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COMUNICAT
O delegație de partid și de 

stat română în frunte cu se
cretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to

varășul Nicolae Ceaușesou, va 
vizita Republica Socialistă 
Cehoslovacă între 15 și 17 au
gust 1968, la invitația preșe
dintelui Republicii Socialiste 
Cehoslovace și a Comitetului

Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

Cu acest prilej, va fi semnat 
noul Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socia
listă Cehoslovacă.

• Decorări cu prilejul

• Z/7e/ minerului

SĂRBĂTORIREA ZILEI MINERULUI Șl A CENTENARULUI

INDUSTRIEI CARBONIFERE DIN VALEA JIULUI

CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT
Duminică, Valea Jiului a trăit 

o dublă sărbătoare — tradiționala 
Zi a minerului, o dată cu cen
tenarul celui mai mare bazin 
carbonifer al țării. La răspîntia 
dintre veacuri, Valea Jiului se 
prezintă înnoită, întinerită, mîn- 
dră de ceea ce s-a edificat aici 
în ultimii 20 de ani, de oamenii 
ei dîrzi, harnici. Acest detașa
ment în mat al clasei munci
toare, mu ^ii au transformat săr
bătoarea zilei lor ca și cinstirea 
eroicelor lupte sociale desfășu
rate pe aceste meleaguri cu de
cenii în urmă, într-o emoțio
nantă manifestare a hotărîrii de 
a înfăptui neabătut sarcinile ce 
revin industriei carbonifere pe 
baza directivelor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Națio
nale a partidului, de a contribui 
la dezvoltarea susținută a econo
mici naționale, la progresul so
cietății noastre socialiste.

11 august 1968... Răspunzînd 
invitației de a participa la această 
sărbătoare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, Virgil Trofin, Va- 
sile Patilineț, Gheorghe Gaston 
Marin au sosit în mijlocul mine
rilor din Valea Jiului.

Locuitorii așezărilor miniere 
din def.' ^iunea Petroșanilor, care 
se înșirate pe zeci de kilometri, 
de la poalele masivului Paring 
pînă înspre crestele Retezatului, 
i-au întîmpinat pe conducătorii 
de partid și de stat într-o atmos
feră sărbătorească, entuziastă. La 
Petroșeni, Livezeni, Vulcan, Uri- 
cani, Petrila, Aninoasa, străzile 
sini împodobite cu steaguri roșii 
și tricolore, cu ghirlande de flori.

Ora 8,30. Trenul oficial so
sește la Livezeni prin defileul 
Jiului, pe calea săpată în stîncă 
de vrednicii brigadieri cu 20 de 
ani în urmă. Pe o mare pancartă, 
deasupra frontispiciului gării, se 
află înscrisă urarea „Bine ați ve
nit, dragi conducători ai parti
dului și statului îrt municipiul 
Petroșeni!“. In urâtele mulțimii, 
oaspeții sînt salutați cu căldură 
de tovarășul loachim Mo ga, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

Trenul oficial se îndreaptă apoi 
către glorioasa citadelă a lupte
lor muncitorești din anii 1929— 
1933 — Lupeni. Bătrînul oraș, 
unde în urmă cu 39 de ani s-a 
înălțat stindardul roșu chemînd 
la luptă întreaga Vale a Jiului, 
este împodobit cu steaguri, cu 
panouri pe care sînt înscrise urări 
închinate Partidului Comunist 
Român și Comitetului său Cen
tral, Republicii Socialiste Româ
nia.

La oprirea trenului, în Piața 
6 August, pe locul unde odini
oară s-a dat semnalul luptei re
voluționare pentru o viață mai 
bună, pentru dreptate, oaspeții 
sînt întîmpinați cu puternice 
urale și ovații de mii de mineri. 
Tov. David Lazăr, prim-secretar 
al Comitetului municipal Petro
șeni al P.C.R., președintele Con
siliului popular municipal, urează 
oaspeților bun sosit. Bătrînul 
miner Cristea Aron, astăzi pen
sionar, le adresează obișnuita 
urare a minerilor „Noroc bun!“ 
și le oferă tradiționala pîine și 
sare. Tinere îmbrăcate în pitorești 
costume naționale, pionieri, îi 
înconjoară cu dragoste, înmînîn- 
du-le buchete de flori.

Însoțiți de uralele și aclama
țiile entuziaste ale mulțimii, con
ducătorii de partid și de stat 
pornesc apoi spre mina Lupeni, 
pe strada care poartă numele lui 
Vitoș GavrUă, primul miner 
secerat de gloanțe, căzut victimă 
a represiunii sîngeroase dezlăn
țuite de regimul burghezo-moșie- 
resc împotriva minerilor greviști.

(Continuare în pag. a Il-a)

IN MIJLOCUL MINERILOR
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși mineri.

economi- 
acestui 
româ- 

de im-

Ziua minerului, pe care o 
sărbătorim astăzi, coincide în 
acest an cu aniversarea împli
nirii unui secol de la înce
perea exploatării industriale a 
cărbunelui în Valea Jiului — 
moment important în dezvol
tarea economiei românești. 
Este deosebit de plăcut pen
tru mine ca, în numele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, 
să adresez muncitorilor din 
Valea Jiului, calde felicitări 
cu ocazia acestui centenar, să 
transmit tuturor minerilor din 
patria noastră un salut tovă
rășesc cu prilejul Zilei mine
rului. (Aplauze, urale).

întemeiate pe aceste fru
moase meleaguri străjuite de 
ruinele marilor cetăți dacice, 
minele Văii Jiului — cele mai 
vechi exploatări carbonifere 
din țara noastră — și-au în
ceput activitatea în condiții 
deosebit de grele, cînd Tran
silvania se afla sub dominația 
imperiului habsburgic. fapt 
care și-a pus puternic ampren
ta asupra dezvoltării 
ce și sociale a 
străvechi teritoriu

Dependența 
periu, interesele capitalului 
străin au determinat o dezvol
tare unilaterală a industriei 
Transilvaniei, au avut urmări 
dintre cele mai grave asupra 
condițiilor de viață și de 
muncă ale populației de aici, 
au constituit o piedică serioa
să în calea progresului gene
ral al acestei părți a țării, des
tinată să rămînă o sursă de 
materii prime pentru regiuni
le centrale ale imperiului 
habzburgic.

In ciuda acestor condiții 
grele. Transilvania a avut 
strînse legături economice cu 
celelalte provincii românești, 
a lărgit în permanență schim
burile de mărfuri cu ele, con- 
tinuîndu-se astfel firul comu
nității de viață economică a 
teritoriilor locuite de români 
— fir care se desfășoară de-a 
lungul întregii istorii a patriei, 
în acest prpces un rol de sea
mă au avut minele din Valea 
Jiului care au adus o 
contribuție deosebită la dez
voltarea transporturilor și a 
unor ramuri industriale, atît 
în Transilvania, cît și în cele
lalte teritorii ale țării. Aici 
au crescut și s-au format pri
mele generații de mineri care 
aveau să lucreze apoi pentru 
punerea în valoare a noi zăcă
minte carbonifere — în Mun
tenia și Moldova. După în
cheierea primului război mon
dial și realizarea unității na
ționale, întreprinderile mi
niere din Valea Jiului, înca
drate organic în economia 
unitară a României, s-au im
pus treptat ca una din princi
palele baze energetice ale 
țării.

Reunind un puternic și com
bativ nucleu proletar, Valea 
Jiului s-a afirmat în viața so
cială și politică a țării ca o ci
tadelă importantă a mișcării 
noastre muncitorești, a luptei 
revoluționare pentru împlini
rea dezideratelor poporului 
român, pentru apărarea inte
reselor vitale ale muncitorilor, 
indiferent de naționalitate. Is
toria dezvoltării acestor locuri 

consemnează strălucite pagini 
în care sînt înscrise luptele 
hotărîte ale minerilor împotri
va exploatatorilor și asupririi, 
pentru o viață mai bună, pen
tru libertate. Trăind și mun
cind în condiții deosebit de 
grele, înșelați și jefuiți de fos
tele societăți capitaliste, arun
cați deseori pe drumuri, pradă 
șomajului, minerii — pe care 
presa vremii îi numea „ocnași 
voluntari" — nu s-au împăcat 
nici un moment cu viața la 
care erau sortiți în regimul 
burghezo-moșieresc. încă din 
secolul trecut, ei au organizat 
numeroase greve și demonstra
ții, au fost prezenți în toate 
marile acțiuni pe care masele 
populare din România -le-au 
întreprins pentru apărarea și 
afirmarea ființei naționale, 
pentru eliberarea din jugul 
exploatării, independență și 
progres social.

Pentru totdeauna au rămas 
înscrise în istoria patriei lup
tele minerilor Văii Jiului din 
anul 1918, cînd au preluat la 
Petroșeni, controlul puterii cu 
ajutorul gărzilor înarmate, tre- 
cînd la înfăptuirea unor pre
faceri revoluționare. Prin o- 
biectivele pe care și le propu
nea, Consiliul muncitoresc, 
creat atunci, dădea glas năzu
inței minerilor și maselor 
populare din această parte a 
țării spre desăvîrșirea unității 
naționale a României în cadrul 
unei republici democratice. 
Minerii noștri din Valea Jiu
lui au contribuit la înfăptuirea 
statului național român unitar. 
(Aplauze puternice).

Partidul Comunist Român a 
avut în permanență, în Valea 
-Jiului, organizații puternice, 
care au adus o contribuție 
deosebită la lupta revoluțio
nară pentru smulgerea puterii 
din mîinile claselor exploata
toare, pentru cucerirea drep
tului poporului român de a 
hotărî singur asupra destine
lor sale.

Eroicele lupte ale minerilor 
din Lupeni, din august 1929 — 
reprimate sîngeros de regimul 

In timpul însuflețitului miting de la Lupeni Foto : AGERPRES

burghezo-moșieresc — au con
stituit o viguroasă afirmare a 
combativității revoluționare a 
întregii noastre clase munci
toare, care, sub conducerea 
Partidului comunist, s-a do
vedit a fi cea mai devotată 
apărătoare a intereselor po
porului, cea mai consecventă 
forță de. progres, a țării.- 
Clasa muncitoare, în rîn- 
dul căreia minerii reprezin
tă un detașament de seamă, 
și-a făcut datoria de conducă
tor al întregului nostru popor 
in lupta pentru libertare. (A- 
plauze, ovații). Scriind despre 
„vărsarea de sînge de la Lu
peni", istoricul Nicolae Iorga 
remarca: „Români ori nero
mâni, lucrătorii care au mușcat 
țărîna de la Lupeni erau forțe 
active în viața națională".

In focul bătăliilor de clasă 
împotriva exploatării, pentru o 
viață mai bună, s-a cimentat 
trainic prietenia frățească din
tre minerii români, maghiari, 
germani, a devenit mai puter
nic spiritul de solidaritate în 
munca și lupta lor comună.

Aniversînd centenarul in
dustriei carbonifere din Valea 
Jiului și evocînd tradițiile lup
tei revoluționare a minerilor, 
se cuvine a fi din nou subli
niată înalta conștiință de cla
să a muncitorilor care nu au 
făcut niciodată deosebire de 
naționalitate, au înțeles nece
sitatea luptei unite împotriva 
exploatatorilor și asupritorilor 
comuni atît în timpul domina
ției habsburgice, cît și sub re
gimul burghezo-moșieresc. Ma
rile imperii, clasele exploata
toare au căutat întotdeauna să 
folosească arma otrăvită a în
vrăjbirii naționale ca mijloc 
de dezbinare și opresiune. Pro
motorii și sprijinitorii acestei 
politici, toți cei care au făcut 
jocul intereselor claselor 
puterilor dominante 
vedit pînă la urmă 
mani ai intereselor 
națiuni, ai maselor 
Dorim să subliniem 
mijlocul minerilor 
marea sa cinste, muncitorimea

Și 
s-au do- 
a fi duș- 
propriilor 
populare, 
aici, în 

că, spre

e. respins hotărît politica de 
învrăjbire națională, dînd în
tregului popor un înalt exem
plu de unitate a oamenilor 
muncii fără deosebire de na
ționalitate. (Aplauze îndelun
gate).

Cinstind și dezvoltînd aceste 
tradiții scumpe ale clasei mun
citoare,. ale poporului român, 
partidul nostru comunist cul
tivă cu consecvență sentimen
tele nobile ale patriotismului 
și internaționalismului socia
list, care însuflețesc pe toți 
oamenii muncii din țara noas
tră, indiferent de naționalitate. 
Interesele vitale ale oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
sînt strîns legate de întărirea 
continuă a unității și frăției în 
munca lor plină de dăruire 
pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, pentru pros
peritatea și înflorirea patriei 
comune — România socialistă. 
(Urale, ovații puternice).

în anii care s-au scurs de 
la eliberarea țării, minerii au 
făcut din plin dovada înaltului 
lor patriotism, fiind permanent 
la înălțimea trecutului lor glo
rios de luptă. în perioada cînd 
țara sîngera încă de pe urma 
războiului, cînd armata româ
nă lupta vitejește pe frontul 
antihitlerist, alături de eroica 
armată sovietică — care a dus 
greul războiului și a dat con
tribuția hotărîtoare la victoria 
asupra Germaniei fasciste — 
minerii au răspuns cu întreaga 
lor hotărîre la chemarea par
tidului „Totul pentru front, 
totul pentru victorie !“, asigu- 
rînd, printr-o supremă încor
dare a eforturilor, cărbunele 
necesar acțiunilor militare.

De o mare valoare a fost a- 
portul minerilor la consolida
rea puterii populare, la redre
sarea economiei naționale și 
stăvilirea haosului economic, 
la progresul întregii țări pe 
calea orînduirii noi, socialiste. 
Astăzi, ei au toate motivele 
să-și privească cu mîndrie re
zultatele dobîndite în cadrul 
operei de industrializare so

cialistă. Numai în Valea Jiu- ț 
lui se realizează în prezent o 
producție anuală de 7 milioane 
tone de cărbune — adică de w 
aproape două ori și jumătate 
mai mult decît producția în- 
tregii țări în anul 1938. In a- “ 
ceastă remarcabilă realizare se 
concentrează deopotrivă efor- 
turile minerilor pentru crește- ™ 
rea producției de cărbune, 
competența lor sporită, orga- A 
nizarea mai bună a muncii și, 
totodată, eforturile statului so
cialist pentru dotarea conți- ț 
nuă a întreprinderilor noastre 
miniere cu tehnica avansată, 
de înalt randament, pentru © 
crearea unor condiții tot mai 
bune de lucru.

Dînd viață Directivelor Con- V 
greșului al IX-lea al Partidu
lui comunist, muncitorii, ingi- a 
nerii și tehnicienii din indus- ™ 
tria noastră minieră și-au rea
lizat și și-au depășit sarcinile A 
de producție în prima juma- 
tate a cincinalului, au asigurat 
rentabilizarea, începînd din a- A 
cest an, a ramurii miniere în 
ansamblu.

Pentru toate aceste succese " 
cu care întîmpinați centena- _ 
rul industriei miniere, pentru W 
munca dumneavoastră plină 
de abnegație, pentru contri-A 
buția deosebită ce o aduceți la 
dezvoltarea economiei națio- a 
nale, la înflorirea României 9 
socialiste. în numele conduce
rii partidului și statului vă B 
felicităm, din toată inima, 
dragi tovarăși mineri, și vă a 
urăm noi izbînzi în activitatea ™ 
dumneavoastră închinată pa
triei noastre socialiste ! (Urale, A 
ovații puternice,).

Realizările obținute în in- a 
dustria minieră, modernizarea " 
și extinderea ei se integrează 
organic în tabloul general ai $ 
progreselor înregistrate de e- 
conomia noastră in anii con- A 
strucției socialiste, progrese 
legate indestructibil de înfăp- £ 
tuirea politicii marxist-leninis- 
te de industrializare, pe care

(Continuare în pag. a ll-a) a

Cu prilejul Zilei minerului și 
al centenarului exploatării indus
triale în bazinul carbonifer — Va
lea Jiului, pentru merite deose
bite în muncă. Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România 
a conferit ordine și medalii unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni, 
geologi și ingineri din industria 
minieră, precum și unor activiști 
care lucrează în bazinul carboni
fer Valea Jiului.

Au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a geologul Va- 
sile Bacalu, adjunct de șef de 
serviciu la întreprinderea geo
logică de explorări, ing. Traian 
Bîrsan, adjunct al ministrului (Agerpres)

TREI
GENERAȚII

încă cu cîteva zile înainte 
se simțeau aici, în Valea Jiu
lui, pregătirile febrile pentru 
sărbătoarea care marca nu 
numai tradiționala zi a mi
nerului dar și împlinirea 
unui veac de la exploatarea 
industrială a cărbunelui sub 
aceste pămînturi. Pregătirile 
și-au găsit expresia atît în 
hainele de sărbătoare pe 
care le-au îmbrăcat vechile 
așezări minerești, cărora 
timpul de azi, timpul socia
list le-a dat o nouă vîrstă, 
cea a tinereții dinamice, dar 
mai ales, poate, entuziasmul 
cu care minerii, acest puter
nic detașament al clasei noas
tre muncitoare au ținut să 
fie prezenți la marea lor săr
bătoare. în abatajele de la 
Teliuc și Ghelar, de la Barza 
și Săcărîmb, Tebelea și Muji
cei, acești exploratori ai sub
solului au reușit să reafirme 
cu rezultate remarcabile că 
sărbătoarea lor este sărbă
toarea muncii, a elanului, a 
hotărîrii de a contribui și 
mai mult și mai bine la în
florirea și prosperitatea pa
triei noastre socialiste.

46 000 de oameni, — mun
citori, maiștri, ingineri, teh
nicieni și geologi — lucră
tori în ramuri miniere din 
aceste locuri au tradus hăr
nicia și entuziasmul pe gra
ficele de producție în zeci de 
mii de tone de cărbune scoa
se din adîncuri peste plan și 
livrate industriei noastre. Pe 
un soclu bogat în realizări 
s-a înălțat bucuria cu care 
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minelor, și ing. Mihail Lucas, 
consilier la Ministerul minelor.

Cu ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa a 
IlI-a au fost distinși ing. Con
stantin Cenușe, adjunct al mi
nistrului minelor, ing. Victor 
Gîrjoabă, secretar general la 
Ministerul minelor, și ing Petru 
Roman, director general la Com
binatul carbonifer Valea Jiului.

Prin același decret au mai fost 
conferite ordine și medalii unui 
număr de aproape 1000 de lu
crători din domeniul industriei 
miniere.

încă de Ia primele revărsări 
de lumină ale zilei, minerii 
au trecut în cel de-al doilea 
veac al vîrstei pe care o are 
aici breasla lor industrială.

La Lupeni, localitate mine
rs cu largi, semnificative e- 
couri în memoria colectivă 
a poporului nostru, la mitin
gul organizat aici, unde cu 
aproape 4 decenii în urmă 
istoria a consemnat una din
tre cele mai grăitoare pagini 
ale luptei și jertfei clasei 
noastre muncitoare, pentru 
dreptate socială, aprecierile 
calde ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președinte 
al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, făcute la adresa mi
nerilor, a acestor oameni 
care în toate etapele istoriei 
noastre moderne au știut 
să-și facă datoria față de cla
sa muncitoare și națiunea 
noastră, au căpătat înțelesuri 
deosebite.

Priveam pe chipurile oa
menilor — copii, tineri, vîrs- 
nici — aparținînd celor trei 
generații de mineri, poate 
din tată în fiu, și aveam o 
reprezentare la scară con- 
cret-omenească de ceea ce a 
însemnat veacul scurs în 
viața și aspirațiile generații
lor de truditori ai sub pă- 
minturilor de sub Jii.

Iată-1 pe bătrînul muncitor 
Vasile Feher, care și-a pe-

V. ARACHELIAN 
(Continuare în pag. a 111-a)

DEBUT IN CAM
PIONATUL 
FOTBAL

DE

— Comentariul 
etape de 
NEAGU Iprimei

FĂNUS

HANDBAL — Se
lecționata Lumii 
— R. S. Ceho
slovacă 24—21
— (Comunicare telefo

nică de la antrenorul 
emerit IO AN KUNST- 
GHERMĂNESCU)

„NAȚIONALE
LE" DE ATLE
TISM :

Lista completă 
campionilor va f' 
noscută abia mîine !

■ă a I 
fi cu- I 
nîint». 1
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Sărbătorire»

Zilei minerului

(Urmare din pag. I)

Partidul Comunist Român o 
promovează cu perseverență 
și fermitate. Experiența a de
monstrat •— dacă mai era ne
voie — că făurirea unei pur 
ternice industrii naționale re
prezintă o legitate obiectivă a 
dezvoltării economiei moder- 
ne, a construirii orînduirii 
noi, socialiste, o condiție 
fundamentală a asigurării și 
întăririi independenței și su
veranității naționale, a extin
derii colaborării economice pe 
plan internațional, a creșterii 
bunăstării poporului nostru. 
(Aplauze). Cerințele actuale și 
de perspectivă ale progresului 
patriei ne îndreptățesc să pu
nem și în viitor la temelia a- 
vîntului întregii economii dez
voltarea industriei pe baza 
tehnicii celei mai avansate, 
creșterea aportului său la sa
tisfacerea nevoilor productive 
și de consum, la extinderea 
legăturilor economice și a 
cooperării cu străinătatea.

Acordăm, de asemenea, o 
deosebită atenție dezvoltării 
agriculturii — ramură cu largi 
posibilități în cadrul economiei 
românești — creării condiții
lor pentru obținerea unor pro
ducții agricole ridicate și sta
bile ; acestui țel îi sînt consa
crate măsurile adoptate în ul
tima vreme pentru extinderea 
lucrărilor de amenajări fun
ciare, în special a irigațiilor. 
Deși în anul acesta agricultu
ra noastră a fost bintuftă de 
o secetă prelungită, prin efor
turile țărănimii, prin măsurile 
economice șî organizatorice a- 
doptate de partid și guvern 
s-a asigurat aprovizionarea 
populației, desfăcîndu-Se prin 
unitățile de stat, în perioada 
aprilie-iulie, o cantitate de 
legume și fructe cu aproxima
tiv 35 la sută mai mare de- 
cît în perioada corespunză
toare a anului trecut. 
Dezvoltarea susținută a a- 
griculturii, a celorlalte ramuri 
productive, va contribui la 
progresul armonios și echili
brat al întregii economii na
ționale, la satisfacerea tot mai 
deplină a nevoilor întregului 
nostru popor.

Preocupîndu-se în mod con
secvent de creșterea produc
ției materiale -— factor hotă- 
ritor al mersului nostru îna
inte — partidul acordă în ace
lași timp toată atenția dezvol
tării învățămtntului, științei și 
culturii, care reprezintă o la
tură inseparabilă a operei de 
construire a socialismului și 
fără de care nu se poate con
cepe făurirea unei societăți 
moderne avansate.

Partidul nostru pornește de 
la conoepția că, construcția so
cialistă este o operă vastă șt 
complexă, care impune dez
voltarea tuturor laturilor și 
domeniilor orînduirii social- 
economice și de Stat. După 
cum vă este cunoscut, Con
gresul al IX-lea al partidului 
a stabilit o serie de măsuri — 
dezvoltate și concretizate în- 
tr-un program cuprinzător la 
Conferința Națională de la 
sfîrșitul anului trecut — pen
tru perfecționarea formelor și 
metodelor de conducere și or
ganizare a vieții sociale, pen
tru dezvoltarea democrației 
noastre socialiste, pentru ridi
carea pe o treaptă superioară 
a întregului proces de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

Potrivit acestui program se 
desfășoară o amplă activitate 
pentru aplicarea măsurilor 
privind îmbunătățirea condu
cerii, organizării și planificării 
activității economice, pentru 
creșterea continuă a gradului 
ei de eficiență. Comitetele de 
direcție, care au luat ființă în 
acest an, adunările generale 
ale salariaților reprezintă o 
dezvoltare a principiului mun
cii colective, o lărgire a demo
crației socialiste, asigură con
diții pentru participarea direc
tă și organizată a clasei mun
citoare la dezbaterea și solu
ționarea problemelor activi
tății economice a întreprinde
rilor.

Profunde consecințe pozitive 
asupra înaintării patriei noas
tre pe calea socialistă au mă
surile inițiate în ultimii ani 
de partid în vederea dezvol
tării vieții sociale și de stat, 
a stimulării inițiativei crea
toare a maselor largi populare. 
Toate problemele esențiale ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului sînt re
zolvate pe baza consultării oa
menilor muncii, a desfășurării 
unei ample dezbateri publice, 
reușindu-se astfel ca măsurile 
și hotărîrile vizînd prezentul 
și viitorul societății noastre să 
întruchipeze aspirațiile și în
țelepciunea întregului popor, 
voința lui suverană.

în cadrul acestei activități 
se evidențiază tot mai mult ro
lul hotăritor al clasei munci
toare în viața socială ca pro
motor consecvent al socialis
mului, al năzuințelor de pro
gres și de prosperitate ale în
tregului popor ; se afirmă tot 
mai puternic alianța muncito- 
rească-țărănească. unitatea 
muncitorimii, țărănimii și in
telectualității, a tuturor oame
nilor muncii fără deosebire de
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naționalitate — izvorul trăi- 
niciei orînduirii noastre, forța 
principală și garanția înaintă
rii noastre ferme pe drumul 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze îndelungate). întări
rea unității dintre muncitori, 
țărani, intelectuali, apropierea 
și strînsa lor colaborare, dez
voltarea conștiinței socialiste 
și ridicarea nivelului de cul
tură al tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii creează con
diții favorabile pentru parti
ciparea tot mai activă a între
gului popor Ia conducerea tre
burilor obștești, la elaborarea, 
stabilirea și înfăptuirea poli
ticii generale a țării- în aceas
ta, partidul nostru vede direc
ția primordială și chezășia si
gură a dezvoltării democrați
ei socialiste, a realizării in 
practică a puterii poporului, li
ber și stăpîn pe destinele sale. 
(Aplauze puternice).

Partidul Comunist Român 
promovează, totodată, măsuri 
hotărîte pentru afirmarea nea
bătuta a principiilor funda
mentale ale socialismului în 
toate domeniile vieții • sociale, 
pentru curățirea raporturilor 
din societatea noastră de tot 
ceea ce poate altera conținutul 
lor socialist, adine uman. Pe 
această linie se înscriu măsu
rile în vederea aplicării con
secvente a criteriilor socialiste 
de retribuție și a afirmării vi
guroase în întreaga societate a 
principiilor echității și justiției 
sociale, pentru care a luptat 
întotdeauna partidul nostru co
munist. în domeniul repartiției 
trebuie să ținem seama de po
sibilitățile actuale ale econo
miei, de înalta obligație pa
triotică — înțeleasă de poporul 
nostru cu profund simț de res
ponsabilitate — de a asigura 
acumulările pe care le solicită 
dezvoltarea rapidă a econo
miei, de a așeza astfel o bază 
solidă bunăstării generațiilor 
de astăzi și de mîine. Noul 
sistem de salarizare, îmbună
tățirea repartizării fondurilor 
de premiere, celelalte măsuri 
privind retribuția au în vedere 
să asigure ca unica sursă de 
venituri să fie munca efectiv 
prestată, calitatea și rezulta
tele ei concrete, urmăresc să 
elimine decalajele excesive in
tre veniturile diferitelor cate
gorii ale oamenilor muncii, să 
realizeze cointeresarea mate
rială personală în cadrul unei 
diferențieri echitabile șl rațio
nale a cîștigurilor, corespun
zător muncii depuse, contribu
ției aduse la dezvoltarea so
cietății noastre socialiste. A- 
ceste măsuri s-au bucurat de 
larga adeziune a maselor de 
oameni ai muncii, care au vă
zut în ele încă o dovadă grăi
toare a principialității politi
cii partidului nostru, a neclin
titei sale voințe de a înfăptui 
neabătut cerințele și principiile 
pe baza cărora se clădește o- 
rînduirea noastră socialistă 
(Aplauze îndelungate).

întreaga politică și activi
tate a Partidului Comunist Ro
mân au drept țel suprem sa
tisfacerea în cît mai bune con- 
dițiuni a nevoilor materiale 
și spirituale ale oamenilor 
muncii, ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor. Este 
în curs de realizare acțiunea 
de creștere a salariilor ; în
semnate fonduri cheltuiește 
statul pentru învățămînt, cul
tură și ocrotirea sănătății. Cu 
vie satisfacție au luat cunoș
tință oamenii muncii de recen
tele măsuri privind diversifi
carea și accelerarea construc
ției de locuințe. Prin con
struirea, în următorii doi ani, 
a unui număr dublu de locu
ințe față de prevederile cinci
nalului se va realiza un im
portant pas înainte în soluțio
narea uneia din cele mai ar
zătoare probleme ale nivelu- 
lului de trai.

Aici, în Valea Jiului, ca și 
în întreaga țară, sînt evidente 
rezultatele politicii partidului 
și statului de îmbunătățire 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Petroșenii, 
Lupenii și celelalte localități 
miniere oferă acum o cu totul 
altă imagine decît cea din tre
cut. în Valea Jiului s-au con
struit, din fondurile statului, 
între anii 1950—196Î, aproape 
16 000 de apartamente, alte 
mii și mii de locuințe noi au 
fost date în folosință salaria
ților din celelalte centre mi
niere ale țării. Petroșenii a de
venit centru universitar, s-a 
extins rețeaua de școli, de așe
zăminte social-culturale și de 
sănătate, în unități comerciale 
se distribuie o cantitate din ce 
în ce mai mare de produse ali
mentare și industriale — cre- 
indu-se minerilor condiții ci
vilizate de trai, posibilitatea 
de a duce o viață demnă, pe 
măsura contribuției lor impor
tante In dezvoltarea economică 
a țării.

Elaborîndu-și politica in 
concordanță cu năzuințele vi
tale ale poporului român, cu 
interesele generale ale socialis
mului, dezvoltind multilateral 
democrația socialistă și mili- 
tînd fără șovăire pentru întro
narea în societate a principii- 
lor de dreptate și echitate so
cială ale noii orinduiri, parti
dul nostru își întărește conti
nuu legăturile cu masele, se 

manifestă tot mai pregnant ca 
forța politică conducătoare a 
întregii națiuni. Acest rol pe 
care partidul îl dezvoltă con
tinuu în întreaga viață socială 
a țării nu este emanația unor 
acte și acțiuni administrative, 
ci un rezultat firesc al politicii 
sale, al faptului că în întrea
ga sa activitate el se identifi
că cu năzuințele vitale ale în
tregului popor — care-1 ur
mează neabătut — că se preo
cupă în mod stăruitor de găsi
rea celor mai potrivite căi 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
ridicării continue a bunăstării 
poporului, pentru asigurarea 
dezvoltării libere și indepen
dente a patriei noastre. (Aplau
ze, urale).

Realizările obținute de po
porul nostru sînt rodul politi
cii marxist-leniniste a partidu
lui. întemeiată pe aplicarea 
creatoare a legilor generale ale 
construcției socialiste la condi
țiile concrete ale țării noastre. 
Elaborarea liniei politice în 
concordanță cu aceste condiții, 
cu particularitățile și tradițiile 
naționale evidențiază capaci
tatea partidului de a conduce 
cu succes procesul de edifi
care a noii orinduiri, de a mo
biliza poporul, toate forțele 
creatoare ale națiunii la în
făptuirea acestei grandioase 
opere.

Desigur, tovarăși, în activi
tatea noastră s-au manifestat 
și neajunsuri asupra cărora 
partidul a atras atenția, le-a 
analizat și dezbătut, indicind 
măsuri pentru remedierea lor. 
Considerăm că dezvăluirea 
hotărîtă a lipsurilor constituie 
o îndatorire esențială a parti
dului. Aceasta este o dovadă 
nu de slăbiciune, ci da tărie 
a partidului nostru, o garanție 
a faptului că el va acționa eu 
fermitate pentru înlăturarea 
lipsurilor, pentru îmbunătăți
rea întregii noastre activități. 
Perfecționarea vieții sociale 
este o necesitate permanentă 
a dezvoltării societății socia
liste ; ea nu se poate realiza 
de Ia sine, ei presupune o 
deosebită receptivitate față de 
nou, luptă hotărîtă împotriva 
practicilor și mentalităților în
vechite, retrograde, preocu
pare perseverentă pentru a 
promova tot ceea ce este îna
intat și contribuie la progresul 
general al societății. Așa cum 
am mai subliniat și cu alte 
prilejuri, noi sîntem conștlenți 
de faptul că, pentru a atinge 
nivelul de dezvoltare econo
mică și socială la care aspiră 
în mod îndreptățit poporul 
nostru, mai avem multe de 
făcut, va trebui să depunem 
încă multe eforturi, să învin
gem încă numeroase greutăți; 
avem însă ferma convingere 
că, sub conducerea partidului, 
întregul nostru popor își va 
mobiliza capacitatea și ener
giile sale creatoare, va obține 
noi realizări in creșterea avu
ției materiale șl spirituale a 
patriei. Și de acum înainte, 
partidul nostru nu va precu
peți nici un efort pentru a fi 
la înălțimea misiunii încre
dințate de popor — asigurarea 
construirii cu succes a socia
lismului și comunismului, ri
dicarea continuă a nivelului 
de dezvoltare a patriei noas
tre, a bunăstării întregului 
popor. (Aplauze îndelungate).

Dragi tovarăși,
Construind socialismul, dez- 

voltînd în ritm intens econo
mia, cultura, întreaga viață 
socială a țării, muncind pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
sale de trai, poporul nostru 
își aduce în același timp con
tribuția la creșterea prestigiu
lui șl influenței socialismului 
în lume.

întărirea și dezvoltarea 
multilaterală a fiecărei țări 
socialiste reprezintă o premiză 
fundamentală pentru consoli
darea și avîntul întregului 
sistem mondial socialist, pen
tru asigurarea păcii in lume. 
(Aplauze). Preocuparea insufi
cientă pentru perfecționarea 
activității economice și sociale, 
pentru aplicarea creatoare a 
legilor generale la condițiile 
specifice ale fiecărei țări, 
nesocotirea acestor legi ca și 
subaprecierea sau neglijarea 
intereselor naționale, duc la 
slăbirea orînduirii socialiste, a 
rolului conducător al partidu
lui și a legăturilor sale cu 
masele, dăunează Intereselor 
sistemului socialist, nu contri
buie la întărirea solidarității 
internaționale ci, dimpotrivă, 
îi aduc grave prejudicii. De a- 
ceea, în înfăptuirea vastei 
opere de construcție socialistă, 
partidul nostru îmbină organic 
legile general valabile cu 
realitățile concrete — eco
nomice și social-politice — ale 
țării noastre ; în acest fel el 
își îndeplinește rolul de orga
nizator și conducător al po
porului, al întregii activități 
sociale. (Aplauze). Realizin- 
du-și această obligație primor
dială, militind cu consecvență 
pentru înfăptuirea atât a sar
cinilor naționale, cît șl a celor 
internaționale — care for
mează un tot inseparabil —• 
pentru valorificarea uriașelor 
posibilități de progres ale noii 

orinduiri, partidul nostru co
munist își îndeplinește o înal
tă îndatorire internationalists. 
Comuniștii români, clasa mun
citoare, întregul popor sînt și 
vor fi întotdeauna un deta
șament de nădejde al forțelor 
socialismului, al mișcării co
muniste internaționale, își vor 
îndeplini cu cinste misiunea 
de a construi cu succes orîn- 
duirea socialistă pe pământul 
patriei noastre, își vor aduce 
din plin contribuția la cauza 
generală a socialismului, la 
creșterea influenței și presti
giului său în lume (aplauze, 
urale).

în centrul politicii externe 
a partidului nostru se află 
prietenia și alianța frățească 
cu țările socialiste; noi ne 
pronunțăm în mod statornic 
pentru întărirea și lărgirea re
lațiilor multilaterale cu toate 
țările socialiste.

Dumneavoastră, minerii Văii 
Jiului, ca de altfel întregul 
nostru popor, ați simțit în 
propria activitate roadele co
laborării cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări socialiste, 
ințelegeți, desigur, ce mare 
importanță are această prie
tenie și colaborare. Poporul 
nostru pornește de la convin
gerea că relațiile de prietenie 
și alianță cu Uniunea Sovie
tică, cu țările socialiste vecine, 
Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, 
cit toate statele socialiste, con
stituie o necesitate obiectivă, 
că trebuie acționat in perma
nență pentru întărirea acestor 
relații, în interesul adîncirii 
colaborării multilaterale din
tre țările noastre, al cauzei 
socialismului în lume. (A- 
plauze).

în procesul deosebit de 
complex al cristalizării noilor 
relații internaționale — relații 
între țări socialiste suverane, 
egale în drepturi, unite prin 
comunitatea de orânduire și 
de țeluri — s-au manifestat 
și neajunsuri, s-au folosit 
uneori forme și metode neco
respunzătoare ; desigur, elimi
narea acestora nu poate decît 
să ducă la întărirea prieteniei 
și alianței tovărășești, la o mai 
largă și mai fructuoasă cola
borare și cooperare între țările 
socialiste. Această colaborare 
trebuie să fie astfel organizată 
incit să înlesnească progresul 
fiecărei economii naționale, 
dezvoltarea Independentă și 
înflorirea multilaterală a fie
cărei țări socialiste — ca o 
condiție principală a întăririi 
forțelor socialismului în în
treaga lume. (Aplauze puterni
ce). Pentru buna ei desfășu
rare este de aceea necesar să 
nu se admită forme și metode 
care ar contraveni normelor 
<le relații statornicite între 
țările socialiste — ceea ce ar 
dăuna intereselor naționale ale 
diferitelor țări, colaborării 
dintre ele. intereselor gene
rale ale socialismului.

In acest spirit, țara noastră 
dezvoltă o largă colaborare 
cu toate țările socialiste, parti
cipă la activitatea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc
— printre fondatorii căruia se 
numără — se pronunță pentru 
perfecționarea modului de 
funcționare a acestui orga
nism, pentru ca el să contri
buie la valorificarea mai bună 
a resurselor materiale și uma
ne ale fiecărei țări membre. 
Noi am considerat și conside
răm că există largi posibili
tăți neexplorate pentru adân
cirea cooperării dintre țările 
socialiste — în industrie, a- 
gricultură, știință, tehnică și 
în alte domenii de activitate
— pentru îmbunătățirea con
lucrării dintre statele noastre.

Perfecționarea activității 
C.A.E.R. este o problemă de 
mare răspundere, care poate 
fi rezolvată cu consensul tu
turor țărilor membre. După 
părerea noastră, în procesul 
de îmbunătățire a metodelor 
și formelor de colaborare și 
cooperare trebuie să se por
nească de la principiile care 
stau la baza relațiilor dintre 
țările socialiste și ale statu
tului Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, care oferă
— pentru o lungă perioadă de 
timp —- condiții și premize 
pentru dezvoltarea unei rodni
ce colaborări. în această or
dine de idei dorim să subli
niem încă o dată că părerile și 
tezele care susțin transforma
rea C.A.E.R. intr-un organism 
suprastatal, trecerea la un 
plan unic și alte propuneri 
similare nu corespund con
dițiilor etapei de dezvoltare 
în care ne găsim, cerințelor 
progresului fiecărei economii 
naționale și ale colaborării în
tre țările noastre. Adoptarea 
lor va crea greutăți și va a- 
dînci o serie de deosebiri de 
păreri. De aceea noi ne pro
nunțăm pentru a se acționa 
eu fermitate în aplicarea prin
cipiilor și statutului C.A.E.R.

Conlucrarea în cadrul 
C.A.E.R. trebuie 6ă ducă la ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției, să contribuie la satisfa
cerea în mai mare măsură a 
necesităților fiecărei țări socia
liste membre. De aceea socotim 
justificat să se depună eforturi 
pentru a se organiza mai bine 
raporturile dintre organizațiile 
economice din aceste țări, pen
tru a se asigura livrarea la 

timp și în condiții de calitate 
corespunzătoare a comenzilor 
reciproce. Orice întârziere, ca și 
nerespectarea altor obligații 
contractuale, dăunează atit ac
tivității economice din țările 
socialiste, cît șl bunelor relații 
dintre ele. Iată de ce consi
derăm necesară asigurarea u- 
nor asemenea Raporturi de co
laborare economică în măsură 
să ducă la întărirea unității 
țărilor noastre și să nu fie cu 
nimic afectate chiar dacă în- 
tr-o problemă sau alta se ivesc 
puncte de vedere diferite. (A- 
plauze).

De un real folos ar fi lăr
girea cadrului colaborării in 
C.A.E.R., prin crearea condi
țiilor necesare participării și 
altor țări socialiste, a altor 
state la activitatea acestuia, 
așa cum prevede statutul 
C.A.E.R.

în ceea ce ne privește, sîn
tem hotărîți ca și pe viitor 
să depunem toate străduințele 
pentru a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare cu toa
te țările socialiste — membre 
și nemembre ale C.A.E.R. — 
pentru a perfecționa formele și 
metodele de cooperare cu a- 
ceste țări pe baza normelor, a 
raporturilor stabilite între sta
tele socialiste. Totodată, Ro
mânia, in cadrul diviziunii in
ternaționale a muncii, va ac
ționa în continuare pentru ex
tinderea colaborării cu toate 
țările, indiferent de orîndui- 
rea lor social-economică, con
vinsă fiind că aceasta cores
punde cerințelor de progres 
din lumea de astăzi, contribuie 
la intensificarea schimbului 
reciproc avantajos de valori 
materiale, la apropierea din
tre popoare și îmbunătățirea 
climatului internațional.

în condițiile de astăzi, cînd 
cercurile imperialiste întrețin 
focare periculoase de încordare 
în diferite părți ale lumii, 
atentează la suveranitatea po
poarelor, la pacea mondială, 
unirea tuturor forțelor pro
gresiste, a întregului front an- 
tiimperialist este un imperativ 
major al contemporaneității. 
Rezolvarea problemelor inter
naționale depinde de eforturile 
și contribuția activă a tuturor 
țărilor, indiferent de mărimea 
lor; toate popoarele sînt in
teresate și poartă răspunde
rea pentru soarta păcii mon
diale. Pentru dezvoltarea unor 
relații normale, de bună înțe
legere și cooperare, o condi
ție principală, recunoscută tot 
mai larg pe plan internațional, 
este așezarea lor pe principiile 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității in 
drepturi și colaborării reciproc 
avantajoase.

Acționind în direcția reali
zării securității in Europa și 
în lume, România desfășoară 
o activitate neobosită pentru 
eliminarea surselor de încor
dare și conflicte în relațiile 
dintre state, pentru promova
rea încrederii și colaborării în
tre țările continentului nostru, 
în spiritul Declarației adoptate 
în iulie 1966, de statele parti
cipante la Consfătuirea de la 
București. în realizarea secu
rității europene trebuie să se 
pornească de la realitățile apă
rute pe continent în urma ce
lui de-al doilea război mon
dial, inclusiv de la recunoaș
terea inviolabilității granițelor, 
de la existența celor două state 
germane, de la necesitatea sta
bilirii de către toate țările eu
ropene a unor relații normale 
cu Republica Democrată Ger
mană și cu Republica Federală 
a Germaniei, pentru ca aces
tea să poată participa cu drep
turi egale la înfăptuirea secu
rității, la întreaga viață inter
națională.

Principala garanție a succe
sului luptei forțelor antiimpe- 
rialiste, iubitoare de pace din 
întreaga lume, o constituie 
unitatea partidelor comuniste 
și muncitorești, a țărilor so
cialiste. în interesul apărării și 
consolidării acestei unități, 
considerăm necesar să se de
pună eforturi pentru normali
zarea relațiilor dintre partidele 
comuniste și muncitorești, din
tre țările socialiste, pentru dez
voltarea acestor relații pe prin
cipiile încrederii și stimei re
ciproce, ale internaționalismu
lui socialist, ale respectării 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
linia politică, de a hotărî sin
gur asupra activității sale in
terne și internaționale (Aplau
ze puternice).

Partidul nostru a urmărit cu 
deosebită neliniște încordarea 
care a apărut în relațiile din
tre unele țări socialiste și Re
publica Socialistă Cehoslova
că, și a salutat cu satisfacție 
acordul la care s-a ajuns in 
urma discuțiilor și întîlniri- 
lor de la Cierna și Bratislava 
dintre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Partidul Co
munist din Cehoslovacia și alte 
partide comuniste și muncito
rești. Aceasta demonstrează 
încă o dată că atunci cînd se 
pornește de la interesele gene
rale ale unității și colaborării, 
și se merge pe calea discuțiilor 
purtate cu răbdare și înțele
gere reciprocă, se pot găsi so
luții acceptabile, se poate a

Junge Ia înlăturarea divergen
țelor și la întărirea unității și 
coeziunii. Aceasta dovedește 
că, atunci cînd se respectă in
dependența și dreptul fiecărui 
partid de a-și hotărî singur 
destinele sale, nimic nu poate 
împiedica buna colaborare și 
unitatea dintre partidele co
muniste și muncitorești. (A- 
plauze îndelungate).

Noi ne-am exprimat de la 
început convingerea că acti
vitatea desfășurată din iniția
tiva și sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslo
vacia pentru perfecționarea 
vieții sociale și de stat este în 
interesul construcției socialiste 
din această țară, că ea va du
ce la consolidarea și dezvolta
rea cuceririlor revoluționare 
ale popoarelor ceh și slovac, la 
întărirea forțelor socialismului 
în lume. Avem deplină încre
dere în activitatea partidelor 
comuniste și muncitorești fră
țești, a țărilor socialiste, în 
capacitatea lor de a rezolva 
problemele complexe ale con
strucției socialiste, de a asi
gura înaintarea cu succes pe 
drumul noii orinduiri în con
formitate cu interesele popoa
relor respective și ale cauzei 
socialismului în general. Este 
bine știut că un popor oare și-a 
cucerit prin lupte grele inde
pendența, care a scuturat ju
gul asupritorilor interni și 
străini, nu va renunța nicio
dată la cuceririle sale, le va 
apăra, le va consolida, le va 
dezvolta continuu. (Aplauze, 
urale).

Atunci cînd apar deosebiri 
de păreri și divergențe, este 
In interesul unității și al coezi
unii sistemului socialist să nu 
se întreprindă nimic care ar 
putea duce la animozități și 
neîncredere, să se renunțe cu 
desăvîrșire la orice presiuni, 
ingerințe și amestec in trebu
rile interne, să se manifeste 
încredere în forțele revolu
ționare ale fiecărui popor, în 
capacitatea lor de a-și con
strui și desăvîrși noua orîn- 
duire. Socialismul este creația 
clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualității, a fiecărei 
națiuni și el este cu adevărat 
trainic numai dacă se realizea
ză în conformitate cu năzuin
țele și interesele lor vitale. Pe 
această bază se pot asigura 
unitatea reală și colaborarea 
frățească dintre țările și par
tidele noastre, spre binele fie
cărui popor, al luptei comune 
pentru socialism, pentru pace 
în lume. (Aplauze).

Partidul nostru comunist 
este hotărît să facă totul pen
tru a-și aduce în continuare în
treaga sa contribuție la întă
rirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor care se ridică împotriva 
imperialismului, pentru inde
pendența națională, pentru 
pace în lume. Avem convin
gerea că în acest fel ne înde
plinim o înaltă îndatorire atit 
față de poporul român, care 
sprijină pe de-a-ntregul poli
tica externă și internă a par
tidului și statului nostru, cît 
și față de mișcarea comunistă 
și sistemul mondial socialist, 
față de popoarele iubitoare de 
pace și forțele progresiste din 
întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși mineri,
Știm că dumneavoastră, mi

nerii, ca întregul popor ro
mân, acordați un sprijin de
plin politicii interne și externe 
a partidului, programului de 
edificare și perfecționare a noii 
orinduiri, deoarece aceasta co
respunde întrutotul intereselor 
întregii noastre națiuni, con
strucției socialismului și co
munismului in România. Avem 
deplina convingere că minerii 
patriei noastre vor ști să răs
pundă și în viitor, cu toată 
cinstea, stimei și prețuirii pe 
care le-o poartă partidul, că 
vor munci cu avînt și abne
gație pentru a transpune în 
fapte sarcinile deosebit de im
portante ce le revin în cadrul 
economiei naționale, adueîn- 
du-și contribuția tot mai activă 
la progresul general al Româ
niei socialiste, la ridicarea ei 
pe culmile tot mai înalte ale 
civilizației, la bunăstarea în
tregului popor. (Aplauze, ova
ții).

Permiteți-mt, dragi tovarăși, 
să vă urez încă o dată, cu pri
lejul centenarului industriei 
carbonifere și al „Zilei Mi
nerului" succese tot mai mari 
în activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate și fericire la 
toți I

Noroc bun I

Trăiască puternicul detașa
ment al clasei noastre mun
citoare, minerii 1

Trăiască Partidul nostru 
comunist!

Trăiască și să devină tot mai 
puternică și înfloritoare patria 
noastră, România socialistă!

(Participanții la miting a- 
plaudă minute tn șir, ovațio
nează puternic pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Re
publica Socialistă România).

(Urmare din pag. I)

La intrarea în incinta între
prinderii, oaspeții sînt întâmpinați 
de ministrul minelor, Bujor Al- 
mășan, de colectivul de condu
cere al acestei unități. Ingine
rul Vasile Ciriperu face o scurtă 
prezentare a realizărilor in pro
ducție din această mină — cea 
mai mare din țară, care dintr-o 
exploatare rudimentară a devenit 
o mare uzină subterană.

Un grup de mineri prind pe 
pieptul conducătorilor de partid 
și de stat insigna jubiliară „Cen
tenarul mineritului industrial^.

In fața uzinei electrice din Lu
peni are loc solemnitatea depu
nerii unei coroane de flori, oma
giu adus celor care, cu 39 de ani 
în urmă, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, s-au ri

Hotărîre fermă, pentru 
înfăptuirea politicii 
interne și externe 

a Pe C. R.

Marele miting al minerilor

Pe platoul exploatării miniere 
Lupeni are loc un însuflețit mi
ting la care iau parte mii de mi
neri din întreaga Vale a Jiului. 
Tov. Ioachim Moga, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, ros
tește cuvintul de deschidere. Sa- 
lutînd pe conducătorii de partid 
și de stat sosiți în mijlocul mine
rilor, vorbitorul a spus: Noi ve
dem in prezența dumneavoastră 
pe aceste meleaguri o manifes
tare a atenției și grijii perma
nente pe care partidul și statul 
nostru o acordă industriei carbo
nifere, harnicilor mineri. At
mosfera sărbătorească, entuzias
mul fierbinte care domină la a- 
ceqstă întâlnire constituie expresia 
devotamentului și atașamentului 
profund pe care le nutresc mi
nerii Văii Jiului față de partid, 
față de statul nostru socialist, 
față de dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Re- 
ferindu-se la succesele obținute 
de mineri, vorbitorul a subliniat 
că acestea sînt o expresie a apro
bării depline a politicii partidului, 
a măsurilor elaborate de Confe
rința Națională și de plenarele 
Comitetului Central al partidului 
tn vederea perfecționării con
tinue a întregii vieți economice» 
sociale și culturale din patria 
noastră. Asemenea întregului po
por, a spus in încheiere vorbito
rul, oamenii muncii din Valea 
Jiului, din întregul județ Hune
doara, dau o înaltă apreciere, po
liticii externe a statului nostru, 
eforturilor depuse de conducerea 
partidului și statului pentru întă
rirea prieteniei dintre țările so
cialiste, dintre partidele comu
niste și muncitorești, pentru întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Intr-o atmosferă de mare în
suflețire* se dă apoi citire Decre
tului Consiliului de Stat prin 
care Combinatului carbonifer din 
Valea Jiului i se conferă Steaua 
Republicii Socialiste România 
clasa I, cu prilejul centenarului 
exploatării industriale a huilei în 
bazinul carbonifer al Văii Jiului.

Totodată au fost înmînate or
dine ale Republicii Socialiste Ro
mânia unui număr de 30 de mun
citori mineri, ingineri și tehni
cieni pentru merite deosebite în 
muncă.

Inmînînd înaltele distincții, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat călduros pe cei decorați și 
le-a urat noi succese în activi
tatea viitoare.

A luat apoi cuvintul tov. Da
vid Lazăr, prim-secretar al Co
mitetului municipal Petroșani al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular municipal, care, vorbind 
despre munca devotată a mineri
lor, a spus: Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, oamenii 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități —- 
merg împreună, neabătut, pe ca
lea arătată de partid. Sîntem 
convinși că pentru înfăptuirea 
sarcinilor care ne stau în fața 
trebuie să ne perfecționăm con
tinuu metodele și stilul de mun
că, să ridicăm la un nivel supe
rior rolul conducător al organiza
țiilor de partid, să asigurăm o 
participare tot mai largă a mase
lor de cetățeni la conducerea tre
burilor obștești. Cu un viu interes 
urmărim cu toți activitatea neo
bosită și multilaterală pe care o 
desfășoară conducerea partidului 
și statului în domeniul politicii 
externe. Minorii Văii Jiului expri
mă cele nuii calde sentimente de 
satisfacție și totală adeziune față 
de această politică. Izvorî tă din 
interesele și năzuințele vitale ale 
poporului român, politica externă 
servește în gradul cel mai înalt 
cauzei consolidării sistemului mon
dial socialist, întăririi colaborării 
și prieteniei între popoare, cauzei 
socialismului și păcii în lume.

In continuare a luat cuvintul 
dr. ing. Petru Roman, directorul 
general al Combinatului carboni
fer din Valea Jiului. După ce a 
mulțumit pentru înaltele distincții 
acordate Combinatului, muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor, 
vorbitorul a arătat că vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
acest bazin carbonifer constituia 

dicat la luptă împotriva sîngeroa- 
sei exploatări capitaliste. în fața 
plăcilor comemorative fac de 
gardă mineri fruntași și pionieri. 
Fanfara din localitate intonează 
Imnul eroilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid si de stat depun o co
roană de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri. 
Sînt depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea organe
lor locale de partid și de stat, a 
organizațiilor obștești. Cei pre- 
zenți păstrează un moment de 
reculegere. Văzduhul este străbă
tut de șuierul prelung al sirenei, 
atit de bine cunoscut, semnal 
care odinioară chema la lupta 
revoluționară și care astăzi evocă 
vibrant memoria eroilor mineri 

un puternic stimulent în munca 
de viitor, un prilej de mobilizare 
mai activă pentru înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea, de Confe
rința Națională și de plenarele 

Comitetului Central al partidu
lui. Referindu-se la momentele 
cele mai semnificative ale dez
voltării continue a acestui impor

tant bazin carbonifer, vorbitorul 
a spus: Valea Jiului reprezintă 
un exemplu viu de traducere în 
viață a politicii partidului care, 
în fiecare etapă a ediff \rii so
cietății noastre socialiste, a sta
bilit cu clarviziune științifică 
principalele coordonate ale dez
voltării economiei naționale. A- 
vem deosebita bucurie să vă ra
portăm, stimați tovarăși, că a- 
cum, după 100 de ani de la în
ceputul exploatării miniere a ză
cămintelor de cărbune pe aceste 
meleaguri, Valea Jiului reprezin

tă cel mai mare bazin carboni
fer al României socialiste în con
tinuă dezvoltare. Nivelul produc
ției din prezent depășește de 
peste 3 ori pe cel mai înalt rea
lizat în trecut în Valea Jiului. 
Vorbitorul a subliniat apoi că 
minerii, alături de întregul popor 
aprobă și sprijină cu însuflețire 
politica externă a partidului șî 
statului, care are la bază întări
rea prieteniei frățești cu toate ță
rile socialiste, a unității ^sternu
lui mondial socialist, a Solidari
tății cu toate forțele progresiste 
care luptă pentru libertate, de
mocrație și pace. Vă asigurăm 
încă o dată, iubiți conducători de 
partid și de stat, a spus în în
cheiere vorbitorul, că vom face 
totul pentru a traduce in viața 
indicațiile pe care ni le-ați dat, 
muncind cu pasiune și dăruire 
penii u ca bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, cu glorioasele sale 
tradiții de muncă și luptă, să se 
situeze permanent pe coordona
tele înalte ale programului de 
înflorire multilaterală a României 
socialiste.

Cu interes a fost ascultat cu
vintul pensionarului Vasile Reher, 
care in numele minerilor mai 
vîrstnici a spus: Sărbătorind as
tăzi ziua minerilor și împlinirea 
unui secol de exploatare indus
trială a cărbunelui VJ’i Jiului, ip 
condițiile vieții luminoase, socia
liste, putem înțelege pe deplin 
marile înfăptuiri petrecute în 
țara noastră în anii care au tre
cut de la eliberarea patriei. Cu 
aproape 4 decenii în urmă, noi, 
minerii, ne mai puțind răbda mi
zeria și înjosirea, teroarea și asu
prirea capitalistă, am făcut grevă 
pentru a nt se plăti munca după 
dreptate și pentru a fi tratați ca 
oameni. Am fost loviți crunt, dar 
lupta noastră, lupta întregului 
popor din România, sub condu
cerea Partidului comunist, a ie
șit biruitoare. Pentru viața nouă 
pe care o trăiesc, minerii sînt a- 
dînc recunoscători partidului nos
tru drag și această recunoștință 
se exprimă prin muncă depusă 
pentru a da patriei socialiste tot 
mai mult cărbune.

Așa cum în trecut minerii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități din Valea Jiu
lui au luptat uniți pentru liber
tate și o viață mai bună, astăzi, 
înfrățiți în marea familie socia
listă a patriei noastre, ei luptă cu 
însuflețire și dăruire pentru în
făptuirea mărețului program al 
desăvîrșlrii construcției socialiste. 
Am ieșit la pensie de puțină vre
me, a adăugat în continuare a- 
cest vețeran al minei Lupeni, și 
vă spun sincer că mi-a fost foar
te greu să mă despart de mină, 
de condițiile frumoase de mun
că, de ortacii mei. Noi, vîrștnicii, 
ne exprimăm mulțumirea adineă 
pentru viața liniștită și lipsită de 
griji pe care partidul și statul 
ne-au asigurat-o.

Salutul fierbinte și entuziast, 
izvorît din inimile și gîndurile 
întregului tineret din Valea Jiu-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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lui, a fost adus de studentul Sa- 
moilă Sturza, de la Institutul de 
mine Petroșeni. Ne înclinăm cu 
venerație și dragoste, a spus el, 
în fața muncii și a luptei eroice 
pe care timp de un secol minerii 
Văii Jiului au desfășurat-o, îm
preună cu întreaga clasă munci
toare, cu întregul popor spre a 
făuri generațiilor prezente și vii
toare condițiile unei vieți ome
nești, civilizate. Acest trecut de 
muncă și luptă glorioasă, presărat 
cu nenumărate jertfe, constituie 
pentru întregul tineret un minu
nat exemplu, un puternic imbold 
la muncă și învățătură, pentru a 
deveni cadre de nădejde ale 
patriei.

Trăim zile pline de bucurii, în 
care se împlinesc năzuințele 
înaintașilor noștri și se clădește 
fundamentul trainic pentru în
făptuirea visurilor înaintate ale 
tinerei generații. Prin grija parti
dului aispunem de tot ce este 
necesar pentru a ne putea forma 
o temeinică pregătire tehnică și 
științifică. Asigurăm conducerea 
partidului că nu vom precupeți 
eforturile pentru a ne îndeplini 
îndatorirea de a învăța, pentru 
a răspunde prin fapte grijii pă
rintești ce ni se poartă, pentru 
a realiza dt mai bine sarcinile 
oe ne vor reveni oa viitori ingi
neri ai României eocidUete.

După oe a adus salutul mine
rilor din cea mai mare exploa
tare minoră a țării — Lupeni, 
șeful de brigadă Petre Constan
tin, untd dintre reputații mineri 
ai Văii Jiului, de ani în șir frun
taș în producție, a spus: Ceea 
oe are astăzi Valea Jiului mai 
măreț, ceea ce dă muncii de mi
ner frumusețe și spor, aparține 
in întregime anilor construcției 
socialiste. Fiecare cetățean al pa
triei noastre simte din plin suflul 
înnoitor care străbate întreaga 
politică a partidului și este con
vins de justețea acesteia, de fap
tul că ea izvorăște din cerințele 
vitale ale poporului are drept 
soop binele celor ce muncesc. 
Urmărind eforturile neobosite ale 
oonducerii partidului nostru de 
a ridica România pe culmi tot 
mai te de progres și civili
zație, de a face totul pentru fe-

0 viguroasă ramură 
a economiei naționale

După miting, conducătorii de 
partid și de stat au fost invitați 
să viziteze stația telegrizumetrică 
automată. Instalația are menirea 
să prevină avariile, să asigure o 
securitate deplină a muncii în 
subteran. Discutând cu specia
liștii despre această instalație, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de funcționarea și efica
citatea ei.

In la de consiliu a exploa
tării m.niere Lupeni, oaspeții 
s-au intîlnit cu membrii comi
tetelor de conducere ale unită
ților miniere din Valea Jiului. 
Pe o mare hartă, pe numeroase 
machete și grafice se conturea
ză tabloul bazinului carbonifer. 
„Băile44, cum se numeau minele 
pe vremuri, au devenit exploatări 
moderne în care tehnica înain
tată, calificarea oamenilor au 
cuvîntul hotărîtor. Cantitatea de 
cărbune extras atinge în acest 
an 7 milioane tone, de aproape 
3 ori mai mult decît în 1950. 
Au fost redeschise minele Lonea 
I, Lonea II, Dîlja și Vulcan, iar 
minele în funcțiune au fost mo
dernizate, au fost construite mine 
noi la Uricani și Paroșeni. La 
Livezeni și Bărhăteni iau ființă 
acum alte exploatări moderne. 
Pentru modernizarea minelor 
vechi și a celor redeschise, pen
tru construcția de mine noi și 
dotarea lor cu utilaje și apara- 
taj s-au alocat pînă în prezent 
investiții de 6,2 miliarde lei.

In timpul întîlnirii au luat 
cuvîntul Vasile Feher, miner pen
sionar, inginerul Vasile Ciriperu, 
șeful exploatării miniere Lupeni, 
și Ion David, șef de brigadă la 
mina Aninoasa, care au exprimat 
bucuria de a avea în mijlocul 
lor pe conducătorii de partid și 
de stat, au înfățișat cîteva din 
realizările colectivelor din care 
fac parte și hotărîrea acestora 
de a realiza în chip exemplar 
sarcinile ce le revin.

Ministrul minelor, Bujor Almă- 
șan, referindu-se la importantele 
îndatoriri ale industriei miniere 
în cadrul amplului program de 
înflorire a economiei patriei, a 
exprimat angajamentul conduce
rii ministerului de a nu precu
peți nici un efort pentru îndepli
nirea lor în cele mai bune con
diții.

în încheierea întîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Exploatările miniere 
din Valea Jiului au rezultate în
semnate — a spus secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. îndepli
nirea sarcinilor puse de partid și 
de guvern se realizează aici în 
condiții bune. De altfel, sînt 
exploatări vechi, cu experiență, 
cu cadre de valoare — munci
tori, tehnicieni, ingineri. Este a- 
d^ărat că pe parcurs au existat 
șl lipsuri ; mai sînt și acum mul
te lucruri de îmbunătățit. Dar se 
poate spune că minerii și condu
ce ca combinatului au lucrat și 
lucrează mai bine decît in tre
cut. Nu se poate spune insă că 
nu ar putea lucra și mai bine ; 
tot așa se poate spune și despre 
minister, că acum lucrează mai 
bine decît în trecut, dar că și el 
ar putea munci și mai bine.

ridrea omului, minerii din Valea 
Jiului sprijină fără rezerve poli
tica internă și externă a parti
dului, Sînt hotărîți să muncească 
cu și mai multă rivnă pentru 
traducerea acesteia în viață. 
Sîntem convinși că prin munca 
noastră pentru întărirea patriei 
contribuim la sporirea aportului 
țării noastre la creșterea forței 
sistemului mondial socialist, a 
influenței socialismului în lume.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, a luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In repetate rînduri, cuvîntarea 
a fost subliniată cu aclamații și 
urale.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmos
feră de puternic entuziasm. Fan
fara intonează Imnul minerilor.

Programul de dezvoltare a ex
ploatărilor miniere este deosebit 
de important — a spus în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. In cincinalul acesta și în 
cincinalul următor se prevăd sat- 
cini mari — și este nevoie să se 
depună eforturi și să se ia mă
suri serioase pentru a se asigura 
condițiile tehnico-materiale cores
punzătoare, cadrele necesare, o 
mai bună organizare a muncii, 
spre a se putea realiza prevede
rile stabilite atît în ce privește 
industria carboniferă, cît și cele
lalte sectoare ale industriei mi
niere. Sînt convins că toți cei 
care lucrează în industria minie
ră, cadrele pe care le avem — 
începînd cu conducerea ministe
rului, cu conducerile întreprinde
rilor, unităților miniere, cu mun
citorii, maiștrii, inginerii — vor 
ști să folosească soluțiile cele mai 
bune pentru a asigura îndeplini
rea sarcinilor ce le revin atît în 
ce privește productivitatea mun
cii și prețul de cost, cît și în pri
vința eliminării unor neajunsuri 
care duc la accidente pe care 
este bine să le evităm total. Tre
buie, de asemenea, luate măsuri 
pentru realizarea de economii la 
consumul de materiale, combus
tibili etc. Iată, deci, că mai sînt 
încă multe de făcut. Sîntem în
credințați că tovarășii din condu
cerile acestor întreprinderi, deo
sebit de importante pentru eco
nomia noastră, punînd în valoa
re experiența pe care au acumu
lat-o, vor lua toate măsurile neu
tru a face ca activitatea <iă se 
desfășoare în condiții mai bune. 
Apreciem mult rezultatele obți
nute, dai știm că mai avem 
încă posibilități foarte mari de a 
obține rezultate și mai bune. A- 
vem cadre capabile să obțină a- 
semenea rezultate și de aceea aș 
dori să exprim încă o dată feli
citări călduroase tuturor tovară
șilor care lucrează în acest sec
tor, conducătorilor întreprinderi
lor miniere, ai combinatului, con
ducerilor minelor. Tuturor să le 
urăm succese tot mai mari în 
activitatea lor /

Doresc, de asemenea, să subli
niez că în întreaga muncă ce se 
desfășoară în Valea Jiului un toi 
deosebit de important are activi
tatea organizațiilor de partid, — 
a comitetului de partid ol muni
cipiului Petroșeni, a comitetului 
județean, a comitetelor orășenești 
și comitetelor din întreprinderile 
miniere — care desfășoară o in
tensă activitate de untie a efor
turilor tuturor oamenilor muncii 
pentru realizarea planului, a tu
turor obiectivelor stab^.ite. Con
ducerea partidului dă o aprecie
re deosebit de înaltă rolului activ 
și contribuției aduse de comitetul 
orășenesc, comitetul județean, de 
toate organizațiile de partid din 
Valea Jiului în îndeplinirea sar
cinilor deosebit de importante ce 
revin acestui sector — și urează 
tuturor comuniștilor, tuturor or
ganizațiilor de partid de aici, noi 
succese în activitatea lor.

Conducătorii de partid și de 
stat au părăsit apoi Lupanii, în- 
dreptîndu-se spre Petroșeni. Co
loana mașinilor oficiale străbate 
cu greu culoarul de mineri înși- 
ruiți pe întregul traseu. Din ma
șina deschisă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund cu căldură acla
mațiilor. In stingă se înalță silue
ta termocentralei de la Paroșeni, 
principala furnizoare de energie 
electrică pentru bazinul Văii Jiu
lui. Un alt punct industrial care 
atrage atenția este uzina de pre
parare a cărbunelui de la Coro- 
ești. Se trece pe lingă șantierul 
de la Livezeni, unde se fac lu
crări pentru deschiderea unei noi 
mine. O salbă de blocuri se în- 
șiruie la poalele înverzite ale Pa- 
rîngului și Vulcanului, formînd 
adevărate orașe noi dotate cu ci
nematografe, cluburi, case de 
cultură. Se face un scurt popas 
la stația de cercetări pentru 
securitatea muncii în mină. În
ființată în anul 1949, această 
instituție aduce o importantă 
contribuție la asigurarea unor 
condiții de muncă mereu mai 
bune celor ce lucrează în indus
tria minieră.

Conducătorii de partid și de 
stat urmăresc explicațiile ingine
rului Constantin Cenușe, adjunct 
al ministrului minelor. Reține a- 
tenția faptul că cercetările efec
tuate aici și-au găsit aplicarea în 
mecanizarea sistemului de aeraj, 
în stabilirea unor metode de puș- 
care în mediu grizutos, in reali
zarea unor aparate pentru protec
ția și securitatea muncii etg. Se 
discută despre perspectivele de 
dezvoltare a institutului, despre 
sarcinile importante ce revin a- 
cestuia în domeniul securității 
miniere.

Se vizitează apoi laboratorul 
pentru combaterea prafului sili- 
cogen, cel al mașinilor electrice 
miniere și laboratorul destinat 
cercetărilor privind detectarea și 
combaterea metanului, prafului 
de mină. Oaspeților le sînt pre
zentate cîteva din realizările in
stitutului, care au și devenit un 
bun al minerilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat a- 
preciază activitatea acestui harnic 
colectiv.

In continuarea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat se în
dreaptă spre extremitatea estică 
a bazinului Văii Jiului, unde se 
află exploatarea Lonea. Pe tot 
parcursul drumului, de-a lungul 
a mulți kilometri, în Petroșeni, 
Petrila, Lonea, mulțimea face o 
primire entuziastă , oaspeților, îi 
întîmpină cu flori. Izbucnesc 
urale, aclamații pentru Partidul 
Comunist, pentru Comitetul său 
Central.

IOAN KUNST- 
GHEKMANESCU

• „Naționalele"
Ploaia torențială din ziua a 

• Il-a a naționalelor de atle
tism a spulberat multor atleți 
speranțele unor performanțe 

A mai bune. Totuși, 10,8 sec. la 
80 m. g. a lui Valeria Bufanu, 
1,73 m. la înălțime a Virginiei 

A Bonei sau 51,5 sec. a lui Jurcă 
w la 400 m.g., sînt performanțe 

remarcabile obținute în condi- 
9 ții vitrege. Iată, de altfel, lista 

campionilor din ziua a Il-a a 
™ întrecerilor: 200 m.pl. Ma- 
• riana Goth, 24,4 sec.; 800 m.

fete, Ileana Silai 2:08,4; 
a 800 m. băieți, Mircea Neamțu

1:51,4 ; lungime, Vasile Să-

Ajunși la exploatarea Lonea, 
oaspeții sînt invitați In sala do 
apel, locul de unde pornesc în 
adîncuri în fiecare zi harnicii mi
neri. Aici, șeful exploatării, Aurel 
Brînduș, prezintă istoricul acestei 
unități, dinamica continuu ascen
dentă a producției de cărbune: 
a fost redeschisă mina veche, 
s-au pus în funcțiune două mine 
noi, iar în prezent se află în con
strucție alte obiective.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face aprecieri, dă indicații privind 
folosirea economică a investițiilor 
prin concentrarea producției de 
cărbune.

In incinta minei este prezentat 
turnul noului puț modem de ex
tracție, prevăzut cu-schip — in
stalație de înalt nivel tehnic, au
tomatizată, prin care cărbunele 
va fi scos la zi într-un ritm rapid.

★
Intr-un decor natural, în locul 

denumit Lunca Florii, conducăto
rii de partid și de stat au fost 
oaspeții minerilor și ai familiilor 
lor. Aici, în vecinătatea culmilor 
Parîngului și ale Șirianului, pe o 
întinsă poiană înconjurată de lai
nice păduri, și-au dat întîlnire 
formații de artiști amatori, care 
duc mai departe tradițiile serbă
rilor cîmpenești ale minerilor. La 
sosirea oaspeților, minerii și fa
miliile Io* aclamă puternic, se 
aud urări închinate partidului, 
republicii. Pe o estradă amenaja
tă în mijlocul poienii se perindă 
formații artistice care prezintă 
dansul, cîntecele și portul din 
cele mai reprezentative zone fol
clorice ale meleagurilor hunedo- 
rene. Dlntr-un gruv de vînători 
localnici, Iosif Cotoț, miner pen
sionar, îi invită pe oaspeți la o 
gustare vînătorească.

La amiază, vizita conducători
lor de partid și de stat în Valea 
Jiului a luat sfîrșit. Pe peronul 
gării Petroșeni, o mare mulțime 
de oameni ai muncii au venit 
să-i conducă pe oaspeți. Sînt cli
pe emoționante, în care ovațiile 
și aplauzele nu mai contenesc. 
Tinere în costume naționale, spe
cifice acestor meleaguri, oferă 
bughete de flori. Entuziasta ma
nifestare de dragoste și atașament 
neclintit pe caie minerii Văii Jiu
lui au făcut-o conducătorilor par
tidului și statului nostru stă che
zășie unor noi izbînzi, pe care 
vrednicul detașament al mineri
lor le va închina patriei socia
liste, înfloririi ei continue, spre 
binele și prosperitatea poporului 
român.

CONSTANTIN MARINESCU 
CONSTANTIN MORARU 

MIRCEA S. IONESCU

(Urmare din pag. I) 

trecut tinerețea și maturita
tea existenței «ale în mină, 
omul care a trăit în cele 
două epoci atît de deosebite 
din viața poporului nostru șl 
al oamenilor din Valea Jiu
lui. Ii ascultam cuvintele ros
tite de la tribună și aveam 
imaginea exactă a identității 
depline dintre existența sa șl 
existența pe care au cunos
cut-o oamenii de aici de-a 
lungul cîtorva decenii. Cu- 
noscînd din greu sîngeroasa 
exploatare capitalistă, omul 
acesta cu părul nins și cu 
fața peste care timpul a lă
sat urme adinei, a fost unul 
dintre nenumărații partici
pant! la marea grevă de la 
Lupeni, la formidabila revol
tă de clasă a muncitorilor de 
aici. Timpul, timpul istoric a 
împlinit — șl din jertfa or
tacilor săi căzuți în acel ne
uitat an 1929 — aspirațiile de 
dreptate socială. Mina — în 
acest context — a căpătat în 
viața sa un alt loc, cel al 
creării de bunuri care se 
răsfrîng egal șl în viața ce
lui oare-l scoate din chingile 
stâncoase ale pămintului. A 
ieșit la pensie, la o bineme
ritată odihnă, dar, cum măr
turisește cu emoție, întregul 
său univers moral șl spiritual 
a rămas atei unde de trei 
ori pe si, ca niște cutezători 
scafandri, tovarășii săi de o 
generație sau de alta, mai ti
neri sau mai bătrîni, pleacă 
să aducă la lumină șl rodni
cie comorile pămîntului. 11 
văd și îl ascult pe Samoilă 
Sturza, student Ia Institutul 
de mine din Petroșani. S-ar 
putea să fie imaginea tînără 
a bătrînului miner. Poate... 
Dar existența sa despre eare 
vorbește cu atîta bucurie ne 
contrazice. E același și to
tuși altul. Aceeași meserie îl

TREI
GENE-

RAȚII

I
HANDBAL

GRUIA (cel mai bun 

de pe teren) și IACOB 

au realizat o treime din

t ® goluri.e selecționatei lumii

- Echipa selecționată a lumii a 
jucat împotriva echipei Ceho- 

' slovaciei, campioană mondială,
' și a învins cu scorul de 24—21
A (la pauză 13—7). Au marcat 

? Gruia (România) — 6. Mareș
(Cehoslovacia) — 1, Havlik
(Cehoslovacia) — 1. Lubking
(R.F.G.) — 4, Munk (R.F.G.) —

•
 2. Marossi (Ungaria) — 2. Duda 
(Cehoslovacia) — 2, Klimov

ț (U.R.S.S.) — 1. Lund (Dane- 
> A marca) — 1, Iacob (România) — 
. w 2, Horvath (Iugoslavia) — 2.

Presa sportivă și specialiștii 
care au fost prezenți. au remar
cat valoarea înaltă a jucători- 

• lor români, apoi a germanului
Lubking. a lui Duda, Mareș, a 
portarului Arnost. Gruia care 

)• la ultima ediție a campionate
lor mondiale din 1967 din Sue
dia a fost declarat cel mai bun 

A jucător al lumii, nu și-a des- 
mințit nici cu această ocazie

» A faima. Și de data aceasta, a fost 
m declarat de către toată lumea 

în unanimitate cel mal bun

•
 jucător de pe teren.

Sînt fericit că am reușit să 
îndeplinesc cu succes sarcina 

A dată de Federația internațio- 
nală de handbal de a alcătui șl 
antrena selecționata lumii.

FOTBAL:
Steaua „ti" Craiova, Dinamo Bacău și „ti'* 1 Cluj 

au realizat 12 din ceje 23 de goluri ale primei etape 
• Sub îndrumarea vechiului anirenor, Martinovici 

(cu douâ Soiuri) se anunța candidat pe lista 
Qolgeterilor • Două penaltiuri... ratate 

fi un autogol O Promovatele au obținut 4 puncte

apropie de oamenii celor
1 000 de kilometri de subte
rane care se înscriu ca un 
uriaș sistem nervos al aces
tui organism de piatră, dar 
destinul său se află încă din 
pragul maturității pe o altă 
coordonată. El nu va cunoaș
te nedreptatea socială a bă- 
trînului, mizeria și analfabe
tismul celui de dinaintea sa. 
Mîine-poimîine va fi inginer, 
inginer de mină într-o ra
mură modernă, cu condiții 
tehnice superioare, radical 
deosebite de munca grea de 
ocnași voluntari, goniți în 
negurile pămîntului de grija 
zilei de mîinc a generației 
trecute de mineri. îl pri
vesc, îl ascult... Fruntea îi 
este senină, glasul plin, vigu
ros. Știe cui datorează desti
nul său generos, al său și 
al generației sale. Cuvintele 
de mulțumire adresate parti
dului în numele tuturor ti
nerilor din Valea Jiului sînt 
deosebit de alese și convin
gătoare. Ca și recunoștința sa 
față de cei care au luptat și 
s-au jertfit aici Ia Lupeni.

Ca și recunoșiința pionierei 
Blaj Iuliana, pe care am cu
noscut-o stînd de gardă la 
placa comemorativă a greviș
tilor din august 1929, secerați 
de plumbii jandarmilor. Mă 
opresc puțin asupra descen
denței sale. De o rară no
blețe. Tatăl, Blaj Ion, miner 
aici, este decorat pentru me
ritele sale în producție cu 
Ordinul muncii clasa a III-a. 
Bunicul său din partea ma
mei, care are 78 de ani, a 
lucrat 4 decenii în mină. Ce
lălalt bunic de asemenea și-a 
petrecut 38 de ani în subte
ran. Intr-adevăr, de o rară 
noblețe este descendența a- 
cestei pioniere.

Ca și a tuturor celor pre- 
zenți în această sărbătoare a 
zilei minerului, aici în Valea I 
Jiului.

S-AVEM RĂBDARE
de Fănuț Neagu

Ploaie de soare în care se coc 
perele (bine că și strugurii l) în 
sunetul tulnicelor de fier ale su
telor de găzari cu băști de pîslă, 
trase adînc pe frunte, 40 000 de 
bucureșteni au asistat ușor emo
ționați, apoi profund plictisiți, la 
primul meci al campionatului 51. 
Realul din Giulești, fără marele 
tandem — Ionescu-Dumitriu (îi 
urăm lui Niki sănătate grabnică} 
a fost minute în șir un bulgăre 
de plastilină în mîinile Petrolu
lui. Magicienii, care stîrneau în 
tribune furtuni de patimi de in
tensitatea celor de la Capul 
Horn, au lăsat în locul lor niște 
atacanți ca niște umbre. Singurul 
care merită să încalțe ghetele lor, 
extrema dreaptă Pop. Năpăstuită 
de soartă, Rapidul s-a văzut de 
10 ori mai năpăstuită de către 
Federația de specialitate (cîtă 
specialitate găsești în strada Va
sile Conta, se știe prea bine 1) 
care i-a suspendat pe Răducanu 
și Năsturescu pe cîte 5 și 6 eta
pe. Foarte frumos se netezește

drumul unor echipe către baraj. 
Știu, mi se va spune că și Stoe- 
nescu de la Dinamo București a 
suferit același tratament Dar nu
mărați, vă <rog, cîți jucători are 
clubul Dinamo și cîți are Rapi
dul și de ce calibru.

Petrolul-baby (după Teașcă, 
llie Oană este al doilea antre
nor care găsește curajul să renun
țe la serviciile unor nume pe

Rezultate tehnice

RAPID—PETROLUL 0—0. 
Meci anost, plictisitor, de un 
slab nivel tehnic.

STEAUA—F. C. ARGEȘ 
3—0 (1—0). Au marcat Tătaru 
II (el a ratat și un 11 m) Du- 
mitriu III și Pantea.

A.S.A. TG. MUREȘ—DI
NAMO BUCUREȘTI 2—1 
(2—1). Au marcat Racsi și 
Boc (autogol) pentru gazde și 
Pîrcălab pentru oaspeți.

„U“ CRAIOVA—U.T.A. 3—2 
(2—0). Joc dinamic, specta
culos, cîștigat pe merit de 
studenți. Autorii golurilor 
Martinovici de două ori și 
Cîrciumărescu pentru ,U“, iar 
pentru U.T.A. Petescu și 
Axente,

DINAMO BACĂU—„U" 
CLUJ 3—3 (1—0). Rezultat e- 
chitabil care reflectă raportul 
de forțe de pe teren.

CRIȘUL ORADEA—FA
RUL CONSTANTA 1—1 
(1—0). Noua promovată în di
vizia A a făcut o primă re
priză excelentă în care a 
avut numeroase ocazii de a

de atletism
rucan 7,51 m; greutate Ana 
Sălăjan 15,34 m; ciocan, 
Gheorghe Costache 63,50 m; 
200 m.pl. Gheorghe Zamfires- 
cu 21,8 sec. ; 10.000 m. Andrei 
Barabaș 30 : 32,6 ; suliță Mi- 
haela Peneș 55,74 m; disc 
Iosif Naghi 56,62 m.; ștafeta 
4X100 fete, echipa Steaua 
58,7 sec.; ștafeta 4 X 400 m. 
băieți, echipa Dinamo 3 :17,7.

Un singur campion nu se 
cunoaște! cel de la proba de 
prăjină, care s-a întrerupt din 
cauza ploii și se va disputa 
astăzi.

V. TIMIȘ 

care publicul le îndrăgise și a- 
junsese să le tieacă cu vederea 
stratul de grăsime de pe pecto
rali, gifîiala și șutul anemic) este 
o formație în viitor făcătoare de 
minuni. Va încasa bătaie cu si
guranță și în afară și acasă, dar 
tocmai din amărăciuni vor învă
ța băieții aceștia bucuria ridică
rii. Publicul gălăgios, frămîntat 
și, uneori, parcă prea neînțelegă
tor al Ploieștiului, trebuie să aibă 
răbdare. Marile echipe nu se al
cătuiesc într-un sezon. Nu-i nea
părat nevoie să fii vinător um
blat ca să știi că pasajele de si
tari în primăvară sînt totdeauna 
mai frumoase decît cele din 
toamnă. Deci răbdare și nu-i dați 
peste mînă lui O ană și Cernăia- 
nu ca să nu vă pară rău mai 
tîrziu. Al doilea meci desfășurat 
tn București s-a consumat sub 
ploaie neguroasă. Binefăcătoare 
schimbare la față a cerului pen
tru spectatorii înarmați cu um
brele. (Ah, cît am dori ca și 
fotbalul nostru uscat ca păstăile 
de fasole bătută cu țăpoiul să se 
schimbe într-o ploaie bogată !) 
Campionii țării, față de care nu
tresc speranța că ne vor repre
zenta fericit în confruntările in
ternaționale, i-au învins pe pru- 
narii din Argeș mult mai ușor 
decît mă așteptam. Linia Pan- 
tea — Dumitriu 111 — Voinea — 
Tătaru — știe să tragă cu tunul. 
De la Argeșul nu am reținut de
cît pe Barbu, foarte bun în postul 
de libero. Cu excepționalul Do- 
brin în teren, scorul, sînt convins, 
nu ar fi luat proporții. Pentru că 
numai jucătorii mari știu să țină 
firma sus. Nu vreau să incit la 
indisciplină (în locul arbitrului 
Sever Mureșan eu l-aș fi tri
mis pe Moldoveana dincolo de 
tușă) dar parcă îl înțeleg pe Do- 
brin cînd nu se prezintă la lot 
ca să fie instruit de Angelo Ni- 
culescu. Niciodată, sau aproape 
niciodată, „directorul tehnic"4 al 
Naționalei, n-a găsit un cuvînt 
bun (de altfel le găsește cu foar
te mare greutate) pentru Dobrin. 
Și atunci ? Cred că a venit tim
pul ca presa noastră sportivă, vie 
și pasionantă aproape ca nicioda
tă în preajma reluării acestui 
campionat, să pună în discuție 
falsa autoritate. Nu folosește ni
mănui să ne prefacem a nu ști 
că destinele echipei naționale se 
află în mîini atît de nesigure.

Felicitări lui Martinovici, auto
rul primului gol al campionatu
lui, precum și noilor promovați, 
care au obținut puncte prețioase.

Insatisfacții pentru rezultatul 
realizat d.e Dinamo București. Și 
cîtă miere îi curgea lui Bazil 
Marian pe gură cu 2—3 zile în 
urmă !

Teașcă, zis Piticul, udat la ră
dăcină la Bacău se anunță ca 
inamicul public nr. 1. Cunoaște 
Steaua ce vreau să zic și va cu
noaște probabil duminică șt Ra
pidul.

Trec cu vederea, scrîșnind din 
dinți peste cele două lovituri de 
la 11 metri ratate de Tătaru II 
și Sasu, cu credința că ambii ju
cători își vor intra în șut.

înscrie. In partea a doua a 
meciului a scăzut ritmul și 
astfel Farul egalează obți- 
nînd un punct prețios în de
plasare. Au marcat Suciu și 
Iancu.

POLITEHNICA IAȘI— 
PROGRESUL 2—0 (1—0). Me
ciul a avut loc la Pașcani. 
Jucătorii ieșeni au practicat 
un fotbal de bun nivel tehnic 
și au înscris de două ori prin 
Lupulescu și Goreac.

VAGONUL ARAD—JIUL 
1—1 (0—1). Deși gazdele au 
dominat în prima repriză, 
cei care au deschis scorul 
au fost jucătorii de la Jiul 
prin Peronescu. Egalarea s-a 
produs în repriza a doua prin 
golul înscris de Boroș.

Etapa vijtoare

„U" Cluj—Rapid
Dinamo București—Vagonul 
Jiul—„U“ Craiova
Petrolul — Steaua
F. C. Argeș—Politehnica Iași 
U.T.A.—Crișul
Progresul — Dinamo Bacău 
Farul—A.S.A. Tg. Mureș

• PROBA DE FLORETĂ DIN 
CADRUL CONCURSULUI IN
TERNATIONAL DE SCRIMĂ 
de la Brașov (la care au par
ticipat scrimere fruntașe din 
Franța, Italia, Ungaria și Ro
mânia) s-a încheiat cu victoria 
reprezentantei noastre Ecaterina 
Iencic.

• Românul Ion Tiriac și italo- 
australianul Martin Mulligan își 
vor disputa, pentru a doua oara 
în decurs de o săptămînă, finala 
unui turneu internațional de te
nis. Este vorba de turneul de la 
Senigallia (Italia) în care Tiriao 
l-a eliminat în semifinale cu 
6—4, 2—6, 6—4 pe iugoslavul 
Bora Jovanovicî, iar Mulligan 
l-a învins cu 6—2, 6—3 pe bra
zilianul Edson Mandarino.

• In „CUPA ORAȘELOR", 
competiție ciclistă rezervată ju
niorilor, brașoveanul A. Suciu a 
cîștigat cursa desfășurată pe șo
seaua Brasov-Făgăraș, acoperind 
80 km în 2h 05’ 4”.
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TG. JIU. — în pitoreasca lo- 
Calitate Tismana a avut loc du
minică cea de-a 3-a ediție a 
Festivalului cîntecului, jocului 
și portului gorjenesc. După o 
paradă a portului din diferite 
zone folclorice și spectacolul 
festiv al tarafurilor reunite din 
acest județ, 18 formații artis
tice au susținut în fața celor 
circa 15 000 de localnici, oa
meni ai muncii aflați la odihnă 
și excursioniști din diferite lo
calități ale Gorjului și județe
lor vecine bogate și interesante 
programe. Deosebite aprecieri 
au primit pentru programele 
prezentate fluierașii și băcițele 
din Stănești și Polovragi, corul 
din Lelești, tarafurile din CîJ - 
cești, Runcu și Cărpiniș, dan
satorii din Bobu, Bălești și Bră- 
tuia.

Cu prilejul festivalului a fost 
deschisă și o expoziție cuprin- 
zînd costume populare și alte 
produse lucrate cu măiestrie si 
mult gust de către colectivul 
cooperativei „Arta casnică*' din 
Tismana.

TR. SEVERIN. — în comuna 
Cireșu din apropierea peșterii 
Topolnița s-a desfășurat dumi
nică primul festival al cîntecu
lui, portului și dansului mehe- 
dințean. Peste 500 de artiști a- 
matori. cuprinși în 80 de for
mații din localitățile situate în 
zona de munte a județului Me
hedinți, și-au demonstrat cu 
acest prilej măiestria artistică,

înfățișînd tradițiile și frumu
sețea folclorului de pe aceste 
meleaguri.

Duminică, în -preajma caba
nei „Durau" și-au dat întîlnire 
mii de excursioniști, sosiți din 
Moldova și din Ardeal, pentru 
a asista la festivalul cîntecu
lui, portului și dansului din 
zona folclorică a Bistriței și a 
așezărilor transilvănene înveci
nate. Sunetele buciumașilor au 
răsunat pînă departe, la poa
lele codrilor seculari, vestind 
începerea tradiționalei „Săr
bători A MUNTELUI CEA
HLĂU". A urmat un program 
de cîntece și dansuri la care 
și-au dat concursul peste 600 
de artiști amatori din județele 
Neamț. Bacău, Iași, Harghita. 
După-amiază, întrecerilor spor
tive le-au urmat un bogat spec
tacol al datinelor străbune. 
„Haiducii" din Tirpești, flu
ierașii din Damuc. Țibucani și 
Ceahlău, precum și interpreții 
obiceiurilor de iarnă din Toso- 
rog au reprezentat adevărate 
revelații ale izvoarelor artei 
populare din localitățile de pe 
obcinel» Ceahlăului. O plăcută 
surpriză a constituit-o expozi
ția de etnografie și folclor, or
ganizată de Comitetul de Cul
tură și Artă al județului Neamț. 
Seara, buciumașii din Damuc 
au dat semnalul de încheiere a
acestei fermecătoare sărbători 
montane.

(Agerpres)

Ministrul de
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TURCIA:

Serbări cimpenești
CRAIOVA. — In zăvoiul tînă- 

rului oraș Motiu, la Schela, pe 
colina cunoscută din vechime sub 
numele de „Poiana lui Mihai**, 
la poalele muntelui Cătălina de 
la Baia de Fier, la Polovragi și 
Rovinari au fost organizate du
minică serbări cimpenești prile 
juite de Ziua minerului. Formații 
artistice ale lucrătorilor forestieri 
de la întreprinderea Apa Neagră, 
ale petroliștilor din Ticleni și 
casei de cultură din Novaci, ale 
lucrătorilor de la Complexul de 
industrializare a lemnului și Fa
brica de ciment din Tg. Jiu. ale 
metalurgiștilor de la Uzina me
canică Sadu au susținut frumoa
se spectacole dedicate celor săr
bătoriți.

BACĂU: 0

PLOIEȘTI. — Mii de mineri 
cu familiile lor, din Filipeștii de 
Pădure, Ceptura și Șotînga au 
participat duminică la serbările 
cimpenești și la diferite alte ma
nifestări cultural-artistice organi
zate de ziua lor. Brigăzi artistice 
de aici și din alte localități ve
cine au prezentat, pe scenele 
cluburilor și pe cele amenajate 
în aer liber, programe bogate. 
Pe stadioane au avut loc compe
tiții sportive dotate cu Cupa mi
nerului.

O interesantă duminică spor
tivă, completată cu un program 
artistic, a avut loc la Slanic-Pra- 
hova.

(Agerpres)

nouă bază

nautică
Duminică a fost inaugurat la 

Bacău unul din cele mai fru
moase puncte turistice, construi
te ca urmare a amenajărilor 
hidrotehnice de pe rîul Bistrița. 
Este vorba de baza nautRă și de 
agrement de pe Insula ,‘,Letea“, 
situată în mijlocul celui de-al 
treilea lac din salba acumulări
lor de apă care mărginesc ora
șul de-a lungul zonei de est. 
Aici s-a construit un bazin de 
înot, o plajă pentru 10 000 de

persoane, un restaurant-terasă 
în formă de navă, trei vestiare 
cu o capacitate de 800 locuri, 
două grupuri sanitare ce vor 
putea deservi zilnic 5—6 mii de 
persoane, un debarcader dotat 
cu bărci ușoare.

Din totalul lucrărilor de ame
najare — în valoare de peste 7 
milioane lei — mai mult de ju
mătate au fost efectuate prin 
muncă patriotică.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
ROATA VIEȚII

rulează la Patria (orele 10;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; Sala
Palatului în zilele de 13, 14,
15 august.

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Feroviar 
(orele 9,45 ; 12 ; 14.15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21) ; Excelsior orele
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ;
20) ; Modern (orele 9,30 • 11,45 ; 
14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21).

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45) ; Capitol (orele 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19,30) : Circul de 
stat (orele 10 ; 13 ; 16,30 ; 18 ; 
20,30).

O FATA CIUDATĂ
rulează la Victoria (orele 9,15 ;
11.30 : 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Lumina orele 8—
16.30 în continuare, 18,45; 

20.45):
DĂ LABA PRIETENE

rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13 ; 14,30 ; 16 ; 18,45 ; 20,30).

CEHOSLOVACIA. PĂMÎNT NE
CUNOSCUT ; IN ANUL 2001 
MAȘINILE VOR FACE TOTUL 
SINGURE : IN VIZITA LA CA
RACATIȚE ; STÎNCA NARCIS 

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare.

BELA
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

MESTEACĂNUL
rulează la Gloria orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). 

INTRE NOI
rulează la înfrățirea (orele 10 •
16 ; 18 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; 
Flamura orele 9—13,30 in con
tinuare.

DUELUL LUNG
rulează la Dacia (orele 8—16.35 
în continuare ; 18,50 ; 21) ; Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 : 20,30) ; Arta (orele 
9—15,45 în continuare • 18 ;
20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21) ;
Tomis (orele 9—15,45 în con

tinuare ; 18,15) ; Aurora (orele
9.30 ; 12 ; 14.30 ; 17.15 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

TAFFI ȘI VlNĂTORUL
rulează la Giulești (orele 15.30; 
18 : 20,30) ; Miorița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

AVENTURIERII
rulează la Rahova (orele 15,30;
18 : 20 ; duminică matineu ora 
10,30) ; Volga (orele 9.30—16 in 
continuare 18,15 ; 20,30) ; Lira 
(orele 15,30 ; 18).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează Ia Drumul sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

JENIA, JENICICA ȘI KATIUȘA 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

FALSA LIRĂ DE AUR
rulează la Melodia (orele 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

INTILNIRE IN MUNȚI
rulează la Moșilor (orele 15 ;
17.30 ; 20) ; Flacăra (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURA
rulează ’ la Popular (orele
15.30 : 18 ; 20,30).

FREDDY LOVEȘTE TU INTII 
rulează la Munca (orele 16 ; 
18 ; 20).

CAUT O NEVASTĂ
rulează la Ferentari (orele 
15 30 ; 18 ; 20,30).

CE NOAPTE BĂIEȚI
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Crîngași (orele
15.30 , 18 ; 20,15).

JUDECATA
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

ZORBA GRECUL
rulează la Central (orele 9 ;
12.30 ; 16,15 ; 20).

CIMARON
rulează la Cinemateca (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 • restul zi
lelor 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21).

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru noi, femeile !
18,00 — Actualitatea indus

trială.
18.30 — Curs de limba fran

ceză — (reluarea lec
ției a 5-a).

19,00 — Dimineața maturită
ții. (Emisiune pentru 
adolescenți). „Sub zo
dia Soarelui".

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Interpreți de muzi
că populară.

20,15 — ..Simplă uoveste" — 
Film realizat de Stu
dioul de Televiziune

Aspect idin timpul recentelor demonstrații de protest împotriva prezenței nave
lor militare americane in porturile turcești

încheierea convorbirilor
iugoslavo-cehoslovace

PRAGA 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
C.T-K., la încheierea convorbi
rilor dintre delegațiile C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, conduse de Iosip Bruz 
Tito, președintele U.C.I., și Ale
xander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C., s-a dat publici
tății un comunicat ân care se con
semnează că aceste convorbiri 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială și tovărășească și în spi
ritul înțelegerii reciproce. Cele 
două delegații au făcut un 
schimb de informări asupra pro
blemelor actuale ale construcției 
socialiste în cele două țâri. In 
legătură cu aceasta — se adaugi 
în comunicat — au fost dezbă
tute, de asemenea, probleme ale 
colaborării între cele două țări, 
precum și probleme actuale ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Reprezentanții P.C.C. și U.C.L 
și-au exprimat satisfacția în le
gătură cu dezvoltarea cu succe 
a relațiilor intre cele două țâ’ 
și au ajuns la concluzia comur 
ci este necesar ca aceste re* 
să fie dezvoltate multilatera 
pe viitor, văzind in aceasta 
contribuție importantă la adâx i- 
rea colaborării in toate domeniik 
dintre cele două țâri socialiste 
prietene.

în comunicat se arată câ am
bele părți participante la conwr- 
biri acordă o mare importantă 
proceselor sociale ce au loc in 
lumea contemporană, procese in 
cursul cărora se manifestă pu
terea de atracție a ideilor socia
lismului și creșterea forțelor pro
gresiste. Ude două părți con
tribui activ’ la dezvoltarea conti
nuă a acestor tendințe pozitive 
și vor tinde spre adîncirea uni
tății largi a tuturor forțelor re
voluționare. progresiste și de
mocratice. în lupta împotriva im
perialismului. pentru pace, inde
pendența națională, progres și 
socialism.

în cursul schimbului de ve
deri asupra problemelor actuale 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale, cele două 
părți au subliniat eforturile lor 
în dezvoltarea sub toate aspec
tele a colaborării bilaterale.

Comunicatul subliniază că re
lațiile bazate pe egalitate în 
drepturi, sincere și democratice, 
care decurg din principiile inter
naționalismului proletar contri
buie la consolidarea unității de 
acțiune a forțelor socialismului.

Cele două părți acordă o mare 
însemnătate și colaborării multi
laterale, precum și inițiativei pe 
cea mai largă platformă a luptei 
pentru pace și socialism. Cola
borarea largă a tuturor forțelor 
progresiste și iubitoare de pace,

care se manifestă în formele cele 
mai variate și pe scară mondială 
— constituie una din cele mai 
urgente necesități ale dezvoltării 
sociale contemporane — se arată 
In comunicat

PRAGA 11 (Agerpres). — Io 
sip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, președintele R.S.F. Iugo
slavia, care în fruntea unei de
legații a C.C. al U.C.I. a facnt 
o vizită oficială în Cehoslova
cia la invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a plecat duminică 
spre patrie.

Pe aeroportul din Piagx oas
peții iugoslavi au fost salutați 
de Alexander Dubcek, prim-se
cretar al CC al P.C. din Ceho- 

vacia. de Josef Smrkovsky, 
"ședințele Adunării Național? 
R S. Ceho iovace, fi de alți 
ducători de partid și de stat, 
ăspunzind pe aeroport între- 
lor ziariștilor, A. Dubcek a 
liniat că cele două părt: sînt

externe italian
despre

neproliferarea 
nucleară

0 REPUBLICĂ TINĂRĂ
Șl TINERETUL El

Convorbire cu Abdul Rahman Aii Khubara,
secretar general al organizației 

tineretului democrat yemenit „Assalafi"

Johnson-Nixon
Președintele S.U.A., L. John

son a avut sîmbătă la ferma 
sa din Texas o întrevedere cu 
Richard Nixon, candidatul 
Partidului Republican la pre
ședinția Statelor Unite la ale
gerile din luna noiembrie. în 
timpul întrevederii au fost a- 
bordate o serie de probleme 
privind războiul din Vietnam, 
criza din Orientul Apropiat, 
situația internă a S.U.A. etc.

Nixon a declarat ziariștilor 
câ împărtășește poziția actuală 
a președintelui Johnson refe
ritoare la agresiunea america
nă împotriva Vietnamului.

La întrevedere au asistat se
cretarul de stat. Dean Rusk, 
Cyrus Vance, adjunct al șefu
lui delegației americane la 
convorbirile oficiale de la Pa- 
ris, Averrell Harriman, pre
cum și Spiro Agnew, candida
tul republican la vicepreșe- 
dinția Statelor Unite.

„Tratatul de neproliferare 
nucleară constituie un punct 
de plecare și nu un punct de 
sosire" — se subliniază 
tr-un articol publicat de 
nistrul afacerilor externe 
Italiei, Giuseppe Medici, 
ziarul bolognez „II Resto 
Carlino".

„Dacă — adaugă G. Me
dici — marile puteri nu vor 
sista producția de arme nu
cleare și dacă nu se stabilesc 
măsuri, fie chiar și treptate, 
de dezarmare nucleară și con
trol internațional, tratatul se 
va lovi de opoziții crescînde 
și va cădea, poate, chiar, în 
desuetudine".

„Noi sperăm, 
dici, că într-un 
timp rezonabil, 
tare nucleare 
tratatului vor pune la dispo
ziția puterilor nenucleare teh
nologii, deocamdată secrete, 
pentru producția de uraniu 
înnobilat, propulsia nucleară, 
producția de apă grea, și 
chiar dispozitive pentru ex
plozii nucleare pașnice".

★

După cum anunță agențiile 
de presă, guvernul italian a 
luat hotărîrea de a semna 
tratatul de neproliferare a ar
melor nucleare.
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• PROFESORUL Christian 
Barnard a declarat sîmbătă că 
intenționează să transplanteze o 
inimă unui copil italian.

în timp ce s-a aflat pe aero
portul din Roma. în așteptarea 
avionului care urma să-1 ducă 
la Sydney, prof. Barnard a pre
cizat că intenționează să-1 ope
reze pe Paolo Fiocca. un bă
iețel din Roma în vîrstă de 9 
ani, care va fi transportat 
acest scop la Capetown.

Bărbatul acesta tînăr mi s-a părut cunoscut: îl văzu
sem oare la Sofia, la Festival ? Poate. Cred, totuși, că 
mai de grabă chipul lui măsliniu, cu ochii vii, iscoditori, 
neastîmpărați, l-am întîlnit în fotografiile ce veneau din 
Aden în zilele fierbinți ale luptei armate. Are ceva din 
duritatea pe care o descoperisem pe fețele tineriloi care 
dădeau bătălia decisivă pentru libertate

îl ascult pe Abdul Rahman Aii Khubara, secretar ge
neral al organizației tineretului democrat yemenit ,.As- 
salafi“, vorbind tocmai despre această luptă care a durat 
mai mult de un secol și care s-a încheiat prin victoria 
unui popor dornic să fie stăpîn pe soarta sa.

— 128 ani a trebuit să supor
tăm dominația colonialistă — re
latează Abdul Rahman Aii Khu
bara. 128 ani de suferințe și în
josire, ani în care, însă, nici o 
clipă n-am pierdut speranța că 
ziua libertății va sosi și pentru 
încercatul nostru popor. La 14 
octombrie 1963 s-a format Fron
tul Național de Eliberare care a 
grupat principalele forțe politice 
patriotice, forțe care au înțeles 
că numai prin luptă armată vom 
putea alunga pe colonialiștii en
glezi. Programul clar, orientarea 
progresistă a Frontului au găsit 
sprijinul populației. Mai ales cei 
ce muncesc au aderat la lupta po 
care am dus-o pentru înlătura
rea colonialismului. A fost o 
luptă dificilă, care a cerut multe 
sacrificii...

Interlocutorul nostru evocă o 
istorie apropiată. Ne-o amintim 
pentru că deseori 
de politică externă a fost solici
tat de evenimente 
ceea ce se întîmplă în acest fră- 
mintat colț ide lume. Londra în
cerca să păstreze o fantomatică 
„federație" în care un grup jal
nic de devotați ai metropolei să 
servească drept paravan pentru o 
organizare anacronică, ce venea 
în flagrantă contradicție cu as
pirațiile poporului. Planurile în
tocmite de strategii englezi au 
trebuit, însă, să fie abandonate 
atunci cînd generalii de pe ma
lurile Tamisei au ajuns la con
cluzia ca Adenul și teritoriile în
vecinate au devenit un vulcan în 
plină erupție. Retragerea militară 
a colonialiștilor nu putea însemna 
soluționarea tuturor probleme-

comentatorul

să relateze

te. Intern cx

de zăpadă. A 
mare parte a

de tineri au• PATRUZECI
fost răniți sîmbătă noaptea la un 
festival de jazz pe hipodromul 
din Kempton Park, Surrey. Aco-

P.C. din Ohcyțjcvacia au 
taft

Incidente

în S. U. A
• POPULAȚIA de culoare din 

Statele Unite a participat sim- 
bâtâ la manifestații pașnice in 
mai multe orașe. La Miami, după 
3 iile de puternice acțiuni de 
strada soldate eu 3 morți și 18 
răniți, a intervenit un armisti
țiu. In timpul tratativelor, re
prezentanții poliției au declarat 
câ vor elibera manifestanții a- 
resteți. S-a hoîârit. de aseme
nea. ca ambulanțe sâ fie trimise 
in cartierele negrilor pentru a 
acorda injrijire victimelor care 
au avut de suferit de pe urma 
atacurilor politiei și detașamen
telor gărzii naționale cu g2ze 
lacrimogene.

• GUVERNUL libanez a cerut 
Sadznalni să întreprindă de
mersuri de mediere in vederea 
reglementării crizei intervenite 
in relațiile dintre Liban și 
Siria — a declarat primul mi
nistru sudanez. Mohamed Ahmed 
Mahgonb. in cursul unei escale 
făcute la Cairo. După rum se 
știe, guvernul sirian a impus cu 
o sâptăminâ in urmă noi taxe 
asupra mărfurilor libaneze in 
tranzit pe teritorial Siriei, fapt 
care a determinat autoritățile li
baneze să adopte o hotărire si
milară in detrimentul Siriei.

Premierul sudanez și-a expri
ma; speranța câ această criză 
ivită in relațiile siriano-libane- 
ze nu se va agrava. El a preci
zat câ l-a însărcinat pe amba
sadorul Sudanului la Beirut să 
remită un mesaj special guver
nului sirian.

• ÎN REPUBLICA Sud-Afrl- 
cană se semnalează o răcire 
bruscă a temperaturii. Ploi to
rențiale s-au abătut asupra in
teriorului și litoralului provin
ciei Natal. Ca urmare, legătu
rile dintre această provincie și 
restul țării au fost întrerupte. 
Ploile torențiale au fost urmate 
de o scădere bruscă a tempera
turii si de căderi 
nins în cea mai 
țării.

perișul unei clădiri pe care ei se 
cățăraseră pentru a vedea mai 
bine spectacolul, s-a prăbușit sub 
greutatea lor.

Unul din cei 25 000 de specta
tori la festival a declarat că atît 
el cît și cei din jur nu și-au 
dat seama de nimic deoarece 
și-au închipuit că zgomotul pro
dus de prăbușirea acoperișului 
face parte din bucata muzicala 
ce se executa în acel moment.

Festivalul a fost reluat, în 
timp ce victimele erau transpor
tate la spitalul din Ashford.

• ÎNCERCAREA specialiștilor 
americani de a plasa sîmbătă pe 
orbita geostaționară un satelit cu 
propulsie ionică a eșuat, a anun
țat un purtător de cuvînt al Ad
ministrației naționale pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.). 
Eșecul se datorează nefuncționă- 
rii normale a sistemului de a- 
prindere a celei de-a doua trepte 
a rachetei pe care se afla sate
litul „ATS-4“.

„Comitetul național de grevă" al studenților mexicani a 
respins categoric propunerea primarului din Ciudad de 
Mexico in vederea constituirii unei comisii mixte de an
chetă, din care să facă parte reprezentanții municipialității, 
studenților și ai corpului didactic.

într-un manifest adresat 
opiniei publice, precum și 
profesorilor și studenților din 
întreaga țară, comitetul de
clară că această propunere 
este inacceptabilă „întrucît ea 
nu se referă decît la una din 
cele 6 revendicări formulate de

studenți și nu urmărește de- 
cît să distragă atenția de la 
cererile noastre fundamen
tale".

Manifestul este semnat de 
membrii „Comitetului național 
de grevă", în care sînt repre
zentate 59 de facultăți și școli 
superioare.

B •

lor mai ales că lupta pentru cu
cerirea puterii i-a obligat pe pa- 
trioții yemeniți, la un moment 
dat, sa facă față unor crîncene 
bătălii pe două fronturi : unul 
contra englezilor și altul contra 
unei mișcări rivale care, deși an
ticolonialistă, avea o altă viziune 
a viitorului yemenit Frontul Na
țional de Eliberare s-a dovedit 
capabil să depășească dificultăți 
și astfel a obținut condu
cerea țării. Dar chiar și în 
prezent, după cum transmit 
agențiile dc presă, autoritățile 
Yemenului de sud sînt nevoite să 
acționeze pentru a înăbuși rebe
liunile unor grupuri dizidente.

— Poporul nostru dorește să 
aibă liniștea necesară spre a se 
putea consacra muncii pașnice, 
pentru a recupera secolele în care 
dezvoltarea sa a fost frînată — 
spune interlocutorul nostru. Dar 
nu trebuie să uităm că econo
mia, în mare măsură, se mai află 
în mîini străine, că influențele 
colonialismului n-au fost defini
tiv eliminate, că resursele de care 
dispunem sînt reduse. Au apărut 
și unele contradicții în sînul Fron
tului : unii doresc reforme radi
cale care nu țin seama de con
dițiile reale. în actualul mo
ment, toate forțele democratice 
trebuie, după părerea noastră, să 
se unească pentru a asigura mer
sul înainte al țării, progresul ei. 
Noi sprijinim toate măsuțe cu 
caracter progresist ale gu’pLnilui 
și așteptăm ca promisiunile sale 
să fie îndeplinite. Pe drumul dez
voltării economice, avem multe, 
foarte multe de făcut...

Abdul Rahman Aii Khubara 
spune în continuare că yemeniții 
din sud nu sînt indiferenți față 
de ceea ce se întîmplă în Repu
blica Arabă Yemen, pentru că, în 
fond, nu-i vorba decît dc un sin
gur popor. Republica Arabă 
Yemen este confruntată cu nu
meroase probleme : militare (a- 
tacurile detașamentelor monar
histe sprijinite de Arabia Sau- 
dită), economice (rămășițe ale 
feudalismului), culturale (imensa 
majoritate a populației mai esto 
încă analfabetă). Dar spiritul 
combativ al poporului — spune 
oaspetele — ne dă încredere că 
și aceste dificultăți vor fi depă
șite. O mare parte a Yeufosului 
nu cunoaște încă liniște, jW1 pă- 
mîntul yemenit se mai poartă 
sîngeroase bătălii, însă, maturi
tatea de care a dat dovadă po
porul ne cultivă speranța în vic
toria asupra tuturor dușmanilor 
noștri.

Interlocutorul nostru ne rela
tează în continuare despre acti
vitatea pe care organizația 
(democrată de tineret „Assa
lafi" o desfășoară în întregul 
Yemen. Este o activitate care 
slujește interesele poporului, ceea 
ce explică audiența de care se 
bucură în rîndul tineretului. As
salafi este numele conducătoru
lui tineretului democrat din Ye
men ucis într-o luptă în 1964. 
în semn de recunoaștere a ma
rilor sale merite, organizația ti
neretului democrat a hotărît să-i 
poarte numele.

Abdul Rahman Aii 
se referă în încheiere 
siile din România :

— Am aflat, firește, 
cruri despre succesele 
despre impetuoasa ei
tare. Dar văzind cu proprii mei 
ochi ce înseamnă România so
cialistă sînt profund impresio
nat, căci toate așteptările mele 
au fost depășite. Bucureștiul mi 
s-a înfățișat ca un oraș de o deo
sebită frumusețe, iar noile con
strucții m-au impresionat nu nu
mai prin eleganța lor arhitecto
nică, ci și prin faptul că ele re
flectă forța creatoare a statului 
vostru. Zilele petrecute în Româ
nia le voi păstra ca o amintire 
prețioasă. Vreau să exprim mul
țumiri poporului și tineretului 
român pentru simpatia și spriji
nul arătat fată de lupta noastră. 
Dorim să stabilim relații cît mai 
strînse cu Uniunea Tineretului 
Comunist din România, pentru 
a studia experiența încercatei 
voastre organizații, pentru a dez
volta prietenia tineretului și no- 
pnarelor noastre. încă o dată, 
mulțumesc pentru căldura și 
prietenia sinceră care mi se a- 
rată în România...

Khubara 
la impre-

multe Iu- 
României, 

dezvol-

București).
20.30 — Ce-ați dori să reve-

deți ? (Recital cu cîn- 
tăreața belgiană de 
muzică ușoară — Ka- ; 
linka). ;

20,55 — Tele — universitatea. ! 
Istoria civilizațiilor. . 
„Perșii".

21.30 — Film artistic : „Cor- I
sării din Bois de Bou- » 
logne" — (comedie, ' 
producție a studiouri- ; 
lor franceze).

22,40 — Telejurnalul de
noapte. t

Manifestație 
studențească 
în Uruguay

Studenții din capitala Uru
guayans, Montevideo, au or
ganizat sîmbătă seara o nouă 
manifestație în fața Ministe
rului Culturii, pentru a-și ex
prima protestul față de inten
ția guvernului de a destitui 
Consiliul Central al Univer
sității. intre manifestanți și 
poliția care a intervenit pen
tru a-i împrăștia au avut loc 
din nou ciocniri violente, in 
cursul cărora mai multi stu- 
denți au fost răniți. Poliția a 
operat aproximativ 100 de a- 

, restart
Ca urmare a recrudescen

ței tensiunii în rîndul studen- 
țimii uruguayene. autoritățile 
au ordonat sîmbătă seara sus
pendarea pentru 24 de ore a 
publicației „El Diario". Re
dacția acestui cotidian a fost 
acuzată de oficialitățile uru
guayene că a publicat ..infor
mații ce contravin decretului 
emis în vederea restabilirii or
dinii".

După Londra. Kampala și Niamey, 
capitala etiopiana este acum scena ne
gocierilor menite sâ pună capăt trage
diei nigeriene. Această a patra rundă 
de încercări pentru apropierea celor 
două părți implicate în conflictul din 
Nigeria nu oferă, cel puțin pînă la a- 
ceastă oră, motive de optimism. în linii 
mari, reprezentanții guvernului federal 
și ai Biafrei. întruniți ia Addis-Abeba 
sub auspiciile O.V-A^ se situează pe cu
noscutele poziții foarte îndepărtate, dacă 
nu total ireconciliabile.

Planul de reglementare a conflictului 
prezentat miercuri de delegația Lago
sului prevede. în esența, o declarație 
preliminară a biafrezilor de renunțare 
la secesiune, dezarmarea efectivelor mi
litare biafreze. reîncadrarea Biafrei ca 
stat federal nigerian. Planul în șapte 
puncte prezentat vineri de delegația 
Biafrei califică propunerile Lagosului 
drept nerealiste preconizind. în esență, 
recunoașterea existenței Biafrei ca na
țiune suverană și independentă și retra
gerea trupelor în spatele granițelor e- 
xistente înainte de începerea luptelor.

Se pare, așadar, că dialogul surzilor 
continuă. Șeful delegației federale, Ena- 
horo. declara joi tăios câ guvernul 
său ..nu va accepta să piardă regiu
nile bogate in petrol revendicate de se- 
cesioniști. cil atît mai mult cu cît situa
ția militară ii este net favorabilă și în- 
frîngerea secesion iști lor e o chestiune 
de termen foarte scurt". La rîndul său, 
consilierul politic al liderului hiafrez 
Ojukwu, fostul președinte al federației 
nigeriene Dr. Azikive declara vineri că 
..Biafra nu va ceda și posibilitățile sale 
de rezistență sînt foarte mari". Dincolo 
de menținerea ansamblului pozițiilor ri
gide. unii observatori cred însă a dis
cerne și oarecari nuanțări care ar pu-

tea indica o foarte îngustă dar posi
bilă punte de apropiere între cele două 
părți in conflict. A fost, astfel, reținută 
aluzia făcută luni, la Addis-Abeba de 
Ojukwu la posibilitatea ..de a discuta cu 
guvernul de la Lagos cea mai apropiată 
formă de asociere care nu presupune 
periclitarea securității interne și externe 
a Biafrei". în viziunea unor comentatori 
optimiști, pornindu-se de la asemenea 
formulă de „asociere" s-ar putea găsi o 
soluție care să permită evitarea unei se-

Drama nigeriana

In așteptarea

cesiuni formale și, totodată, să ofere fos
tei provincii Orientale și populației Ibo 
un grad satisfăcător de autonomie și 
securitate. Deocamdată, din culisele ne
gocierilor ele la Addis-Abeba, transpiră, 
alături de speculațiile cu privire la șan
sele ..unei medieri eficace etiopiene" și 
aluzii la posibilitatea „unei lungi runde 
de convorbiri" care s-ar putea prelun
gi pînă la reuniunea O.U.A. din septem
brie. Unii au interpretat, de altfel, lipsa 
șefului statului nigerian. Gowon, de la 
negocierile din capitala etiopiana ca un 
indiciu al tendinței Lagosului de a „nu

se grăbi" cu tratativele, forțînd o decizie 
militară în condiții care-i sînt azi fa
vorabile.

Indiferent de calculele pe care și le 
fac liderii nigerieni și biafrezi, timpuL 
presează. Drama nigeriana a luat ase
menea proporții incit fiecare zi, dar 
realmente fiecare zi, înseamnă zeci de 
mii de victime. „Există 220 000 de refu- 
giați în regiunea Ikot Ekpene — relata 
miercuri trimisul special al agenției 
I-RANCE PRESSE — două pînă ici trei 
mii mor de foame în fiecare zi. Dacă 
alimentele nu vor sosi, vor fi fără în
doială 10 000 de morți pe zi pînă la sfîr- 
șitul săptămînii“. Potrivit unor cifre 
publicate de Crucea Roșie, la Geneva, 
2 milioane de biafrezi sînt amenințați 
să moară de foame în cursul lunii au
gust. Pare de necrezut, e îngrozitor, dar 
aceasta e realitatea crudă ! în vreme ce 
la Addis-Abeba se desfășoară o rundă 
diplomatică „cu încetinitorul", luptele 
de pe toate fronturile nigeriene s-au 
intensificat, ajutoarele care ar mai pu
tea salva mii de vieți zac blocate în 
centrele de tranzit de pe insula Fer
nando Po.

Trebuie sperat că la Addis-Abeba va 
fi făcut repede cel puțin primul pas : 
un armistițiu care să dea posibilitatea 
salvării milioanelor de oameni care, alt
minteri, sînt condamnați pieirii în ur
mătoarele cîteva luni. Un asemenea pas 
ar liniști opinia publică mondială pro
fund îngrijorată de evoluția dramei 
nigeriene. Un asemenea pas, încetarea 
glasului tunurilor, ar ușura, cu certitu
dine atmosfera apăsătoare de neîncre
dere, animozitate, resentimente care 
planează asupra convorbirilor angajate 
între cele două părți.

EUGENIU OBREA

EM. RUCÂR

Poliția saigoneză a barica
dat duminică intrările în se
diul Uniunii studenților unde 
un număr neprecizat de tineri 
au declarat greva foamei în 
semn de protest împotriva 
arestării mai multor colegi. 
Ziariștilor li s-a interzis ac
cesul în clădire. După cum 
relatează agenția U.P.I., 
șeful poliției regimului sai- 
gonez, colonelul Tran Van 
Hai. a anunțat pe ziariști că 
„este prea obosit" pentru a 
se nutea întîîni cu ei în legă
tură cu această problemă.
™_—■ J
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