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Adunarea festiva din Capitala consacrata zilei de 23 August

COliNIAREA TOIÂRSSIJLIII NICO1W CEMt$ESCU
. ...................  A- I.nimmi. ♦

Cu prilejul celei de-a 19-a a- 
niversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist a avut loc 
joi după-amiază, în Sala Palatu
lui R. P. Romine, adunarea festi
vă organizată de Comitetul oră
șenesc București al P.M.R. și

♦ Comitetul executiv al Sfatului
I Popular al Capitalei.
. Participanții la adunare au pri-
♦ mit cu ovații și aplauze puterni-
♦ cp, îndelungate. Ia sosirea în
♦ Cală, pe tovarășii Gheorghe
1 Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apos-
♦ toi. Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 

Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Moghio- 
roș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec.

In prezidiu au luat loc tova
rășii Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., Elena Lascu, vice
președinte al C.C.S., Suzana Gî- 
dea, președinta Consiliului Națio

nal al Femeilor din R. P. Romî- 
nă, academicienii Mihai Beniuc 
și Ștefan Milcu, Gheorghița Zam
fir, țesătoare la Uzinele „Flamu
ra Roșie", și Marin Enache, tur
nător Ia Uzinele „23 August".

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
activiști de partid șî de stat, ge
nerali activi și în rezervă — 
foști comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist —, aca

demicieni și alți oameni de ști
ință și cultură, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

A fost intonat Imnul de Stat 
al R. P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Despre cea de-a 19-a aniver
sare a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist — marea sărbătoare 
națională a poporului nostru —

* . .................

a vorbit tovarășul Nicolae Ceau- * 
șescu, membru al Biroului Politic J 
și secretar al C.C. al P.M.R. j 

Cuvîntarea a fost subliniată • 
în repetate rînduri cu puternice J 
aplauze. La sfirșit asistența în J 
picioare a ovaționat îndelung ♦ 
pentru patria noastră socialistă, ț 
Republica Populară Romină, pen- J 
tru Partidul Muncitoresc Romîn, J 
conducătorul încercat al poporu- • 
lui nostru, pentru unitatea fră- ț 
țească a țărilor socialiste, pen- J 
tru pace în lumea întreagă. ♦

(Agerpres) •
«

Tovarăși și prieteni,
Sărbătorim astăzi a 19-a aniver

sare a zilei eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, ziua de 23 Au
gust, care a marcat un moment 
hotărîtor în istoria poporului ro- 
mîn, în lupta sa pentru libertate 
si progres social.

In anii grei ai ilegalității și 
războiului, Partidul Comunist din 
Romînia. exponentul cel mai fi
del al intereselor vitale ale celor 
ce muncesc, a fost singura forță 

politică reală care s-a ridicat la 
luptă hotărîtă împotriva fascismu
lui și a războiului antisovietic, 
în care tara noastră a fost îm
pinsă de clasele dominante, împo
triva voinței poporului.

Desfășurînd o muncă neobosită 
pentru realizarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare și în
chegarea frontului de luptă al tu- 
țurar forțelor patriotice antifas
cist, eroicul nostru partid a ini
țiat, organizat și condus, la 23 
August 1944, insurecția armată ca
re a dus la răsturnarea dictaturii 
militare fasciste, la scoaterea Ro
mîniei din războiul purtat alături 

de Germania nazistă și trecerea 
tării noastre de partea coaliției 
antihitleriste.

întreaga armată romină a în
tors armele împotriva adevăratu
lui dușman, luptînd vitejește ală
turi de glorioasa armată sovietică 
în războiul pentru eliberarea teri
toriului național al patriei de co
tropitorii fasciști, pentru zdrobi
rea definitivă a Germaniei hitle- 
riste. In slujba acestei cauze 
drepte poporul romîn și-a pus toate 
forțele și resursele, răspunzînd cu 
însuflețire la chemarea partidului 
— ..Totul pentru front, totul pen
tru victorie !". Lupta comună a 
ostașilor romini și sovietici dusă 
pînă la victoria finală împotriva 
fascismului a cimentat prietenia 
frățească între poporul romîn și 
poporul sovietic.

Poporul romîn va păstra pe ve
cie în amintirea sa pe cei care s-au 
jertfit pentru libertatea și ferici

rea patriei.
Glorie veșnică eroicilor ostași 

romini și sovietici, luptătorilor 
care și-au dat viața pentru elibe
rarea patriei noastre și înfrînge- 
rea fascismului!

Tovarăși.
Călăuzindu-se neabătut în în

treaga sa politică după învățătura 
marxist-Ieninistâ Partidul Muncito
resc Romîn a elaborat strategia 
și tactica sa de luptă corespunză

tor fiecărei etape istorice, a sta
bilit formele organizatorice și me
todele de muncă finind seama de 
condițiile concrete ale tării noas
tre.

Unind în jurul său masele largi 
ale oamenilor muncii, toate forțele 
democratice, partidul a condus eu 
succes lupta poporului nostru pen
tru înfrîngerea împotrivirii reacțiu- 
nii interne și a uneltirilor cercu
rilor imperialiste, pentru instaura
rea regimului democratic, cuceri

rea puterii politice de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare, pentru construi
rea mărețului edificiu al socialis
mului.

Sărbătorirea zilei de 23 August 
prilejuiește în fiecare an evocarea 
luptei și a muncii pline de abne
gație a poporului nostru, trecerea 
în revistă a succeselor obținute 
sub conducerea partidului în con
struirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, în făurirea și dezvol
tarea relațiilor de producție socia
liste, în ridicarea continuă a nive
lului de trai material si cultural 
al celor ce muncesc.

In anii puterii populare, în mai 
puțin de două decenii, prin efor
turile oamenilor muncii. a fost 

creată o industrie puternică și o 
agricultură socialistă în plină în
florire, s-a schimbat din temelie 
înfățișarea țării.

Prind viață năzuințele spre care 
au aspirat cele mai luminate minți 
ale înaintașilor noștri. Cu un veac 
în urmă, visînd la vremuri mai 
bune pentru poporul romîn asu
prit și subjugat, poetul patriot Di- 
mitrie Bolintineanu scria într-una 
din înflăcăratele sale poezii: „Vi
itor de aur țara noastră are / Și 
prevăd prin secoli a ei înălțare".

Descătușat pentru totdeauna de 
orice exploatare și asuprire, stă- 
pîn pe soarta sa, poporul nostru 

își făurește astăzi, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, un 
viitor de aur, ridicînd patria spre 
culmile minunate ale socialismului 

si comunismului.
Ritmul înalt al progresului eco

nomiei noastre naționale este re
zultatul aplicării consecvente, de 
către partid a indicațiilor leninis

te cu privire la industrializarea 
socialistă și dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, îndeosebi 
a industriei constructoare de ma

șini, al folosirii cu chibzuință, cît 
mai eficace, a resurselor materiale 
ale țării.

O contribuție deosebită la ac
celerarea progresului economic al 
tării noastre o aduc relațiile de 
colaborare și întrajutorare tovără
șească cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste. Așa cum 
s-a subliniat la ultima Consfătuire 
a primilor secretari ai Comitete
lor Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești și a șefilor 
de guverne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., dezvoltarea colaborării e- 
conomice, coordonarea planurilor de 
perspectivă, specializarea și coope
rarea în producție, in cadrul divi
ziunii internaționale socialiste a 
muncii, pe baza egalității în drep
turi, a respectării stricte a suve
ranității naționale și avantajului 
reciproc, răspund intereselor dez
voltării întregului sistem socialist 
cît și ale fiecărei țări socialiste 
cerințelor egalizării lor economice 
la nivelul celor mai avansate țări 
socialiste.

Cu prilejul zilei de 23 August. 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii Popu

lare Romîne felicită din toată 
inima eroica noastră clasă mun
citoare, harnica țărănime colecti

vistă, intelectualitatea, femeile, ti
neretul, întregul nostru popor și 
le urează fericire și noi succese 
în lupta și munca pentru înflori
rea patriei noastre socialiste I

Tovarăși.

întregul popor romîn întîmpină 
a 19-a aniversare a eliberării pa
triei cu un bogat bilanț de reali
zări în îndeplinirea programului 
elaborat de cel de-al III-lea Con
gres al partidului.

Datele preliminare arată că în 
primii patru ani ai șesenalului 
producția industrială înregistrează 
o creștere medie anuală de 15 la 
sută. In primele 7 luni ale anului 
curent, oamenii muncii din indus
trie au îndeplinit planul de pro
ducție în proporție de 102,3 la 
sută, producînd peste prevederi e- 
nergie electrică, numeroase motoa
re electrice și mașini agricole, în
semnate cantități de țiței, cărbune, 
laminate, cherestea, plăci fibro- 
lemnoase, produse alimentare, țe
sături, încălțăminte și altele. Rea
lizări însemnate au fost obținute 
în creșterea productivității mun
cii, în reducerea prețului de cost 
al produselor și obținerea de be
neficii peste plan.

Succese deosebite s-au obținut 
an de an în îndeplinirea planului 
de investiții. In primii trei ani și 
jumătate ai planului șesenal au 
fost date în funcțiune 64 întreprin
deri și 139 secții noi cu mare ca
pacitate de producție, iar un nu

măr mare de întreprinderi au fost 
dezvoltate și reutilate cu mașini 

și utilaje moderne. Volumul total 
al investițiilor din fondurile sta
tului realizate în primii trei ani 
și jumătate ai șesenalului repre
zintă peste 96 miliarde lei, fiind 
aproape egal cu investițiile reali
zate în cei 7 ani anteriori.

Producția industrială globală va 
fi în anul 1963 de aproximativ 7.4 
ori mai mare decît în 1938. Deose
bit de puternic s-au dezvoltat ra
murile de bază ale industriei grele : 
producția industriei energiei elec
trice și termice va fi de 18 ori 
mai mare, a construcției de mașini 
de 17 ori, a metalurgiei feroase de 
10 ori. iar a industriei chimice de 
neste 23 ori mai mare decît în 
1938; a crescut considerabil pro
ducția bunurilor de consum, reali- 
zîndu-se mărfuri în sortimente mai 
variate și de o mai bună calitate.

Partidul și guvernul au perma
nent în centrul atenției lor utila
rea întreprinderilor cu cele mai 
moderne și perfecționate mașini și 
instalații, extinderea continuă a 

mecanizării si automatizării pro
ducției — condiție esențială a 
creșterii productivității muncii și 
îmbunătățirii calității producției.

Justețea acestei politici aplicate 
cu pers.everență este evidențiată 
de realizările obținute în dezvol
tarea industriei constructoare de 
mașini care fabrică astăzi mașini- 

unelte, utilaj petrolier, minier și 
chimic, tractoare și mașini agri
cole, autocamioane, locomotive 

Diesel electrice, instalații tehnolo
gice complete și numeroase alte 
produse, la un nivel tehnic din ce 
în ce mai ridicat.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Guvernul 
Republicii Populare Romîne își ex
primă convingerea că organele de 
partid, de stat, sindicale și de 
U.T.M., conducerile întreprinderilor 
Inginerii și tehnicienii, oamenii 
muncii vor folosi și pe viitor, cu 
maximum de eficiență, tehnica 
nouă, vor desfășura larg întrece
rea socialistă în vederea ridicării 
calității produselor, sporirii conti
nue a productivității muncii, redu
cerii prețului de cost, îndeplinirea 
Ia timp și la toți indicatorii a pre
vederilor planului de stat.

Ca urmare a încheierii colecti
vizării agriculturii au avut loc 
mari și adinei schimbări în viața 
țărănimii. Statul democrat-popular 
a înzestrat agricultura cu peste 
58 000 tractoare, peste 61 000 se
mănători mecanice, 31 000 combi
ne pentru păioase, numeroase alte 
mașini și utilaje agricole care a- 
sigură mecanizarea aproape com
pletă a principalelor lucrări agri
cole. Ca urmare, producția medie 
anuală de cereale a fost mai mare 
în ultimii cinci ani cu 1 600 000 
tone decît media anuală din peri
oada 1934—1938, ceea ce a asigu
rat aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare și a indus
triei cu materii prime.

Au fost obținute succese în 
dezvoltarea șeptelului, îndeosebi în 
creșterea animalelor aflate în pro
prietate obștească. Față de 1962 
numărul bovinelor din gospodăriile 
agricole de stat și al celor pro
prietate obștească din gospodăriile 
agricole colective a sporit cu 53 la 
sută, al porcinelor cu 28 la sută, 
iar al ovinelor cu 33 Ia sută.

Creșterea producției agricole a 
dus la sporirea veniturilor bănești 
ale țărănimii, la îmbunătățirea con
dițiilor ei de trai, ceea ce își gă
sește expresie și în faptul că în 
ultimii patru ani s-au construit la 
sate peste 350 000 case noi.

îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid în domeniul dezvoltării a- 
griculturii cere organelor de partid 
și de stat, tuturor oamenilor mun
cii de la sate șă acorde cea mai 
mare atenție întăririi continue e- 
conomicp-organizatorice a gospodă
riilor colective și sporirii avutului lor 
obștesc, să asigure folosirea cit 
mai eficientă a mijloacelor mate
riale cu care a fost înzestrată a- 
gricultura în vederea sporirii în
tregii producții agricole vegetale 
și animale.

Dezvoltarea continuă a econo
miei noastre a dus la creșterea an 
de an a venitului național și, pe 
această bază, a salariului real, la 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației.

De la începutul planului de șase 
ani și pînă în prezent s-au con
struit din fondurile statului și s-au 

dat în folosință oamenilor muncii 
peste 123 000 apartamente. Noile 
locuințe luminoase, cu arhitectura 
lor plăcută, dau o înfățișare tine
rească, înfloritoare, orașelor pa
triei, punînd pretutindeni pecetea 
vremurilor noi, socialiste.

O expresie grăitoare a condi
țiilor sociale noi create în țara 
noastră, a grijii partidului și gu
vernului pentru ridicarea nivelului 
cultural al poporului și pentru e- 
ducarea tinerei generații o consti
tuie amploarea și nivelul învăță- 
mîntului public de toate gradele. 
In anul școlar 1962—1963 școlile 
de cultură generală au fost frec
ventate de peste 3 milioane de e- 
levi, iar învățămîntul superior de 
aproape 100 000 studenți. An de an, 
școala pregătește zeci de mii de 
cadre pentru nevoile economiei, 
științei și culturii.

In primii patru ani ai șesena
lului s-au construit peste 15 000 
săli de clasă la orașe și sate; în 
centrele universitare au fost date 
în folosință noi cămine cu o ca
pacitate de peste 19 000 locuri, noi 
cantine, noi spații de învățămînt 
și laboratoare dotate cu aparataj 
modern.

Aproape un sfert din bugetul
statului se cheltuiește pentru în-
vățămînt, cultură și ocrotirea să-
nătății.

Creația literară și artistică in-
spirate din viața nouă a tării
noastre, din lupta eroică a poporu
lui. activitatea cultural-artistică ce 
se desfășoară pe tot cuprinsul pa
triei îmbogățesc viața spirituală a 
oamenilor muncii, contribuie la e- 
ducarea omului nou, constructor al 
socialismului.

Participarea largă a maselor de 
oameni ai muncii Ia rezolvarea tre
burilor obștești, la elaborarea și 
înfăptuirea planurilor de stat, la 
conducerea vieții economice și so- 
clal-culturale, constituie o expre
sie a dezvoltării continue a demo
crației socialiste în țara noastră, 
este un izvor al forței orînduirii 
socialiste, a statului democrat- 
popular.

De aproape două decenii parti
dul nostru îndeplinește rolul de 
forță conducătoare în Republica 
Populară Romînă. Toate preface
rile înnoitoare din patria noastră 
se datoresc vastei activități crea
toare desfășurate de oamenii mun
cii pentru construirea socialismu
lui sub conducerea încercată a 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Tovarăși,
Desfășurarea evenimentelor pe 

arena mondială demonstrează cu 
putere modificarea continuă a ra
portului de forțe în favoarea so
cialismului, democrației și păciL 
In același timp, în lumea capita
listă se adîncește criza generală 
a sistemului capitalist creste a- 
vîntul de luptă al clasei munc:- 

(Continuare In pag ♦-al
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ÎN AȘTEPTARE» V

Aprovizionat din abundență cu mărfuri de sortimente variate, ma
gazinul nr. 8 din Petroșani cunoaște în fiecare zi o mare afluență de 
cumpărători. Deservirea promptă și civilizată, îndeplinirea și depășirea 
continuă a planului au făcut ca cole ctivul de aiei să dobiztdească 
pelul de evidențiat în întrecerea so cialistă. In clișeu t>n «meet 
interiorul magazinului.

dra-
din

Zorii zilei de 23 August au 
răsărit peste întinsul patriei. Și 
ca de fiecare dată, și în acest 
an, aniversarea 
sărbătorește 
Valea Jiului 
frumoase de __________ i 
localitățile sînt împînzite 
drapele roșii și tricolore.

Pregătiri intense fac și forma
țiile artistice 
treaga vale, 
zică ușoară, 
de dansuri, brigăzile artistice de 
amatori, toate vor cînta viața 
nouă și fericită de care se bu
cură astăzi toți acei ce mun
cesc. Cabanele sînt și ele pre
gătite să primească pe acei ce 
vor să 
rării in 
versant 
și veselie înseamnă 
cînta viața nouă și fericită.

în
zilei eliberării se 

întreaga 
îmbrăcata

sărbătoare. i 
sînt

țară. 
haine 
Toate 

de

<

$

de amatori din in- 
Orchestrele de mu- 
fanfarele, echipele

sărbătorească ziua elibe- 
mijlocul naturii. Să ani- 
ziua eliberării în cîntec 

de fapt a

Cînd se îndeplinește pianul 
de măsuri tehnico-organizatorice

In secțiile preparației din Pe- 
trila se muncea cu spor. Printre 
Cți care lucrau cu hărnicie era și 
utemistul Bușoniu Petru. Deși își 
cunoștea bine meseria, pe chipul 
lui se citea emoție și nerăbdare. 
Cum să nu fii emoționat cînd eo- 
rauniștii din preparație se întru
nesc spre a-ți discuta cererea de 
primire în partid ? Oricît de bine 
ai munci și chiar dacă ai o com
portare ireproșabilă nu poți să nu 
t« gîndești : Oare am făcut totul 
să merit această cinste ?

La sfîrșitul șutului, utemistul 
Bușoniu Petru și-a îndreptat pașii 
spre locul unde au loc deobicei a- 
dunările de partid. Același lucru 
l-au făcut și tinerii Doboș Emilian 
Si Carciu Elena. Adunarea gene-

cuvînt 
Printre 
Cures- 
Nicula

candidați 
au apreciat 

trei tineri

GOSPODARI 
PR1CEPUTI

Legătura permanentă a Comi
tetului executiv al Statului popu
lar ai comunei Uricani cu alegă
torii, prin deputat!, asigură antre
narea unui mare număr de cetă
țeni ia acțiunile gospodărești. Co
mitetul executiv, pe baza expe
rienței acumulate in anii trecutt 
și-a Îmbunătățit stilul de muncă, 
metodele și formele de mobilizare 
a oamenilor muncii la acțiuni de 
muncă patriotică, pentru înfrumu
sețarea blocurilor, străzilor și co 
munei.

Participarea entuziastă a nume
roși cetăfenl la lucrări de gos
podărire și Înfrumusețare se ma
terializează în amenajarea unor 
noi spatii verzi ca: parcul din 
iața clubului, cel 
cului U 3 și zona 
școala de 8 ani, 
pe o suprafață de
plantat totodată 1 600 de arbori 
ornamentali și a fost nivelată o 
suprafață de 12 000 m.p.

Deputafii Ciora Cornel și Mo
toc Nicola 
locuitorii la 
contribuit 
drum, și la 
lui electric.
reparat podețele, 
asemenea, au fost 
rile și văruifi pomii.

Numai 
lucrările 
podări re
de cetățeni, 
număr de 26 000 ore de muncă 
patriotică Au fost realizate ast
fel economii In valoare 
lei.

Printre participanta 
acțiuni se numără tov. 
Gh, Or dog loan, Mihut 
ragea PompiUu, Barbu 
și Mogoș loan, care au 
sîrgulnlă ș; cu sunt de
re ia Inirumasetarea comunei.

rală a organizației de bază avea 
la ordinea de zi discutarea cere
rilor de primire în partid prezen
tate de cei trei tineri. La 
s-au înscris mulți tovarăși, 
ei se aflau Lupa Ladislau, 
tea Romeo. Furdui Dumitru, 
loan și alți membri și 
de partid. Cu toții 
hărnicia cu care cei
muncesc în producție, entuziasmul 
ce-i caracterizează în acțiunile de 
folos obștesc, comportarea lor. 
Bineînțeles, au fost și criticați pen
tru unele lipsuri și sfătuiți să se 
străduiască mai mult pentru ridi
carea nivelului lor politic și ideo
logic. Apoi, în unanimitate, comu
niștii au hotărît primirea lor în rîn- 
durile partidului.

Primirea în rîndurile partidului 
a constituit pentru 
tru. Doboș Emilian și 
o mare sărbătoare.

DIN PROPRIE INIȚIATIVA
In localitatea Dîlja a fost înfi

ințat nu demult un punct sanitar, 
dotat cu toate cele necesare.

Acest punct sanitar este de ma
re ajutor dîljenilor. Aici se fac 
consultații periodice și 
bolnavilor.

Punctul 
curățenia 
inițiativă 
fina.

sanitar este 
lui se ocupă 
gospodina

tratamente

curăți de 
din proprie 

Pentek Ioze-

Colectivul preparației Lupeni se 
preocupă în permanență de crea
rea tuturor condițiilor necesare în
deplinirii planului la spălarea căr
bunelui brut extras la . minele Lu
peni, Uricani și Vulcan. Accentul 
se pune mai cu seamă pe îmbună
tățirea muncii în sectorul prepa
rare. îndrumată de organizația de 
partid, conducerea sectorului pre
parare a întocmit pentru acest an 
un plan de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Pentru asigurarea unei 
bune desfășurări a procesului de 
producție s-au luat măsuri pentru 
reparații capitale la elevatorul de 
gris nr. 1, schimbarea corpului, 
rotorului și a conductei de aspi
rație la pompa de circulație nr. 3, 
repararea benzilor metalice de sub 
culbutorul Lupeni, înlocuirea car
casei la ciurul cu rezonanță nr. 1, 
înlocuirea conductei cu jgheab fa
ianțat la jgheabul nr. 1 rheo 10-80 
mm., confecționarea pompei nr. 4 
pentru șlamul îngroșat și altele.

In vederea obținerii unor pro
duse de calitate s-a trecut la în
locuirea hidrocicloanelor cu altele 
mai perfecționate și mai ușor de 
reglat, s-au luat măsuri pentru 
modificarea alimentării cuvelor cu 
mediu dens în vederea evitării de
gradării cărbunelui, s-a îmbunătă
țit funcționarea mașinilor de 
îmbunătățiri tehnologice s-au 
și la secția flotație. Pentru 
putea alimenta secția flotație 
cantitate mai mare de șlam
bunos s-a îmbunătățit funcționarea 
sitelor de supragranulație iar ca 
să se realizeze un consum speci- 

~~ ■ ■ .1

zețaj.
adus
a se
cu o
căr-

Bușoniu Pe- 
Carciu Elena

V. GĂINĂ 
corespondent

Expozifie de mobilă

cît 
la
3

mai mic de barită s-a tre- 
revizuirea îngroșătorului 

și la curățirea cisternei de 
îngroșat nr. 1. S-a 
să se realizeze în

reușit 
cursul 

specific

fie 
cut 
nr. 
mediu
astfel 
lunii august un consum 
de barită de numai 0,4 kg./t. In a- 
celași timp în sectorul preparare 
s-au înfăptuit o serie de măsuri 

organizatorice: captarea apei sub 
silozurile de bruți vechi, amena
jarea unui atelier pentru echipa 
de întreținere a sitelor Zimmer, 
confecționarea unei benzi metali
ce perforate pentru evitarea pă
trunderii apei în silozul de lemne.

In urma măsurilor luate și' a e- 
fortului depus, colectivul sectoru
lui nostru a obtinut realizări fru
moase în cinstea zilei de 23 Au
gust. Astfel recuperarea în special 
a fost depășită cu 1 punct, recu
perarea globală cu 2,5 puncte, ran
damentul cu 1,2 puncte. S-a îmbu
nătățit totodată și calitatea produ
selor. Cenușa 
pentru cocs a 
planificată cu 
nușa globală 
obținerea acestor 
zări s-au remarcat 
bit echipele conduse de Droținger 
Andrei, Sibișan Victor’, Pop Va- 
sile, Pascu Dumitru, Bedean Gheor
ghe de la secția întreținere și 
schimburile conduse de maiștrii 
Moldovan Ioan 
nuț Mircea de 
povici Liviu de

cărbunelui 
fost
0,2
cu

de 
la 
la

ing. ENE
șeful secției 

preparația

din jurul blo- 
verde de lingă 
ce se întinde

2 000 m.p. S-au

In cinstea celei de a 19-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre constructorii din Lupeni au 
terminat lucrările de finisare a 
noului complex de magazine din 
localitate. Profitînd de acest pri
lej, conducerea O.CL. Produse In
dustriale Petroșani a 
într-una din cele mai 
săli ale complexului 
de mobilă.

Aranjate cu gust, 
mobile de dormitor și 
meră combinată, noile tipuri de 
bucătărie, canapelele precum și 
covoarele, aparatele de radio, ma
șinile de cusut și de spălat atrag 
privirile vizitatorilor.

organizat 
i spațioase 
o expoziție

frumoasele 
cele de ea-

din Buizu mobilizînd 
muncă patriotică au 

la amenajarea unui 
extinderea iluminatu- 
In tot

in
de
au

Uricaniul s-au 
gardurile, 
curățite

de
șanfu-

an )avara acestui 
înfrumusețare și gos- 
participat peste 3 500 
care au efectuat un

special 
redusă sub cea 
puncte, iar ca
ii,5 puncte La 
frumoase^,.’ eali- 
în mod deose-

întreținere 
de 

la spălare, Dă- 
separare și Po- 
flotație.

IOAN 
preparare 
Lupeni

Un randament de 8,93 tone zilnic pe post și 800 tone de cărbune extrase peste plan in luna iu
lie, iar în august pînă în ziua de 20 o depășire de plan de 300 tone pe seama unui randament de 9,35 
tone/post — cu aceste realizări au întîmpinat măreața sărbătoare a poporului nostru harnicii mineri din 
brigada condusă de tov. Pop Gavrilă din sectorul II al minei Uricani.

Fotografia îl înfățișează pe minerul Pop Gavrilă (mijloc) cu cî țiva ortaci din brigada sa: Bria 
loan, Bria Petru, Stîneanu Gheorghe și Opriș Gheorghe.

de 65 000

la aceste
Cuzuban 

Ioan, Ca- 
Gheorghe 
muncit cu 
răspunde-

vulcăneni 
Din ce

La alte obiective ? S-a început 
construcția canalelor termice, a 
drumurilor și a aleilor, a depen
dințelor, degajarea surplusului de 
pămînt în incinta lotului I (grupul 
blocurilor 1, 2, 5, 6, 7, 8). Dar nici 
una din aceste lucrări nu a fost 
terminată în două luni de vară.

Una din cauzele acestei rămî- 
neri in urmă pa șantierul Vulcan

sate... 6 formații de lucru. Aceeași 
situație este și cu zidarii, cu mo
zaicarii, cu tîmplarii. *

Fărîmițarea forțelor de muncă 
ale șantierului face ca sarcinile 
zilnice de plan să nu fie realiza
te ritmic. De pildă, în ziua da 12 
august toate formațiile de zidari și 
betoniști ale lotului I și cinci for
mații din totalul de șase de la

supraveghere calitativă, satisfăcă
toare, iar consumul de materiale 
este exagerat pentru că fiecare om 
își ia materialele numai pentru el ? 
Activitatea generală a loturilor se 
menține slabă căci în fiecare zi, 
fi acare om face doar... cite ceva.

Ce trebuie făcut pentru realiza
rea planului pe șantierul Vulcan ? 
Este necesară

VASILE COCHECI 
corespondent

Pe șantierul Vulcan munca poate ti mai bine organizată
drept o 

în muncă, 
greutăți nu-i 

pe constructori 
ca ei să obțină 
la lucrări. Cum

seamă
Vara 

mai 
și 

un 
s-a 
pe-

Pentru anul acesta, colectivul 
șantierului Vulcan a primit ca sar
cină să construiască și să dea în 
folosință nouă blocuri de locuințe 
cu 398 apartamente. Din aceste 
blocuri două trebuiau predate încă 
în primul semestru. Pînă în pre
zent însă constructorii
nu le-au dat în folosință, 
cauză ?

In perioada ier
nii și a primăverii 
colectivul șantieru
lui Vulcan a în

tîmpinat, . ce-i 
de greutăți 
însă aceste 
stinghereau 
deci trebuia 
ritm intens
muncit pe șantierul Vulcan în 
ricada lunilor de vară? In cele 
doua luni de vară pe lotul I au 
fost tencuite exterior numai două 
blocuri (6 și 7) iar pe lotul II 
(la blocurile 3 și 9) au fost zidite 
încă două etaj». Deci un ritm de 
cîte... un etaj pe lună 1» zidărie.

se datorește slabei organizări a 
muncii. Marea majoritate a forma
țiilor de lucru pe șantier este al
cătuită dintr-un număr restrîns de 
oameni. De pildă, zugravul Szi- 
lagyi Eduard are în formație nu
mai trei muncitori calificați și cinci 
necalificați, Vass Iosif lucrează su 
o formație de trei calificați și pa
tru necalificați, Trușcă loan eu 

trei calificați și opt necalificați, 
Sturzu Grigors cu cinci calificați 
și patru necalificați. In asemenea 
condiții la un bloc cu 40 aparta
mente (blocul 8) au trebuit plă

Pelotul II au rămas sub plan, 
prima decadă din această lună 
numai două din 12 formații de 
zidari, tencuitori, betoniști de pe 
cele două loturi și-au realizat sar
cinile de plan. Această situație se 
datoreșt a tocmai faptului că în 
prezent efectivele sînt împrăștia
te ; pe un singur lot există nouă 
echipe mici de zidari și tencuitori, 
șapte echipe de zugravi, trei de 
mozaicari, două de ttmplari etc. 
Cum să se lucreze cu spor cînd 
maiștrii nu pot asigura fiecărui om 
în parte o îndrumare tehnică și o

organizarea mai ju
dicioasă a forțelor 
șantierului, co
masarea formațiilor 
mici în 

mari care să
brigăzi 
lucreze 
Trebuie 
organi-

complexe mai 
pe bază de acord global, 
să se ajungă la nivelul de 
zara: brigada și blocul. Organiza
rea brigăzii complexe pe obiective 
în acord global, iată ce trebuie 
făcut pentru îmbunătățirea activi
tății pe șantierul Vulcan! Condu
cerea șantierului și organizația de 
bază să-și 
cădere în 
cii la un 
cinilor de 
cînd?

îndrepte atenția cu pre- 
direcția organizării mun- 
nivel corespunzător sar- 
construcții mareu eres-

ȘTEFAN MIHAI
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În cinstea marii sărbători
cărbune peste planA 100 000-a tonă de

Ieri, în schimbul I, minerii Văii 
Jiului au întregit la 100 000 tone 
de cărbune producția dată peste 
plan de la începutul anului. A- 
ceastă însemnată depășire se da- 
torește efortului depus în muncă 
de colectivele fiecărei exploatări, 
condițiilor bune de 
brigăzilor de mineri 
zarea operațiilor de

și transport în abataje. A-
100 de 
au fost 
Lupeni. 
obținut

lucru create 
prin mecani- 
tăiere, încăr-

care 
proap» jumătate din cele 
mii de tone date peste plan 
extrase din abatajele minei 
Depășiri mari de plan au
și minerii de la exploatările Uri
cani, Petrila, Aninoasa și Vulcan. 
Minerii închină succesele lor marii 
sărbători a poporului nostru, zilei 
de 23 August.

Economii suplimentare

Cu o controloare de calitate exigentă ca Vejdel Ana, în- clișeu, 

pînă și cele mai noi muncitoare ale secției depănat a Viscozei Lupeni 

deprind meșteșugul producerii de fire de bună calitate.

Iat-o pe controloarea Vejdel A na, în dreapta, vorbind cu tînăra 

muncitoare Toader Maria, despre calitatea scuturilor produse de aceasta.

Colectivul de muncitori de la 
Uzina electrică Vulcan muncește 
cu însuflețire pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. Prin 
folosirea la capacitatea maximă 
a agregatelor și buna întreținere a 
lor, muncitorii 
peste 700 000 
plan, în șapte 
sumul propriu
vul uzinei a economisit în același 
timp 1 245 tone de combustibil 
convențional.

de aici au produs 
kWh în plus de 
luni. Reducînd con- 
tehnologic colecti-

Muncitorii de la preparația Pe
trila se străduiesc ca odată cu 
îndeplinirea sarcinilor de plan să 
reducă cît mai mult cheltuielile de 
producție, să obțină economii. 
Folosind în mod rațional instala
țiile, reducînd consumurile speci
fice de energie, precum și ds une
le materiale folosite în preparație, 
ei au realizat economii suplimen
tare la prețul de cost, pe cele 
șapte luni trecute, în valoare de 
629 000 lei.

Ce vom vedea 
circului din

Populară Ungară, 
într-un circ cu 2000 
în piața halelor din 
la 29 august la 2 

sînt manifestări

Spectacolele „Stelele Budapestei'1 
ale artiștilor de circ și varietăți 
din Republica 
care vor juca 
locuri instalat 
Petroșani, de
septembrie 1963, 
ale prieteniei dintre cele două po
poare vecine.

întregul program este încadrat 
Iuti un concert de muzică ușoară, 
care începe cu o uvertură urma
tă de o grandioasă paradă a în
tregului ansamblu. Duo Drumar n: 
prezintă o serie de jonglerii cu 
farfurii și pahare, unice în felul 
lor și care aduc o inovație în arta 
circului, ca și numărul de echili
bristică al duo-ului Gruber sau 
dresura mixtă de lei și leoparzi 
la înălțime, cu trecerea prin. foc. 
Interesantă este dresura de cîini 

'dansatori sau caa de urși bicicliști 
a lui Peter Ianoș.

Spectacolul lansează sub o for
mă nouă și așa zisele evoluții sub 
cupolă, se remarcă la bambus — 
duo Evelyn ca și trupa de zbu
rători, care este punctul principal 
din program; dansurile acrobatice 
ale trioului Silvings sînt deosebit

la spectacolele 
Budapesta

de atractive.
Patlea comică a spectacolului 

este susținută de cunoscuții ar- 
riști din filma Boroș și Eotvos, ca 
și de prezentatorul Acs Sandor 
care aduce o contribuție efectivă 
alături de excentricii muzicali 4 
Eotvos, la succesul spectacolului a 
cărui calitate și măiestrie justifi
că denumirea de „Stelele Budapes
tei".

Pentru a ușura vizionarea lui de 
cățrș oamenii muncii din regiune, 
O.N.T. Carpați a luat inițiativa de 
a asigura prin filialele sale, din 
toate raioanele, excursii cu preț 
redus la cerere pentru vizionarea 
spectacolelor circului din Republi
ca Populară Ungară. Se atrage a- 
tenția publicului spectator că spec
tacolele serala încep fix la ora
20.30,
16.30.
cipat 
prin 
lor
de unda responsabilii 
pot 
riații întreprinderilor

DEPĂȘIRI LA
Colectivul de muncitori al Ate

lierului de Zonă C.F.R. Petroșani, 
întîmpină ziua de 23 August cu 
noi succese în muncă: depășirea 
planului de producție cu 5,3 la 
sută, sporirea productivității mun
cii cu 15 la sută, reducerea pre
țului de cost cu 5 la 
timpului de imobilizare 
nelor în reparație cu 6

întregul colectiv al

TOȚI INDICII

sută și a 
al vagoa- 

la sută.
atelierului

a muncit cu rîvnă pentru obține
rea acestor succese și mai cu sea
mă echipele lăcătușilor Pal An
drei și Hoca Constantin, a tîmpla- 
rului
Hoca
tescu
Savu
sarcinile de plan șl au făcut eco
nomii însemnate de materiale.

Nicolaiescu Anton, forjorului 
Avram, strungarului Cari- 

Gh. și a sudorului Ciolacu 
care au realizat și depășit

Deduc ppețul de cost
In cinstea zilei eliberării patriei 

noastre, minerii din Lupeni ra
portează partidului noi 
De la începutul anului și 
prezent, prețul de cost al 
cărbune a fost 
lei. La această

succese. 
pînă în 

tonei de 
cu 2,07micșorat 

realizare un aport

iar cele de matineu la ora 
Biletele se difuzează anti- 
numerotate pe serii zilnice 

agențiile teatrale ale orașe-
Deva, Hunedoara

reține din timp

și Petroșani, 
culturali . le 

pentru sala- 
respective.

V. CRÂCIUNESCU 
organizator de turneu

1 In zilele de 23 și 24 august 
* a. c„ în întreaga Vale a Jiului ( 
[ vor avea loc diferite manifestări ( 
; cultural-artistice. <
> La Petroșani în ziua de 23 Au- <
> gust, după demonstrația pameni- ' 
J lor muncii din Valea Jiului, în- ' 
t cepînd de la ora 15, pe estradele , 
< special amenajate de la hale și 1 
\ Livezeni, formațiile artistice 
) susține programe artistice.
f In același timp, iubitorii 
C muzică și dans vor putea
s parte la serbarea cîmpenească 
) care se va ține la Livezeni. Sea- 
? ra în sala clubului C.C.V.J. va 
f avea loc o întrunire tovărășeas- 
r că organizată de către Sfatul 
l popular orășenesc Petroșani.

vor

de
lua

insemnat i-a adus sectorul III, 
sector evidențiat pe exploatare, 
care de la începutul trimestrului 
III pînă în prezent a rșdus 
țul de cost cu 1,01 lei pe 
de cărbune extras și a sporit 
damentul pe post cu 0,163 
cărbune.

Cărbune peste pian
d spășind cu ritmi
ce le revin din 

din 
de 

Au-

îndeplinind și 
citate sarcinile 
planul de producție, minerii 
Uricani au obținut realizări 
seanră în cinstea zilei de 23
gust. In prima lună a trimestru
lui III, planul de producție al mi
nei a fost depășit cu 2 354 tone 
de cărbune. Pe luna august pînă 
în prezent, planul de producție as
te realizat și depășit dîndu-se pes-
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Mijloc prețios de îmbunătățire a activității 
ficcârci gazete de perete

gazetei își va lărgi rețeaua de co
respondenți voluntari, astfel înctt 
în fiecare secție să existe 2—5 co
respondenți din rîndurile celor 
mai activi muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Și colectivul gazetei de 
perete de la mina Aninoasa s-a

00000000000000000000000000000000000a

Concursul gazetelor 
de perete

oooeeeeeeooeoc

Unde mergem ?

înfăptui- 
puse de

redacție

pre- 
tona 
ran- 
tone

te plan 1 395 tone de cărbune. 
Concomitent, randamentul a fost 
sporit cu 0,178 tone cărbune pe 
post.

din cartierul

mun- 
la 

sarcini- 
și a an- 
luate pe

Au trecut aproape două luni de 
cînd în coloanele ziarului „Steagul 
roșu" Petroșani au fost publicate 
criteriile întrecerii organizate în
tre colectivele gazetelor de perete 
de la minele, întreprinderile, șan
tierele și organizațiile economice 
din Valea Jiului.

In această perioadă o bună 
parte din colectivele gazetelor de 
perete au răspuns la întrecerea 
lansată de Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani, și-au îmbunătățit 
activitatea, astfel incit -ele au mo
bilizat cu mai mult succes
citorii, tehnicienii și inginerii 
Îndeplinirea și depășirea 
lor de plan la toți indicii 
gaiamentelor de întrecere 
anul în curs.

In răspunsurile trimise 
de către colectivele gazetelor de 
perete de la exploatările miniere 
Aninoasa Petrila, Vulcan, prepa- 
rațiile Petrila și Lupeni, U.R.U.M.P. 
se arată că gazetele de perete se 
angajează să participe la întrecere. 
In răspunsuri se mai ara,tă măsu
rile pe care le preconizează co
lectivele acestor gazete în vede
rea îmbunătățirii 
pentru realizarea 
xate în întrecere.
colectivul gazetei de perete „Mun
citorul energetician" de la T.C. 
Paroșeni arată că pentru îmbună
tățirea calității edițiilor, colectivul

redacției

activității lor, 
obiectivelor fi- 
Printre altele

------- —=Q=_

Cu deputatele în frunte
Numeroși locatari

de blocuri Livezeni, mobilizați de 
comitetul cetățenesc și de către 
comisiile de femei, au întreprins 
o acțiunr de muncă patriotică în 
vederea înfrumusețării cartierului 
lor.

In acțiunea de gospodărire a 
cartierului au participat 60 de lo
catari printre care se numără gos
podinele Dios Magdalena, 
Elena, Hodas Rozalia și 
Elisabeta și altele avînd în 
deputatele Cîmpeanu Maria 
hip Maria.

Suciu 
Gillicb 
frunte 
și Ar-

de

angajat să-și lărgească corpul de 
corespondenți voluntari au încă 
30 de tovarăși. Colectivul gazetei 
de perete de la mina Uricani s-a 
angajat să inițieze o foaie volan
tă, care să apară săptămînal, să 
folosească genul satiric și să in
struiască periodic colectivul 
corespondenți voluntari.

Printre gazetele de perete care 
și-au anunțat participarea la în
trecere se numără și cele de la 

șantierele 7 și 9 construcții, T.C.M.C. 
Coroiești, Viscoza Lupeni etc. In 
răspunsurile lor, colectivele se an
gajează să militeze neobosit pen- 

, tru îmbunătățirea activității gaze
telor, pentru ridicarea rolului de 
agitator, propagandist și organiza
tor colectiv al gazetelor de perete 
în mobilizarea muncitorilor, tehui*

ale unor 
cum sînt 
și Dîlja, 
August", 
Vulcan,

cienllor și inginerilor la 
rea sarcinilor economice 
partid.

Răspunsurile venite la
dovedesc faptul eă o bună parte 
dintre comitetele de partid și bi
rourile organizațiilor de bază, au 
înțeles rolul întrecerii, ca prilej de 
îmbunătățire a activității colecti
velor gazetelor de perete. Acest 
lucru este îmbucurător. Unele co
mitete de partid, birouri 
organizații de bază însă, 
cele de la minele Lonea 
I.F. Petroșani, I.I.L. „6 
șantierul 10 construcții
Depoul C.F.R. Petroșani, revizia de 
vagoane, L5 Petroșani, atelierul 
de zonă, I.R.T.A. Petroșani, I.C.M.M. 
Petroșani, O.C.L. Alimentara și 
O.C.L. Industrial Petroșani, T.A.P.L. 
Petroșani, I.C.R.T.I. Petroșani, E- 
nergoconstrucții Paroșeni, I.L.L. 
Petroșani, I.I.S. „Jiul" Petroșani, 
I.C.O. Petroșani, Cooperativa „Jiul" 
Petroșani, Cooperativa „Sprijinul 
minier" Lupeni și

drumat
perete

Este 
partid
remedieze acest neajuns, 
tăm ca fiecare comitet de partid, 
fiecare organizație de bază să în
drume colectivele gazetelor de 
perete să-și anunțe participarea 
la întrecere 1

altele nu au 
gazetelor 

la concurs, 
organelor

în
decolectivele 

să participe 
de datoria 

ca în cel mai scurt timp să
Aștep-

de

Serbări cîmpenești, programe ) 
cultural-artistice și întruniri to- ) 
vărășești, vor avea loc și în ce- / 
lelalte localități Ia care își vor c 
da concursul fanfarele, orches- \ 
trele de muzică ușoară și popu- J 
Iară, soliști vocali și instrumen- 1 
tiști, brigăzi artistice de agitație. )

Formațiile artistice ale clubu- 1 
rilor vor continua să prezinte ț 
programe artistice pe estradele 
amenajate în localitățile respec- \ 
tive și în ziua de 24 august, frt- ) 
cepînd din jurul orei 10. J

Tot în zilele de 23 și 24 au- / 
gust amatorii de drumeții vor ? 
avea posibilitatea să petreacă C 
clipe plăcute de odihnă și des- ( 
tindere Iuînd parte la excursiile j 
organizate de către comitetele S 
sindicatelor din întreprinderile ) 
unde lucrează. r

Și acum un amănunt pentru \ 
cei care iubesc sportul și în ) 
special alpinismul : In zilele de J 
23 șl 24 august 
(Lonea) va avea 
tă întrecere de 
drul „Alpiniadei 
care vor lua parte pe lingă cu- 
noscuții alpiniști din Valea Jiu
lui și o serie de echipe din ța
ră.

la Cheile Tăii 
loc o interesan- 
alpinism în ca- 
republicane" la

venirea verii, cercul 
blocul D al Orașului 
și-a mutat „sediul" 
naturii. Săptămânal,

In mijlocul naturii
Odată cu 

de citit din 
nou Uricani 
în mijlocul
cele 14 membre ale cercului de 
citit se întrunesc pe pajiștea din 
vecinătatea blocului și desfășoară 
activitatea educativă programată 
de către comitetul femeilor.

In ultima ședință a cercului de 
citit, participantele au ascultat ex
punerea ținută de Kovacs Iuliana, 
despre istoricul act de la 23 Au
gust 1944 și despre înfăptuirile 
care au avut loc în cei 19 ani 
de la eliberare.

Gospodinele Lazăr Maria, Kiss 
Elena, Voichițoiu Terezia, Bojthe 
Rozalia, Marinescu Maria, Goanță 
Maria, Cîrstea Costela, Fod®r Irma 
și toate celelalte au ascultat cu 
interes lectura.

Recondiționarea benzilor de aauciuc este o preocupare ce 
a colectivului preparației Lupeni. Iată-i pe vulcanizatorii M . . t -. *.
Cordea loan lucrlnd la recondiționarea unei benzi.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
toace!, ă oamenilor muneii împo-
triva exploatării, pentru o viață 
mai bună.

Sistemul mondial socialist, care 
cuprinde un sfert din suprafața 
globului și o treime din populație, 
se afirmă din ce în ce mai mult 
ca factor determinant al dezvol
tării sociale internaționale, înre- 
gistrînd un puternic avînt în dez
voltarea economiei, în propășirea 
materială și culturală a oamenilor 
muncii.

Mișcarea comunistă și muncito
rească internațională a crescut 
necontenit, devenind cea mai in
fluentă forță politică a contempo
raneității. In pofida represiunilor 
de tot felul la care sînt supuși în 
numeroase țări, comuniștii unesc 
îrj jurul lor mase tot mai largi, 
țin sus steagul luptei împotriva 
exploatării capitaliste, pentru in
dependență națională, pace și de
mocrație.

Mișcarea de eliberare națională, 
ridicarea popoarelor asuprite la 
viață independentă reprezintă un 
puternic aliat al mișcării revolu
ționare muncitorești, o imensă for
ță în lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace și progres so
cial.

Tocmai în asemenea împrejurări 
de importanță istorică deosebită 
pentru soarta omenirii, cînd mai 
mult ca oricînd sistemul mondial 
socialist, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională au 
nevoie de unitate, constatăm cu 
mîhnire și mare îngrijorare că di
vergențele care s-au ivit în pro
bleme fundamentale ale contem
poraneității continuă să persiste 
și, în loc să fie rezolvate pe fă
gașul normal al relațiilor dintre 
partide și în spirit partinic, în ca
drul discuțiilor tovărășești, purta
te cu răbdare și simț de răspun
dere, au căpătat în ultimul timp 
o ascuțime de-a dreptul primej
dioasă. Nu putem fi de acord ca 
Tratatul de încetare a experiențe
lor cu arma nucleară în cele trei 
medii, semnat pînă acum de peste 
60 țări, printre care și de Republica 
Populară Romînă și salutat cu 
satisfacție de cercurile cele mai 
largi ale opiniei publice mondiale 
— chiar dacă acest tratat consti
tuie numai un prim pas pe calea 
rezolvării problemei arzătoare a 
preîntîmpinării unui război mon
dial termo-nuclear — să fie folo
sit pentru dezlănțuirea unor ata
curi tot mai vehemente, pentru a- 
cuzații neîntemeiate și invective 
ca „înșelarea popoarelor", „pacti
zarea cu imperialismul", „trădarea 
marxism-leninismului" și altele.

Practica invectivelor, a procese
lor de intenții este în general in
compatibilă cu relațiile normale 
dintre state, și eu atît mai mult 
nu poate fi admisă în relațiile din
tre țările socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncitorești. A- 
semenea practici, pe lingă primej
dia de a afecta înseși relațiile 
dintre state socialiste, nu pot servi 
în nici un caz la clarificarea pro
blemelor și nici la crearea condi
țiilor favorabile unei confruntări 
sincere și obiective a părerilor, 
pentru a se ajunge la un punct 
de vedere comun.

Ivirea unor păreri deosebite a- 
supra unor probleme ale dezvoltă
rii sociale, oricît de mari aT fi a- 
ceste deosebiri de păreri, nu dă 
dreptul nici unui comunist, și cu 
atît mai mult nici unui partid fră
țesc, fie el mic sau mare, să se 
amestece în treburile interne ale 
altor partide, să arunce tot felul 
de epitete altui partid sau condu
cerii sale.

Așa cum se subliniază în De
clarația Consfătuirii de la Mosco
va din 1960. grija pentru întări
rea permanentă a unității mișcării 
comuniste internaționale este su
prema datorie internaționalistă a 
fiecărui partid marxist-leninist. In 
discutarea divergentelor eare s-au 
ivit se impune ca fiecare partid 
comunist să dea dovadă de un 
înalt spirit de răspundere. de o 
grijă deosebită pentru interesele 
vitale ale clasei muncitoare, pen
tru întărirea forțelor democrației 
și progresului, pentru cauza păcii 
și socialismului.

De aceea, considerăm că este 
necesar să se pună capăt metode
lor care dăunează în mod grav re
lațiilor intre partidele comuniste 
și muncitorești și să se rezolve 
problemele divergente pe temelia 
de neclintit a marxism-leninismu- 
lui, a hotărîrilor luate în comun 
la Consfătuirile de la Moscova din 
1957 și 1960

Indeplinindu-și îndatorirea sa 
internaționalistă, Partidul Muncito
resc Romîn va milita cu perseve
rență pentru întărirea unității la
gărului socialist și a mișcării co
muniste și muncitorești mondiale.

Tovarăși,
Problema cea mai arzătoare a 

zilelor noastre este problema îm
piedicării unui nou război mondial 
pustiitor, asigurarea păcii în lu
me. Apariția armelor termonuclea
re și a rachetelor capabile să 
transporte aceste arme în orice 
colț al globului, acumularea unor 
mari stocuri de arme termonuclea
re, pun în fața tuturor popoare
lor, a tuturor statelor și oameni
lor politici cu simț de răspundere 
pentru soarta generației actuale și 
a celor viitoare datoria imperioa
să de a lupta din răsputeri pen
tru salvarea omenirii de o catas
trofă termonucleară.

Rezultatul cel mai important al 
schimbării raportului de forțe pe 
arena internațională este faptul că 
în epoca noastră războiul mondial 
a încetat de a mai fi inevitabil, 
că pentru prima dată în istorie 
în lume există forțe în stare să 
împiedice dezlănțuirea unui război 
mondial, să asigure pacea.

Cu deosebită vigoare răsună în 
lume chemarea Declarației Con
sfătuirii din 1960 a reprezentanți
lor partidelor comuniste și munci
torești : „Lupta împotriva primej
diei unui nou război mondial tre
buie desfășurată fără a aștepta 
pînă cînd vor începe să cadă 
bombele atomice și cu hidrogen. 
Această luptă trebuie dusă acum, 
sporind eforturile zi de zi. 
Principalul este de a-i înfrîna la 
timp pe agresori, de a preîntîmpl- 
na războiul, de a nu-I lăsa să iz
bucnească".

Republica Populară Romînă, ală
turi de celelalte țări socialiste și 
de alte țări iubitoare de pace, pro
movează o politică de coexistență 
pașnică între statele cu orînduiri 
sociale diferite, cu convingerea că 
toate problemele litigioase între 
state, chiar și cele mai complexe 
și spinoase, pot fi rezolvate pe ca
lea tratativelor, dacă guvernele tu
turor părților manifestă dorința de 
a înlătura sursele de încordare.

Un exemplu în această privin
ță îl constituie încheierea recentă 
a acordului între U.R.S.S., S.U.A. și 
Marea Britanie asupra interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Guvernul romîn s-a alăturat 
Tratatului și l-a semnat, pornind 
de la ideea că pot și trebuie să 
fie adoptate orice măsuri, chiar și 
parțiale și tranzitorii, care sînt 
utile cauzei păcii.

Așa cum se arată în Declara
ția Guvernului Republicii Populare 
Romine, acordul încheiat repre
zintă numai un pas pe calea des
tinderii internaționale; popoarele 
așteaptă ca acesta să fie urmat de 
alți pași, care să ducă la rezol
varea treptată a celor mai impor
tante probleme ale luptei pentru 
preîntîmpinarea unui nou război 
mondial. Acordul tripartit nu pune 
capăt cursei înarmărilor și expe
riențelor nucleare subterane, sto
cării în mari cantități a armelor 
termonucleare, menținerii unor fo
care de război în diferite conti
nente, din care cauză asupra o- 
menirii planează mai departe pri
mejdia unui război mondial ter
monuclear.

Partidul nostru consideră că 
pentru rezolvarea acestor proble
me arzătoare este necesară men
ținerea trează a vigilenței popoa
relor împotriva cercurilor imperia
liste agresive, continuarea perse
verentă a luptei pentru încetarea 
cursei înarmărilor, crearea de zone 
denuclearizate în diferite părți ale 
lumii, interzicerea producerii și 
folosirii armei nucleare, lichidarea 

stocurilor existente, desființarea 
bazelor militare pe teritorii străi- 
ne, stingerea focarelor de război, 
încheierea Tratatului de pace ger
man și soluționarea, pe această 
bază, a problemei Berlinului. Pe 
primul plan, ca o cerință vitală a 
tuturor popoarelor, stă continua
rea luptei pentru înfăptuirea de- ' 
zarmării generale și totale.

Pronunțîndu-se pentru lichidarea 
blocurilor militare, Republica Popu
lară Romînă susține, ca o măsură 
tranzitorie, încheierea unui pact 
de neagresiune între statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia i 
și statele membre ale N.A.T.O.

Propunerile Uniunii Sovietice și t 
ale celorlalte țări socialiste pen
tru adoptarea unor măsuri care să 
contribuie la netezirea căii spre 
dezarmarea generală și totală se 
bucură de adeziunea opiniei pu
blice mondiale, dornică să se ajun
gă la lichidarea cit mai grabnică 
a înseși mijloacelor de purtare a 
războiului, să se asigure, însfîrșit, 
pacea și securitatea internațională.

Lupta pentru salvgardarea păcii 
a devenit cauza celor mai largi 
mase ale tuturor popoarelor. Suc
cesul în această luptă poate șt 
trebuie să fie obținut prin efor
turile comune ale țărilor lagărului 
socialist, ale celorlalte state iubi- i 
toare de pace, prin acțiunea ener- i 
gică a maselor muncitoare din 
toate țările, prin unirea forțelor 
păcii din întreaga lume.

Promovînd cu consecvență în 
politica sa externă principiul le
ninist al coexistenței pașnice, Re
publica Populară Romînă se mani
festă ca un factor activ în viața 
internațională, desfășoară la O.N.U., 
în Comitetul celor 18 state de la 
Geneva, precum și în alte organis
me internaționale o activitate sus
ținută pentru destindere în rela
țiile dintre state. duce perseve
rent o politică de dezvoltare a 
relațiilor comerciale, culturale cu 
toate statele.

Călăuzit de dorința de a-și adu
că contribuția la stabilirea unor 
relații de bună vecinătate între 
țări, la crearea de zone ale păcii 
în diferite regiuni ale globului, 
quvernul romîn a prezentat cunos
cuta propunere cu privire la denu- 
clearizarea Balcanilor. Realizarea 
acestei propuneri, căre își menține 
întreaga ei actualitate, ar asigura 
popoarelor din această parte a lu
mii noi condiții pentru dezvolta
rea colaborării pașnice și ar con
stitui o contribuție la cauza păcii 
generale.

Nutrind un puternic optimism, 
pătruns de încrederea fermă că în 
lume există forțe capabile să sal
veze omenirea de catastrofa unul 
incendiu termonuclear, poporul ro
mîn își va aduce și pe viitor în
tregul său aport la lupta pentru 
victoria păcii în lume.

Tovarăși,

Intrăm în al XX-lea an de la 
eliberarea Romîniei cu un senti
ment de îndreptățită mîndrle față 
de mărețele realizări înfăptuite de 
poporul nostru, sub conducerea 
clarvăzătoare a Partidului Munci
toresc Romîn.

Drumul străbătut nu a fost ne
ted. Multe din greutățile și piedi
cile pe care le-am avut de înfrun
tat în opera complexă a construc
ției socialiste au rămas de dome
niul trecutului.

însuflețit de minunatele perspec
tive de înflorire continuă a patriei 
noastre socialiste, întregul popor, 
strîns unit în jurul partidului și 
guvernului, muncind cu elan pa
triotic, este hotărît să dea viață 
sarcinilor istorice ale desăvîrșirîi 
construcției socialiste și trecerii la 
construirea comunismului.

Trăiască 23 August — ziua eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist 1

Trăiască patria noastră socia
listă, Republica Populară Romînă I

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat ai 
poporului nostru 1

Trăiască unitatea frățească a 
țărilor socialiste 1

Trăiască pacea în lumea în
treagă I

ORDINUL
Ministrului Forjelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
Tovarăși soldați și gradați, subofi

țeri, ofițeri și generali I
Poporul romîn, militarii forțelor 

noastre armate sărbătoresc astăzi cea 
de-a 19-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist, mîndri 
de drumul victorios străbătut sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn.

In anii puterii populare, oame
nii muncii au obținut însemnate 
victorii în construirea Romîniei 
socialiste, făurind o țară înaintată 
cu o industrie și o agricultură în 
plină dezvoltare cu o cultură me
reu înfloritoare. Pe întinsul pa
triei, întregul popor muncește cu 
entuziasm, înfăptuind mărețul pro
gram de desăvîrșire a construcției 
socialismului trasat de cel de-al 
IlI-lea Congres al Partidului.

Militarii armatei noastre popu
lare, conștienti de înalta misiune

Ordon :

Astăzi, 23 August, în Capitala 
patriei noastre se vor trage în 
semn de salut 21 salve de arti
lerie.

☆

Trăiască 23 August, ziua eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist, cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului romîn !

Trăiască harnicul și talentatul 
popor romîn, constructor al socia
lismului !

23 August 1963.

------------- Q--------------

Solemnitatea depunerilor de coroane
La Monumentul Eroilor Patriei 

și la Monumentul Eroilor Sovietici 
a avut loc joi, cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării 
Romîniei, solemnitatea depunerii 
de coroane de flori în memoria 
ostașilor căzuți în lupta împotriva 
fascismului, pentru libertatea și 
independența patriei noastre.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Alexandru Sencovici, ministru, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
generali activi și în rezervă — 
foști comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist — conducători 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți • ai 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R. și ai Sfatului popular al 
Capitalei, delegații ale oamenilor 
muncii din marile întreprinderi 
bucureștene.

La Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, și membri ai ambasadei.
La Monumentul Eroilor Patriei a 

fost intonat Imnul de Stat al R.P. 
Romîne, iar la Monumentul Eroilor 
Sovietici Imnurile de Stat ale 
U.R.S.S. și R.P. Romîne.

Coroanele de flori au fost depu
se din partea C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat și Consiliului de 

Miniștri, Consiliului Central al 
Sindicatelor, C.C. al U.T.M. șl 
Consiliului U.A.S.R., Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., Comitetului oră
șenesc București al P.M.R. și Sfa

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
IZMIR. La Izmir, în Turcia, s-a 

deschis cel de-al 32-lea Tîrg inter
național de mostre, la care țara 
noastră participă cu un pavilion 
în cadrul căruia sînt prezentate 
produse ale industriei constructoa
re de ■ mașini, industriei chimico- 
farmaceutice, industriei petroliere, 
industriei de prelucrare a lemnu
lui, industriei materialelor de con
strucții, industriei ușoare, artiza
nat etc.

PRAGA. Federația Sindicală 

încredințată în apărarea cuceriri
lor revoluționare ale poporului ro
mîn, a independenței și suverani
tății naționale a patriei, de răs
punderea ce le revine împreună 
cu armatele celorlalte țări socia
liste în asigurarea securității la
gărului socialist și a păcii în lume 
— își sporesc eforturile obținînd 
succese însemnate în mînuirea ar
mamentului și tehnicii moderne 
din înzestrare, în întărirea disci
plinei militare, în pregătirea po
litică și de luptă.

Tovarăși soldați și gradați, 
subofițeri, ofițeri și generali!

Vă felicit cu prilejul zilei de 23 
August și vă urez noi succese în 
întărirea capacității combative a 
unităților și subunităților.

In cinstea celei de-a 19-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre,

Slavă Partidului MuncitordbC 
Romîn, conducătorul încercat ai 
poporului, inspiratorul și organi

zatorul victoriilor noastre !
Trăiască și înflorească scumpa 

noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne 

General de armată

LEONTIN SĂLÂJAN

tului Popular al Capitalei, din
partea unor mari întreprinderi.

Pionierii au depus jerbe de flori.
Cei prezenți au primit apoi de

filarea companiilor de onoare.

☆
Cu același prilej au fost depuse 

coroane de flori și la Cimitirul 
militarilor britanici căzuți pe te
ritoriul Romîniei în lupta împotri-^ 
va fascismului.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte ai 

Consiliului de Miniștri, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Alexandru Senco
vici, ministru, Vasile Mateescu, 
președintele Sfatului popular al 
regiunii București, miniștri, gene
rali și ofițeri superiori.

Au asistat James Dalton Murray, 
ministrul Marii Britanii la Bucu
rești și membri ai legației.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale Marii Britanii și R.P. Ro
mîne.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Ministeru

lui Forțelor Armate, Sfatului Popu
lar al regiunii București, din partea 
unor întreprinderi bucureștene.

Cei prezenți la solemnitate au 
primit apoi defilarea companiei de 
onoare.

☆
In cursul zilei de joi au fost 

depuse, de asemenea, coroane de 
flori în Capitală la Cimitirele e- 
roilor de la Ghencea, Herăstrău 
și Jilava. Asemenea solemnități 
au avut loc și la monumentele și 
mormintele eroilor romîni și so

vietici din diferite regiuni ale tă
rii căzuți în lupta împotriva fas
cismului.

(Agerpres)
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Mondială a salutat în numele ce
lor 120 milioane de oameni ai 
muncii reprezentați de ea, pe vi
tejii mineri din Asturia care de 
o lună duc o îndîrjită luptă gre
vistă pentru satisfacerea revendi
cărilor lor, pentru înapoierea la 
familiile lor a minerilor exilați și 
supuși represiunilor, pentru drep
turi sindicale.

F.S.M. cheamă organizațiile sin
dicale și pe oamenii muncii din 
întreaga lume să sprijine activ pe 
minerii greviști din Asturia.
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