricani, telefon 118.

CAIRO 17 (Agerpres). — După cum anuanță agenția M.E.N., la Cairo a avut loc o sesiune extraordinară a Adunării Poporului ' din Egipt, consacrată examinării unor probleme privind actualul conflict arabo-israelian.Luînd cuvîntul cu acest prilej, președintele Anwar Sadat a spus : „Nu luptăm pentru a comite agresiuni pe pă- mîntul altora. Luptăm și vom continua să luptăm pentru a realiza două obiective : primul — să redobîndim teritoriile ocupate în 1967, iar al doilea — să găsim un mijloc pentru reinstaurarea și respectarea drepturilor legitime ale poporului palestinian*'. „Luptăm, a spus el, pentru o pace bazată pe dreptate. Pacea nu poate fi impusă, iar faptul impus nu poate dura. Pacea poate fi instaurată numai prin dreptate, nu prin terorism și nici printr-o aroganță a forței".Referindu-se . la condițiile pentru realizarea păcii președintele Sadat a arătat că E- giptul a luptat și va continua să lupte pentru eliberarea teritoriului său acupat și pus sub ocupație israeliană în 1967 și pentru a găsi un mijloc în vederea restabilirii și ■ respectării drepturilor legitime ale poporului palestinian. „In acest sens, a spus el, sîntem de acod să respectăm rezoluțiile O.N.U., ale Adunării Generale și ale Consiliului de Securitate". Totodată, președintele a arătat că țara sa este dispusă să accepte „o încetare a focului pe baza retragerii imediate a forțelor israeliene de pe toate teritoriile ocupate, sub șupraveghe-

re internațională, la liniile anterioare datei de 5 iunie 1967". „Imediat ce se va încheia retragerea forțelor israeliene de pe toate aceste teritorii ocupate, a adăugat președintele, sîntem dispuși să participăm la o conferință internațională de pace în cadrul O.N.U. Voi face totul pentru a-i convinge pe tovarășii mei, conducătorii arabi care răspund direct de desfășurarea luptei noastre împotriva inamicului, precum și pe reprezentanții poporului palestinian, să participe cu toții, împreună cu comunitatea internațională, la punerea bazelor și normelor păcii în regiune, pe temeiul respectării drepturilor legitime ale tuturor popoarelor din regiune. Sîntem gata, chiar în acest moment, să începem operațiunea de curățire a Canalului Suez, pentru a-1 reda navigației internaționale, pentru ca acesta să-și poată juca din nou rolul în prosperitatea omenirii".In legătură cu situațai militară, Anwar Sadat a subliniat că „israelienii se află astăzi în fața unui război de uzură, căruia noi îi putem tace față mai ușor decît ei". „Noi nu sîntem pentru distrugere, așa cum pretind ei. Rachetele e- giptene „Zafer", ce pe fi Și
', care pot tre- peste Sinai, se află acum rampele lor,' gata pentru a lansate la primul semnal pentru a lovi adînc în teritoriul Israelului. Am fi putut da acest semnal din prima clipă a luptei. Noi sîntem însă conștienți. de răspunderea care ne incumbă în folc- sirea unor tipuri de arme și ne abținem de a le folosi".

FILMEJOI, 18 OCTOMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Parașutiștii ; Republica : PovestirilePotter ; PETRILA : Misterul din insula Balffe ;— Minerul: Domnului profesor cu dragoste ; ANINOA- SA: Copiii mării ; VULCAN: Drumul spre vest; LUPENI— Cultural : Urmărire la Amsterdam ; URICANi: Grăbiți apusul soarelui.

BeatriceiLONEA

RADIOJOI, 18 OCTOMBRIE5,00 Buletin de știri ; 5,20 Dragi mi-s cîntecul și jocul; 6,00 — 8,08 Radioprogramul dimineții; 8,08 Matineu mu-

zical ; 8,30 La microfon melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Odă limbii române ; 10,00 Buletin de știri; 10.0510,3011,00 Buletin de știri ; 11,15 Din țările socialiste ; 11,30 Cîntecele vîrstei de aur ; 12.00 Discul zilei ; 12.30 In- tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 Concertdc prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii ; 14,42 La fîntîna dorului ; 15,00 Buletin deștiri ; 15,05 Tribuna radio ; 15,15 Muzică de estradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Instrumentiști de muzică populară ; 16,35 Noi înregistrări

Melodii populare ; „Frumoasă patrie" ;
de muzică ușoară ; 17,00 Antena tineretului 17,45 Tinerețe, cîntec și joc ; 18,00 O- rele serii ; 20,00 Zece melodii preferate ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21.30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;22,30 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

10.30 Telecinemateca (reluare).12.30 Telejurnal.16,30—17,00 Teleșcoală.17.30 ~ '

VJOI, 18 OCTOMBRIE9,00 Curs de limbă engleză. Lecția 61 (reluare).9,30 Curs de limbă germană. Lecția 63 (reluare).10,00 Telex.10,05 Cărți și idei.

Emisiune în limba maghiară.Telex.Din țările socialiste. Universitatea TV.1001 de seri : Ciufulici Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 —an hotărîtor. Cîntecul săptămîhii. Seară pentru tineret 24 de ore.
PronoexpresLa tragerea Pronoexpres din 17 octombrie 1973 au

Redacția ți administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

și a fost reluată de către purtătorul militar de cuvînt israelian care a făcut bilanțul operațiunilor militare din cursul zilei. Această forță de intervenție, a spus el. a avut ca misiune distrugerea unor poziții de artilerie și de rachete sol aer ale unităților e- giptene, amplasate pe malul vestic al canalului. Purtătorul de cuvînt a afirmat' că forțele israeliene au înregistrat succese în acțiunile de distrugere a bateriilor antiaeriene și a pozițiilor e- giptene de artilerie.La 36 de ore de la declanșarea acestei operații, forțele israeliene de tip comando se află încă în spatele liniilor e- giptene, anunță surse militare oficiale israeliene, în dimineața zilei de miercuri.

In același timp, se menționează că un comando e- giptean a întreprins un raid în sectorul Sharm El Sheikh. Toți cei 18 membri ai grupului de comando au fost luați prizonieri, a spus purtătorul de cuvînt.. Avioane israeliene au bombardat miercuri dimineața aeroportul din Damasc. In legătură cu aceasta, un purtător de cuvînt israelian a precizat că Uzat „ca militare lui".O știre dimineața care citează surse militare o ficiale, informează că, de la începutul ostilităților, Israelul a capturat 460 de militari egipteni și 238 sirieni.

SANTIAGO DE CHILE ' (Agerpres). — Peste 1 200 persoane deținute pe Stadionul Național din Santiago de Chile sub acuzația că ar fi opus rezistență forțelor armate sau ar fi desfășurat activități considerate ilegale vor fi deferite celor 15 tribunale militare constituite din ordinul juntei militare — relevă un comunicat oficial dat publicității în capitala chiliana. Documentul precizează totodată
aeroportul era uti- bază pentru acțiuni împotriva Israelu-transmisă miercuri de agenția Reuter,

DISCURSUL PRIMULUI MINISTRU 
AL ISRAELULUITEL AVIV 17 (Agerpres). -— Luînd cuvîntul în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, primul ministru al Israelului, Golda Meir, s-a referit la situația de pe fronturile din Golan și din Peninsula Sinai, prezentînd versiunea țării sale asupra evoluției luptelor din cele două zone, „Obiectivul nostru imediat, a precizat premierul israelian, este respingerea inamicului pe ambele fronturi". „Trebuie să continuăm, a arătat Golda Meir, să mobilizăm forțele poporului israelian, toate forțele și resursele necesare, pentru victorie, pentru luptă pînă la infrîngerea inamicilor noștri"-.Referindu-se la eventualitatea încetării ostilităților, premierul israelian a spus : „La Națiunile Unite și în presa internațională se vorbește mult despre încetarea focului. Țin să declar, în modul cel mai clăr, că, pînă în prăzent, nici o asemenea propunere nu a

fost făcută guvernului Israelului de către vreun factor politic. Prin urmare, această problemă nu mai trebuie dis- cutată“. „Nu am considerat niciodată războiul — a adăugat premierul israelian — ca un mijloc de rezolvare a problemelor din această regiune a lumii. De la crearea statului, noi sîntem convinși că negocierile rămîn calea cea mai scurtă și cea mai eficace pentru a ajunge la pace. Aflați în mijlocul bătăliei, noi nu avem intenția de a intra în- tr-o discuție asupra obiective- • lor și problemelor politice.Infrîngerea inamicului și zdrobirea forțelor sale sînt condițiile pentru salvgardarea viitorului nostru*'.In discursul său, premierul israelian a afirmat că țara sa nu va accepta o încetare a focului în Orientul Apropiat decît dacă acordul respectiv va include aranjamente pentru un schimb general al tuturor prizonierilor.

♦

Forfele patriotice
cambodgiene
au pătruns

în orașul
TramkhnarPNOM PENH 17 (Agerpres). — Forțele patriotice khmere au lansat un puternic atac, în cursul ultimelor 24 de ore, asupra orașului Tramkhnar, situat la 40 kilometri sud-vest de Pnom Penh, izbutind să pătrundă pînă în centrul localității, informează agenția France Presse. In piața centrală din Tramkhnar au avut loc intense lupte, care s-au soldat cu pierderi grele în rîndul trupelor lonnoliste afectate apărării orașului.Concomitent, patrioții au lansat atacuri împotriva unor poziții inamice de la Srang și Angtalek, din aceeași regiune, aflată aproape în întregime sub controlul forțelor naționale populare khmere de eliberare.celelalte tuie, din centre de tă zonă liste.
Orașul Tramkhnar și două poziții consti- iulie a.c., ultimele rezistență din aceas- ale trupelor lonno-

Rezultatele definitive ale alegerilor 
parlamentare din TurciaANKARA 17 — Corespondentul Agerpres, Ion Badea, transmite: Potrivit datelor definitive neoficiale, publicate de agenția „Anatolia", asupra alegerilor desfășurate la 14 octombrie în Turcia pentru reînnoirea celor 450 de mandate ale Medjilisului (Camera Deputaților) și a 52 de mandate în senat ( o treime din locuri plus două mandate vacante), compoziția actuală a Parlamentului turc se pre-

zint'ă astfel) în Medjilis î Partidul Republican al Poporului deține 188 de locuri Partidul Dreptății — 148 de locuri, Partidul Salvării Naționale — 49, Partidul Democratic — 43 de dul Republican — 12, Partidul ționalistă — 3 dul unității — putați independențiIn senat, repartizarea locurilor este următoarea : Parti
locuri, Partial încrederii Acțiunea Na- locuri, Parti- un loc, de- 6.

dul Dreptății — 80 de locuri, Partidul Republican ■ al Poporului — 41 de locuri,Partidul Republican al încrederii — 10, Partidul Democratic — 6 locuri. Partidul Salvării Naționale — 3 locuri, senatori independenți — 10, senatori desemnați de președinți — 15, senatori de drept (foști membri ai Comitetului Unității Naționale) — 18, senatori pe viață (foști președinți ai republicii) 2.

® Președintele Republicii Africa Centrală, Jean Bedel Bokassa, a anunțat la postul de radio Bangui reorganizarea actualei echipe guvernamentale, formată la 6 aprilie a- nul curent. In cadrul noului guvern, numărul portofoliilor ministeriale va fi redus ia 18 la 15. în timp rul secretarilor de crește de la 2 la 3. de ce numă- stat vade cuvînt Afacerilor• Un purtător al MinisteruluiExterne al R.D. Vietnam a anunțat că. Ia 16 octombrie, un avion de recunoaștere al S.U.A. a violat spațiul aerian a) provinciei Tbanh Hoa. M.A.E. al R.D. Vietnam, a
fost extrase următoarele numere :Extragerea I :4, 15, 45, 16, 37, 1.Fond de premii : lei.Extragerea a It-a44, 14, 8, 12,Fond de premii : lei.

1 297 575
33.535 841

VREMEAValorile temperaturii registrate în cursul zilei ieri :Maximele : grade ; ParingMinimele : grade ; ParingPENTRU
înde16Petroșani10 grade.Petroșani _ 9 grade.URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vremea se menține închisă cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul sudic.
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declarat purtătorul de cuvînt, cere cu fermitate guvernului S.U.A. să renunțe definitiv Ia asemenea acte și să respecte riguros toate prevederile Acordului de la Paris asupra Vietnamului și ale comunicatului comun din 13 iunie 1973.A Președintele Argentinei, Juan Peron, și vicepreședintele republicii, Isabel Martinez de Peron, au acceptat invitația transmisă de președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz Tito, de a vizita Iugoslavia — transmite agenția Taniug.• Republica Panama recunoaște Guvernul RepubliciiDeschiderea internationalBUENOS AIRES 17 — Corespondentul Agerpres, V. Pă- unescu, transmite : In capitala zlrgentinei, în prezența a aproape 2 000 de delegați, re- prezentînd 50 de țări' din toate cele cinci continente s-a deschis cel de-al 24-lea Congres internațional al Apimon- diei, ale cărui lucrări vor continua pînă la 20 octombrie. Generalul Juan Domingo Peron, președintele Argentinei, a fost declarat președinte de onoare al Congresului.

Guineea-Bissau — a anunțat, la Ciudad de Panama, ministrul adjunct al afacerilor externe, Carlos Osores..• Primul ministru al Marii Britanii. Edward Heath, a avut, marți, la Londra, o întrevedere cu reprezentanții Confederației industriilor britanice. Agenția. Reuter precizează că au fost abordate, cu acest prilej, probleme privind măsurile prevăzute în cadrul celei de-a treia faze a programului de austeritate al guvernului.* Agenția TASS informează, citind surse oficiale din capitala tunisiană, că Tunisia și Republica Costa RicaCongresului ai ApimoudieiDeschiderea festivă a lucrărilor a fost făcută de prof. dr. V. Harnaj (România), președintele Federației Internaționale a asociațiilor de apicultura — Apimondia.Cu prilejul deschiderii lucrărilor congresului, prof. dr. V. Harnaj a inaugurat expoziția de apicultura „Expo ’73“. Cele trei standuri prezentate de apicultorii români se bucură de aprecieri unanime.
Reuniunea 

noului guvern tailandezBANGKOK 17 (Agerpres). — La Bangkok a avut loc prima reuniune a noului guvern tailandez, condus de premierul Sanya Thammasak. Intr-o declarație făcută ziariștilor după această întrunire, șeful guvernului tailandez a subliniat că va acorda prioritate formării unui comitet însărcinat cu elaborarea noii

constituții, care va fi promulgată în următoarele șase luni. El a menționat că în țară vor fi organizate alegeri generale, cit mai curînd posibil.După cum s-a anunțat, elaborarea unei noi constituții a fost cerută cu insistență participanții la amplele monstrații studențești, ce avut loc. în ultimele zile, Bangkok.
de de- au la

că pînă la sfîrșitul săptămînii, toate persoanele care se . mai află sub stare de arest pe Stadionul Național — după opinia observatorilor, aproximativ 3 000 de cetățeni chilieni și. străini — vor fi interogate și i li se vor intenta procese, fiind acuzate că „au violat ordinea publică". Dintre aceștia aproximativ o sută de arestați von fi transferați în închisori militare.Un raport prezentat secretarului general al O.N.U,, Kurt Waldheim, de o cortiisie a Federației internaționale pentru, drepturile omului, care a vizitat recent Chile, relevă „maltratările și execuțiile" în rîndul deținuților politici tați din ordinul juntei.Pe de altă parte, un guvernamental interziceactivitate celor șapte partide politice care făceau parte din coaliția guvernamentală a U- nitățiî Populare, măsură care' a fost de fapt pusă în aplicare încă de la 11 septembrie, cînd junta militară a preluat puterea în Chile.

ares-decret orice

Cooperare 
româno- 
tunisiană 

în domeniul
minierTUNIS 17 (Agerpres). — Corespondență de la Mircea S. Ionescu : In sudul Tunisiei, la M’Rata, departamentul Gafsa, specialiști români și tunisieni pun în valoare, pe baza unui acord de cooperare între cele două țări, un important zăcămînt de fosfați. Lucrările pentru deschiderea acestei mine concepute după proiecte românești sînt avansate, majoritatea utilajelor fabricate de uzinele constructoare de mașini miniere ,,Unio“ din Satu Mare fiind deja pe șantier. In prezent, se. montează o bandă rulantă automatizată, pe o lungime de opt kilometri, care va fi folosită pentru transportul minereurilor din subteran pînă la stația de cale ferată. Graficul lucrărilor tehnice de pe șantier, conduse de inginerul Ion Negomireanu, de la întreprinderea română „Geomin", arată că mina va începe să producă chiar pînă la sfîrșitul acestui an. Noul obiectiv al industriei tunisiene oferă o deplină satisfacție beneficiarilor, care și-au exprimat mulțumirea pentru conlucrarea fructuoasă cu specialiștii români.

au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.• Președintele Ugandei, Idi Amin, a sosit marți Ia Damasc venind de la Amman. In capitala siriană președintele Ugandei a avut în aceeași zi, o întrevedere președintele Siriei, Hafez sad. cuAs-
Al• Guvernele Republicii geriene Democratice și Populare și Republicii Costa Rica au hotărît să stabilească relații diplomatice,, la rang de ambasadă — anunță un comunicat oficial publicat la Alger.A In Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-601", informează agenția TASS.

Sesiunea 
Comitetului 

Eliberării 
ai O.U.A.MOGADISCIO 17 (Ager* preș). — La Mogadiscio s-a deschis cea de-a 22-a sesiune a Comitetului Eliberării al Organizației Unității Africane. Luînd cuvîntul cu acest prilej, președintele Consiliului Revoluționar Suprem din Somalia, Mohamed Siad Barre, s-a pronunțat pentru consolidarea relațiilor dintre statele africane și a lansat un a- pel în vederea intensificării sprijinului acordat mișcărilor de eliberare națională de pe continent.
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