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ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea activului de partid 
al organizației județene Buzău

Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a a- dresa activului de partid, tuturor comuniștilor din județul Buzău un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a mea personal. 
(Aplauze puternice).Ne aflăm în municipiul Buzău într-o vizită de lucru și am dori să avem această în- tîlnire cu activul de partid pentru a discuta unele probleme privind activitatea desfășurată de comuniști, de oamenii muncii din Buzău în vederea realizării cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea. a sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului.Am vizitat mai multe întreprinderi din municipiul Buzău. In general am constatat tfu multă satisfacție că, de la ultima mea vizită în Buz; s-au înfăptuit aici multe lucruri bune. S-a dezvoltat industria și agricultura, a sporit producția de bunuri materiale. și. în principal, au crescut oamenii, s-a ridicat nivelul lor politic și de calificare. S-a dezvoltat și întărit organizația de partid și, ca urmare, și activul de partid. Aș putea spune, deci, că primele impresii sînt bune. Activul de partid, comuniștii, oamenii muncii înfăptuiesc cu entuziasm și cu succes sarcinile ce le revin din programul trasat de Congresul al X-lea. (Aplau
ze puternice).După cum știți, în întreaga țară planul cincinal se realizează cu rezultate bune. Pe

primele nouă luni ale acestui an avem o creștere a producției industriale de 14.7 la sută. Dacă însă toate întreprinderile. toate județele și-ar fi realizat integral planul și angajamentele asumate, ritmul de creștere ar fi fost și mai ridicat. depășirile planului — care se cifrează la peste ' un miliard de lei. pe primele nouă luni — ar fi fost mult mai mari.Județul Buzău și-a adus contribuția la înfăptuirea cu succes a planului -pe cele nouă luni, realizînd o creștete a producției industriale de circa 32 la sută față de anul precedent. Aceasta a necesitat, fără îndoială, un efort deosebit. dar este în primul rînd rezultatul faptului că în această perioadă au intrat în producție noi capacități — ca urmare a preocupărilor partidului și statului de a amplasa în Buzău, ca și în alte județe, noi unități industriale. Se înfăptuiește astfel în mod consecvent politica de repartizare teritorială a industriei, de dezvoltare armonioasă a economiei în întreaga țară.Pentru realizările bune obținute pînă acum, adresez oamenilor muncii, organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor. felicitări și urări de noi succese ! (Aplauze puternice).Avem motive să fim mulțumiți de realizările obținute. N-am fi însă comuniști dacă nu am analiza în spirit critic activitatea noastră, dacă nu am vedea Și neajunsurile, lip

surile care se mai manifestă și pe care trebuie să le înlăturăm cu hotărîre.In cele ce urmează mă voi referi la situația din județul Buzău. Nu doresc să fac acum o analiză a dezvoltării economice pe țară ; vom avea în toamna aceasta o plenară a Comitetului Central care va analiza modul în care se realizează cincinalul, în care se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al X-lea.M-am referit la succesele pe care le-ați realizat, la dezvoltarea în ritm înalt a industriei Buzăului. Am vizitat cîteva întreprinderi. Am ținut să fac aceasta pornind de la faptul că două dintre ele sînt destinate să producă utilaje mai complexe — una utilaj chimic, iar cealaltă să asigure turnarea pieselor necesare industriei de tractoare. Am dorit să-mi dau seama în ce măsură oamenii muncii de aici, organizațiile de partid au trecut la realizarea sarcinilor de mare răspundere ce le revin în această direcție. Fiind aici am mai vizitat și alte întreprinderi. Am constatat — mă refer în special la cele două întreprinderi — că s-au luat măsuri pentru îndeplinirea în bune condițiuni a noilor sarcini.Ne aflăm însă la o ședință a activului de partid unde trebuie să, analizăm, lucrurile ,temeinic, reliefînd atît realizările, cît și, mai ales, lipsurile și ceea ce trebuie să mai facem pentru a asigura înfăptui

rea sarcinilor în cele mai bune condiții.După cum Știți, unele județe, printre care chiar și județe vecine cu Buzăul, au realizat planul pe 3 ani cu 3 luni mai devreme. Aceasta creează posibilități reale pentru îndeplinirea angajamentului lor de a realiza planul cincinal în 4 ani și jumătate. Știu că și județul Buzău și-a luat angajamentul de a realiza cincinalul mai devreme. Or, în acest an, cu toată creșterea mare a producției care s-a obținut, și de care am vorbit, planul industrial nu a fost realizat' decît în proporție de 98,4 la sută. Aveți o rămîne- re în urmă de 65 de milioane lei. Este adevărat că, la producția anuală actuală, de aproape 5 milioane lei, a- ceastă rămînere în urmă poate fi recuperată pînă la încheierea anului, în următoarele 2 luni și jumătate. Constatăm, totuși, o rămînere în urmă, față de plan, cu toate că județul Buzău și-a luat angajamentul de a da o producție suplimentară. Nici la productivitatea muncii prevederile nu s-au realizat integral. Multe întreprinderi prezintă rămîneri în urmă foarte serioase. Sînt întreprinderi care n-au realizat planul la producția globală decît în proporție de 81 la sută, altele de 67 la sută,--altele de numai 57 la sută. Sînt nereali- zări la multe produse de mare importanță pentru economie. Nu s-a îndeplinit planul de reducere a cheltuielilor

materiale, înregistrîndu-se depășiri de consumuri materiale peste prevederile planificate. Investițiile pe primele nouă luni sînt realizate în proporție de 91 la sută, iar pe luna septembrie, de 95 la sută.M-aș opri aici cu datele. Din citarea lor reiese cu toată claritatea că. în domenii de importanță deosebită, întreprinderile industriale din Buzău prezintă serioase rămîneri în urmă. Este necesar să se analizeze cauzele care au determinat aceste stări de lucruri negative. Trebuie criticate ministerele care nu s-au ocupat de funcționarea corespunzătoare a a- ceștor întreprinderi. Trebuie însă să analizăm cu toată seriozitatea cum au muncit conducerile acestor întreprinderi, consiliile și comitetele oamenilor muncii, organizațiile de partid, comuniștii, colectivul fiecărei întreprinderi pentru îndeplinirea sarcinilor ce le stăteau în față. Trebuie să vedem, de asemenea, cum au acționat comitetul județean, activul de partid, comitetul municipal de part'id pentru realizarea obiectivelor e- conomice din acest an.Se pare că nu s-a făcut tot ce se putea, că nu s-au luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicatorii — în special în ce privește bung organizare a producftef folosirea capacităților de producție, a utilajelor.
(Continuare in pag. a 2-a)

In ziua de 18 octombrie 1973, a avut loc, la 
Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca invitați, mi
niștri și alți conducători ai organelor centra
le de stat, precum și președinți ai unor co
misii permanente ale Marii Adunări Națio
nale.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat de
cretul privind funcționarea în condiții de si
guranță a .instalațiilor sub presiune, instala
țiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare 
de combustibil ; decretul privind valorificarea 
florilor de mină, altele decît cele care con
țin aur nativ ; decretul privind organizarea 
și funcționarea formațiunilor sanitare volun
tare ale Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România ; decretul pentru 
modificarea Legii nr. 20/1971, privind orga
nizarea contribuției bănești și în muncă pen
tru efectuarea unor lucrări de interes obștesc; 
decretul pentru modificarea Decretului nr. 
783/1969 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Muncii, devenit Legea nr. 68/1969, 
cu modificările ulterioare ; decretul privind 
modificarea Legii nr. 3/1971 privind înființa
rea, organizarea și funcționarea Comisiei Na
ționale de Demografie, cu modificările ulte
rioare.

De asemenea, Consiliul de Stat a ratificat 
Convenția consulară dintre Republica Socia
listă România și Republica Democratică Su
dan ; Convenția privind soluționarea pe cale 
arbitrală a litigiilor de drept civil decurgînd 
din raporturile de colaborare economică și 
tehnico-științifică, precum și Protocolul Adițio
nal la Constituția Uniunii Poștale Universale.

Toate decretele adoptate au fost, în pre
alabil, dezbătute și avizate favorabil de co
misiile permanente de specialitate ale Ma
rii Adunări Naționale, precum și de Consiliul 
Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat raportul Con
siliului Central de Control Muncitoresc al ac

tivității Economice și Sociale și al Comisiei 
economico-financiare a Marii Adunări Na
ționale, care, din însărcinarea Consiliului de 
Stat, au analizat modul de aplicare a Legii nr. 
19/1971, cu privire la regimul prețurilor și ta
rifelor.

In urma dezbaterilor care au avut loc, Con
siliul de Stat a constatat că pe baza Legii nr. 
19/1971 au fost obținute îmbunătățiri în ceea 
ce privește modul de stabilire a prețurilor și 
tarifelor, precum și controlul ce se exercită 
asupra acestora. Totodată, Consiliul de Stat 
a constatat că la unele ministere și întreprin
deri se manifestă tendința negativă de ma
jorare nejustificată, pe diferite căi, a unor 
prețuri, ceea ce este de natură să aducă pre
judicii activității economice.

Consiliul de Stat atrage atenția ministe
relor și întreprinderilor să acționeze cu toată 
fermitatea pentru respectarea strictă a preve
derilor legale pivind regimul prețurilor și târ
felor, pentru reducerea consumurilor specifi
ce și a cheltuielilor de regie, pentru reduce
rea prețului de cost și, în general, pentru re
ducerea tuturor prețurilor.

- Concomitent, ministerele și întreprinderile 
trebuie să acționeze pentru ridicarea conti
nuă a calității produselor și pentru satisface
rea in tot mai mare măsură a cerințelor mard 
mose a populației, privind produse de bună 
calitate și la prețuri accesibile.

Comitetul de Stat pentru Prețuri trebuie 
exercite un control permanent și eficace asu
pra respectării dispozițiilor legale privind regi, 
mul prețurilor și tarifelor.

Consiliul de Stat a hotărit ca raportul 
Consiliului Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale și al Comisiei 
economico-finaciare a Marii Adunări Națio
nale să fie trimis Consiliului de Miniștri în ve
derea luării măsurilor necesare pentru înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate.

In continuare, Consiliul de Stat a rezolvai 
unele cereri de grațiere.

Minerii așteaptă tehnica înaintată în abataje

SPECIALIȘTII SlNT DATORI SA flIAUZLZL MM 
OPfRAT1V EIPLRIMLNTARE4 NOILOR UTILAJE!

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea activului de partid 
al organizației județene Prahova

Cu ocazia vizitei între
prinse în Valea Jiului cu 
mai bine de un an în urmă, 
secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescir, sublinia necesi
tatea luării unor măsuri
urgente pentru ca utilajul
minier să corespundă pe de
plin condițiilor de lucru 
specifice bazinului. Pentru 
realizarea acestui dezide
rat se impunea, ca o necesi
tate, stringentă, apropierea 
cît mai mult a cercetării știin
țifice de cerințele produc
ției de cărbune, astfel încît 
să poată fi găsite cele mai 
optime soluții de mecaniza
re a operațiilor de exploata
re a cărbunelui. Departe 
gîndul de a minimaliza ro
lul cercetării științifice pen
tru realizarea acestui de

ziderat. Dar, trebuie să ară
tăm că nu în toate cazurile 
rezultatele multor ore de 
gîndire tehnică au fost apli
cate cum se cuvine în prac
tică, sau mai mult, impor
tante soluții tehnice au fost 
uitate undeva prin sertare. 
S-au făcut și lucrări bune 
de un real folos pentru 
producție, dar în unele ca
zuri din lipsă de curaj, ori 
prea puțină responsabilita
te, unele utilaje au rămas 
doar în stadiu, de prototip.

Acum doi ani la I.C.P.M.H. 
Petroșani s-a gîndit, cerce
tat și proiectat un complex 
mecanizat pentru susține
rea în abataje. La Fabrica 
de stîlpi hidraulici din 
Vulcan el a fost executat. 
Bineînțeles, trebuie să a- 
daugărn faptul că încă de la

execuție i-au fost aduse se
rioase îmbunătățiri cons
tructive. La Petrila a fost 
experimentat un timp rela
tiv scurt, deoarece nu s-a 
comportat corespunzător în 
exploatare.

— Noi putem spune că 
utilajul nu a fost experi
mentat în mod corespun
zător — ne declara ing. 
GHEORGHE OLARIU, di
rectorul I .U. M. Petroșani. 
Greșelile care s-au făcut 
la montarea stîlpilor, iar 
mai apoi aplicarea unei 
tehnologii greșite de lucru 
au făcut ca aceste cadre 
pășitoare să nu funcțione
ze normal.

Ing. Cornel DUMITRU

(Continuare în pag. a 2-a)

în întîmpinarea Zilei energeticianuluiDragi tovarăși,Vizita de lucru pe care o facem astăzi în municipiul Ploiești are drept scop de a analiza, împreună cu Comitetul județean, cu colectivele unor întreprinderi, cu activul de partid, modul cum se îndeplinește de către oamenii muncii din Ploiești programul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului.Am vizitat trei întreprinderi constructoare de mașini din Ploiești importante pen- ru întreaga noastră economie. Aș putea spune că impresiile pe care le avem în urma vizitei în aceste întreprinderi sînt în general bune. Intr-adevăr oamenii muncii. sub conducerea organizațiilor de partid, înfăptuiesc neabătut, cu bune rezultate sarcinile ce le revin din programul trasat de Congresul al X-lea al partidului. (A- 
plauze puternice)Aș dori să folosesc prilejul acestei ședințe pentru a adresa un salut călduros activului de partid, tuturor comuniștilor. din partea Comitetului Central al partidului precum și din partea mea 
personal. (Aplauze puternice)După cum am menționat.

în cadrul vizitei am constatat cu multă satisfacție succesele înregistrate de aceste întreprinderi ploîeștene. Mă bucură, de asemenea, faptul că oamenii muncii din județul Prahova au realizat planul industrial pe nouă luni ale acestui an cu o depășire de peste 140 milioane lei.Ați obținut rezultate pozitive și în alte domenii. Nu pot să nu menționez însă faptul că, în timp ce pe întreaga țară producția industrială a crescut cu 14,7 la sută. în județul Prahova — cu toată depășirea planului —-, creșterea este de numai 10,5 la sută. Nereal.izareă la timp a unor capacități de producție a făcut ca aportul oamenilor muncii din Prahova să nu fie pe măsura posibilităților existente. Dar. desigur, planul e plan și pe nouă luni el a fost depășit.Ați obținut, de asemenea, rezultate pozitive în agricultură și în alte domenii de activitate. Se poate spune deci că la realizarea cu succes, pe întreaga țară, a planului pe nouă luni din acest an și la depășirea lui cu peste un miliard lei — oamenii muncii din întreprinderile prahovene au adus o contribuție impor

tantă. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii din Ploiești și din întregul județ Prahova. 
(Aplauze puternice).Ne bucură, desigur, rezultatele obținute. Dar, fiind comuniști, trebuie să analizăm în mod critic activitatea, să tragem învățămintele, corespunzătoare atît din ceea ce am făcut bine, cît și din lipsurile și neajunsurile pe care le mai avem.Trebuie menționat că o serie de întreprinderi importante din județul dumneavoastră nu și-au realizat planul, au rămîneri în urmă destul de serioase ; productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 99,6 la sută, iar reducerile planificate la prețul de cost nu au fost realizate ; ba mai mult, în unele întreprinderi cheltuielile de producție au fost depășite. Deci, din punct de vedere al eficienței economice există deficiențe serioase.Foarte grave, aș putea spune sînt rămînerile în urmă în domeniul investițiilor, care pe 9 luni nu au fost realizate decît în proporție de 99,4 la sută. Aceasta a condus Ia neintra-

rea în producție a unor capacități industriale de mare importanță.Aceste neajunsuri manifestate în activitatea economică a unor întreprinderi din Ploiești și din județul Prahova fac necesară o analiză temeinică a cauzelor care le-au generat, a măsurilor ce trebuie luate pentru realizarea tuturor sarcinilor de plan pe a- cest an, pentru sporirea contribuției oamenilor muncii din Ploiești și din județul Prahova la înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului.Sînt și o -serie de probleme ce pot fi mai greu prezentate în procente sau cifre absolute. dar care au o importanță deosebită în activitatea noastră economică. Mă refer, de pildă, la calitatea producției. După cum știți, atît Congresul al X-lea. cît și Conferința Națională au acordat o atenție deosebită ridicării nivelului tehnic și înnoirii producției, introducerii în fabricație a noi utilaje și mașini de înaltă tehnicitate și randament, ridicării calității producției în toate ramurile economiei naționale. Mi-a făcut plăcere să constat, în timpul vizitei de

astăzi, faptul că întrsprinde- rile respective au făcut eforturi pentru perfecționarea activității lor, pentru mai buna organizare a muncii, precum și pentru ridicarea calității producției. In comparație cu perioadele din trecut, cînd am mai vizitat aceste întreprinderi, s-au obținut o serie de rezultate pozitive. Colectivele respective ca și alte colective, dispun atît de capacitatea tehnică, cît și de cadrele calificate necesare executării utilajelor și mașinilor de înaltă tehnicitate. Cu toate acestea, pe porțile uzinelor respective continuă să iasă o serie de ;u- tilaje care prezintă defecțiuni. Aceasta se datorește nu lipsei de capacitate tehnică, ci neglijenței, nepăsării, care nu mai pot fi tolerate sub nici o fermă. Mi-a produs o profundă mîhnire constatarea, la Tg. Mureș, a faptului că pe porțile unei vechi uzine plo-
(Continuare în pag. a 3-a)

La Uzina electrică Paroșeni 

0 frumoasă reușită în reducerea 
termenului de reparațiiApropiata sărbătoare a „Zilei energeticianului" constituie pentru colectivul Uzinei electrice Paroșeni un bun prilej pentru a depune noi și rodnice strădanii în muncă.Printre lucrările de mare importanță aflate în curs de execuție notăm înlocuirea porțiunilor uzate de la conducta de evacuare a zgurei și cenușii. Lucrarea se execută în condiții dificile pe o lungime de circa 400 metri și impune o execuție deosebit de rapidă în vederea asigurării bunei

funcționări a instalațiilor e- nergetice din uzină.După cum ne-a informat ing. 
Gheorghe Dinea, șeful secției de reparații termo-mecanice, maistrul principal Iuliu Man, șeful de echipă Gheorghe Că- 
lugâru, sudorii Ștefan Zam
fir, Dumitru Călugăru, Ion 
Bercea, Stanislav Ijac s-au angajat să termine această lucrare pînă sîmbătă, devan- sînd cu circa o săptămînă termenul de execuție și cinstind astfel cu un frumos succes „Ziua energeticianului“.

I Eram de mai bine de o oră
I într-o sală, unde poți cu si- 1 

guranță spune că te afli in- '

Itr-o sală de lectură. Poți se- I 
siza aici, un izbitor contrast I 
intre zgomotul Înregistrat la I

I parcurgerea sălii turbinelor, | 
al generatoarelor, acolo un- ■

Ide se produce puterea „iul- I 
getelor" de lumină, a miliar- *

■ delor de kilowați oră destinați I

Caratele
. . I energiei j

Lucrare de calitate
Au fost încheiate, î- 

nainte de termenul sta
bilit, lucrările la casa 
liftului de la Spitalul u- 
nificat din Vulcan. Con
ducerea spitalului își 
exprimă, acum, public, 
gratitudinea pentru ca
litatea lucrărilor execu
tate de sectorul E.G.L. 
din localitate (șef sec
tor Iosif Moraru). In
tr-adevăr echipa de 
zidari condusă de Grigo- 
re Marincaș (Ioan Scur- 
tu, Maria Susan, loan 
Giurea) și dulgherii

loan Avram și Iuliu 
Horvath I, au predat be
neficiarului o lucrare — 
etalon al măiestriei pro
fesionale.

Pensionarii cartieru
lui la lucru

Din inițiativa organi
zației de bază a cartie
rului Ștefan din Lupeni, 
un grup de pensionari a 
efectuat o acțiune de 
muncă patriotică Ia 
Școala generală nr. 4 
pentru repararea gar
dului ce împrejmuiește 
incinta școlii în lungi
me de 100 m. Materia
lele necesare au fost 
puse la dispoziție de 
Consiliul popular al o-

rașului din resurse lo
cale.

Toți acești inimoși 
locuitori ai bătrînului 
cartier mineresc au e- 
fectuat „toaleta de 
toamnă" a brazilor plan
tați anul trecut, cură- 
țindu-i de uscături.

Expunere
Miercuri după-amiază 

Casa de cultură din Pe
troșani a organizat ex
punerea „Consolidarea 
păcii și destinderea in
ternațională, preocu
pări permanente ale 
partidului și statului 
nostru" în sala biblio
tecii și la căminul mun

citoresc al grupului de 
șantiere T.C.H.

O nouă unitate 
cooperatistă

La Iscroni a luat fi
ință o nouă unitate a- 
parținînd cooperativei 
meșteșugărești „Deser
virea" din Lupeni. Este 
vorba de unitatea de fri
zerie, deservită de un 
salariat al cooperativei. 
Astfel locuitorii din Is
croni sînt scutiți de a 
se deplasa în alte loca
lității pentru serviciile 
unei, asemenea unități.

Se balastează pista 
viitorului stadion

Pe șantierul viitoru- I

Iui stadion al Vulcanu
lui se lucrează, in pre
zent, în pofida timpului 
nu întru-totul favorabil, 
la balastarea pistei cu 
patru culoare, după ca
re va urma bordurarea 
acesteia. De asemenea, 
au început lucrările de 
săpare a 400 m de ca
nal pentru introducerea 
apei necesare hidranți- 
lor și a celei potabile, 
necesare viitoarei baze 
sportive.

Comuniștii — primii chemați să întărească 
disciplina, să asigure îndeplinirea
exemplară a sarcinilorO eventuală introducere 

„pe ocolite" în subiectul de față, oricît de bine ar fi redactată, nu-și găsește locul. O prezentare însoțită de referiri generale, prin care să căutăm cu tot dinadinsul o altă față a lucrurilor, de asemenea, nu are vreo justificare. Așa că, spunînd lucrurilor pe nume, începem prin a relata faptul la care am fost martori : neîntrunind con
dițiile statutare, aduna
rea generală a organizați
ei de bază a sectorului III, 
de Ia mina Lupeni, convoca
tă pentru ziua de 16 oc
tombrie, nu a mai avut loc. Din 89 membri de partid, în sală erau prezenți doar 30, deși biroul organizației de bază s-a preocupat din

timp de convocarea lor. Obișnuitul sfert de oră de așteptare se scursese de mult. După patru sferturi de acest gen nu se mai întrezărea vreo posibilitate ca numărul celor prezenți să crească.In această situație. înainte de a hotărî o nouă dată pentru adunarea generală, puținii prezenți au trebuit' să suporte observațiile destul de critice ale secretarului organizației de bază. Deși, să recunoaștem, nu cei prezenți erau de vină. Nu lor le erau adresate cuvintele rostite pe tema disciplinei de partid. Dîndu-și seama și de acest amănunt, la un moment dat, secretarul de partid și-a. - întrerupt' șirul

de planobservațiilor, făcînd un apel la cei prezenți :
— Pe dumneavoastră nu vă 

revoltă indisciplina ?Nu credem că mai e necesar să descriem murmurul ce a urmat, răspunsul ce s-a făcut auzit, la unison, în sală.încet, încet, oamenii au părăsit apoi sala, cu capetele plecate, încărcați și ei de cuvinte grele la adresa indisciplinei. Pe chipurile minerilor se citeau toate semnele unei adînci nemulțumiri față de neînțeleasa comportare a ortacilor care au lipsit de la adunare,
Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Igiganților industriali de pe I 
tot cuprinsul țării. Este sala • 
de comandă a Termocentra- !

I lei Paroșeni, a cărei imagine o | 
I aveam creată dintr-o fotogra- | 
Ifie prezentată la expoziția I 

„Energia '73“ organizată de . 
Icurînd în municipiul Deva. I

Aici este creierul electronic . 
i al tuturor proceselor, care ’ 
Iau loc în restul uzinei.

Urmăresc mișcările șefului I 
de tură Dumitru Toma. Se ri- ’ 

Idică îndreptîndu-se spre un 1 
tablou de comandă. Apasă pe I 
un buton, privește un ecran I 
indicator, ca apoi. întorcîn- ■ du-se la locul său, să con- | 
semneze in fișe o nouă di- , 

I mensiune a parametrilor a- | 
■ tinși. Se aude zbîrnîitul unui 
| telefon. O frază scurtă, nu- | 

mai de el înțeleasă, după ca- i 
re urmează dispoziția:

— Porniți a 3-a I }
Numai atît, pentru ca elec- I 

tricianul principal Nicolae A- 
ribășoiu să acționeze prompt.

Privind acest mod de co
mandă asiști la un spectacol ’ 
fascinant. Un perete viu care I

D. P. CORNESCU | 
| (Continuare în pag. a 2-a) i
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Cuvînfarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea activului de partid 
al organizației județene Buzău

(Urmare din pag. 1)(Tovarășul Sîrbu a arăt'at că într-o întreprindere nouă, circa 30 000 mp construcții au început .practic, să fie folosi abia în ultimele cîteva Sini. De asemenea, s-a acționat cu o întârziere de 3 luni pentru organizarea unității de piese turnate. De vină sînt ministerul, centrala, dar și comitetul județean de partid, care, în loc să acționeze conform hotărîrii stabilite pen- t'ru transformarea acestei u- nităti într-o turnătorie de înaltă capacitate a economiei naționale, continuau să poarte discuții.Am constatat cu multă bucurie realizările fabricii de geamuri, dar nu pot să nu remarc faptul că și aici sînt o serie de lipsuri privind calitatea. Cu toate măsurile luate pentru punerea în funcțiune a capacităților construite și a unor capacități suplimentare, continuă să existe spații nefolosite în mod corespunzător. Fluxul tehnologic, organizarea lucrărilor, mecanizarea lasă încă de dorit. Deși trebuie să menționez că de la ultima mea vizită în fabrică s-au făcut multe lucruri bune, în întreprindere continuă încă să se producă pierderi serioase. Pentru a putea merge înainte este necesar să pornim de la ceea ce trebuie să realizăm și nu să ne comparăm doar cu situația din trecut. A- preciind ceea ce s-a făcut, consider că colectivul de aici trebuie să facă eforturi și mai mari pentru a pune ordine de- săvîrșită în activitatea uzinei.Nu voi mai da și alte exemple. Din cele înfățișate reiese clar necesitatea de a se lua măsuri hotărîte de către comitetul județean de partid, de către activul de partid pentru lichidarea neajunsurilor. Organizațiile de partid, conducerile colective ale întreprinderilor, comuniștii, toți oamenii muncii trebuie să dezbată lipsurile constatate și să stabilească programe de măsuri concrete pentru lichidarea lor rapidă, pentru înfăptuirea în cele mai bune condițiuni a sarcinilor de plan pe acest an, pentru crearea condițiilor necesare înfăptuirii integrale a sarcinilor planului pe 1974.S-au făcut investiții mari în județul dumneavoastră. Ne gîndim să dezvoltăm în continuare unele din unitățile e- xistente și să amplasăm aici noi întreprinderi. Aceste întreprinderi trebuie să producă însă din plin. Mijloacele pe care le cheltuim aparțin clasei muncitoare, întregului nostru popor — și avem răspunderea de a le folosi cu maximum de eficiență economică, pentru a obține o producție sporită, pentru a face să crească avuția națională și venitul național. Numai pe a- ceastă bază va putea crește bunăstarea materială și spirituală a întregului nostru popor ! (Aplauze prelungite).Se impun, în primul rînd, măsuri ferme pentru grăbirea dotării întreprinderilor. Atît 

comitetul' județean cît și întreprinderile respective pot face mai mult în această privință. La rîndul lor, conducerile ministerelor trebuie să întocmească în a- cest scop programe speciale de măsuri. De altfel, vizita în județul vostru este o urmare a celor constatate în utilizarea Combinatului chimic din Tirgu Mureș. Am vrut să văd cum stau lucrurile în această privință și aici la Buzău, precum și la Ploiești. Se poate spune că în întreprinderile din Buzău există spații care pot permite să se producă mult mai mult. Pentru aceasta trebuie să le dotăm rapid, să le mecanizăm, re- curgînd chiar la lucrări mai simple, să asigurăm condiții civilizate de muncă. La uzina de utilaj chimic pe care am vizitat-o astăzi, am constatat că unele lucrări de mecanizare se pot face fără nici o investiție. Pentru a- ceasta trebuie însă o mai bună organizare a activității, mai multă gîndire, spirit gospodăresc și ordine pentru folosirea eficientă a ceea ce a- vem, pentru dotarea tehnică cu forțele proprii ale întreprinderii. Aceasta este sarcina conducerii, sarcina comuniștilor. Comitetul județean trebuie să exercite în această direcție un control ferm. La rîndul lor, muncitorii trebuie să înțeleagă că numai astfel punem producția noastră pe o bază modernă. Am stabilit ca întreaga capacitate de 30 000 m pă- trați, la care m-am referit mai înainte, să producă pînă la începutul lunii noiembrie. Cu mijloacele de care dispune, această unitate trebuie să producă mai mult, profilîndu- se pe utilaj chimic, utilaj metalurgic, inclusiv pe mașini de prelucrare a maselor plastice, ce trebuie realizate în colaborare cu uzina de mase plastice. (Aplauze). Folosind capacitățile de care dispune, Uzina de utilaj chimic poate realiza acest program fără noi investiții. Investițiile noi pe care le vom realiza aici, și pe care le-am aprobat, vor trebui să conducă la elaborarea unui nou plan, cu sarcini de producție sporite. In turnătoria care produce acum circa 13 000 de tone de piese, trebuie să ajungem, pînă la sfîrșiftil anului viitor, la 30 de ftiii de tohe de piese. Me- canizînd lucrările, realizînd și alte spații de turnare, pre- luînd eventual și spațiile întreprinderii de industrializare a lemnului, să integrăm totul într-o turnătorie de fontă și oțel de 80 000—100 000 de tone. (Aplauze puternice). A- ceste măsuri se impun să fie luate încă din luna noiembrie pentru a asigura folosirea rațională a tuturor capacităților.In general, comitetul județean, activul de partid trebuie să analizeze mai temeinic, cu colectivele din fiecare întreprindere posibilitățile unei 

mai bune, mai eficiente folosiri a spațiilor, a mașinilor, ale unei organizări mai raționale a activității fiecărei unități. Sînt convins că veți lua toate măsurile pentru recuperarea nerealizării planului pe primele 9 luni astfel îneît să încheiați anul cu îndeplinirea cel puțin a sarcinilor planificate ! (Aplauze 
puternice).Aș dori, de asemenea, să atrag atenția asupra mai bunei folosiri a suprafețelor din perimetrul orașului. Să nu se mai admită extinderea amplasării de noi unități în afara localității, folosindu-se mai rațional, mai economic suprafețele din incinta orașului. La amplasările de pînă acum s-a făcut' risipă de teren ; trebuiau găsite soluții pentru construirea noilor unități în incinta orașului. Comitetul județean de partid trebuie să elaboreze un studiu mai temeinic privind amplasarea spațiilor industriale, folosirea suprafețelor din o- raș, economisirea la maximum a terenurilor arabile. Vă plîn- geți de erodarea unor suprafețe, de daunele produse de inundații și, în același timp faceți risipă de teren. Trebuie pus capăt cu hotărîre acestei stări de lucruri ! Comitetul județean. Consiliul popular trebuie să acționeze cu energie pentru aplicarea hotărîrilor de partid, a legilor statului care prevăd reguli foarte stricte în această privință. Trebuie spus că prin amplasarea neeconomicoasă a unor unități economice aceste reguli au fost încălcate în județul vostru.Trebuie luate, de asemenea, măsuri hotărîte pentru creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și cheltuielilor de producție. Trebuie ridicată la Un nivel superior întreaga activitate industrială, eficiența economică a tuturor investițiilor I Pentru a amplasa noi unități în Buzău, pentru a face aici noi investiții trebuie să a- vem convingerea că se vor valorifica la maximum cele existente. Județe care au îndeplinit de acum planul ne spun: „Dați-ne nouă investițiile județelor care nu-și îndeplinesc planul". Pînă la urmă va t'rebui să ținem seama de felul cum un județ sau altul reușește să gospodărească investițiile. Noi nu putem imobiliza materiale și mijloace financiare în județe sau în unități care nu reușesc să înfăptuiască la timp și în bune condițiuni planul de investiții, să pună în valoare pe deplin obiectivele nou create.Trebuie să discutăm lucrurile foarte deschis. Aici se află activul de bază al partidului din județ. Trebuie să înțelegeți că vă revine răspunderea directă de a lichida neajunsurile și de a pune ordine în toate sectoarele de activitate.Aici s-a vorbit și despre a- gricultură. Desigur, și în acest domeniu există o serie de rezultate pozitive. Dar sînt și 

cîteva probleme mari care trebuie rezolvate de Ministerul Agriculturii. Se cer, de pildă, investiții pentru baraj și pentru alte lucrări de mai mare amploare. Dar sînt și o serie de lucrări, cum sînt cele de îndiguiri, de scurgerea apelor, pentru realizarea cărora cooperatorii, lucrătorii din a- gricultură puteau și trebuie să facă mai mult. Se putea, de asemenea, face mai mult pentru executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole.Anul acesta, agricultura din Buzău se prezintă cu o serie de realizări, dar și cu lipsuri serioase, mai cu seamă în ce privește producția de cereale. Nu îmi propun să vorbesc acum despre agricultură. Am menționat acum aceste cîteva aspecte în treacăt, pentru că și în acest domeniu este necesară o mobilizare mai serioasă a activului de partid, a cooperatorilor, a tuturor lucrătorilor -din agricultură. Scopul principal trebuie să fie folosirea cît mai rentabilă a pămîntului, utilizarea cît mai eficientă a terenului și utilajelor.După cum știți, există cooperative care obțin recolte foarte bune, dar, alături de ele, sînt cooperativele care nu obțin nici jumătate din producția acestora. Pămîntul este același, cantitatea de precipitații aceeași, gradul de mecanizare același. In asemenea cazuri este clar că totul depinde de oameni, de munca lor de răspunderea cu care execută lucrările agricole. Deci, și .în agricultură sînt rezerve mari, pentru valorificarea cărora se impune întocmirea u- nor programe pe fiecare cooperativă în parte, pe fiecare unitate, pe fiecare brigadă.Trebuie asigurată executarea tuturor lucrărilor agricole de care depinde recolta anului viitor în cît mai bune condițiuni. Și în această direcție, activul de partid, toți comuniștii din agricultură trebuie să pornească cu mai multă hotărîre la muncă pentru înfăptuirea sarcinilor ce le stau în față.Iată, tovarăși, unele probleme pe care am dorit să le ridic astăzi în fața activului de partid din Buzău. Fără îndoială că înfăptuirea în bune condițiuni a tuturor acestor sarcini cere o preocupare sporită pentru pregătirea Cadrelor, a tuturor oamenilor muncii. Lipsurile pe care le avem într-o întreprindere sau alta, într-un sector sau altul sînt legate și de neajunsurile existente în pregătirea cadrelor, în ridicarea nivelului lor de cunoștințe profesionale, în dezvoltarea simțului lor de răspundere, de care depinde înfăptuirea în cele mai bune condițiuni a sarcinilor stabilite de partid și de stat.S-a făcut mult, facem mult în domeniul pregătirii cadrelor. Nici nu s-ar fi putut concepe realizarea a ceea ce am înfăptuit dacă nu am fi acționat 

pentru formarea muncitorilor calificați, a inginerilor și tehnicienilor, pentru ridicarea cunoștințelor lor profesionale. Mai avem încă mult de făcut în această direcție. Intensificarea muncii de pregătire a cadrelor este determinată de ritmul înalt de dezvoltare, de construirea a noi și noi unități economice, a noi și noi întreprinderi cu o înaltă tehnicitate. Va trebui să se aplice cu consecvență directivele Comitetului Central al partidului privind întocmirea unui program special de pregătire a muncitorilor calificați, ridicarea nivelului de pregătire a tehnicienilor, inginerilor și cadrelor de conducere. Numai astfel vom putea asigura ca noile unități ce urmează să intre în producție să lucreze la parametrii cei mai ridicați. Aceasta este, de asemenea, o problemă hotărîtoare pentru activul de partid din Buzău, asupra căreia trebuie să vă concentrați eforturile.Toate aceste probleme duc la concluzia că se impune să analizăm în mod mai temeinic- stilul și metodele de muncă ale organizațiilor de partid, felul în care comitetul județean, activul de partid organizează și conduc toate domeniile de activitate, asigură mersul armonios înainte, pe toate fronturile, a construcției socialiste.Consider necesar, să se a- corde mai multă atenție repartizării forțelor de partid în domeniile hotărîtoare, organizării acestora, pentru a putea soluționa la timp șirul de probleme ce se ridică în procesul complex de dezvoltare rapidă a țării noastre.Totodată, trebuie să ridicăm spiritul de răspundere și spiritul practic al cadrelor în soluționarea problemelor ; să nu admitem amînarea rezolvării sarcinilor, să nu ne lăsăm legănați în speranța că ele se vor soluționa de la sine. Toate cerințele pe care le ridică viața la un moment dat, într-un domeniu sau altul, trebuie rezolvate la timp, găsin- du-se soluțiile cele mai corespunzătoare ! Să punem capăt cu desăvîrșire atitudinii lipsite de răspundere care se mai manifestă, de a se trece peste unele probleme, lăsîn- du-le nesoluționate. Procedînd astfel, ajungem în situația de a constata, după un anumit timp, că problemele nu numai că nu s-au rezolvat, dar s-au agravat, au generat complicații mari în domeniile respective de activitate. Lucrul acesta este valabil în sectorul economic, în domeniul pregătirii cadrelor, în toate domeniile de activitate. Din acest punct de vedere mi se pare că în activitatea comitetului județean, a activului de partid din Buzău mai sînt lucruri de îmbunătățit. Aș apela la o a- naliză mai temeinică a acestor probleme, la întocmirea unui program concret de măsuri în vederea perfecționării 

întregii activități de partid din județ.Este nevoie să crească exigența în muncă a cadrelor noastre. Fiecare trebuie să înțeleagă că acolo unde este pus trebuie să soluționeze probleme, răspunde de îndeplinirea sarcinilor încredințate. Organele de conducere de partid și de stat, trebuie să manifeste o exigență sporită și să nu admită nici un fel de abateri, nici un fel de scuze față de neîndeplinirea sarcinilor, începînd de jos pînă sus, și de sus pînă jos. Dacă se trece cu vederea peste faptul că o piesă industrială cît de mică este prost realizată, aceasta va avea o influență negativă asupra întregului produs. Mă refer la asemenea lucruri elementare, pentru a se înțelege că nici o problemă nu trebuie considerată fără importanță. Orice cedare de la e- xigențele tehnice și economice, ca să mă refer la economie, —■ dar problema exigenței se pune în aceleași condiții și în sfera activității politice, ideologice, culturale, — înseamnă a admite de la început lipsuri, a crea condițiuni pentru amplificarea lor. Iată de ce este necesar să se ia atitudine ho- tărîtă împotriva unor asemenea stări de lucruri, să se acționeze în toate sectoarele pentru instaurarea ordinii și disciplinei, pentru executarea exemplară a tuturor sarcinilor. (Aplauze puternice).E necesar, de asemenea, să întărim controlul de partid, controlul tehnic în producție, controlul în toate domeniile de activitate. Și în această direcție comitetul județean de partid, activul de part'id și conducerile întreprinderilor — nu mai vorbesc de conducerile ministerelor — trebuie să-și intensifice eforturile.înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, presupune ridicarea nivelului general al activității de partid. M-am referit la a- ceasta și la Congresul al X- lea, și la Conferința Națională.Creșterea rolului conducător al partidului, exercitarea concreta a conducerii de partid în toate domeniile de activitate, constituie o latură esențială a înfăptuirii acestui program, o condiție a însăși procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. De aceea, paralel cu preocupările pentru îndeplinirea programului de dezvoltare economică, trebuie să perfecționăm activitatea de partid, să facem să crească rolul conducător al partidului, munca concretă pentru soluționarea problemelor din toate domeniile de activitate. Aceasta este chezășia mersului nostru hotărît înainte ! 
(Aplauze prelungite)Este necesar să fie acordată mai multă atenție activității organizațiilor de bază ale partidului, care trebuie să 

constituie forța motrice în activitatea fiecărei unități economice sau social-culturale. Organizațiile de part'id trebuie să-și exercite în mod concret — și nu în general — rolul de a uni eforturile tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea politicii generale a partidului, în fiecare sector în part'e.Consider că trebuie acordată mai multă atenție dezbaterii problemelor în cadrul organizațiilor de partid, creșterii răspunderii acestora în viața fiecărei întreprinderi. Fiecare conducător Pe linie administrativă, economică sau de partid, trebuie să lucreze mai strîns cu organizația de partid, să fie supus controlului organizației de partid și să fie tras la răspundere de către comuniști, de către organizația de partid, pentru felul cum își îndeplinește sarcinile.Organizația de partid trebuie să se preocupe de ridicarea rolului conducerilor colective, al comitetelor de oameni ai muncii, al adunărilor generale, ai întregului colectiv din întreprindere. Oamenii muncii sînt stăpînii, tuturor mijloacelor de producție. In calitatea lor atît de producători cît și de proprietari ai avuției socialiste trebuie să fie forța principală în îndeplinirea programului partidului nostru. înfăptuirea de către fiecare organizație de partid a rolului conducător al partidului, presupune unirea eforturilor fiecărui colectiv în înfăptuirea programului general de dezvoltare a României socialiste ! Numai așa partidul își va îndeplini rolul de forță politică conducătoare în România ! (Aplauze puternice).Doresc să atrag atenția asupra rolului important al activului de partid, pe care trebuie să se sprijine comitetul județean, comitetul municipal, fiecare comitet de partid în înfăptuirea sarcinilor sale. Comitetul județean de partid, celelalte comitete de partid, trebuie să se consulte cu activul, să apeleze la el în elaborarea măsurilor necesare privind lichidarea unor neajunsuri sau îndeplinirea în bune condițiuni a sarcinilor puse de Comitetul Central. Dar, nu numai atunci cînd sînt lipsuri trebuie să apelăm la activul de partid — sau nu în primul rînd atunci; trebuie să discutăm cu activul de partid, cu toți membri partidului, a- tunci cînd pornim la treabă, cînd gîndim cum să acționăm mai bine pentru a preveni lipsurile, pentru a asigura înfăptuirea în cît mai bune condițiuni a sarcinilor. In felul acesta se va realiza o conducere de partid bună, se va asigura ca activitatea în toate domeniile să se desfășoare cu cît mai puține neajunsuri. Iată de ce apelez la Comitetul județean de partid să a- corde o mai mare atenție activului de partid, să se con- sfătuiască cu el, să-l folosească în scopul asigurării mersu

lui ferm înainte în toate domeniile de activitate.Apreciez că în județul Buzău avem un activ de partid bun, în stare să soluționeze în bune condițiuni sarcinile trasate de Comitetul Central. Mă uit aici în sală — unde nu este întregul activ — și îmi dau seama de forța pe care o reprezintă activul le partid al comitetului județe n Buzău. Activul de partid se amplifică cu activul d n orașe, din comune, din întreprinderi, alcătuit din mii de comuniști. La ac< • a trebuie să adăugăm alte mii de necomuniști, dar care trebuie antrenați activ în jurul organelor noastre de part ., pentru a contribui la înfăp. :- irea în cele mai bune condii. - uni a sarcinilor trasate c.e Comitetul Central. Sînt convins că în județul Buzău xistă Un activ de partid valoros, în stare să lichideze rapid neajunsurile, să asig' ie imbunătățirea muncii în întreprinderile și sectoarele care merg prost, să facă ca m- dețul Buzău să-și aducă o contribuție mai mare la dezvoltarea generală a țării noas
tre (Aplauze puternice).Cunosc, de asemenea, organizațiile de partid, comuniștii din Buzău. Știu că ei reprezintă o forță uriașă. Am deplina încredere că, sub conducerea Comitetului județean de partid vor ști să unească eforturi e tuturor oamenilor muncii, pentru ca programul ce revine județului Buzău în industrie și în agricultură, în pregătirea cadrelor, în cultură, în învățămînt și în alte domenii de activitate, să fie realizat în cele mai bune condițiuni. In felul acesta, cred că județul Buzău se va putea prezenta la sfîrșitul cincinalului cu sarcinilor îndeplinite exemplar și chiar depășite. (Apla
uze puternice).Apreciez, de asemenea, că comitetul județean de partid, cadrele sale de conducere au capacitatea de a înfăptui sarcinile de răspundere pe care Comitetul Central le-a stabilit și pe care Organizațiile de partid, organizația județeană i le-au încredințat atunci cînd i-au ales în fruntea organizației Buzău. Am convingerea că comitetul județean de partid va ști să analizeze, cu răspundere, problemele, și să stabilească măsurile pentru îndeplinirea întregului program de dezvoltare a județului. Sînt convins că în județul Buzău, avem un comitet județean care poate realiza în bune condițiuni sarcinile ce îi revin. (Aplauze puternice).In încheiere, urez comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Buzău, îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor. Vă doresc vouă, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii succese tot mai mari, multă sănătate și multă fericire ! (A- 

plauze puternice, se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.").

Comuniștii — primii chemați 
să întărească disciplina

(Urmare din pag. 1)care au creat și cu acest 
prilej, o problemă organizației de bază.De ce spunem și cu acest 
prilej ? Pentru că, este cazul să o arătăm, aceeași indisciplină crease tocmai problemele care urmau să fie dezbătute în adunarea generală. Redusă la un singur numitor, afirmația noastră ar suna astfel : aceeași 
indisciplină a creat problema 
cea mai acută a sectorului 
— rămînerea în urmă fa
ță de planul de producție 
cu peste 1 300 tone de căr
bune pe luna în curs.Ne aflăm în fața unei situații deosebite. Unde altundeva trebuiau să-și găsească soluționarea problemele interne ale organizației de bază, decît în adunarea generală ? Cine altcineva erau chemați să dezbată. cu toată răspunderea și intransigența cerute în astfel de cazuri, abaterile de la disciplina de partid și de producție, dacă nu comuniștii ? Pe undeva; se deschide și se închide un cerc vicios : „există indisciplină
pentru că abaterile nu sînt 
dezbătute de comuniști, în 
cadrul cel mai organizat. în 
adunarea generală", și „nu 
au loc aceste dezbateri, pen
tru că există indiscinlină, 
manifestată prin însăși a- 
ceastă atitudine de o deose
bită gravitate: neparticipa-
rea la adunarea generală fo
rul suprem al organiza
ției de bază."De la tovarășul Ambrozie Bereeanu. secretarul de partid, și de la inginerul Pavel Vitan membru al biroului organizației de bază, ne-am interesat, pe larg, asupra problemelor ce trebuiau dezbătute de comuniști. Tuturor le găseam în cele din urmă. un izvor comun : indisciplina ! La

exemplul oferit de nepar- ticiparea la adunarea generală, se adaugă numeroase alte exemple petrecute recent. în abataje : abateri de natură profesională. întârzieri la intrarea în schimb, părăsirea locului de muncă mai devreme, ne- respectări ale dispozițiilor conducerii sectorului. Doi angajați — Titu Lemnaru și Petre Dragomir — au părăsit abatajul mai devreme lă- sîndu-1 la. front singur pe brigadier. Schimbul condus de Ion Tabelea a intrat mai târziu la locul de muncă, întârzierea soldindu-se cu pierderi de producție. Mecanicul David Eroși nu-și îndeplinește cu toată răspunderea îndatoririle privind întreținerea pompelor de înaltă tensiune. Un alt salariat. Hariton Pas- cu, anunță că are foaie de boală, dar e văzut în piață, vînzînd legume. Ceea ce este deosebit de grav constă în faptul că aceste abateri și numeroase altele sînt trecute cu vederea de către comuniști. In fața lor nu se adoptă acea atitudine de intransigență comunistă. de neîngăduință a oricăror comportări anacronice, stare de lucruri care a acumulat o multitudine de alte abateri, mai mari sau mai mici, mai ușoare sau mai grave. culminînd cu una a cărei gravitate o subliniem tocmai pentru a arăta izvorul celorlalte : neparticiparea la adunarea generală, sau în general. o slabă participare la viața organizației de bază.E adevărat, nu din partea tuturor. Comunști ca Ion O- nuț, Grigore Moldovan, Ioan Goiceanu, Gheorghe Belei. Radu Moșneag și mulți alții, șefi de brigadă sau de schimb, mineri sau vagonetari, sînt permanent pătrunși de răspunderea sarcinilor de plan, permanent preocupați de obținerea unor randamente sporite. Dar, alții, mai puțin, sau

de loc. In rîndul acestora îi amintim pe Carol Grohman (căruia sectorul i-a creat toate posibilitățile pentru a se perfecționa, urmînd școala de maiștri), Nicoară Pleș (beneficiar al acelorași condiții, tânărul Pleș a terminat de cu- rînd școala de maiștri), Teodor Țaloș, loan Dascălu, Gheorghe Korșanshi, Dumitru Ilie, Dumitru Simota, Iacob Sîngerean, loan Simerea și alții. In concepția lor s-a înrădăcinat încet, încet, o greșită înțelegere a îndatoririlor ce le au față de societate, obiș- nuindu-se să raporteze chemările sectorului la interese înguste, personale. Nu este lipsit de interes Să amintim chiar înrădăcinarea unei greșite convingeri de automulțu- mire, autoapreciere care nu cadrează calității lor în sînul colectivului.
— Sectorul trece prin greu

tăți — ne-a declarat inginerul Pavel Vitan, dar are reale po
sibilități de realizare a planu
lui. Tocmai voiam să anunțăm 
în adunarea generală, cîteva 
măsuri de organizare a mun
cii, de stimulare a brigăzilor. 
Dar, dacă au lipsit...

— Vroiam să supunem dez
baterii colective indisciplina, ne-a spus și tovarășul Ambrozie Bereeanu. Dar tocmai cei 
indisciplinați au lipsit...Am relatat un fapt căruia i-am fost martori, fără să-i ocolim gravitatea, fără a evita să-i spunem pe nume, avînd convingerea că soluționarea lui va veni pînă la urmă, tot de acolo de unde e așteptată. Și anume, din partea comuniștilor sectorului, în sînul organizației de bază, unde negreșit, vor fi supuse celei mai exigente analize abaterile de la disciplina de partid și de producție, unde vor fi luate toate măsurile pentru ca viitorul să nu mai aducă cu sine repetarea unor astfel de abateri.

înainte de a porni la 
drum pe căile subtera
ne, o ultimă revizie a 
locomotivei de mină, 
constituie o garanție in 
plus că „țugurile" cu 
cărbune vor ajunge cu 
bine la ziuă...

Minerii așteaptă tehnica
înaintată în abataje

(Urmare din pag. î)

Mica publicitate
VIND casă cu două camere, bucătărie, baie, teren 700 

mp — Aurel Vlaicu, nr. 28 Petroșani.
VIND radio V.E.T. 204 nou, str. 9 Mai bl. 2 sc. 2 ap. 4 

Petroșani.
VIND imediat convenabil casă liberă două camere bu

cătărie, cămară, baie, pivniță, curte, dependințe, grădină. 
Petroșani, Matei Basarab 8.

PIERDUT carnet de membru al C.A.R. nr. 463 pe nu
mele Risipitu Marin eliberat de Casa de ajutor a pensio
narilor Petroșani. II declar nul.

OFER recompensă celui care poate da relații utile sau 
oferi actele: diplomă de maistru construcții civile și in
dustriale, fotocopia diplomei de școală profesională lemn 
Tg. Mureș și alte documente pe numele Cif loan, Tg. Mu
reș, str. Arieșultti nr. 1.

Caratele 
energiei

(Urmare din pag. 1)

exprimă lapidar nervul, di
namismul Întregului proces 
tehnologic. Aparatele, lăm
pile colorate, sînt ochii veș
nic treji ai sufletului electro
nic, care semnalizează în o- 
rice moment nivelul parame
trilor, a tot ce se întîmplă în 
fiecare compartiment ai ins
talației. Totul în această ca
meră, exprimă înlruntarea 
dintre om și dimensiunile de
finite de întregul lanț al per
fecționării industriale, acela 
al automatizării.

Aici, omul de la pupitrul 
de comandă nu apare ca un 
simplu cititor al datelor fur
nizate de tablou. El le in
terpretează, stabilește legătu
rile complexe ce derivă din 
ele ca atunci cînd va apare 
o defecțiune să poată inter
veni cu promptitudine, să 
dea o solufie rapidă, să des
facă cu precizie nodul pro
blemelor care întotdeauna au 
n+1 necunoscute.

La Paroșeni sau Mintia, 
cărbunele Văii Jiului pri
mește noi dimensiuni, oglin
dite în „caratele," kilowaților. 
Omul angrenat în această 
bătălie participă zi și noap
te la făurirea unor noi cote 
ale energiei electrice.

Specialiștii afirmă că, da
te fiind condițiile de expe
rimentare, și mai ales gre
șelile care s-au făcut încă 
din faza de proiectare, ca
drele în actuala lor formă 
constructivă nu aveau nici 
un viitor. Iată ce afirmă 
în acest sens ing. ALEXAN
DRU MICLEA, directorul 
I. C. P. M. H. Petroșani.

— Principala deficiență 
S-a dovedit la articulația 
dintre grindă și stîlp. De 
asemenea, sistemul hidrau
lic de acționare nu a fost 
cel mai nimerit. La toate a- 
cestea se adaugă și lipsa de 
experiență a oamenilor ca
re au fost puși să lucreze 
cu utilajul respectiv.

Iată deci rezultate ne
satisfăcătoare din cauza u- 
nor neglijențe care puteau 
fi de Ia bun început înlătu
rate.

Alta este situația cu grin
zile pășitoare, construite 
la F. S. II. Vulcan și expe
rimentate de această dată 
Ia mina Dîlja. Toată lu
mea afirmă că acest agre
gat de susținere este bun, 
se comportă bine în exploa
tare, randamentele obținute 
în abatajul respectiv fiind 
cu 1,5 tone pe post mai mari 
decît cele obținute la un a- 
bataj similar cu susținere 
metalică. Nimeni nu are 
insă curajul să dea un 
verdict asupra generalizării 
lor pe întregul bazin al 
Văii Jiului. O comisie din 
cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani trebuia să studie
ze posibilitățile de omo
logare a utilajului dar, pî
nă în prezent, nu a găsit... 
timpul necesar. In orice 
caz, grinzile pășitoare sînt 
adaptabile perfect la con

dițiile Văii Jiului și exploa
tările miniere le așteaptă. 
Ce are de spus insă serviciul 
de resort din Centrala cărbu
nelui Petroșani ?

La F.S.H. Vulcan s-au 
proiectat și alte suban- 
samble și repere de o deose
bită importanță pentru mi
neritul Văii Jiului. Este 
vorba, în primul rînd, des
pre stâlpul hidraulic cu 
ventil protejat, care s-a 
dovedit deosebit de eficient 
mai ales pentru abatajele 
unde dislocarea cărbunelui 
se face prin pușcare. Un lot 
din acest produs se experi
mentează la mina Paroșeni, 
unde dă rezultate bune, dar 
nu a fost introdus încă în 
producția de serie. La Vul
can se tot experimentează 
două aparate de tractat și 
manipulat în subteran. 
Pentru stâlpul hidraulic a 
mai fost gîndit, un ghidaj 
pentru piston din mase plas
tice. Se experimentează la 
Lonea la un prim lot de 
stîlpi. Este apreciat ca fi
ind foarte util. Și lista ar 
mai putea continua.

O serie întreagă de utila
je, repere și dispozitive în
cercate și verificate în prac
tică așteaptă însă să treacă 
de stadiul experimentărilor. 
Utilitatea lor în practică 
s-a dovedit. Cel care le-au 
experimentat îșt dau per
fect de bine seama de rolul 
pe care acestea îl au în rea
lizarea planului de cărbune 
și diminuarea consumurilor 
specifice de metal. Se im
pune însă ca o necesitate 
intervenția promptă, recepti
vitatea față de nou din 
partea conducerii G. C. Pe
troșani, pentru ca minerii 
Văii Jiului să beneficieze 
într-adevăr de roadele gîn- 
dirii tehnice.
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Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

ia adunarea activului de partid 
al organizației județene Prahova

îmbunătățirile școlare și suportul 
lor educativ

(Urmare din pag. 1)ieștene, cu o înaltă capacitate tehnică, au putut ieși utilaje neterminate, nefinisate corespunzător, în speranța că asemenea lucrări vor fi executate meșteșugărește pe șantier. A- ceasta a fost cauza măsurilor— poate prea severe, dar care ar fi putut fi chiar mai severe— pe care le-am stabilit acolo. Această situație m-a determinat să vin ceva mai repede decît aveam de gînd la Ploiești. Am constatat cu satisfacție că, încă de a doua zi, comitetul județean, organizația de partid din uzină, ministerele au luat măsuri pentru a introduce ordine în producție, pentru a nu mai face posibilă repetarea unor asemenea stări de lucruri.Este necesar să înțelegem că dezvoltarea economiei noastre in ritm înalt, crearea în fiecare an a sute și sute de noi capacități de producție, în bună parte dotate cu utilaje produse în țară, impun răspunderi deosebite tuturor întreprinderilor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Trebuie înțeles că utilajele pe care le livrează întreprinderile noastre sînt 'chemate să asigure creșterea avuției naționale ; ele constituie proprietatea întregului popor. A admite lipsuri, a tolera defecțiuni cît de mici, înseamnă a aduce daune intereselor întregului nostru popor, creșterii avuției naționale, ridicării , bunăstării generale a națiunii socialiste. Iată de ce trebuie să fim foarte exigenți, să nu admitem nici un fel de defecțiuni în producția ce se execută în întreprinderile din România. Totodată, trebuie să ținem seama de faptul că țara noastră participă tot mai activ la diviziunea internațională a muncii, la cooperarea internațională. Este adevărat că utilajele românești se bucură de o apreciere bună pe plan mondial. Renume- le produselor noastre trebuie însă sporit. întărit. Nu vreau să repet ceea ce am mai spus de eîteva ori — și anume că nu,., putem realiza două feluri de. producție : tina pentru interior' și alta pentru exterior. întreaga producție trebuie să fie la același nivel tehnic, de aceeași calitate ! Aceasta este una din cerințelor obligatorii ale activității noastre economice ! 
(Aplauze puternice). Aceasta impune măsuri hot'ărîte pentru a pune capăt cu desăvîr- șire atitudinilor de tolerare a unor lipsuri și defecțiuni tehnice în livrarea unor utilaje și produse.

Mă refer acum nu numai la domeniul construcțiilor de mașini. In orice sector problema calității, a controlului de calitate, a răspunderii pentru calitate a fiecărui muncitor și inginer și a conducerii întreprinderii, constituie una din îndatoririle centrale, un obiectiv esențial al activității fiecărui colectiv, al fiecărei organizații de partid.
(Aplauze puternice)Din păcate, mai avem încă lipsuri în buna organizare â producției în întreprinderi, a fluxului tehnologic, în folosirea capacităților de producție, a mașinilor Trebuie să spunem ca unele dispozitive pe care le-am putea realiza și pe care chiar le-am făcut. într-o serie mică, în unele întreprinderi, nu 
le generalizăm în mod ferm, obligatoriu în toate unitățile. Din aceast'ă cauză. în unele întreprinderi se mai folosesc În-’S metode meșteșugărești de lucru. Unele întreprinderi de înaltă tehnicitate manifestă tendința de a fugi după lucrări ușoare.Să nu se supere tovarășii de la Uzinele „1 Mai", dar de doi ani ei trebuiau să scoată din producție remorcile — care se pot face și în alte părți — și să treacă Ia executarea utilajului chimic și a utilajului metalurgic necesar economiei naționale. Este. oare, aceasta o atitudine pătrunsă de Spirit de răspundere față de interesele generale ale economiei naționale, sau este fugă după soluții ușoare, după creșterea producției globale în detrimentul îndeplinirii programului de modernizare economică a patriei noastre ? Nu de producție globală avem nevoie ! Avem nevoie de utilaje de înaltă tehnicitate — și uzinele de înaltă tehnicitate trebuie puse’ să producă numai astfel de produse 1 Trebuie să mergem cu hotărîre pe această cale 1 Numai așa vom putea soluționa rapid sarcinile mari pe care le avem în domeniul modernizării industriei. (A- 
plauze puternice).Vorbim de specializarea în producție. Aceasta este O tendință pe plan internațional, o necesitate pentru realizarea unei producții moderne, cu e- ficiență economică sporită. Dar, în trei întreprinderi din județ se produc același fel de produse : într-un loc cu mijloace mai bune, într-altul cu mijloace mai meșteșugărești In acest fel nu se înfăptuiesc directivele Congresului al X- lea cu privire la specializarea î-, nroducție, la profilarea îri- hreprinderilor, la realizarea 

unei producții de înalt nivel tehnic și de sporită eficiență economică. Ministerele, comitetul județean de partid, întreprinderile, trebuie să renunțe la această concepție meșteșugărească, potrivit căreia fiecare își face totul la el în uzină. Trebuie să mergem hotărît pe calea specializării 1Ea sfîrșitul anului 1972 și începutul acestui an am hotărît ca încă o întreprindere din Ploiești, care aparținea Ministerului Transporturilor, să treacă la producția de utilaj chimic. Am înțeles atunci că această uzină se va integra cu uzina mai veche, cu U.Z.U.C.-ul, realizîndu-se o întreprindere unică. Constat astăzi că de fapt această unitate a fost organizată ca o întreprindere independentă, deși distanța dintre cele două uzine este de eîteva sute de metri. Trebuie asigurată integrarea lor organică, realizată o specializare completă, care să ducă la folosirea rațională a forțelor tehnice, a tuturor mijloacelor din dotare ! Am dat acest exemplu pentru că el este foarte elocvent; dar nu este singurul. Chiar aici, în județul Prahova, • în care sînt multe întreprinderi republicane, cu capacități de producție foarte dezvoltate, cu cadre competente, datorită ne- organizării corespunzătoare a specializării și profilării nu este folosit la maximum potențialul existent.Acestea sînt probleme a- supra cărora activul de partid, comitetul județean, împreună cu conducerile întreprinderilor, cu toți oamenii muncii trebuie să reflecteze, acțio- nînd pentru găsirea căilor de soluționare rapidă. In aceasta privință și ministerele au răspunderi, sarcini și obligații mari — și despre ele s-a discutat recent cu conducerile acestora — urmînd să se treacă neîntârziat la soluționarea problemelor. Paralel cu ceea ce trebuie să facă ministerele, organizația județeană, activul de partid, oamenii muncii -țț care au o. înaltă răspundere în conducerea procesului de producție, a întregii activități — trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea sarcinilor puse de partid.Nesoluționarea deplină a u- nor asemenea probleme în întreprinderile din județul Prahova face ca aportul oamenilor muncii din județ la. înfăptuirea programului de înflorire generală a țării să nu fie pe măsura posibilităților, a capacităților de producție de care dispun. Trebuie să vă spun deschis convingerea mea, că județul Prahova poate realiza printr-o mai bună organizare și folosire a capacităților și forțelor de care dispune, o producție superioară celei ce va fi obținută în acest an. 
(Aplauze puternice).Se pune pe dropt cuvînt întrebarea : De ce se manifestă asemenea neajunsuri ? Fără a scuza în vreun fel conducerile ministerelor — cu care am discutat recent — cred că multe din neajunsuri -se da- toresc modului în care este condusă activitatea _ e- conomico-socială de către organele de partid din județ. Este bine știut că au fost create, atît la nivelul județului cît și în întreprinderi, organe însărcinate tocmai cu înfăptuirea măsurilor de asigurare a calității, de efectuare a controlului, pentru a se împiedica ieșirea pe porțile fabricii a oricăror produse care nu corespund normelor de calitate stabilite. Un tovarăș de Ia Uzina de îngrășăminte s-a plîns da întreprinderile din București. Să știți că întreprinderi din numeroase județe se plîng, la rîndul lor, de întreprinderile din Ploiești pentru faptul că nu le livrează la timp utilajele. Aceasta impune comitetului județean Prahova — ca de altfel și celorlalte comitete județene de partid — să analizeze măsurile ce trebuie luate pentru ca utilajele să se realizeze și să fie livrate la timp și de bună calitate. Ploieștiul are datorii restante la livrare eîteva mii de tone de utilaj chimic, cî- teva mii de tone la utilaj metalurgic, eîteva instalații de foraj — ca să mă refer numai la acest sector al construcțiilor de mașini.Aceasta impune să se analizeze cu toată răspunderea neajunsurile și rămînerile în urmă, să se asigure înfăptuirea în cele mai bune condițiuni a sarcinilor planului cincinal, a prevederilor pe acest an, în toate domeniile de activitate.Apreciez că oamenii muncii, întreprinderile, organizațiile de partid din Ploiești dispun de tot ce este necesar pentru lichidarea rapidă a acestor defecțiuni, pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condițiuni a întregii activități. Consider că poate fi realizată în întregime cantitatea de utilaj în restanță, printr-o bună organizare a muncii, prin mecanizarea corespunzătoare a lucrărilor, prin introducerea unor metode moderne de activitate în întreprinderi. (Aplauze puternice).

In discuțiile purtate la U.Z.U.C., unii, tovarăși au încercat să justifice situația negativă și să' demonstreze că nu realizează întreaga producție pentru că au trecut la fabricarea unor produse de tehnicitate mai înaltă. Noi nu avem nevoie de justificări! Avem nevoie de măsuri concrete, de unire a tuturor eforturilor din fiecare întreprindere, din toată întreprinderile județului, pentru îndeplinirea planului în întregime, la toți indicatorii. (Aplauze prelun
gite).Este necesar să se acorde mai multă atenție felului in care își desfășoară activitatea conducerile întreprinderilor, comitetele oamenilor muncii, adunările generale. Trebuie să sc analizeze modul în care organizațiile de partid își îndeplinesc rolul de a uni eforturile tuturor oamenilor muncii din întreprinderile respective. Fără îndoială că una din cauzele neajunsurilor manifestate este și existența unor defecțiuni în munca de conducere, în activitatea organelor de conducere din întreprinderi, în munca organelor de control de calitate, precum și în activitatea unor organizații de partid. La U.Z.U.C., spre e- xemplu, există o organizație de partid puternică ; comuniștii nu trebuiau să admită ieșirea din fabrică a unor utilaje nefinisate corespunzător și verificate, trebuiau să lupte .pentru o calitate cît mai înalta a produselor.Aceasta demonstrează necesitatea de a se acționa cu mai multă fermitate pentru îmbunătățirea conducerii activității economice, pentru creșterea ^răspunderii comitetelor de conducere, a adunărilor generale, ca organe colective de conducere a întreprinderilor, în fața cărora conducerile administrative trebuie să prezinte dări de seamă. Comitetele oamenilor muncii și adunările generale trebuie să exercite un control activ asupra desfășurării întregii activități Tocmai, pornind de la dubla calitate a oamenilor muncii ■— de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, ai întregii avuții naționale — trebuie acționat pentru creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în întreaga activitate din fiecare întreprindere. Participarea lor la conducerea tuturor domeniilor de activitate este o necesitate imperioasă, o latură esențială nu numai a democrației în general, ci și a înfăptuirii cu succes a programului de înflorire a patriei noastre, în noul stadiu al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, al creării condițiilor pentru trecerea spre comunism. (Aplauze).Trebuie să acordăm mai multă atenție felului în care organizațiile de partid își îndeplinesc rolul și răspunderea.* După cum știți, Congresul al X-lea, Conferința Națională au acordat o mare atenție creșterii rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Mersul înainte al societății noastre, democrația socialistă, participarea activă a maselor largi populare la conducerea întregii activități, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a statului nostru presupun intensificarea activității comuniștilor, a fiecărei organizații de partid. In fiecare sector, partidul trebuie să e- xercite o influență tot mai rodnică în unirea eforturilor maselor de oameni .ai muncii, în ridicarea nivelului lor de conștiință, a calificării lor profesionale, în participarea organizată, conștientă a maselor la conducerea întreprinderilor. De felul cum organizațiile de partid vor ști să-și îndeplinească rolul care le revine în fiecare întreprindere și instituție depinde, pînă la urmă, creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. (Aplauze pu
ternice).Este necesar să dăm mai multă atenție perfecționării organizării muncii, repartizării forțelor de care dispunem, în sectoarele hotărîtoare, atît în întreprinderi, cît și pO plan județean. Mă refer atît la forțele tehnice, de specialiști, cît și la forțele politice. Astfel vom putea cuprinde și îndruma în mod corespunzător toate domeniile de activitate, asi- gurînd mersul armonios înainte al întregii societăți. Nu trebuie să admitem riicl o ră- mînere în urmă într-un sector sau altul, pentru că aceasta influențează negativ asupra întregii noastre dezvoltări. Buna organizare a muncii, repartizarea corespunzătoare a forțelor constituie una din problemele esențiale ale înfăptuirii cu succes de către fiecare organizație de partid, de către comitetul județean de partid Prahova a sarcinilor de răspundere ce le stau în față. 
(Aplauze puternice).Trebuie să acordăm mai multă atenție creșterii răspunderii în muncă și exigenței față de felul în care fiecare, la locul său, își îndeplinește atribuțiunile încredințate. 

Nu trebuie să trecem peste nici o lipsă! Să nu fim îngăduitori cu lipsurile, cu greșelile ! Tolerarea lipsurilor nu este o atitudine comunistă, nu reprezintă o manifestare a u- manismului, așa cum în mod greșit înțeleg, poate, unii. Dimpotrivă aceasta aduce prejudicii societății, intereselor oamenilor muncii, dăunează activității partidului nostru, construcției socialiste. Trebuie intransigență față de lipsuri, față de greșeli, exigență față de cei puși să îndeplinească anumite atribuții ! Numai așa vom ajuta pe fiecare să muncească mai bine, să-și facă datoria față de partid, față de popor, față de propria sa conștiință, să-și aducă contribuția la mersul înainte al societății socialiste românești. (Aplauze puternice).Este necesar să ne ocupăm mai mult de întărirea spiritului de disciplină în muncă. Sînt încă numeroase deficiențe în acest domeniu. Există și manifestări de automulțumire. Unii, bazîndu-se pe rezultatele bune obținute, cred că își pot permite să comită anumite indiscipline, să-și neglijeze îndatoririle. Trebuie să punem capăt cu desăvîrșire acestor manifestări negative, să luăm atitudine fermă pentru întărirea disciplinei în toate domeniile de activitate! A- ceasta constituie o cerință o- bligatorie pentru buna desfășurare a întregii noastre activități.Trebuie să întărim controlul economic, controlul obștesc, controlul muncitoresc, controlul de partid în toate domeniile de activitate. Controlul este o latură de importanță deosebită a conducerii vieții economice și sociale. Realizarea în bune condițiuni și la timp a controlului, urmat de măsuri de lichidare a lipsurilor, asigură bunul mers al activității, descătușează puternic energiile creatoare în toate sectoarele, asigură succesul în înfăptuirea sarcinilor construcției socialiste.Tot ceea ce înfăptuim este realizat de oameni. Unele neajunsuri se datoresc deficiențelor în nivelul profesional și tehnic și în nivelul politic al unor cadre, al unor activități, al unor oameni ai muncii. Am realizat multe în domeniul ridicării pregătirii cadrelor, desfășurăm o activitate susținută, cu rezultate bune, în această privință. Dar mai e- xistă în acest domeniu lipsuri serioase. Ritmul rapid în care se dezvoltă întreaga noastră activitate economică și socială cere măsuri energice în domeniul pregătirii cadrelor — începînd de la muncitorii calificați pînă la cadrele de conducere. Totodată, se impune o preocupare continuă din partea fiecăruia pentru ridicarea nivelului de cunoștințe, voință de a studia, de a învăța.Nimeni nu trebuie să considere că dacă a absolvit o facultate, dacă a terminat o școală de partid, dacă este activist într-un organ de partid sau în conducerea unei întreprinderi, este absolvit de datoria de a învăța. Dimpotrivă, faptul că partidul, statul, clasa muncitoare i-a încredințat unui om anumite sarcini, anumite îndatoriri, îi impune obligații și mai mari de a învăța, pentru a-și putea îndeplini în cele mai bune condițiuni atribuțiile ce-i revin.Va trebui să ne ocupăm mai serios de îndeplinirea hotărî- rilor Comitetului Central privind dezvoltarea cursurilor și școlilor de perfecționare a pregătirii politice și ideologice, profesionale și de cultură generală a cadrelor de partid și de stat, a oamenilor muncii, preocupîndu-ne în mod deosebit de calitatea acestora. Aș putea spune că problema ridicării nivelului general de cunoștințe — profesional, politic, cultural — constituie una din cerințele de importanță fundamentală pentru înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. A- ceastă societate noi o concepem nu numai dezvoltată din punct de vedere economic, dar și în stare să asigure ca omul să fie stăpîn pe tot ceea ce se realizează, să participe activ la întreaga activitate politico-socială. Oamenii muncii trebuie să aibe o înaltă conștiință socialistă, să facă totul și să pună totul în slujba poporului, a cauzei socialismului și comunismului! (Aplauze puternice).Este necesar să acordăm o atenție sporită problemelor muncii educative. Am elaborat, la plenara din 1971, un program de educație, de afirmare a eticii și echității socialiste, și trebuie să ne conducem în fapt, în întreaga activitate, după aceste principii In această direcție, consider că trebuie să facem mai mult decît ani făcut pînă acunj. Lipsurile la care m-am referit, de pildă, nu s-ar fi putut întâmpla dacă activitatea politică și ideologică de la U.Z.U.C. ar fi fost corespunzătoare, dacă oamenii ar fi înțeles mai bine ce prejudicii grave își a

duc lor înșiși prin neglijențele manifestate. Iată, de ce este necesar ca, analizînd problemele îndeplinirii sarcinilor aconomice, să ne gîndim la toate sectoarele activității' noastre de conducere a societății. Ele constituie un tot u- nitar și numai împletirea lor armonioasă, desfășurarea în bune condițiuni atît a activității politice și educative, cît și a producției, poate asigura înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea.Creșterea rolului conducător al partidului — necesitate o- bicctivă a mersului nostru înainte — presupune o activitate întensă, combativă și o îndrumare de zi cu zi și ceas de ceas, a tuturor domeniilor de activitate. Comuniștii trebuie sc acționeze ca forța cea mai înaintată a societății, ca oamenii cei mai conștienți, u nind eforturile tuturor oamenilor muncii într-o singură direcție — înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru comunist ! (Aplauze puternice).Este cunoscut că întregul nostru popor aprobă și înfăptuiește neabătut politica mar- xist-leninistă a partidului. Pornind de aici este necesar Ca organizațiile de partid, toate organele de partid, să depună o activitate și mai intensă, astfel ca această politică justă, ce corespunde pe deplin intereselor națiunii noastre socialiste, să fie realizată în cît mai bune condițiuni. In felul acesta vor asigura mersul tot mai ferm înainte al țării noastre, progresul ei rapid pe calea civilizației, făurirea bunăstării și fericirii întregului popor. (Vii aplauze).Criticile pe care le-am -făcut, problemele asupra cărora am insistat, trebuie să constituie preocupări de prim ordin ale comitetului județean, ale activului de partid ,ale tuturor comuniștilor. Cunosc bine organizația de partid din Ploiești, știu că are rezultate bune în activitatea sa. Nu mă refer la trecut, ci la activitatea de astăzi, a organizației. Este o organizație puternică, comuniștii înfăptuiesc cu e- lan și abnegație îndatoririle lor. De aceea am deplina încredere că întreaga organizație de partid județeană, toți membrii partidului nostru din județul Prahova vor acționa cu fermitate, unind în jurul lor colectivele oamenilor muncii pentru a înfăptui cu succes îndatoririle ce le revin. In felul acesta organizația dumneavoastră de partid va aduce O contribuție tot mai prețioasă la înfăptuirea programului general de dezvoltare a țării noastre. (Aplauze puter
nice).Avem în Ploiești un activ de partid bun, numeros. Aici se află doar o parte a acestui activ; există însă un activ larg în organizațiile municipale, orășenești, în organizațiile comunale, din întreprinderi, care reprezintă o forță uriașă și pe care comitetul județean trebuie să se sprijine continuu. Este necesară sfătuirea permanetă cu activul de partid, participarea lui activă la elaborarea tuturor măsurilor de care depinde înfăptuirea în bune condițiuni a hotărîrilor partidului și statului. Trebuie să ne eonsfătuim cu activul de partid, în primul rînd atunci cînd analizăm cum să înfăptuim hotărîrile și nu numai atunci cînd apar neajunsuri. Dacă vom acționa în acest spirit, mobilizînd e- forturile uriașe ale activului de partid vom evita o serie de lipsuri și greșeli, vom găsi și căile realizării în bune condițiuni a politicii partidului. Cunosc bine activul de partid din Ploiești și sînt convins că el va acționa cu toată hotărî- rea pentru ridicarea la un nivel și mai înalt a activității economice și politice din județul dumneavoastră. (Aplauze 
puternice, prelungite).In Prahova există, de asemenea, un comitet județean de partid bun, activiști buni, care acționează cu hotărîre pentru îndeplinirea sarcinilor. Sînt convins că, trăgînd toate învățămintele din neajunsuri, unind eforturile activului, ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, comitetul județean de partid își va îndeplini cu succes sarcinile trasate de Comitetul Central, propriile hotărîri ale organizației de partid Prahova. (A- 
plauze puternice, prelungite).Cu convingerea că dispunem de tot ceea ce este necesar pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor trasate de Congresul al X-lea. pentru creșterea contribuției oamenilor muncii din Ploiești la înfăptuirea cincinalului înainte de termen, la ridicarea generală a țării noastre, la succesele întregului popor, urez comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Ploiești și din județul Prahova noi și noi succese, multă sănătate și multă fericire !

(Aplauze puternice, urale ; 
Se ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Amenajarea unor spații care să permită aplicarea metodelor moderne de învățământ este una dintre principalele preocupări existente în școli. In acest fel sînt create laboratoarele și cabinetele școlare. ateliere și diverse alte lucrări de mare interes, în viața acestor instituții.Lucrări de această natură au Joc acum la Școala generală nr. 2 din Petrila unde e- forturile au fost concentrate •asupra amenajării curții și a terenului de sport. Și, cum e și firesc, o mare contribuție a fost a înșiși elevilor.— Din albia Jiului — ne spunea profesorul Mihai Ni- 
culescu, director al școlii, în timp ce observam modul cum este pavată curtea — elevii, împreună cu cadrele didactice, au recuperat 110 mc de piatră. Sectorul E.G.C. Petrila a dovedit înțelegere și ne-a sprijinit în lucrările de pava- re propriu-zisă. Intr-un timp cît mai scurt vom asfalta și terenul de sport, ultimă eta-

La 
înfrumusețarea 

orașuluiRecenta sesiune, a Consiliului popular al orașului Petrila care a analizat stadiul de realizare a lucrărilor ce se execută prin activități voluntar-patriotice a- le cetățenilor orașului a relevat un bilanț pozitiv. Angajamentul asumat inițial a fost depășit, realizîndu-se suplimentar lucrări în valoare de 500 000 lei, valoare care va fi majorată substanțial în cursul trimestrului IV. Printre obiectivele realizate se pot enumera cei 80 000 mp de străzi și trotuare curățite, zecile de kilometri de drumuri comunale și podețele reparate, plantarea a I 500 de pomi ornamentali și a peste 15 000 bucăți de flori în diferite cartiere și străzi, lucrările de îndiguire și ta- luzări ale malului jiului etc.
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Alpînîștii din cadrul echipei C.F.R. Petroșani, vicecampi- oni ai țării în anul trecut, s-au reîntors recent ,de la o competiție de anvergură, disputată în masivul Bucegi, în Abruptul prahovean, pe un traseu de gradul 5 B (dificultate mare) și anume de la campionatele universitare — etapa a II-a, contînd și pentru campionatele republicane pentru tineret.Cei 5 apliniști din Petroșani 
(Viorel Țandea, Ion Sin. 
Gheorghe Lupuțan, Sabin Vă- 
soi, sub conducerea antrenorului lor, tânărul inginer Va- 
sile Cojocaru) au fost la... înălțime. Avînd parteneri de întrecere cățărători experimentați din echipele universităților din Brașov, Timișoara, Cluj cît de la I.P.G.G. București, Grivița roșie București,

Popicarii de la jiul au cucerit 
toate titlurileIn zilele de 13 și 14 octombrie, arena de popice Jiul din Petrila a găzduit etapa județeană a campionatulu republican individual și perechi juniori și seniori, Ia care au participat cei mai buni jucători din orașele cu tradiție în acest sport din județul Hunedoara.Municipiul Petroșani a fost reprezentat cu mult succes de către un număr de 12 sportivi, din care opt aparținînd echipei divizionare Jiul Petrila, a căror comportare a fost excelentă, ei cucerind toate cele patru titluri puse în joc, iar cinci j'ucători s-au calificat pentru etapa finală. In prima zi de întreceri, toți, concurenții (juniori și seniori) s-au întrecut în proba individuală, unde fiecare a lansat 

pă a lucrărilor de amenajare din jurul școlii.Faptul că elevii au strîns o atît de mare cantitate de piatră și au efectuat lucrările pregătitoare trebuie apreciat dintr-o dublă perspectivă: prin aceea a efortului de auto- idotare ; a doua, că s-a realizat, implicit, o latură mult mai importantă a învățămîntului, anume aspectul educativ al în
Ne angajăm să evităm
situațiile cu... goluriPe marginea ariticolului 

„Goluri nedorite în aprovizi
onarea cu pîine", conducerea Fabricii de inorărit și panificație Petroșani ne răspunde următoarele : „Intr-adevăr,
în luna septembrie am avut 
o serie de greutăți în aprovi
zionarea populației din ora
șul Vulcan cu franzele de 

0,750 kg. întreaga lună sep
tembrie, comenzile de pîine 
din unitățile Văii Jiului au 
fost mari. In Vulcan, avem o 

• L" ■ • > • ***•«•<• -•
.

Pe urmele semnalelor 
r critice ale ziarului

secție cu o capacitate de 7 
tone pîine pe 24 de ore. De
și secția a funcționat conti
nuu, la întreaga capacitate, 
nu a putut onora integral co
menzile. Am fost obligați, 
deci, să trimitem pîine de la 
Petroșani în fiecare zi. Dar, 
întrucît și în Petroșani au 
fost comenzile foarte mari, 
au fost zile cînd eram obli
gați de împrejurări să fabri
căm mai puțină franzelă 
pentru a putea fabrica sorti
mentele de bază de pîine (de 
2 kg), spre a nu crea goluri 
de pîine în magazine (creind, 
astfel, goluri de alt gen — 
n.r.).

Odată cu micșorarea co
menzilor, noi am fabricat în 
continuare franzele. Totoda
tă, trebuie să arătăm că nu 
au existat neînțelegeri în
tre cele două secții, respec
tiv între cele din Vulcan și

Alpiniștii la... înălțimeSănătatea București și Torpedo Zărnești, alpiniștii petro- șăneni au avut o evoluție meritorie, reușind să ,se claseze pe locul 4, la individual.îmbucurător este faptul că aceste rezultate au fost obținute în condițiile cînd echipa este formată din sportivi tineri, unii chiar începători, dar care au dovedit reale aptitudini pentru acest fascinant sport al înălțimilor, al curajului și voinței, fapt ce lasă să se întrevadă posibilitatea ocupării unui loc fruntaș în viitor între așii ascensiunilor pe pereții abrupți ai masivelor carpatine.Concomitent cu pregătirile pentru participarea la următoarele etape de calificare (alpiniștii din municipiul nostru antrenîndu-so la cheile Tău, pe pereții calcaroși ai

200 bile mixte. In întrecerea juniorilor, Victor Miclea (Jiul Petrila), cu 871 p. d., se detașează net de partenerii de concurs. La seniori, Mihai Torok (Jiul Petrila), dovedind 0 bună precizie în lansare, reușește o frumoasă performanță — 961 p. d. Rezultate bune mai obțin și ceilalți seniori din municipiul nostru, în mod special deta- șîndu-se Ion Biciușcă, cu 889 p. d., Ladislav Szabo — 836 p. d., ambii de la Jiul și Gheorghe Fiilop, cu 842 p.d., de la Constructorul minier Petroșani.După întrecerile celei de a doua zi de concurs, clasamentele finale au fost următoarele : individual juniori: 1. Victor Miclea — 1685 p. d. (871 + 814); 2. Ion Popa — 1659 
p. d. (825 ffi 834), ambii de Ia 

tregii activități. Elevii mun cese pentru că sînt atașați a feciiv de școala lor în care li se cultivă dragostea și respectul pentru muncă, prin intermediul muncii. Tot ce s-a realizat la Școala generală nr. 2 din Petrila se sprijină pe acest fundament trainic — munca do educație, la clasă și în a- fara ei.
Ts.

Petroșani și nu este vorba d 
lucru „sectar".

Intrucît avem prevăzut î> 
programul de măsuri corn 
truirea în incinta unității d 
la Petroșani a unui cuptor 
destinat produselor de fran- 
zelărie, considerăm că în vi
itorul apropiat se va putea 
asigura o cantitate mai mare 
de asemenea produse.

Vă mulțumim de ajutorul 
acordat și ne angajăm să evi
tăm pe viitor situații ca cele 

1

arătate în articol", (semnează : director, C. Guran și tehnician C.T.C., B. Fuchs).

S-a remediat...Referitor la articolul 
„Toamna cu ploile sale" (apărut în „Steagul roșu" nr. 7430 din 23 septembrie a.c.), conducerea E.G.C. Petroșani ne comunică : „In urma sesizării, 
ne-am deplasat Ia fața locu
lui, în str. Independenței — 
Petroșani, unde am constatat 
că defecțiunea era după că
minul de apometru, deci pe 
instalația interioară. Tovară
șul Aron Bursescu, împuter
nicitul Asociației de locatari 
nr. 1 Aeroport, s-a convins 
că într-adevăr defecțiunea 
era pe instalația interioară, a 
anunțat o echipă a E.G.L.- 
ului și în cele din urmă to
tul s-a remediat..."

Roșiei și Peșterii Bolii), îng. Vasile Cojocaru șe preocupă și pentru efectuarea antrenamentelor specifice unui alt gen de activitate sportivă în munți — cu profunde semnificații umane — și anume pentru echipa de „Salvamont", din care mai fac parte și alțî doi pasionați ai munților : dr. Nicolae Marian și Dumitru Bîrlida, cunoscut schior.Deci cum s-ar spune, activitatea alpiniștilor din Petroșani este de două ori la... altitudine. Le dorim ascensiuni cît mai bune și în competițiile în care reprezintă municipiul nostru să nu dezmintă tradiția bunelor evoluții ale echipei avute anterior. Cu pasul sigur, un urcuș cît mai sus !
I. ȚABREA

Jiul Petrila ; 3. Oscar Berki 790 p. d., de la Utilajul Petroșani. Individual seniori : 1. Mihai Torok — 1880 p. d. (961 4- 919) ; 2. Ion Bciușcă — 1798 p. d. (889 + 909) ; 3. Eugen Ghircis — 1700 p. d. (826 +874) ; 4. Ladislav Szabo — 1700 p.d. (836 + 864). toți de la Jiul Petrila. In proba de 
perechi, primele locuri au revenit tot popicarilor petrileni, respectiv Ion Popa + Victor Miclea, la juniori și Ion Biciușcă + Eugen Ghircis, la seniori.La reușita competiției un substanțial sprijin l-a acordat asociația sportivă Jiu’ Petrila, care a asigurat baza sportivă ca și materialul de joc în cele mai perfecte condiții.

S. BĂLOI
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Dezbaterile Adunării
Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 18 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : In Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale continuă dezbaterile pe marginea proiectului de convenție privind prevenirea și pedepsirea crimelor comise împotriva agenților diplomatici și a altor persoane care se bucură de protecție internațională. Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre în Comitet a arătat că România se pronunță pentru adoptarea, prin consens, a unui instrument juridic, ale cărui dispoziții să țină seama de interesele tuturor statelor. In consecință, a arătat el, delegația română se alătură eforturilor altor membri ai Comitetului, vizînd elaborarea unui text general acceptabil al proiectului de convenție supus dezbaterii adăugind că a- cest text trebuie să fie cît mai complet posibil, acoperind toate faptele ilicite :ndreptate împotriva vieții, integrității fizice, sănătății, libertății sau demnității reprezentanților statelor străine, ca și a oricărei alte persoane avînd dreptul la o protecție specială.NAȚIUNILE UNITE 18 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : In comitetul pentru probleme politice și de securitate al A-

întrevederi ale tovarășului 
George Macovescu cu reprezentanții 

permanent! ai Franței si Angliei 
’ la 0. N. U.NAȚIUNILE UNITE 18 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, șeful delegației țârii noastre la lucrările celei de-a 28-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. a avut o întrevedere cu ambasadorul L. de Guirin- gaud, reprezentantul permanent al Franței la O.N.U.In cadrul convorbirii, au fost abordate o. serie de probleme internaționale de interes comun, printre care situația din Orientul Apropiat și necesitatea încetării ostilităților militare ; s-a subliniat' totodată imperativul soluționării conflictului din zonă pe baza prevederilor rezoluției

FILME
VINERI, 19 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Parașutiștii ; Republica : Povestirile Beatricei Potter ; PETRILA : Misterul din insula Balffe ; LONEA 
— Minerul : Ceața ; ANI- 
NOASA: Copiii mării; VUL
CAN : Drumul spre vest ; 
LUPENî — Cultural: Urmărire la Amsterdam ; Munci
toresc : Micul om mare ; U- 
RlCANI : Veronica.

T V9,00 Curs de limbă franceză. Lecția 64 (reluare).9,30 Curs de limbă rusă. Lecția 63 (reluare).10.00 Telex. 

dunării Generale a O.N.U. se desfășoară, în prezent, dezbateri referitoare la utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a teritoriilor submarine și a subsolului lor din marea liberă, dincolo de limitele actualei jurisdicții naționale, exploatarea resurselor lor în interesul umanității și convocarea unei conferințe asupra dreptului mării. Principalul document de lucru al Comitetului este raportul Întocmit de Comitetul pentru utilizarea pașnică a teritoriilor submarine dincolo de limitele jurisdicției naționale — o amplă lucrare în șase volume, care reflectă punctele de vedere ale celor 91 de state membre, precum și progresul acțiunilor cu caracter pregătitor întreprins în vederea convocării, anul viitor, a celei de-a treia Conferințe a Națiunilor Unite asupra Dreptului mării.NEW YORK 18 (Agerpres). — întrunită în ședință plenară, Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît, miercuri seara, înscrierea pe agenda actualei sesiuni a punctului intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei la Națiunile Uni- te“. Cererea de includere pe ordinea de zi a acestui punct a fost prezentată de un grup de 32 state, între care și România.

Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.George Macovescu s-a în- tîlnit, apoi, cu ambasadorul Donald Maitland, reprezentantul permanent ai Marii Britanii la Națiunile Unite. S-a procedat la un schimb de vederi asupra unora dintre cele mai importante puncte ale agendei sesiunii Adunării Generale, între care situația din Orientul Apropiat, necesitatea concentrării tuturor eforturilor diplomatice internaționale pentru prevenirea escaladării și extinderii ostilităților militare și instaurarea unei păci durabile în această regiune a lumii, prin ajungerea la o soluție general acceptabilă prin care să fie garantat dreptul la existența liberă și suverană a tuturor statelor din OrientulApropiat.

10,05 Avanpremieră.10,10 Album coral.10.20 Teleobiectiv.10,35 Publicitate.10,40 Virstele peliculei. Magazin bilunar de cultură cinematografică.12,00 Telejurnal.16,00—17,00 Teleșcoală Fizică : Mișcarea de rotație. Geografie (anul IV) : Munții Apuseni. Istoria României : E- nigmele de la Adamclisi.17.30 Curs de limbă engleză. Lecția 62.18,00 Telex.18,05 Tragerea Loto.18,15 La volan. ■18.30 Stadion.18,5Q Revista economică TV.19.20 1001 de seri. Motanul pedepsit.19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI MILITARE
DIN ORIENTUL APROPIAT

LUCRĂRILE SESIUNII 
E.C.O.S.O.C.CAIRO 18 (Agerpres). — Intr-un comunicat egiptean dat publicității la postul de radio Cairo, se arată că luptele violente care au început, miercuri dimineața, continuă să se desfășoare în sectorul central al Sinaiului, între blindatele e- giptene și cele israeliene. Forțele egiptene, sprijinite intens de aviație, au- provocat trupelor israeliene pierderi grele în tancuri și transportoare blindate. „Contraofensiva is- raeliană, se arată în comunicat, a fost respinsă de forțele egiptene, care au înregistrat succese în toate ciocnirile ce au avut loc în sectorul sudic al Sinaiului". In prezent, arată comunicatul militar, forțele e- giptene încercuiesc unitățile israeliene care au încercat să se infiltreze pe malul de vest al Canalului de Suez.In luptele aeriene, aviația egipteană a doborît 12 avioane și 5 elicoptere și au fost capturați patru piloți israeli- eni. Forțele navale egiptene au răspuns atacului lansat de vase militare israeliene scu- fundînd o vedetă inamică.Purtătorul de cuvînt militar egiptean, Ezzeddin Mokhtar, a afirmat, potrivit agențiilor de presă, că forțele egiptene au pătruns ..pe o adîncime de 12 pînă la 15 kilometri în interiorul Sinaiului. Ele continuă să execute misiunile încredințate".

★DAMASC 18 (Agerpres). — Un comunicat militar, dat publicității la Damasc, informează că forțele sirie
Rezoluția adoptată de Consiliul 

ministerial al Organizației țărilor 
arabe exportatoare de petrolKUWEIT 18 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Organizației țărilor arabe exportatoare de petrol (AOPEC), reunit în ședință extraordinară în capitala kuweitiană. la cererea țării gazdă, a dat

20,00 Cîntecul săptămînii. 20,05 Panoramic științific.20,30 Publicitate.20,35 Film artistic. O fată drăguță. Premieră pe țară.22.05 Muzică ușoară.22,15 24 de ore.
VREMEAValorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani 21 grade ; Paring 13 grade.Minimele : Petroșani 9 grade ; Paring 6 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme închisă cu cer mai mult acoperit. Temporar se vor semnala ploi slabe. Vînt slab din sud. 

ne au lansat, în noapt'ea de miercuri spre joi, un atac împotriva pozițiilor deținute de forțele israeliene în sectoarele de nord și de sud ale frontului, distrugînd 14 tancuri inamice, două care blindate, un depozit de muniție, trei amplasamente de artilerie precum și o bază de rachete.Joi dimineața — a anunțat un purtător de cuvînt militar sirian forțele israeliene au lansat un atac a- supra pozițiilor siriene din sectorul de nord. In cursul luptelor au fost distruse șapte -tancuri israeliene.La acțiunile inițiate de forțele siriene pe frontul înălțimilor Golan au participat, efectiv, trupele iorda- niene dislocate în Siria. Postul de radio Amman a precizat că forțele terestre iorda- niene, sprijinite de aviația siriană de vînătoare și bombardament, au lansat un atac împotriva pozițiilor israeliene de blindate și de artilerie.Făcînd bilanțul acțiunilor militare care au avut loc miercuri, comunicatele militare date publicității la Damasc menționează că forțele terestre siriene au distrus în total, 40 de tancuri, 30 de vehicule militare de diferite tipuri, patru baterii de artilerie și trei poziții de rachete israeliene. Avioane de vînătoare și unitățile apărării antiaeriene siriene au doborît cinci avioane israeliene în zona de coastă și au zădărnicit tentativa aparatelor inamice de a bombarda portul Latakia, precum și o serie 

publicității o rezoluție în care se arată că cele ii state membre au hotărît să-și reducă progresiv, cu 5 la sută lunar, producția de petrol, luînd ca etalon producția pe luna septembrie a.c. Consiliul ministerial al AOPEC a hotărît, de asemenea, să mențină exporturile arabe de petrol spre țările care susțin cauza popoarelor arabe. Președintele reuniunii, ministrul algerian al industriei, Belaid Abdel Salam, a declarat că, în cazul intervenirii unui a- cord de încetare a focului, țările membre ale AOPEC urmează să-și reconsidere ho- tărîrea.
----  «----

Congresul 
Sindical 
MondialSOFIA 18 (Agerpres). — In cea de-a patra zi, lucrările celui de-al VlII-lea Congres Sindical Mondial s-au desfășurat pe comisii.Membrii delegației Uniunii Generale a Sindicatelor din România au participat activ la lucrările tuturor comisiilor.De asemenea, delegația română a avut, în aceste zile, convorbiri cu delegații ale Centralelor sindicale prezente la congres. 

de .obiective civile din orașul Tartous și din alte regiuni a- le țării.
★TEL AVlV 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian a anunțat că, în tot cursul zilei de joi, au avut loc lupte violente de blindate în sectorul central al Canalului de Suez. Artileria și aviația sprijină forțele de blindate israeliene, atacînd, îndeosebi, rampele egiptene de lansare a rachetelor sol-aer.Totodată, surse oficiale israeliene anunță că forța specială de tip comando care a traversat marți Canalul de Suez continuă să se afle în spatele liniilor egiptene, pe malul occidental al canalului, și să acționeze împotriva unor poziții și baze de rachete, primind noi întăriri.Un purtător de cuvînt al armatei israeliene informează, de asemenea, că în cursul nopții de miercuri spre joi unități navale au bombardat instalații și obiective militare în zona Port Said, precum și în a- propiere de Ras Zaafrana.In cursul contraatacurilor lansate de unități israeliene au fost distruse, miercuri, pe frontul din Sinai, peste 90 de tancuri egiptene. Forțele aeriene israeliene au doborît zece avioane egiptene. In cursul zilei de joi, comunicatele militare israeliene anunțau dobo- rîrea a două avioane și a două elicoptere, precum și distrugerea a aproximativ 110 tancuri egiptene.Citind un purtător de cuvînt militar, postul de radio Tel Aviv a dezmințit că forțele israeliene ar fi fost implicate în acțiunea de sabotare a liniilor de comunicație submarine Beirut — Alexandria și Beirut — Marsilia.Pe frontul din zona înălțimilor Golan. în cursul raidurilor întreprinse miercuri dc aparatele israeliene, au fost doborîte cinci avioane siriene.

IRAK. Vedete panoramică din piața AI tahrir din Bagdad, una din cele mai mari 
piețe ale orașului unde va fi construit un mare tunel deschis traficului auto care va cu
prinde și un număr de 60 de magazine. Accesul publicului se va face cu ajutorul a 6 li
nii de scări electrice.

NAȚIUNILE UNITE 18. — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : In continuarea lucrărilor actualei sale sesiuni, Consiliul economic și social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a audiat raportul Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), prezentat de directorul general -al acestui organism. Johanes Witteveen, precum și intervenți’le reprezentanților unor state pe marginea acestui document.Făcînd o scurtă retrospectivă asupra recentei evoluții a economiei mondiale, pe baza aprecierilor din raportul F.M.I., Johanes Witteveen, a subliniat că, după o perioadă de încetinire sau stagnare, din ultimii doi ani, activitatea economică s-a intensificat începînd din 1972. Producția totală a sporit în acest an în țările dezvoltate, în medie cu 5,5 la
CHILE

Adepții Unității Populare 
continuă să fie ținta 

acțiunilor represive ale 
juntei militareSANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — Politica economică a juntei militare se repercutează negativ asupra nivelului de viață al maselor largi populare — apreciază a- genția Prensa Latina. După hotărîrea de a înlocui prețurile fixe — stabilite de guvernul de Unitate Populară — prin „prețuri libere", autoritățile militare au anunțat că 

sută, ritmul anual fiind de peste 7 la sută ; în țările în curs de dezvoltare, în cursul ultimilor ani, creșterea economică a fost destul de susținută înregistrînd un ritm mediu anual de peste 6 la sută. Recenta intensificare a activităților economice a fost, însă, însoțită de o agravare a tendințelor inflaționiste, creșterea prețurilor atît în țările industrializate cît și în țările în curs de dezvoltare — a declarat directorul general al F.M.I. El a apreciat că imperfecțiunile sistemului monetar internațional au început să iasă la iveală încă în anii ‘60, atingînd o maximă neîncredere în 1971, o dată cu abandonarea convertibilității dolarului, pentru a se agrava din nou la începutul acestui an, prin fluctuarea generală a monedelor.

un număr de 400 de firme și întreprinderi nord-americane, naționalizate de guvernul președintelui Allende, vor fi restituite foștilor proprietari.Pe de altă parte, agențiile internaționale de presă, citînd declarațiile unor martori oculari, relevă că adepții Unității Populare continuă să fie ținta acțiunilor represive ale juntei militare.

® La Karachi s-a deschis 
expoziția economică industria
lă a României, în cadrul că
reia 18 firme de comerț exte
rior expun produse din prin
cipalele ramuri industriale ale 
țării: mașini și utilaje, apa- 
rataj electronic și electroteh
nic, produse metalurgice, chi
mice și petroliere.

© Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România, la 17 octombrie a avut loc în capitala Suediei o gală de filme, organizată de atașatul militar aero și naval român la Stockholm, căpitanul de rangul întîi Costică Barac.Printre participanți se aflau reprezentanți din conducerea armatei suedeze, atașați militari și membri ai corpului diplomatic.
© La punctul de frontieră 

Wagah, din statul Pundjab, în 
prezența reprezentanților Cru
cii Roșii Internaționale, India 
a predat autorităților din Pa
kistan un nou lot de prizo
nieri de război totalizînd 840 
de persoane.,® Juriul premiului Nobel pentru literatură al Academiei suedeze a anunțat decernarea acestui premiu pe a- nul 1973 scriitorului australian Patrick White.

© In urma prăbușirii unei 
galerii din mina «juriferă 
„West Driefontein", aflată în 
orașul Carletonville din Repu
blica Sud-Africană, trei mi
neri africani și-au pierdut via
ța. iar alți 26 au fost grav 
răniți.

1© Rata șomajului în Canada a fost, luna trecută, de 6 la sută din totalul forței de muncă — s-a anunțat oficial la Ottawa. In august, procentul fusese de 5,5. (
© Taifunul „Ruth“, care 

s-a abătut asupra arhipelagu
lui filipinez, a provocat Inun
dații și masive alunecări de 
teren, mai ales în provincia 
Sorsogon. Peste 40 de persoa
ne au fost date dispărute, ia» 
alte 9 s-au înecat. S-au înre
gistrat, de asemenea, impor
tante pagube materiale.® Emiratul Abu Dhabi a a- nunțat sistarea exporturilor de țiței către Statele Unite, care formau 12 Ia sută din producția sa zilnică de 1 500 000 barili — informează agenția Reuter.

® Bibliotecii centrale din 
orașul finlandez Valkeakoski 
i-au fost oferite din partea 
Ambasadei Republicii Socia
liste România din Helsinki, 
un număr de 100 volume des
pre literatura, arta și turis
mul din România.

DUMINICA 21 OCTOMBRIE8,008,309,259,5011,0012,3013,0016.1516,20
17,0018,20

Cinquetti, Karina, GianniStudio Morandi, „Folk Singers". 10,05

18,50
19.1519.2019.30
20,1020,3020,35
22,0022,25

LUNI 22 OCTOMBRIE
10,4517,3018,0018.0518,2018.4019.0519,2019,30sportiv.în istorie. Cantemir.Cărturar. 20,00

Bună dimineața ! Cravatele roșii.Film serial Daktari V iața satului.Emisiune în limba maghiară.De strajă patriei. Album duminical. Publicitate.Film serial : In ultimul minut'. Un nou serial, producție a studiouriloi' de televiziune italiene. Primul episod : „Alarmă la bord".Magazin Drumuri DimitrieDomn șiFilm documentar.Vetre folclorice. Lung e drumul Gorjului. Cîntece și jocuri oltenești.Publicitate. 1001 de seri.Telejurnal. Săptămîna politică internă și internațională în imagini.Reportajul săptămînii. Apele line sini' adînci. (Valea Arieșului).Publicitate.Film artistic. Liniștea orașului Abilene. Producție a studiourilor cinematografice americane.Telejurnal. Sport.Parada vedetelor. Marina Voica, Gigliola

termen, hotărîtor. săptămînii : pămînt20.05
20,40
20,50
21,3021,3522,25

Curs le limbă franceză. Lecția 65.Telex.La ordinea zilei. Azi, județul Ilfov.Căminul... în județul Dolj.Ion _ Tugearu — interpret' și coregraf.Ecranul.1001 de seri.Telejurnal. Cincinalul înainte de 1973 — anCîntecul „Legendar străbun".Mai aveți o întrebare? Cît de probabil este... timpul probabil ?Barzi și rapsozi. Zece minute cu rapsodul Victor Pîrvănescu și fiul său, păstrători ai cîntecelor bătrînești din Mehedinți.Revista literar-artisti- că TV. Actual, modern, contemporan.Publicitate.Fîntîna turmelor, ultimul episod.24 de ore.
MARȚI 23 OCTOMBRIE9,00 Teleșcoală.10,00 Telex.

11,00
Revista literar-artisti- că TV. Actual, modern, contemporan. Muzică ușoară cu Angela Stoenescu, George Răpcău și Aurel Neamțu.Film serial. In umbra lupilor. Producție a studiourilor de televiziune cehoslovace; episodul „Vaporul misterios".Telejurnal.12,0016,30—17,00 Lumea copiilor.17,30 ~Curs de limbă germană. Lecția 64. Telex.„Intre timp, inima-și amintește...". Triptic poetic Bistrița — Josenii Bîrgăului — Nă- săud. Reportaj. Muzică.Ghișeul. Ora prînzului la Slobozia.Timp și anotimp agricultură. 1001 de seri.Telejurnal.înainte de 1973 — an Publicitate. Seară de teatru, cești îngeri triști D. R. Popescu.22,35 24 de ore.

18,0018,05
18,2518,5019,0519,2019,30
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Cincinalul termen, hotărîtor.A- de

MIERCURI 24 OCTOMBRIE9,0010,0010,05 Teleșcoală.Telex.Municipalitatea răspunde bucureșteanului.

10,25 Publicitate.10,35 Telecinemateca pentru tineret (reluare). Zidul înalt. Producție a studiourilor cinematografice cehoslovace.
Publicitate. 1001 de seri.Telejurnal. Cincinalul înainte de 1973 —Cîntecul termen, an hotărîtor. săptămînii.

L
| g pentru

f |J^ săptămîna 
f iF viitoare
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10.00 Telex.10,05 Cărți și idei. Opinii despre lucrarea „Matematică modernă pentru reciclarea părinților".
11,0012,0016,00-17,3010,25 Publicitate.10,30 Telecinemateca (relua 18,00re). 18,0512,00 Telejurnal. 18.1516.00-—17,00 Teleșcoală. 18,2517,30 Emisiune în limba 18,30maghiară. 19,2018,30 De strajă patriei. E- misiune festivă consacrată Zilei armatei 19,30

Republicii Socialiste România. 20,0019,00 întrebări și răspunsuri.19,20 1001 de seri. 20,1519,30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen.1973 — an hotărîtor. 20.3520,00 Cîntecul săptămînii : 20,40
11,50 Barzi și rapsozi (reluare).12,00 Telejurnal.14,55—16,45 Fotbal. Dinamo București — Atletico Madrid. (Cupa campionilor europeni) Transmisiune de la Stadionul mo. In pauză : blicitate. Curs de limbă Lecția 64.Tragerea Pronoexpres. Telex.Steaua polară.Cîntec și joc pe plai vrîncean.Din lumea științei.

directăDina-Pu-17,3018.0518,0018.1518,3518,50
rusă.

21,55
22,15

Teleobiectiv.Publicitate.Telecinemateca. Ciclul „Regizori contemporani" : Orson Welles.Gala maeștrilor. In studiourile noastre celebrul bariton italian Giuseppe Tadei.24 de
JOI 259,00 Curs

ore.
OCTOMBRIEde limbă engleză. Lecția 62 (reluare). 9,30 Curs de limbă germană. Lecția 64 (reluare).

20.0520,1022,15
„Legendar străbun".Publicitate.Seară pentru tineret.24 de ore. România în lume.

VINERI 26 OCTOMBRIE9,009,30 de limbă fran- Lecția 65 (relua-de limbă rusă.
Curs ceză. re).CursLecția 64 (reluare). Telex.Teleobiectiv.Publicitate.Mai aveți o întrebare ? (reluare). Cît de probabil... este timpul

22,30

probabil.I Cu aparatul de filmat' prin Iran.I Telejurnal.I—17,00 Teleșcoală.• Curs de limbă engleză. Lecția 63.I Telex.> Tragerea Loto.> Imagini din Austria.> Atenție la neatenție.i Revista economică TV.I 1001 de seri.i Telejurnal. Cincinalul înainte de 1973 —I Cîntecul „Legendar străbun".' Dimitrie Cantemir. 300 de ani de la naștere. Film.i. Publicitate.I Film artistic. Mică lume de altădată. Ecranizare după romanul lui Antonio Fogazzaro.I 24 de ore.

termen, an hotărîtor. săptămînii :pămînt'

SIMBĂTĂ 27 OCTOMBRIE9,009,30
10,0010.0510,1510,30
10,45

Lumea copiilor.De la Alfa la Omega. Enciclopedia pentru e- levi.Telex.Publicitate. ~Selecțiuni din emisiunea „Cîntare patriei". Din lirica universală. „Cînd însuși glasul gîndurilor tace".Bucureștiul necunoscut'. Străzile cetății (II).

11,00

16.3018,1518.3019,1519,2019.30
20,00
20,05

Cincinalul termen, hotărîtor. săptămînii t pămînt

Selecțiuni din „Albumul duminical".Telejurnal.Fotbal. Sport club Bacău — F.C. Constanța (divizia A). Transmisiune directă de la Bacău. In pauză : Telex. Publicitate.Emisiune în limba germană.Teleglob. Belfast. Reportaj filmat.Zalău 500.Publicitate. 1001 de seri.Telejurnal, înainte de 1973 — anCîntecul „Legendar străbun".52 de inițiative în 52 de săptămîni.Teleenciclopedia . Publicitate.Film serial: Mannix. Gala lunii octombrie. Iși dau concursul t Anda Călugăreanu, Dida Drăgan, Dem Rădulescu, Ion Dichi- scanu, Mihai Fotino, Adrian Romcescu,George Enache, Mana, Apostol, Maria Bălan. Telejurnal. Campionatele feminine de că sportivă cursul pe Transmisiune Londra.
europene gimnasti- — con- echipe, de la
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