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COMUNICAT
O delegație de partid șl de stat română in frunte cu secretarul 

general al Comitetului Central al Partidului .Somunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarăș-ul 
Nicolae Ceaușescu, va vizita Republica Socialistă Cehoslovacă între 15 
șl 17 august. 1968, la invitația președintelui Republicii Socialiste Ceho
slovace și a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia;.

Cu acest prilej, va fi semnat noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă România șl Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

SĂRBĂTORIREA ZILEI MINERULUI
.. ...... ......................... ................

$1 A CENTENARULUI INDUSTRIEI CARBONIFERE DIN VALEA JIULUI

CONDUCĂTORII DE PWID Șl DE STAT
ÎN MIJLOCUL MINERILOR

Duminică, Valea Jiului a 
trăit □ dublă sărbătoare — 
tradiționala ZI a minerului, o 
dată cu centenarul celui mal 
mare bazin carbonifer al 
tării. La răspîntia dintre 
veacuri. Valea Jiului se pre
zintă înnoită, întinerită, mîn- 
dră de ceea ce s-a edificat 
afci în ultimii 20 de ani, de 
oamenii el dîrzi, harnici. A- 
cest detașament înaintat al 
clasei muncitoare, minerii au 
transformat sărbătoarea zilei 
lor ca și cinstirea eroicelor 
lupte sociale desfășurate pe a- 
ceste meleaguri cu decenii în 
urmă, într-o emoționantă ma- 
îifestare a hotărfrii de a în
făptui neabătut sarcinile ce 
revin industriei darbonifere pe 
baza directivelor Congresului 
al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului, de a 
contribui la dezvoltarea sus
ținută a economiei naționale, 
la progresul societății -noastre 
socialiste.

11 august 1968... Rălspunzînd 
invitației de a participa la a- 
ceastă sărbătoare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Chivu Stoica, 
Virgil Trofin, Vas3e Patilineț, 
Gheorghe Gaston Marin au 
sosit în mijlocul minerilor 
din Valea Jiului.

Locuitorii așezărilor miniere 
din depresiunea Petroșanilor, 
care sd mșiruie .pe zesci de ki
lometri, de Ia poalele masivu
lui Paring pînă .înspre cres
tele Retezatului, i-au întîmpi- 
nat pe conducătorii de partid 
și de stat într-o iatmosferă 
sărbătorească, entuziastă. La 
Petroșani, Livezeni, Vulcan, 
Uricani, Petrila, Aninoasa, 
străzile erau împodobite cu 
steaguri roșii și tricolore, cu 
ghirlande de flori.

Ora 8,30. Trenul ioficial so
sește Ia Livezeni prin defi
leul Jiului, pe calea săpată în 
stîncă de vrednicii brigadieri 
cu 20 de ani în urmă. Pe o 
mare pancartă, deasupra fron- 
tispiciului gării, se află înscri
să urarea „Bine ati venit, dra
gi conducători ai partidului și 
statului în municipiu.! Petro
șani !". In uralele mulțimii, 
oaspeții sînt salutați cu căl
dură de tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, de re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Trenul oficial se îndreaptă 
apoi către glorioasa citadelă 
a lupftelor muncitorești din 
anii 1929—1933 — Lupeni. Bă- 
trînul oraș, unde în urmă cu 
39 da ani s-a înălțat stindar
dul roșu chemînd la luptă în
treaga Vale a Jiului, este îm
podobit cu steaguri, cu pa
nouri pe care sînt înscrise 
urări închinate Partidului Co
munist Român și Comitetului 
său Central, Republicii So
cialiste România.

La oprirea trenului, în Pia
ța 6 August, pe locul unde 
odinioară s-a dat semnalul 
luptei revoluționare pentru o 
viață tmal bună, pentru drep
tate, ioaspeții sînt întîmpinați 
cu puternice urale și ovații de 
mii ds mineri. Tov. David La- 
zăr, prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșani al 
P.C.R., președintele consiliu
lui popular municipal, urează 
oaspeților bun sosit. Bătrînul 
miner Cristea Aron, astăzi 
pensionar, le adresează obiș
nuita urare a minerilor ,,No
roc b’un !" și le oferă tradițio
nala pîins și sare. Tinere îm
brăcate în pitorești costume 
naționale, pionieri îi încon
joară cu dragoste, înmînîn- 
du-le buchete de flori.

însoțiți de uralele și acla
mațiile entuziaste ale mulți
mii, conducătorii de partid și 
de stat pornesc apoi spre 
mina Lupeni, pe strada care 
poartă numele lui Vitoș Ga- 
vrilă, primul miner secerat de 
gloanțe, căzut victimă a re
presiunii sîngeToase dezlăn
țuite de regimul burghezo- 
moșieresc împotriva minerilor 
greviști.

(Continuare In pag, a 2-a)
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IV i c o I a
Dragi tovarăși mineri,

Ziua minerului, pe care o sărbă
torim astăzi, coincide în acest an 
cu aniversarea împlinirii unui secol 
de la începerea exploatării indus
triale a cărbunelui în Valea Jiului
— moment important în dezvoltarea 
economiei românești. Este deosebit 
de plăcut pentru mine ca, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, să adresez 
muncitorilor din Valea Jiului calde 
felicitări cu ocazia acestui cente
nar, să transmit tuturor minerilor 
din patria noastră un salut tovără
șesc cu prilejul Zilei minerului. 
(Aplauze, urale).

întemeiate pe aceste frumoase 
meleaguri străjuite de ruinele mari
lor cetăți dacice, minele Văii Jiului
— cele mai vechi exploatări carbo
nifere din țara noastră — și-au în
ceput activitatea în condiții deose
bit de grele, cînd Transilvania se a- 
fla sub dominația imperiului habs- 
burgic, fapt care și-a pus puternic 
amprenta asupra dezvoltării econo
mice și sociale a acestui străvechi 
teritoriu românesc. Dependenta de 
imperiu, interesele capitalului străin 
au determinat o dezvoltare unilate
rală a industriei Transilvaniei, au 
avut urmări dintre cele mai grave 
asupra condițiilor de viața și de 
muncă ale populației de aici, au 
constituit o piedică serioasă în ca
lea progresului general al acestei 
părți a tării, destinată să rărnînă o 
sursă de materii prime pentru re
giunile centrale ale imperiului habs- 
burgic.

In ciuda acestor condiții grele, 
Transilvania a avut strînse legături 
economice cu celelalte provincii ro
mânești, a lărgit în permanentă 
schimburile de mărfuri cu ele, con- 
tinuîndu-se astfel firul comunității 
de viată economică a teritoriilor 
locuite de români —■ fir care se des-, 
fășoară de-a lungul întregii istorii 
a patriei. In acest proces un rol de 
seamă au avut minele din Valea 
Jiului care au adus o contribuție 
deosebită la dezvoltarea transportu
rilor și a unor ramuri industriale, 
alît în Transilvania, cit și în cele
lalte teritorii ale tării. Aici au cres
cut și s-au format primele genera
ții de mineri care aveau să lucre
ze apoi pentru punerea în valoare 
a noi zăcăminte carbonifere — în 
Muntenia și Moldova. După înche
ierea primului Tăzboi mondial și 
realizarea unității naționale, între
prinderile miniere din Valea Jiului, 
încadrate organic în economia uni
tară a României, s-au impus treptat 
ca una din principalele baze ener
getice ale țării.

Reunind un puternic și combativ 
nucleu proletar, Valea Jiului s-a 
afirmat în viața socială și politică 
a țării ca o citadelă importantă a 
mișcării noastre muncitorești, a lup
tei revoluționare pentru împlinirea 
dezideratelor poporului român, pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
muncitorilor, indiferent de naționa
litate. Istoria dezvoltării acestor 
locuri consemnează strălucite pagini 
în care sînt înscrise luptele hotărîte 
ale minerilor împotriva exploatato
rilor și asupririi, pentru o viață 
mai bună, pentru libertate. Trăind 
și muncind în condiții deosebit de 
grele, înșelați și jefuiți de fostele 
societăți capitaliste, aruncați dese
ori pe drumuri pradă șomajului, mi
nerii — pe care presa vremii îi nu
meau „ocnași voluntari" — nu s-au 
împăcat nici un moment cu viața 
la care erau sortiți în regimul bur- 
ghezo-moșieresc. încă din secolul 
trecut, ei au organizat numeroase 
greve și demonstrații, au fost pre- 
zenți în toate marile acțiuni pe care 
masele populare din România le-au 
întreprins pentru apărarea și afirma
rea ființei naționale, pentru elibera- 
rarea din jugul exploatării, indepen
dență și progres social.

Pentru totdeauna au rămas înscri
se în istoria patriei luptele mineri
lor Văii Jiului din anul 1918, cînd 
au preluat la Petroșani coiffiSfiT 
puterii cu ajutorul gărzilor înarma* 
te, trecînd la înfăptuirea unor pre
faceri revoluționare. Prin obiective

le pe care și Ie propunea, Consiliul 
muncitoresc, creat atunci, dădea 
glas năzuinței minerilor și maselor 
populare din această parte a țării 
spre desăvîrșirea unității naționale 
a României în cadrul unei republici 
democratice. Minerii din Valea Jiu
lui au contribuit la înfăptuirea sta
tului național român unitar. (Aplau
ze puternice).

Partidul Comunist Român a avut 
în permanență, în Valea Jiului, or
ganizații puternice, care au adus o 
contribuție deosebită în lupta revo
luționară pentru smulgerea puterii 
din mîinile claselor exploatatoare, 
pentru cucerirea dreptului poporu
lui român de a hotărî singur asupra 
destinelor sale.

Eroicele lupte ale minerilor din 
Lupeni, din august 1929 — reprima
te sîngeros de regimul burghezo- 
moșieresc — au constituit o vigu
roasă afirmare a combativității re
voluționare a întregii noastre clase 
muncitoare, care, sub conducerea 
partidului comunist, s-a dovedit a 
fi cea mai devotată apărătoare a in
tereselor. poporului, cea mai consec
ventă forță de progres a țării. Clasa 
muncitoare, în rîndul căreia minerii 
reprezintă un detașament de sea
mă, și-a făcut datoria de conducător 
al întregului nostru popor în lupta 
pentru libertate. (Aplauze, ovații). 
Scriind despre „vărsarea de sînge 
de la Lupeni", istoricul Nicolae Ior- 
qa remarca: „Români ori neromâni, 
lucrătorii care au mușcat tărîna de 
la Lupeni erau forțe active în viața 
noastră națională".

In focul bătăliilor de clasă împo
triva exploatării, pentru o viată mai 
bună, s-a cimentat trainic prietenia 
frățească dintre minerii Tomâni, ma
ghiari, germani, a devenit mai pu
ternic spiritul de solidaritate în 
munca și lupta lor comună.

Aniversînd centenarul industriei 
carbonifere din Valea Jiului și e- 
vocînd tradițiile luptei revoluționa
re a minerilor, se cuvine a fi din 
nou subliniată înalta conștiință de 
clasă a muncitorilor care nu au 
făcut niciodată deosebire de na
ționalitate, au înțeles necesitatea 
luptei unite împotriva exploatatori
lor și asupritorilor comuni atît în 
timpul dominației habsburgice, cît și 
snb regimul burghezo-moșieresc. 
Marile imperii, clasele exploatatoa
re au căutat întotdeauna să folo
sească arma otrăvită a învrăjbirii 
naționale ca mijloc de dezbinare și 
opresiune. Promotorii și sprijinitorii 
acestei politici, toți cei care au fă
cut jocul intereselor clasei și pu
terilor dominante s-au dovedit pînă 
la urmă a fi dușmani ai intereselor 
propriilor națiuni, ai maselor popu
lare. Dorim să subliniem aici, în 
mijlocul minerilor că, spre marea 
sa cinste, muncitorimea a respins 
hotărît politica de învrăjbire națio
nală, dînd întregului popor un înalt 
exemplu de unitate a oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate. 
(Aplauze îndelungate).

Cinstind și dezvoltînd aceste tra
diții scumpe ale clasei muncitoare, 
ale poporului român, partidul nos
tru comunist cultivă cu consecvență 
sentimentele nobile ale patriotis
mului și internaționalismului so
cialist, care însuflețesc pe toți oa
menii muncii din țara noastră, in
diferent de naționalitate. Intere
sele vitale ale oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități sînt strîns legate de în
tărirea continuă a unității, și fră
ției în munca lor plină de dăruire 
pentru dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, pentru prosperitatea 
și înflorirea patriei comune — Ro
mânia socialistă. (Urale, ovații pu
ternice).

In anii care s-au scurs de la eli
berarea țării, minerii au făcut din 
plin dovada înaltului lor patriotism, 
fiind permanent la înălțimea trecu
tului lor glorios de luptă. In perioa
da cînd țara sîngera încă de pe ur
ma războiului, cînd armata română 
lupta vitejește pe frontul antihitle
rist, alături de eroica armată sovie
tică — care a dus greul războiului 
și a dat contribuția hotărîtoare la 
victoria asupra Germaniei fasciste

tovarășului
Ceaușescu
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— minerii au răspuns cu întreaga 
lor hotărîre la chemarea partidului 
„Totul pentru front, totul pentru vic
torie !", asigurînd, pri.nlr-o supremă 
încordare a eforturilor, cărbunele 
necesar acțiunilor militare.

De o mare valoare a fost aportul 
minerilor la consolidarea puterii 
populare, Ia redresarea economiei 
naționale și stăvilirea haosului e- 
conomic, la progresul întregii tari 
pe calea orînduirii noi, socialiste. 
Astăzi, ei au toate motivele să-și 
privească cu mîndrie rezultatele 
dobîndite în cadrul operei de in
dustrializare socialistă. Numai în 
Valea Jiului se realizează în pre
zent o producție anuală de 7 mili
oane tone de cărbune — adică de 
aproape două ori și jumătate mai 
mult decît producția întregii țări în 
anul 1938. In această remarcabilă 
realizare se concentrează deopotrivă 
eforturile minerilor pentru creșterea 
producției de cărbune, competenta 
lor sporită, organizarea mai bună 
a ‘muncii și, totodată, eforturile sta
tului socialist pentru dotarea con
tinuă a întreprinderilor noastre mi
niere cu tehnică avansată, de înalt 
randament pentru crearea unor con
diții tot mai bune de lucru.

Dînd viată Directivelor Congre
sului al IX-lea al partidului comu
nist, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din industria noastră minieră 
și-au realizat și și-au depășit sar
cinile de producție în prima jumă
tate a cincinalului, au asigurat 
rentabilizarea, începînd din acest an. 
a ramurii miniere în ansamblu.

Pentru toate aceste succese cu 
care întîmpinati centenarul indus
triei miniere, pentru munca dumnea
voastră plină de abnegație, pentru 
contribuția deosebită ce o aduceți 
la dezvoltarea economiei naționale, 
la înflorirea României socialiste, în 
numele conducerii partidului și sta
tului, vă felicităm din toată inima, 
dragi tovarăși mineri, și vă urăm 
noi izbînzi în activitatea dumnea
voastră închinată patriei noastre so
cialiste I (Urale, ovații puternice).

Realizările obținute în industria 
minieră, modernizarea și extin
derea ei, se integrează orqanic în 
tabloul general al progreselor înre
gistrate de economia noastră în 
anii construcției socialiste, progrese 
legate indestructibil de înfăptuirea 
politicii marxist-leniniste de in
dustrializare, pe care Partidul 
Comunist Român o promovea
ză cu perseverentă și fermitate. Ex
periența a demonstrat — dacă mai 
era nevoie — că făurirea unei pu
ternice industrii naționale reprezin

tă o, legitate obiectivă a 'dezvoltă
rii economiei moderne, a construi
rii orînduirii noi, socialiste, o con
diție fundamentală a asigurării și 
întăririi independenței și suverani
tății naționale, a extinderii colabo
rării economice pe plan internațio
nal, a creșterii bunăstării poporului 
nostru. (Aplauze). Cerințele actuale 
și de perspectivă ale progresului 
patriei ne îndreptățesc să punem și 
în viitor la temelia avîntului între
gii economii dezvoltarea industriei 
pe baza tehnicii celei mai avansate, 
creșterea aportului său la satisfa
cerea nevoilor productive și de con
sum, la extinderea legăturilor eco
nomice și a cooperării cu străină
tatea.

Acordam, de asemenea, o deose
bită atenție dezvoltării agriculturii 
— ramură cu largi posibilități în 
cadrul economiei românești — creă
rii condițiilor pentru obținerea unor 
producții agricole ridicate și stabile; 
acestui țel Ii sînt consacrate măsu
rile adoptate în ultima vreme pentru 
extinderea lucrărilor de amenajări 
funciare, în special a irigațiilor. 
Deși în anul acesta agricultura 
noastră a fost bîntuită de o secetă 
prelungită, prin eforturile țărănimii, 
prin măsurile economice și organi
zatorice adoptate de partid și gu
vern s-a asigurat aprovizionarea 
populației, desfăcîndu-se prin uni
tățile de stat, în perioada aprilie— 
iulie, o cantitate de legume și.fruc
te cu aproximativ 35 la sută mai 
mare decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut. Dezvolta
rea susținută a agriculturii, a celor
lalte ramuri productive, va contri
bui la progresul armonios și echi
librat al întregii economii naționa
le, la satisfacerea tot mai deplină 
a nevoilor întregului nostru popor.

Preocuptndu-se în mod consec
vent de creșterea producției ma
teriale — factor hotărîtor al mer
sului nostru înainte — . partidul 
acordă în același timp toată aten
ția dezvoltării învățămîntului, ști
inței și culturii, care reprezintă o 
latură inseparabilă a operei de con
struire a socialismului și fără de 
care nu se poate concepe făurirea 
unei societăți moderne, avansate.

Partidul nostru pornește de la con
cepția ca construcția socialistă este 
o operă vastă și complexă, care 
impune dezvoltarea tuturor laturilor 
și domeniilor orînduirii social-eco- 
nomice și de stat. După cum vă este 
cunoscut, Congresul al IX-lea al 
partidului a stabilit o serie de mă
suri — dezvoltate și concretizate în- 
tr-un program cuprinzător la Confe-

La Lupeni, această veche citadelă a luptelor revoluționare ale 
minerilor, oaspeții dragi au îost întîmpinați după o datină românească 
străveche : cu piine și sare, oferite de minerul veteran Cristea Aron 
și tinere îmbrăcate in pitorești costume momirlănești.

rința Națională de Ia sfîrșitul anului 
trecut — pentru perfecționarea for
melor și metodelor de conducere și 
organizare a vieții sociale, pentru 
dezvoltarea democrației noastre so
cialiste, pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregului proces de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Potrivit acestui program, se des
fășoară o amplă activitate pentru 
aplicarea măsurilor privind îmbu
nătățirea conducerii, organizării și 
planificării activității economice, 
pentru creșterea continuă a gradu
lui ei de eficientă. Comitetele de 
direcție, care au luat ființă în a- 
cest an, adunările generale ale sa- 
lariaților reprezintă o dezvoltare 
a principiului muncii colective, o 
lărgire a democrației socialiste, a- 
sigură condiții pentru participarea 
directă și organizată a clasei munci
toare la dezbaterea și soluționarea 
problemelor activității economice a 
întreprinderilor.

Profunde consecințe pozitive a- 
supra înaintării patriei noastre pe 
calea socialistă au măsurile ini
tiate în ultimii ani de partid în 
vederea dezvoltării vieții sociale șl 
de stat, a stimulării inițiativei crea
toare a maselor largi populare. 
Toate problemele esențiale ale po
liticii interne și externe f. parti
dului și statului sînt rezolvate pe 
baza consultării oamenilor muncii, 
a desfășurării unei ample dezbateri 
publice, reușindu-se astfel ca mă
surile și hotărîrile vizînd prezentul 
și viitorul societății noastre să- în
truchipeze aspirațiile și înțelepciu
nea întregului popor, voința lui su
verană.

In cadrul acestei activități se e- 
vidențiază tot mai mult rolul ho
tărîtor al clasei muncitoare în 
viata socială ca promotor consec
vent al socialismului, al năzuințe
lor de progres și de prosperitate 
ale întregului popor; se afirmă tot 
mai puternic alianța muncitorească- 
tărănească, unitatea muncitorimii, ță
rănimii și intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate — izvorul trăini
cie! orînduirii noastre, forța princi
pală și garanția înaintării noastre 
ferme pe drumul socialismului și 
comunismului. (Aplauze îndelunga
te). întărirea unității dintre munci
tori, țărani, intelectuali, apropierea 
și strînsa lor colaborare, dezvolta
rea conștiinței socialiste și ridicarea 
nivelului de cultură al tuturor, ca
tegoriilor de oameni ai muncii 
creează condiții favorabile pentru 
participarea tot mai activă a între
gului popor Ia conducerea trebu
rilor obștești, Ia elaborarea, stabi
lirea și înfăptuirea politicii gene
rale a țării. In aceasta, partidul nos
tru vede direcția primordială și che
zășia sigură a dezvoltării democra
ției socialiste, a realizării în practi
ca a puterii poporului, liber și stă- 
pîn pe destinele sale. (Aplauze pu
ternice).

Partidul Comunist Român pro
movează totodată măsuri holărîte 
pentru afirmarea neabătută a prin
cipiilor fundamentale ale socialis
mului în toate domeniile vieții so
ciale, pentru curățirea raporturilor 
din societatea noastră de tot ceea 
ce poate altera conținutul lor so
cialist, adine uman. Pe această li
nie se înscriu măsurile în vederea 
aplicării consecvente a criteriilor so
cialiste de retribuție și a afirmării 
viguroase în întreaga societate a 
principiilor echității și justiției so
ciale, pentru care a luptat întot
deauna partidul nostru comunist. 
In domeniul repartiției trebuie să 
ținem seama de posibilitățile ac
tuale ale economiei, de înalta obli
gație patriotică — înțeleasă de po
porul nostru cu profund simț de 
responsabilitate — de a asigura 
acumulările pe care le solicită dez
voltarea rapidă a economiei, de a 
așeza astfel o bază solidă bună
stării generațiilor de astăzi și de 
mîine. Noul sistem de salarizare, 
îmbunătățirea repartizării fonduri
lor de premiere, celelalte măsuri 
privind retribuția au în vedere să

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Sărbătorirea Zilei minerului și

(Urmare din pag. 1)

asigure ca unica sursă de venituri 
să fie munca efectiv prestată, cali
tatea și rezultatele ei concrete, ur
măresc să elimine decalajele exce
sive între veniturile diferitelor ca
tegorii ale oamenilor muncii, să 
realizeze cointeresarea materială, 
personală în cadrul unei diferen
țieri echitabile și rationale a ciști- 
guriloT, corespunzător muncii de
puse, contribuției aduse la dezvol
tarea societății noastre socialiste. A- 
ceste măsuri s-au bucurat de larga 
adeziune a maselor de oameni ai 
muncii, care au văzut în ele încă 
o dovadă grăitoare a principiali
tății politicii partidului' nostru, a 
neclintitei sale voințe de a înfăp
tui ne.abătut cerințele și principiile 
pe baza cărora se clădește orîndui- 
rea noastră socialistă. (Aplauze în
delungate).

întreaga politică și activitate a 
Partidului Comunist Român au 
drept țel suprem satisfacerea în cît 
mai bune condiții a nevoilor ma
teriale și spirituale ale oamenilor 
muncii, ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. Este în curs 
de realizare acțiunea de creștere 
a salariilor; însemnate fonduri 
cheltuiește statul pentru învă- 
țămînt, cultură și ocrotirea să
nătății. Cu vie satisfacție au luat 
cunoștință oamenii muncii de re
centele măsuri privind diversifica
rea și accelerarea construcției de 
locuințe. Prin construirea în ur
mătorii doi ani, a unui număr du
blu de locuințe fată de prevederile 
cincinalului, se va realiza un im
portant pas înainte în soluționarea 
uneia din cele mai arzătoare pro
bleme ale nivelului de trai.

Aici, în Valea Jiului, ca și în 
întreaga tară, sînt evidente rezul
tatele politicii partidului și statu
lui de îmbunătățire continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. Petroșanii, Lupenii și celelalte 
localități miniere oferă acum o cu 
totul altă imagine decît cea din 
trecut. In Valea Jiului s-au con
struit, din fondurile statului, între 
anii 1950—1967, aproape 16 000 de 
apartamente, iar alte mii și mii de 
locuințe noi au fost date în folosința 
salariaților din celelate centre mi
niere ale țării. Petroșaniul a devenit 
centru universitar, s-a extins re
țeaua de școli, de așezăminte soc-ial- 
culturale și de sănătate, în unități 
comerciale s-a distribuit o cantitate 
din ce în ce mai mare de produ
se alimentare și industriale — cre- 
indu-se minerilor condiții civiliza
te de trai, posibilitatea de a duce o 
viață demnă, pe măsura contribu
ției lor importante la dezvoltarea 
economică a țării.

Elaborîndu-și politica în concor
danță cu năzuințele vitale ale po
porului român, ou interesele gene
rale ale socialismului, dezvoltînd 
multilateral democrația socialistă și 
militînd fără șovăire pentru întro
narea in societate a principiilor de 
dreptate și echitate socială ale noii 
orînduiri, partidul nostru își întă
rește continuu legăturile cu masele, 
se manifestă tot mai pregnant ca 
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni. Acest rol pe care 
partidul îl dezvoltă continuu în 
întreaga viață socială a țării nu 
este emanația unor acte și acțiuni 
administrative, ci un rezultat fi
resc al politicii sale, al faptului că 
în întreaga sa activitate el se iden- 
tifică cu năzuințele vitale ale în
tregului popor — care-1 urmează 
neabătut — că se preocupă în mod 
stăruitor de găsirea celor mai po
trivite căi pentru înfăptuirea sar
cinilor ridicării continue a bună
stării poporului, pentru asigurarea 
dezvoltării libero și independente 
a patriei noastre. (Aplauze, urale).

Realizările obținute de poporul 
nostru sînt rodul politicii mar- 
Kist-leniniste a partidului, în
temeiată pe aplicarea creatoare a 
legilor generale ale construcției so
cialiste la condițiile concrete ale ță
rii noastre. Elaborarea liiniei poli
tice în concordanță cu aceste con
diții, cu particularitățile și tradi
țiile naționale evidențiază capacita
tea partidului de a conduce cu suc
ces procesul de edificare a noii o- 
rînduirl, de a mobiliza poporul, 
toate forțele creatoare ale națiunii 
la înfăptuirea acestei grandioase o- 
pere.

Desigur, tovarăși, în activitatea 
Voastră s-au manifestat și neajun- 
$"T1 asupra cărora partidul a atras 
atenția, le-a analizat și dezbătut, 
îndicind măsuri pentru remedierea 
lor. Considerăm că dezvăluirea ho- 
tărîtă a lipsurilor constituie o înda
torire esențială a partidului. Aceas
ta este o dovadă nu de slăbiciune, ci 
de tărie a partidului nostru, o garan
ție a faptului că el va acționa cu 
fermitate pentru înlăturarea lipsu
rilor, pentru îmbunătățirea între
gii noastre activități. Perfecționarea 
vieții sociale este o necesitate per
manentă a dezvoltării societății so
cialiste; ea nu se poate Tealiza de 
la sine, ci presupune o deosebita 
receptivitate față de nou, lupta 
hotărită împotriva practicilor și 
mentalităților învechite, retrograde, 
preocupare perseverentă pentru a 
promova tot ceea ce este înaintat 
și contribuie la progresul ge
neral al societății. Așa cum 
am mai subliniat și cu alto 
prilejuri, noi sîntem conșțienti 
de faptul că pentru a atinge ni
velul de dezvoltare economică și 
socială la care aspiră în mod în
dreptățit poporul nostru, mai avem 
multe de făcut, va trebui să depu
nem încă multe eforturi, să în
vingem încă numeroase greutăți; 

avem însă ferma convingere că, sub 
conducerea partidului, întregul 
nostru popor iși va mobiliza capa
citatea și energiile sale creatoare, 
va obține noi realizări în creșterea 
avuției materiale -și spiritualei a pa
triei. Și de-acum înainte, partidul 
nostru nu va precupeți nici un e- 
fort pentru a fi la înălțimea misi
unii încredințate de popor — asi
gurarea construirii cu succes a so
cialismului și comunismului, ridi
carea continuă a nivelului de dez
voltare a patriei noastre, a bună
stării întregului popor. (Aplauze în
delungate).

Dragi tovarăși,

Construind socialismul, dezvol
tînd în ritm intens economia, cul
tura, întreaga vială socială a țării, 
muncind pentru îmbunătățirea con
dițiilor sale de trai, poporul nos
tru își aduce în același timp con
tribuția la creșterea prestigiului și 
influeței socialismului în lume.

întărirea și dezvoltarea multila
terală a fiecărei țari socialiste re
prezintă o premisă fundamentală 
pentru consolidarea și avîntul în
tregului sistem mondial socialist, 
pentru asigurarea păcii în lume. 
(Aplauze). Preocuparea insuficientă 
pentru perfecționarea activității e- 
conomice și sociale, pentru apli
carea creatoare a legilor generale la 
condițiile specifice ale fiecărei țări, 
nesocotirea acestor legi ca și sub
aprecierea sau neglijarea interese
lor naționale, duc la slăbirea orîn- 
duirii socialiste, a rolului condu
cător al partidului și a legăturilor 
sale cu masele, dăunează interese
lor sistemului socialist, nu contri
buie la întărirea solidarității inter
naționale, ci, dimpotrivă, îi aduc 
grave prejudicii. Do aceea, în în
făptuirea vastei opere de construc
ție socialistă, partidul nostru îmbină 
organic legile general valabile cu 
realitățile concrete — economice și 
social-politice — ale țării noastre; 
în acest fel el își îndeplinește ro
lul de organizator și conducător al 
poporului, al întregii activități so
ciale. (Aplauze). Realizindu-și aceas
tă obligație primordială, militînd cu 
consecventă pentru înfăptuirea atît 
a sarcinilor naționale cit și a celor 
Internaționale — care formează un 
tot inseparabil — pentru valorifi
carea uriașelor posibilități dc pro
gres ale noii orinduiri, partidul nos
tru comunist iși îndeplinește o înal
tă îndatorire internationalists. Co
muniștii români, clasa muncitoare, 
întregul popor sinf și vor fi întot
deauna un detașament de nădejde 
al forțelor socialismului, al mișcă
rii comuniste internaționale, iși 
vor îndeplini cu cinste misiunea de 
a construi cu succes orînduiraa so
cialistă pe pămînlul patriei noastre, 
își vor aduce din plin contribuția la 
cauza generală a socialismului, la 
creșterea influentei și prestigiului 
său în lume. (Aplauze, urale).

In centrul politicii externe a par
tidului nostru se află prietenia și 
alianța frățească cu țările socialiste; 
noi ne pronunțăm in mod statornic 
pentru întărirea și lărgirea relațiilor 
multilaterale cu toate țările socia
liste.

Dumneavoastră, minerii Văii Jiu
lui, ca de altfel întregul nostru 
popor, ați simțit în propria activi
tate roadele colaborării cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socia
liste, înțelegeți, desigur, ce mare 
importantă au această prietenie și 
colaborare. Poporul nostru pornește 
do Ia convingerea că relațiile de 
prietenie și alianță cu Uniunea So
vietică, cu țările socialiste vecine 
— Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria — 
cu toate statele socialiste, constituie 
o necesitate obiectivă, că trebuie 
acționat în permanență pentru întă
rirea acestor relații, în interesul a- 
dîncirii colaborării multilaterale din
tre țările noastre, al cauzei socia
lismului în lume. (Aplauze).

In procesul deosebit de complex 
al cristalizării noilor relații interna
ționale — relații între țări so
cialiste suverane, egale în drepturi, 
unite prin comunitatea de orîn- 
duire și do țeluri — s-au manifes
tat și neajunsuri, s-au folo
sit uneori forme și metode necores
punzătoare; desigur, eliminarea 
acestora nu poate decît să ducă la 
întărirea prieteniei și alianței to
vărășești, la o mai largă și mai 
fructuoasă colaborare și cooperare 
între țările socialiste. Această co
laborare trebuie să fie astfel orga
nizată încît să înlesnească progre
sul fiecărei economii naționale, dez
voltarea independenței și înflorirea 
multilaterală a fiecăror țări socia
liste — ca o condiție principală 
a întăririi forțelor socialismului în 
întreaga lume. (Aplauze puternice). 
Pentru buna ei desfășurare este de 
aceea necesar să nu se admită for- o
me și metode care ar contraveni 
normelor dc relații statornicite între 
țările socialiste — ceea ce ar dăuna 
intereselor naționăle ale diferitelor 
țari, colaborării dintre ele, Intere
selor generale ale socialismului.

In acest spirit, țara noastră dez
voltă o largă colaborare cu toate 
țările socialiste, participă la activi
tatea Consiliului do Ajutor Econo
mic Reciproc — printre fondatorii 
căruia se numără, — se pronunță 
pentru perfecționarea modului de 
funcționare a acestui organism, 
pentru ca e.l să contribuie Ja valo
rificarea mai bună a resurselor ma
teriale și umane ale fiecărei țări 
membre. Noi am considerat și con
siderăm că există largi posibilități 
neexplorate pentru adîncirca coope
rării dintre țările socialiste — în 
industrie, agricultură, știință, teh

nică și în alte domenii de activitate 
— pentru îmbunătățirea conlucrării 
dintre statele noastre.

Perfecționarea activității C.A.E.R. 
este o problemă de mare răspun
dere, care poate fi rezolvată cil 
consensul tuturor țărilor membre. 
După părerea noastră, în procesul 
de îmbunătățire a metodelor și 
formelor de colaborare și coopera
re trebuie, să se pornească de la 
principiile care stau la baza relați
ilor dintre țările socialiste . și ale 
statutului Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, care oferă — 
pentru o lungă perioadă de timp — 
condiții și premise pentru dezvolta
rea unei rodnice colaborări. In a- 
ceastă ordine de idei, dorim să sub
liniem încă o dată că părerile și te
zele care susțin transformarea 
C.A.E.R. într-un organism suprasta
tal, trecerea la un plan unic și alte 
propuneri similare nu corespund 
condițiilor etapei de dezvoltare în 
care ne găsim, cerințelor progresu
lui fiecărei economii naționale și 
ale colaborării intre țările noastre. 
Adoptarea lor ar crea greutăți și ar 
adînci o serie de deosebiri de pă
reri, De aceea noi ne pronunțăm 
pentru a se acționa cu fermitate în 
aplicarea principiilor și statutului 
C.A.E.R.

Conlucrarea în cadrul C.A..E.R. 
trebuie să ducă la ridicarea nive
lului tehnic al producției, să con
tribuie la satisfacerea în mai marc 
măsură a necesităților fiecărei țări 
socialiste membre. De aceea, soco
tim justificat să se depună eforturi 
pentru a se organiza mai bine ra
porturile dintre organizațiile econo
mice din aceste țări, pentru a se a- 
sigura livrarea la timp și în condi
ții de calitate corespunzătoare a co
menzilor reciproce. Orice întîrziere, 
ca și nerespectarea altor obligații 
contractuale, dăunează atît activită
ții economice din țările socialiste, 
cîl și bunelor relații dintre ele. Iată 
de ce considerăm necesară asigu
rarea unor asemenea raporturi de 
colaborare economică în măsură să 
ducă la întărirea unității țărilor 
noastre și. să nu fie cu nimic afec
tate, chiar daca într-o problemă 
sau alta se ivesc puncte de vedere 
diferite. (Aplauze).

De un Teal folos ar fi lărgirea 
cadrului colaborării în C.A.E.R. prin 
crearea condițiilor necesare parti
cipării și altor țari socialiste, a al
tor state la activitatea acestuia, așa 
cum prevede statutul C.A.E.R.

In ceea ce ne privește, sîntem 
hotăriți ca și pe viitor să depunem 
toate străduințele pentru a dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste — membre 
și nemembre ale C.A.E.R. — pen
tru a perfecționa formele și meto
dele de cooperare cu aceste țări pe 
baza normelor, a raporturilor sta
bilite între statele socialiste. 
Totodată, România, în cadrul divi
ziunii internaționale a muncii, va 
acționa în continuare pentru extin
derea colaborării cu toate țările, 
indiferent de orinduirea lor social- 
economică, fiind convinsă că aceas
ta corespunde cerințelor de progres 
din lumea de astăzi, contribuie la 
intensificarea schimbului reciproc 
avantajos de valori materiale, la a- 
propierea dintre popoare și îmbună
tățirea climatului internațional.

In cqndițiile de astăzi, cînd cer
curile imperialiste întrețin focare 
periculoase de încordare în diferite 
părți ale lumii, atentează Ia suvera
nitatea popoarelor, la pacea mon
dială, unirea tuturor forțelor pro
gresiste, a întregului front antiim- 
perialist este un imperativ major al 
contemporaneității. Rezolvarea pro
blemelor internaționale depinde de 
eforturile și contribuția activă a tu
turor țărilor, indiferent de mărimea 
lor; toate popoarele sînt interesate 
și poartă răspunderea pentru soarta 
păcii mondiale. Pentru dezvoltarea 
unor relații normale, do bună înțe
legere și cooperare, o condiție prin
cipala, recunoscută tot mai larg pe 
plan internațional, este așezarea lor 
pe principiile independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi și colaborării reciproc avan
tajoase.

Acționind în direcția realizării se
curității în Europa și în lume, Ro
mânia desfășoară o activitate neobo
sită pentru eliminarea surselor de 
încordare și conflicte în relațiile 
dintre state, pentru promovarea în
crederii și colaborării între țările 
continentului nostru, în spiritul De
clarației adoptate în iulie 1966 do 
statele participante la Consfătuirea 
de la București. In realizarea secu
rității europene trebuie să se por
nească de la realitățile apărute pe 
continent în urma celui de-al doilea 
război mondial, inclusiv de la recu
noașterea inviolabilității granițelor, 
de la existența celor două state ger
mane, de la necesitatea stabilirii de 
către toate țările europene a unor 
relații normale cu Republica Demo
crată Germană și cu Republica Fe
derală a Germaniei, pentru ca aces
tea să poată participa cu drepturi 
egale la înfăptuirea securității, la 
întreaga viață internațională.

Principala garanție a succesului 
luptei forțelor antiimperialiste, Iu
bitoare de pace din întreaga lume, 
o constituie, unitatea partidelor co
muniste și muncitorești, a țărilor 
socialiste. In interesul apărării și 
consolidării acestei unități, conside
răm necesar să se depună eforturi 
pentru normalizarea relațiilor din
tre partidele comuniste și muncito
rești, dintre țările socialiste, pentru 
dezvoltarea acestor relații pe. prin
cipiile încrederii și stimei reciproce, 
ale internaționalismului socialist, ale 

respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică, de a hotărî singur asupra 
activității sale interne și interna
ționale. (Aplauze puternice).

Partidul nostru a urmărit cu de
osebită neliniște încordarea care a 
apărui în relațiile dintre unele țări 
socialiste și Republica Socialistă 
Cehoslovacă și a salutat cu sal;s- 
facție acordul la care s-a ajuns îtî 
urma discuțiilor și 5 nt Unirilor de la 
Cierna și Bratislava dintre Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, Parti
dul Comunist din Cpliqslovacia și 
alte partide comuniste și muncito
rești. Aceadta demonstrează încă o 
dată că atunci cînd se pornește de 
la interesele generale ale unității 
și colaborării și se merge pe calea 
discuțiilor purtate cu răbdare și în
țelegere reciprocă, se pot găsi solu
ții acceptabile, se poate ajunge Ia 
înlăturarea divergențelor și la întă
rirea unității și coeziunii. Aceasta do
vedește că, atunci cînd se respectă 
independența și dreptul fiecărui 
partid de a-și hotărî singur desti
nele sale, nimic nu poate împie
dica buna colaborare și unitatea 
dintre partidele comuniste și mun
citorești. (Aplauze îndelungate).

Noi ne-am exprimat de la în
ceput convingerea că activitatea
desfășurată din inițiativa și sub 
conducerea Partidului Comunist
din Cehoslovacia pentru perfecțio
narea vieții sociale și de stat este 
în interesul construcției socialiste 
din această țară, că ea va duce Ia
consolidarea și dezvoltarea cuceri
rilor revoluționare ale popoarelor 
ceh și slovac, la întărirea forțelor 
socialismului în lume. Avem de
plină încredere în activitatea parti
delor comuniste și muncitorești fră
țești, a țărilor socialiste, în capaci
tatea lor de a rezolva problemele 
complexe ale construcției socialiste, 
de a asigura înaintarea cu succes 
pe drumul noii orînduiri, în confor
mitate cu interesele popoarelor 
respective și ale cauzei socialismu
lui în general. Știm că lin popor 
care și-a cucerit prin lupte grele 
Independența, care a scuturat jugul 
asupritorilor interni și străini, nu 
va renunța niciodată la cuceririle 
sale, le va apăra, le va consolida, 
le va dezvolta continuu. (Aplauze, 
urale).

Atunci cînd apar deosebiri de pă
reri și divergențe, este in interesul 
unității și al coeziunii sistemului 
socialist să nu se întreprindă nimic 
care ar putea duce la animozități și 
neîncredere, să se renunțe cu desă- 
vîrșire la orice presiuni, ingerințe și 
amestec în treburile interne, slj se 
manifeste încredere în forțele revo
luționare ale fiecărui popor, în ca
pacitatea lor de a-și construi și de- 
săvîrși noua orinduire. Socialismul 
este creația clasei muncitoare, a ță
rănimii, a intelectualității, a fiecărei 
națiuni și el este cu adevărat trai
nic numai dacă se realizează în con
formitate cu năzuințele și interesele 
lor vitale. Pe aceasta bază se pot 
asigura unitatea reala și colabora
rea frățească dintre țările și parti
dele noastre, spre binele fiecărui
popor, al luptei comune pentru so-
cialism, pentru pace în lume. (A-
plauze).

Partidul nostru comunist este ho-
lărît sa facă totul pentru a-și aduce 
în continuare întreaga sa contribuție 
la întărirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor care se 
ridică împotriva imperialismului, pen
tru Independență națională, pentru 
pace în lume. Avem convingerea că 
in acest fel ne îndeplinim o înaltă 
îndatorire atît față de poporul ro
mân, care sprijină pe de-a-ntregul 
politica externă și internă a parti
dului și statului nostru, cît și față 
de mișcarea comunistă și sistemul 
mondial socialist, fața de popoarele 
iubitoare de pace și forțele progre
siste din întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși mineri,

Știm că dumneavoastră, minerii 
ca întregul popor român, acordați 
un sprijin deplin politicii interne și 
externe a partidului, programului de 
edificare si perfecționare a noii o- 
rînduiri, deoarece aceasta corespun
de întrutotul intereselor întregii 
noastre națiuni, construcției socialis
mului și comunismului în România. 
Avem deplina convingere că minerii 
patriei noastTe vor ști să răspundă 
și în viitor, cu toată cinstea, stimei 
si prețuirii pe care le-o poartă parti
dul, că vor munci cu avînt și abne
gație pentru a transpune în fapte 
sarcinile deosebit de importante ce 
le revin în cadrul economiei națio
nale, aducindu-și contribuția tot mal 
activă la progresul general al Româ
niei socialiste, la ridicarea ei pe cul
mile tot mai înalte ale civilizației, 
la bunăstarea întregului popor. (A- 
plauze, ovații).

Permiteți-ml, dragi tovarăși, să vă 
urez încă o dată, ou prilejul cen
tenarului industriei carbonifere și al 
,,Zilei minerului", succese tot mai 
mari în activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate și fericire la toți!

Noroc bun 1
Trăiască puternicul detașament al 

clasei noastre muncitoare, minerii I
Trăiască partidul nostru comunist!
Să trăiască și să devină tot mai 

puternică și înfloritoare patria noas
tră, România socialistă !

(Participanta la miting aplaudă 
minute in șir, ovaționează puter
nic pentru Partidul Comunist Ro
man, pentru Reiniblicu Socialista 
România),

(Urmare din pag. 1)

La intrarea in incinta întreprinde
rii, oaspeții sînt întîmpinați de mi
nistrul minelor, Bujor Almășan, de 
colectivul de conducere al acestei 
unități. Inginerul Vasile Ciriperu 
face u scurtă prezentare a realizări
lor in producție din această mină 

coa mai mare, din țară, cate din- 
tr-o exploatare rudimentarii a deve
nit o mare uzina subterană.

■Un grup de mineri prind pe piep
tul conducătorilor de partid și dc 
stal insigna jubiliarii „Centenarul 
mineritului industrial".

In fața uzinei electrice din Lu- 
peni are loc .solemnitatea depunerii 
unor coroane de Hori, omagiu adus 
celor care, cu 39 de ani în urmă, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, s-au ridicat la luptă împo

al rai sa
a r

Pe platoul exploatării miniere Lu- 
peni are loc un însuflețit miting la 
care iau parte mii de mineri din 
întreaga Vale a Jiului. Tovarășul 
Ioachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, rostește cuvîntul 
de deschidere. Salutînd pe condu
cătorii de partid și de stat sosiți 
în mijlocul minerilor, vorbitorul a 
spus: Noi vedem în prezența dum
neavoastră pe aceste meleaguri o 
manifestare a atenției și grijii per
manente pe care partidul și statul 
nostru o acordă industriei carbo
nifere, harnicilor mineri. Atmos
fera sărbătorească, entuziasmul 
fierbinte caro domină Ia această 
înlilnire constituie expresia devo
tamentului și atașamentului profund 
pe care le nutresc minerii Văii Jiu
lui față de partid, față de statul 
nostru socialist, față de dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolac 
Ceaușescu. Referindu-se la succesele 
obținute dc mineri, vorbitorul a 
subliniat că acestea sini o expre
sie a aprobării depline a politicii 
partidului, a măsurilor elaborate de 
Conferința Națională și de plenarele 
Comitetului Central al partidului in 
vederea perfecționării continue a în
tregii vieți economice, sociale și 
culturale din patria -noastră. Aseme
nea întregului popor, a spus în în
cheiere vorbitorul, oamenii muncii 
din Valea Jiului, din întregul județ 
Hunedoara, dau o înaltă apeciere 
politicii externe a statului nostru, 
eforturilor depuse de conducerea 
partidului și statului pentru dezvol
tarea prieteniei dintre țările socia
liste, dintre partidele comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea unită
ții mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

lnlr-o atmosferă de maie însufle
țire, se dă apoi citire Decretului 

In noua incintă a minei I.onea.

triva sîngeroasel exploatări capita
liste. In fața plăcilor comemorative 
fac de gardă mineri fruntași și pio
nieri. Fanfara din localitate into
nează Imnul eroilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat depun o 
coroană de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului dc Stal și Con
siliului do Miniștri. Sini depuse, de 
asemenea, coroane de flori din par
tea organelor locale de partid și de 
stat, a organizațiilor obștești. Cei 
prezenți păstrează un moment de 
reculegere. Văzduhul este străbătut 
de șuierul prelung al sirenei, atît de 
bine cunoscut semnal care odinioară 
chema la lupta revoluționară și care 
în aceste clipe evocă vibrant me
moria eroilor mineri.

Consiliului de Sta.t prin care Com
binatului carbonifer din Valea Jiu
lui 1 se conferă Steaua Republicii 
Socialiste România clasa I, cu pri
lejul centenarului exploatării indus
triale a huilei in bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.

Totodată au fost înmînate ordi
ne ale Republicii Socialiste Româ
nia unui număr de 30 de munci
tori mineri, ingineri și tehnicieni 
pentru merite deosebite în muncă.

Inmînînd înaltele distincții, to
varășul Nicolae Ceaușescu a felici
tat călduros pe cei decorați și le-a 
urat noi succese în activitatea vi
itoare.

A luat apoi cuvîntul tov. David 
Lazar, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
municipal, care, vorbind despre 
munca devotată a minerilor, a 
spus; Sub conducerea organizațiilor 
de partid, oamenii munci -- români, 
maghiari, germani și dc alte națio
nalități — merg împreună, neabătut, 
pe calea arătată de part'd. Sîntem 
convinși că pentru înfăptuirea sar
cinilor care ne stau în față trebuie 
să ne perfecționam continuu metode
le. și stilul de muncă, să ridicăm la 
un nivel superior rolul, conducător 
al organizațiilor de partid, să asigu
răm o participare tot mai largă a 
maselor de cetățeni Ia conducerea 
treburilor obștești. Cu un viu inte
res urmărim cu toții activitatea neo
bosită și multilateralii pe care o des
fășoară conducerea partidului și sla- 
tulni in domeniul politicii externe. 
Minerii Văii Jiului exprimă cele 
mai calde sentimente de satisfac
ție și totală adeziune față de a- 
ceasta politică. Izvorîhi din intere
sele și năzuințele vitale ale po
porului român, politica externă ser
vește în gradul cel mai înalt cauzei 
consolidării sistemului mondial so
cialist, întăririi colaborării și prie

teniei între popoare, cauzei socialis
mului și păcii în lume.

In continuare a luat cuvîntul dr. 
ing. Petru Roman, directorul general 
al. Combinatului carbonifer din Va
lea Jiului. După ce a mulțumit pen
tru înaltele distincții acordate Com
binatului, muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, vorbitorul a arătat că 
vizita conducătorilor do partid și 
de stat în acest bazin carbonifer 
constituie un puternic stimulent. în 
mun.ca dc viitor, un prilej de mobi
lizare mai activă pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea, de Conferința 
Națională și de plenarele Comite
tului Central al partidului. Refe- 
rindu-sc la momentele cele mar sem
nificative ale dezvoltării continue a 
acestui important bazin carbonifer, 
vorbitorul a spus: Valea Jiului re
prezintă un exemplu viu de tradu
cere în viață a politicii partidului 
care, în fiecare etapă a edificării so
cietății noastre socialisto, a stabilit 
cu clarviziune științifică principalele 
coordonate ale dezvoltării economiei 
naționale. Avein deosebita bucurie 
să vă raportăm, stimați tovarăși, că 
acum, după 100 de ani de la înce
putul exploatării miniere a zăcă
mintelor de cărbune pe aceste me
leaguri, Valea Jiului reprezintă cel 
mai mare bazin carbonifer al Româ
niei socialiste în continuă dezvol
tare. Nivelul producției din prezent 
depășește de peste 6 ori pe cel mal 
înalt realizat în trecut în Valea Jiu
lui. Vorbitorul a subliniat apoi că 
minerii, alături do întregul popor, 
aprobă și sprijină cu însuflețire po
litica externă a partidului și statu
lui, care are la bază îmlărițea prie
teniei frățești cu toate țările socia
liste, a unității sistemului mondial 
socialist, a solidarității cu toate for
țele progresiste caro luptă pentru 
libertate, democrație și pace. Vă a- 
sigurăm încă o dată, iubiți condu
cători de partid și de stat, a spus- .. 
în încheiere vorbitorul, că vom face 
totul pentru a traduce în viață in
dicațiile po care ni le-ați dat, mun
cind cu pasiune și dăruire pentru ca 
bazinul carbonifer al Văii Jiului, cu 
glorioasele sale tradiții de munca și 
luptă, să se situeze permanent pe 
coordonatele înalte alo programului 
de înflorire multilaterală a Româ
niei socialiste.

Cit interes a fost ascultat cuvin- 
tul pensionarului Vasile Feirer, care, 
în numele minerilor mai vîrstnici a 
spus: Sărbătorind astăzi Ziua mine
rului. și împlinirea unul secol de 
exploatare industrială a cărbunelui 
Văii Jiului1, în condițiile vieții lu
minoase, socialiste, putem , înțelege 
pe deplin marile înfăptuiri petrecute 
în țara noastră in qnii caro au tre
cut de Ia eliberarea patriei. Cu a- 
proape -1 decenii în urmă, noi, mi
nerii, ne mai putîrid răbda mizeria 
și înjosirea, teroarea și asuprirea 
capitalistă, am făcut greva pentru 
a ni 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 conducerea partidului comunist, 
a ieșit Biruitoare. Pentru viața nouă 
pe caro o trăiesc, minerii sînt adine 
recunoscători partidului nostru drag, 
și această recunoștința sc exprimă 
prin munca depusă pentru a da pa
triei socialiste tot mai mult cărbune.

Așa cum în trecut minerii români, 
maghiari, germani și do alte na-

(Cotilinuate in pag. a 3-a)
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Frățește :

I

a
ovaționează îndelungminei Eupeni

debutat promițător 
debutat promițător 
actualului campio- 
Început promițător

un puternic 
învățătură, pen- 
de nădejde ale

s-a 
de

și
cile

vor re-
României

campionat do

la Arad, punc- 
atestă seriozi- 

au pregă-
adus salutul 
mare exploatare
— Lupeni, șeful de 
Constantin, unul din-

minerilor
mi-

astăzi, înfrățiți în marea fa-

a centenarului industriei carbonifere din Valea Jiului
LO

fionalitdfi din Valea Jiului au luptat 
uniți pentru libertate și o viată mal 
buna,
milie socialistă a patriei noastre, ei
luptă cu însuflețire și dăruire pen
tru înfăptuirea mărețului program 
al desăvirșirii construcției socialisle. 
Am ieșit la pensie de puțină vreme, 
a adăugat în continuare acest vete
ran al minei Lupeni, și vă spun sin
cer că mi-a fost foarte greu să mă 
despart de mină, de condițiile fru
moase de muncă, de ortacii mei. Noi, 
vîrstnicii, ne exprimăm mulțumirea 
adincă pentru viața liniștită și lip
sită de griji pe care partidul și sta
lul ne-au asigurat-o.

Salutul fierbinte și entuziast, lz- 
vorît din inimile și gîndurile între
gului tineret din Valea Jiului, a 
fost adus de studentul Samoilă 
Sturza, 
Petroșani, 
tie și dragoste, a spus el, în 
muncii și a luptei eroice pe 
timp de un secol minerii Văii 
Iui au desfășurat-o, împreună 
întreaga clasă muncitoare, cu 
Iregul popor spre a făuri genera
țiilor prezente și viitoare condițiile 
unei vieți omenești, civilizate. A- 
cest trecut de muncă și luptă glo
rioasă, presărat cu nenumărate jert
fe, constituie pentru întregul tineret 
un minunat exemplu, 
imbold la muncă și 
Iru a deveni cadre 
patriei.

Trăim zile pli-ne 
care se împlinesc năzuințele înain
tașilor noștri și se clădește funda
mentul trainic 
visurilor înaintate 
nerații. 
punem 
pentru a ne putea forma o te
meinică pregătire tehnică și știin
țifică. Asigurăm conducerea parti
dului că nu vom precupeți efortu
rile pentru a ne îndeplini înda-

tineret 
adus < 

de la Institutul de mine
Ne înclinăm cu venera- 

fața 
care 
Jiu- 

cu 
în-

de bucurii, în

pentru înfăptuirea 
ale tinerel ge- 

Prin grija partidului dis- 
de tot ce este necesar

torlrea de a învăța, pentru a răs
punde prin fapte grijii părintești ce 
ni se poartă, pentru a realiza cît 
mai bine sarcinile ce ne 
veni ca viitori ingineri ai 
socialiste.

După ce a 
din cea mai 
ni*ră a țării 
brigadă .Petre
tre reputații mineri ai Văii Jiului, de 
ani în șir fruntaș în producție, a 
spus : Ceea ce are astăzi Valea Jiu
lui mai măreț, ceea ce dă muncii 
de miner frumusețe și spor, aparține 
în întregime anilor construcției so
cialiste. Fiecare cetățean al patriei 
noastre simte din plin suflul înnoi
tor care străbate întreaga politică 
a partidului și este convins de jus
tețea acesteia, de faptul că ea iz
vorăște din cerințele vitale ale po
porului și are drept scop binele ce
lor ce muncesc. Apreciind eforturile 
neobosite ale conducerii partidului 
nostru de a ridica România pe culmi 
tot mai înalte de progres și civi
lizație, de a face totul pentru feri
cirea omului, minerii din Valea Jiu
lui sprijină fără rezerve politica in
ternă și externă a partidului, sînt 
hotărîți să muncească cu și mai mul
tă rîvnă pentru traducerea acesteia 
în viață. Sîntem convinși că prin 
munca noastră pentru întărirea pa
triei contribuim Ia sporirea aportu-* 
lui țării noastre la creșterea forței 
sistemului mondial socialist, a In
fluenței socialismului în lume.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In repetate 
fost sublinată 
rale.

Mitingul fa
feră de puternic entuziasm. Fanfara 
intonează Imnul minerilor.

Minute în.șir se ovaționedză pen
tru partid, penlru Comitetul 
Central, pentru patria noastră 
cialistă.

rînduri, cuvîntarea ă 
cu aclamații șl u-

stîrșit într-o atmos-

său
so-

0 viguroasă ramură

conducătorii de 
au fost invitați șă

După miting, 
partid și dc ștat 
viziteze stația telegrizuuielrică auto
mată. Stația are menirea să prevină 
avariile, sa asigure o securitate de
plină a muncii In subteran. Discu- 
find cu specialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a Interesat de funcțio
narea și eficacitatea ei.

In sala de consiliu a exploatării 
miniere Lupeni, a avut loc apoi o 
întîlnire a conducătorilor de partid 
și de stat cu membrii comitetelor 
de conducere ale ' unităților miniere 
din Valea Jiului. Pe o mare hartă, 
pe numeroase machete și grafice se 
conturează tabloul bazinului carbo
nifer. „Băile", cum se numeau mi
nele pe vremuri, au devenit exploa
tări moderne în care, tehnica înain
tată, calificarea oamenilor au cuvîn- 
tul hotărîtor. Cantitatea de cărbune 
extras atinge în acest an 7 milioane 
tone, de aproape 3 ori mai mult 
decii în 1950. Au fost redeschise 
minele Lonea I, Lonea II, Dîlja și 
Vulcan, iar minele în funcțiune au 
fost modernizate, au fost construite 
mine no! Ia Uricani și Paroșeni. La 
Livezeni șt Bărbăteni iau ființă a- 
cum alte exploatări moderne. Pentru 
modernizarea minelor vechi și a ce
lor redeschise, pentru construcția de 
mine noi șl dotarea lor cu utilaje 
si aparataj s-au alocat pînă în pre
zent investiții de 6,2 miliarde lei.

In timpul întîlnirii au luat cuvîn- 
tul Vasile Feher, miner pensionar, 
inginerul Vasile Ciriperu, șeful ex
ploatării miniere Lupeni, șl Ion 
David, șef de brigadă Ia mina A- 
ninoasa, care au exprimat bucuria 
da a avea în mijlocul lor pe con
ducătorii de partid și de stat, au 
înfățișat cîteva din realizările co
lectivelor din care fac parte șt au 
dat glas hotărîril acestora de a rea
liza în chip 
revin.

Ministrul minelor, Bujor Almășan, 
referîndu-se 
rirl ale industriei miniere în cadrul 
amplului program de înflorire a e- 
conomiel patriei, a 
jamentul conducerii 
a nu precupeți nici 
îndeplinirea lor în 
condiții.

In încheierea întîlnirii, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Exploatările miniere din Valea 
Jiului au rezultate însemnate — a 
spus secretarul general al C.C. al 
P.C.R. îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid și de guvern se reali
zează aici în condiții bune. De alt
fel, sînt exploatări vechi, cu expe
riență, cu cadre de valoare — mun
citori, tehnicieni, ingineri. Este ade
vărat că pe parcurs au existat și 
lipsuri; mai sînt și acum multe lu- 

Dar se poa- 
și conduce- 

lucrat și 
in trecut.

că nu ar 
toi așa 

minister,
bine de.cit

exemplar sarcinile ca Ie

Ia importantele îndato-

exprimat anga- 
ministerului de 
un efort pentru 
cele mai bune

rruri de îmbunătățit, 
le spune că minerii 
rea combinatului au 
creară mai bine decît 
se poate spune însă
tea lucra și mai bine; 
poate spune si despre 
acum lucrează mai

ln- 
Nn 
pu
se 
că 
în

trecut, dar că și el ar putea munci 
și maî bine.

Programul de 
ploatărilor 
important 
tovarășul 
cincinalul
următor se prevăd sarcini mari

dezvoltare a ex- 
miniere este deosebit de 
— a spus în continuare 
Nicolae Ceaușescu. In 
acesta și în cincinalul

și este nevoie să se depună efor
turi și să se ia măsuri serioase 
pentru a se asigura condițiile teh- 
nico-malerlale corespunzătoare, ca
drele necesare, o mai bună orga
nizare a muncii, spre a se putea 
realiza prevederile stabilite atît în 
C'e privește industria carboniferă, 
cit și celelalte sectoare ale indus
triei miniere. Sînt convins că toți 
cei care lucrează in industria mi
nieră, cadrele pe care 
începind cu conducerea 
Iui, cu conducerile 
lor, unităților 
terii, maiștrii, 
să folosească 
bune pentru 
rea sarcinilor ce le revin 
privește productivitatea 
prețul de cost, cil șl î 
eliminării unor neajunsuri care duc 
la accidente pe care osie bine să 
le evităm total. Trebuie, de aseme
nea, luate măsuri pentru realizarea 
de economii Ia consumul de mate
riale, combustibil etc. 
mai sînt încă multe 
tem încredințați că 
conducerile acestor 
deosebit de importante 
nomia noastră, punînd 
experiența pe care au

convins 
in industria 

le avem 
ministeru- 

infreprinderi- 
cu inunci- 
— vor ști 

cele mai 
indeplini- 

î util în ce 
muncii și 

în privința

miniere, 
inginerii 
soluțiile 

a asigura

Ială, deci, că 
de făcut. Sîn- 
tovarășii din 

întreprinderi 
pentru eco- 

în valoare 
acumulat-o, 

• vqr lua loalc măsurile pentru a 
face ca activitatea să se desfășoare 
în condiții mai bune. Apreciem mult 
rezultatele obținute, dar știm că mai 
avem încă posibilități 
de a obține rezultate 
Avem cadre capabile 
semenea rezultate și 
dori să exprim încă o 
călduroase tuturor tovarășilor care 
lucrează în acest sector, conducă
torilor întreprinderilor miniere, ai 
combinatului, conducerilor minelor. 
Tuturor să le urăm succese tot mai 
mari în activilatea lor !

Doresc, de asemenea, să subliniez 
că în întreaga muncă ce se desfă
șoară în Valea Jiului un rol deose
bit de important are activitatea or
ganizațiilor dc partid, — a comite
tului de partid al municipiului Pe
troșani, a Comitetului județean, a 
comitetelor orășenești și comitetelor 
din întreprinderile miniere — care 
desfășoară o intensă activitate dc u- 
nire a eforturilor tuturor oamenilor 
muncii pentru realizarea planului, a 
tuturor obiectivelor stabilite. Con
ducerea partidului dă o apreciere 
deosebit do înaltă rolului activ și 
contribuției aduse de comitetul oră
șenesc, comitetul județean, de toa
te organizațiile de partid din Valea 
Jiului, în îndeplinirea sarcinilor deo
sebit de importante ce revin aces
tui sector — și urează tuturor co
muniștilor, tuturor organizațiilor de 
partid de aici, noi succese in acti
vitatea tor,

Conducătorii de partid și do stal 
au părăsit apoi Lupenii, îndrepțîn- 
du-se spre Petroșani. Coloana ma
șinilor oficiale străbate cg greu cu
loarul do muieri înșiruili pe între
gul traseu- Din mașina deschisă to- 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer răspund cu căl
dură aclamațiilor. In stingă se înal
ță silueta termocentralei ' de 
roșeni, principala furnizoare 
nergie electrică pentru 
Văii Jiului. Un alt punct industrial 
care atrage atenția este uzina - ds

foarte mari 
și mai bune, 
să obțină a- 
de aceea aș 
dală felicitări

la Pa- 
de e- 

bazinul

O mare de oameni — participant! Ia mitingul din incinta 
prezența în mijlocul lor a conducătorilor de partid și de stat.

Ip avancronica la începerea cam
pionatului afirmam că la Arad, în 
mediul Vagonul — Jiul, se intîlnesc 
elanul și voința primei formații cu 
tehnica și rutina celei de a doua.

Spuneam că in „Cupa României" 
a învins Vagonul și că de datg a- 
ceașta ar fi rindul Jiului să ciștige. 
Par faptul că Vagonul juca la 
Arad, în fata propriilor suporteri, 
ne-a oprit să acordăm toate șansele 
Jiului. I-am acordat numai jumătate. 
Șl pronosticul s-a adeverit, 
ds minute de joc, cele dou 
și-au împărțit punctele, 
unul tu, unul eu...

Aducînd un punct de la 
ta promovată în „A", Jiul 
turat celorlalte performere 
minlcă — Farul, Petrolul 
Cluj -- care au obținut 
punct în deplasare în prima

prpașpă- 
i ală-

du-
i „U"
; un 
elapă

a celui de al 51-lea. 
fotbal al diviziei A.

Comportarea Jiului 
tul valoros obținut
lalea cij care jucătorii 
tit la antrenamente, dorința lor de 
a oferi cît mai multe satisfacții sus
ținătorilor, fiind în același timp o 
chemare Ia meciurile echipei. Ra
dioul ne-a sporit palpitațiile cînd 
Peronescu a deschis scorul, care a- 
vea să rarnînă neschimbat pînă la 
pauză, dind speranțe de victorie. 
Dar fotbaliștii arădani au egalat, 
făcîndu-ne șă ne mulțumim și cu-.- 
0 jumătate.

Titus Ozon 8 
la Jiul. Echipa a 
în prima elapă a 
nat. Fie ca acest
să so transforme înlr-o prezență va
loroasă a Jiului în prima divizio de 
fotbal a tării. Fie...

preparare a cărbunelui de Ia Co- 
■TOești. Se trece pe lîngă șantierul 
de la Livezeni, unde se Iac lucrări 
pentru deschiderea unei noi mine. 
O salbă de blocuri se înșiruie la 
poalele 
gului șl

înverzite ale
Vulcanului,

Parîn- 
formînd

adevărate orașe noi, dotate CU
cinematografe, cluburi, case de
cultură. Se face un scurt po
pas la stația de cercetări pentru se-
curitatea muncii în mină. înființată 
în anul 1949, această instituție adu
ce o importantă contribuție la asi
gurarea unor condiții de muncă me
reu mai bune celor ce lucrează în 
industria minieră.

Conducătorii de partid și de stat 
urmăresc 
Constantin 
nistrului 
faptul că 
și-au găsit aplicarea în mecanizarea 
sistemului de aeraj, în stabilirea u- 
nor metode de pușcare în mediu 
grizutos, în realizarea unor aparate 
pentru proiecția și securitatea mun
cii etc. Se discută despre perspec
tivele de dezvoltare a institutului, 
despre sarcinile importante ce re
vin acestuia în domeniul securității 
miniere.

Se vizitează apoi laboratorul pen
tru combaterea prafului silicogen, cel 
al mașinilor electrice miniere și la
boratorul destinat cercetărilor pri
vind delectarea și combaterea me
tanului, prafului de mină. Oaspeți
lor le sint prezentate cîteva din rea
lizările institutului, care au șl de
venit un bun al minerilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl ceilalți con

explicațiile inginerului 
Cenușă, adjunct al mi- 

minelor. Reține atenția 
cercetările efectuate aici

(Urmare din pag. I)

E. M. Vulcan
Mocanii

A. loan, 
Călana C.

V. Ilie,

Pașca 
loan, 
Chiron
Gheorghe, Cerce-

Albescu Dumitm, 
Gheorghe. 
Bălțatu V. 
Vespasian, 
Coslachî C.
za M. Vasile, Hamza F. Carol, 
Jurca I. Zono, Jurca Gh. Ale
xandru, Karpati A. Eugen, 
Malcoci V. Vasile, Morar I. 
Iosiî Aurel, Prața T. Dumitru. 
Szabo B. Balasz, Ilea N. loan.

E. M. Lupeni
Cîrdei M. Mihai, Dascălii A. 

Gheorghe, Gandore V. Ioan, 
Bunea N. Petre, Chcrles R. 
Remus, Klatt M. Mihail, Iacob 
S. Teodor, Popescu C. loan, 
Popescu M. Ioan, Rus D. Va
sile, 
păru 
cea, 
Gb. 
ia»,

Sirop M. Constantin, Stu- 
Gh. Iulian, Suba I. Mir- 

Simo F. Alexandru, Tivig 
Nicolae, Cristea M. Șle- 
Ungureanu C. Nicolae.

E. M- Uricani
Covașă C. Gheorghe, Dră

ghici Z. Aurel, Enache L. Du
mitru, Grădinarii N. Constan
tin, Matei I. Alexandru, Ma- 
nolache G.
V. Miron,
Scorpie V, Gheorghe, 
ta C. loan. Wertlen 
Zincă C. Florea.

Vasile, Năsătean 
Rus N. Dumitru, 

Voichi- 
A. loan,

E. M. Dîlja
Băncilă N. Aurel, 

M. Ștefan, Iederan 
Hadar E. Grigore, 
Gheorghe, 
ghe, 
pașcu V. Radu.

Csorilr
I. Iosif, 

Nicoară I.
Oprean T. Gheor-

Surdu C. Octavian, Lu-

Preparația Petrila
Boier Gh. Gheorghe, lancu 

I. Aurel, Latkulik I. Francisc.

ducători de partid șl de stat apre
ciază activitatea acestui harnic co
lectiv.

In continuarea vizitei, conducăto
rii de partid și de stat se îndreaptă 
spre extremitatea estică a bazinului 
Văii Jiului, unde se află exploata
rea Lonea. Pe tot parcursul drumu
lui, de-a lungul a mulți kilometri, în 
Petroșani, Petrila, Lonea, mulțimea 
face o primire entuziastă oaspeților, 
îi întîmpină cu flori. Izbucnesc urale, 
aclamații pentru partidul comunist, 
pentru Comitetul său Central.

Ajunși la exploatarea Lonea, 
oaspeții sînt invitați în sala de 
apel, locul de unde pornesc în a- 
dîncuri în fiecare zi harnicii mineri. 
Aici, șeful exploatării, Aurel Brîn- 
duș, prezintă istoricul acestei unități, 
dinamica continuu ascendentă a pro
ducției de cărbune; a fost redeschi
să mina veche, s-au pus în func
țiune două mine noi, iar în pre
zent se află în construcție alt? o- 
biective.

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

In incinta minei este prezentat 
turnul noului puț modern de ex
tracție, prevăzut cu schip — insta
lație de înalt nivel tehnic, automa
tizată, prin care cărbunele va fi scos 
la zi într-un ritm rapid.

Intr-un decor natural, în locul de
numit Lunca Florii, conducătorii de 
partid șl de stat au fost oaspeții mi
nerilor șl a! familiilor lor. Aici, în 
vecinătatea culmilor Parîngulul și ale

o întinsă poiană în- 
falnice păduri, și-au

Sirianului, pe 
conjurată de 
dat întîlnire formații de artiști a- 
matori, care duc mai departe tradi
țiile serbărilor cîmpenești ale mi
nerilor. La sosirea oaspeților, mine
rii și familiile -lor aclamă puternic, 
se aud urări închinate partidului, 
republicii. Pe o estradă amenajată 
în mijlocul poienii se perindă for
mații artistice care prezintă dansul, 
cîntecele și portul din cele mai re
prezentative zone folclorice ale me
leagurilor hunedorene. Dintr-un grup 
dc vînători localnici', loșif Cotoț, 
miner pensionar, îi invită pe oaspeți 
la o gustare vînătorească.

La amiază, vizita 
de partid și de stat 
lui a luat sfîrșit. Pe 
Petroșani, o
meni ai muncii
ducă pe oaspeți,
nanle, în care ovațiile și aplauzele 
nu mai contenesc. Tinere
tume naționale, specifice
meleaguri, oferă buchete 
Entuziasta manifestare 
și atașament neclintit 
nerii Văii Jiului au 
ducătorilor partidului 
nostru stă chezășie
bînzi, pe care vrednicul detașament 
al minerilor le vor închina patriei 
socialiste, înfloririi ei continue, șpre 
binele și prosperitatea poporului ro
mân.

cdnducatorilor 
în Valea Jiu- 
peronul gării 

mare mulțime de oa-
au venit șă-i con- 
Sînt clipe erpoțio-

Corn an 
Nicolae.

.1

Preparația Lupeni

N. Sever, Ilrostea C.

U.R.U.M.P.
P. Vasile, Chiș Gb-

Gheor-
Căprar

Gheorghe, Olani Gh. 
ghe, Roman I. Vasile loslf.

T.C.M.M.
Lăsat loan.

® MEDALIA MUNCII
C.C.V.J.

dolofan Joan, Dragoș Ni
colae, Marta Vasile, Mindiri
giu Lucia, Postolache Alexan
dru, Cava Gh. Sever, Oros 
Vasile, Poporogu loan.

E. M. Lonea
Asaftei D. Iorgu, Balea N. 

loan, Crîsnic Ștefan Liviu, Bă- 
lănescu I. Petru, Fiito A. Ghe- 
rasim, Grozavu V. Vasile, Ba
les. S. Simion, Molnăr F..Ște
fan, Retegan P. Grigore, Re- 
paș L, Ludovic, Timiș I. loan, 
Țipțer N, Aurel, Șarpe M. 
loan, Vasiu I. Aron, Hagiu D. 
Gheorghe, Knebel F. Francisc, 
Marian I. Victor, Nicolau F. 
Claudiu, Ștofănescu D. Angliei, 
TȘnăsescu G. Dan, Lapsanski 
M. Iosif, Marian I. Nicolae, 
Crișap M. Gheorghe, 
Gh. Gheorghe, Bobocii 
mitru, Ciubăr I. Marin, 
Șt. Simion.

Cosma
I. Du-
Vasile

E.M. Petrila
Donțn F. Francisc, Drăghici 

A- Iosif, Pan tea G. Ștefan, 
Struna A. Constantin, Ailoaie 

I. Virgil, 
Stoica S.

Victor,

G. Dumitru, Șișu 
Petcu F. Dănilă, 
Constantin, I-Ioszu 
Cherecheș Ioan.

A.

M. Aninoasa
M. Vasile,

E.
Belmega

Gh. Victor, Patrolca T.
Olarii

Gheor-

de
pe
făcut-0 

și 
unor

în cos- 
acestor 

de flori, 
dragoste 

care mi- 
con-

statului 
noi iz-

Constantin MARINESCU
Constantin MORARU
Mircea S. IONESCU

<1

glie, Szatmari I. Iosif, Tiodar 
Șt. Mihai, Tira P. Mihai, Bar- 
dac Gh. Vasile, Durrțea C. Du
mitru, Filip T. Aure), Goangă 
V. Cornel, Ionescu V. Ioan, 
Nistor Gr. Gheorghe, Pentek 
C. Iulini, Solcan N. Iosif, Sa- 
ran Gh. loan, Svîgnea 1. Nico
lae, Sprincenatu loan, Dula A. 
Mircea, Toma I. Tiberiu, Stă- 
nescu Gr. Virgil, Costinaș S. 
loan, Bulz N. loan, Țălu I. 
Florean.

E. M. Vulcan

I. Gheorghe, 
stantin, 
Hangan 
Simion, 
Szekely 
I. Ioan, 
Iascu
Gh. Gheorghe, Torria I. Gheor
ghe, Vaum A. Alexandru, Ciz- 
mașiu S. Alexandru, Gherman 
I. Traian, Niță D. Constantin, 
Stoican P. Gheorghe, Udroiu 
P. Gheorghe, Dudeșcu P. Mi
hai, Dăscălescu A. Alexandru, 
Mihuț P. Petru, Cărare V. 
Ioan, Dănilă P. Valeriu, Han
gan L. George, Răcaru Cris
tea, Rimrnel A. Pavel, Bildea 
Nicolae.

Radu Simion Nicolae, Antal 
B. Geza, Beloan T. loan, Bulă 

Ciucă M. Con- 
Daradics A. Gydrgy,

L. Leon, Pădurean N. 
Petrișor S. Florea, 

I. Ignație, Boidache 
Guraliuc T. Mihai, 

Gb. Gheorghe, I.eșan

E. M. Tupeni

C. Victor, Koppan- 
Lengyel A. Iosif,

Butnariu 
di L. Emil, 
Moldovan C. Grigore, Pop L. 
Traian, Apostol A. Constantin, 
Blaga M. Mihail, 
sile, Ciontoiu Gh. 
tian M. 
Minai, ' 
dar E. 1 
Tămirș 
Elemer, 
Iulian, ' 
loi 1.

. Gompei, 
Vărzar D. 
Eugen, 
I. Dumitru,
Coștescu 

Ciungan V. 
Gheorghe,

Cgifa I. Va- 
Petru, Cris- 
Sandu Gh. 

Mihai, Via,
Suciu L. loan, 

Burger F. 
Constantin 
foan, Ka- 

Meiuș D, /

® a îaceput sals auspicii
Isune. Aproape 3 goluri ele meci. 
Kapid — Peiroiui, meci mal diu 
Cioate «ie vedere.

@ Im vedeia cuplajului : Steaua a con
firmat, F. C. Argeș nu.

Așteptat cu nerăbdare și... speran
țe, campionatul de fotbal al divizii
lor A, B și C a îiiceput. Fără a lăsa 
disputele de B și C în anonimat, a- 
tenția a fost polarizată spre cele 16 
„mari". Desfășurată pe șapte stadi
oane, premiera stagiunii fotbalistice 
a primei divizii a început sub aus
picii bune privind eficacitatea linii
lor de înaintare care au înscris 23 
do goluri, deci o medie dc aproape 
trei „boabe" de fiecare meci. Sin
gura partidă în care nu s-a înscris 
nici un gol a fost aceea dintre Ra
pid și Petrolul.

Acest prim meci a început spec
taculos, Zburînd deasupra stadionu
lui, un avion a lansat mingea pe 
gazon. In rest, un. meci nul din. toate 
punctele de vedere. Fără Ion Iones
cu și

. vedit 
re și 
tidei
pctrolistă a constituit o plăcută sur
priză prin tinerețea și prospețimea 
ej. Băieții lui Ilie Oană i-au adus 
antrenorului lor, cu prilejui ani
versării a 50 de ani de viață și .30 
de activitate ca fotbalist și antrenor 
la aceeași echipă, un punct prețioș 
din deplasare.

In meciul vedetă, Steaua a dove
dit încă o dată că este o echipă nu-

Dumitriu II, Rapidul s-a d.o- 
o echipă oarecare,’ fără vigoa- 
incisiyitate în atac, greul par- 
purtîndu-1 apărarea. Formația

.’-Frwas

Dumitru, Ștefan F- Gheorghe. 
Susan N. Vasile, Schmidt F. 
Iosif, . Sălăgean A. loan, Ra-> 
colța I. Ioan, Mocuța A. Au
rel, Raspopa I. Neculai, Gro- 
saru I. Constantin, Năstasa 
Constantin, Dumitru I. F'iiniș, 
Bîrlea Aurel, Bădău I. Gheor
ghe.

E. M. Uricani
Balisz 1. Carol, Gheorghiu 

Gh- Costache, Popan A- Joan, 
Oprea N. Dumitru, I’etrțan V. 
loan, Popescu C. Gheorghe, 
Serbii Gh. Gheorghe, Neosto- 
der Fr. loan, Poenaru A. 
Gheorghe, Roșulescu F, Teo
dor, Ragan C. Constantin, Za- 
harescu C. Tudor, Busicescu 
I. loan, Capătă V. Dumitru, 
Cornea A. Andrei, Gaftiniuc 
Gh. Petru, Ionici C. Eftimie, 
Kețemen A. Zoltan, Lăpădatu 
T. Gheorghe, Moldovan E. 
Crăciun, Savjn S. Constantin, 
Nagy M. Ștefan, Năstasă C. 
Jenică,

M. Dîlja
loan, Chindea A.
I. Andrei, Daisa

E.
Balint N.

Ioan, Deal;
V. Vasile, Mațoschi Gli. loan,
S'oialvi R. Andrei, Cămărășea- 
nu P. Aurelia, Molnar 1. Iosif.

E.D.M.N.
Bțvolariu F. Gheorghe, Nis- 

tor I. Ioan, Toma N. Gheor
ghe.

Preparația Petrila
Zoier I. Carol Livius, But- 

kovski R. Teodor. .

Boța P. Rusalim, Bota D. 
Dumitru, Iviniciu A. Ioan, Rus 
I. Vasile, Tober R. Vilhelm, 
Alb L. Ludovic, Dreo V. Vic
tor, Fetz L. Iuliu, 
Ludovic, Jurca S.

liurian V. 
Alexandru.

„MERITUL

sublinieri privind victoria ts- 
Prima. E singura echipă pro- 
din divizia secundă care a 
cu o victorie. A doua. La 
a semnat .și fostul nostru 

.Goleac, actualmente student

tură, cu tendințe spre joc modern, 
hotărîtă să nu cedeze cu una cu 
două titluri de campioană. F. C. Ar
geș, a doua clasată în campionatul 
trecut, a deziluzionat. Fără dirijorul 
Dobrin, argeșenii formează o ot- 
chestră cu instrumentele dezacorda
te.

Politehnica Iași, avînd lerenul In 
reparație, a debutat în primul meci 
do divizia A, după promovare, pe 
lerenul din Pașcani. Victoria cu 
2—0 asupra Progresului București, j 
prin golurile înscrise de Lupulescu 
și Goleac au făcut ca „Dulcele tîrg 
al leșilor" să fio șl mai... dulce. 
Doua
șenilor. 
inovată 
debjitat 
victorie 
jucător,
și jucător la Iași.

La Bacău gazdele au trebuit să se 
mulțumească cu un rezultat egai. 
Gazdele au marcat cc e drept trei 
goluri in poarta universitarilor clu
jeni dar au primit în aceeași dțwă. 
Băieții lui Titl Teașcă 
înceapă campionatul cu 
te așa cum l-au 
Retrospectivii la 
București.

Pe „Maracana" 
versilatea a fost 
rie de aprigii ei 
s-a dovedit un bun partener de joc. 
Scorul de 3—2 în favoarea gazdelor 
dovedește acest lucru. Golurile au 
fost înscrise : MarlinovicI de două 
ori și Cîrciumărescu o dată pentru 
Universitatea Craiova, Axente. șl Pe- 
tescu pentru U.T.A.

Fotbaliștii lui Tiberiu Bone au a- 
v.it în jdinamnviștii buctireșleni 
ve.rsari greu de trecut. Fină la 
mă, lotul s-a terminat cu bine, 
portarii iechipei din Tg. Mureș 
plecat de la stadion 
unei victorii.

Crișul Oradea, relevația meciuri
lor do baraj, a început cu o seml- 
victorie campionatul. Emoția debu
tului a constituit desigur un impe
diment pentru tinerii fotbaliști 
la Crișul. Rezultatul egal, 1—1 
Farul este totuși meritoriu.

Despre meciul Vagonul Arad 
Jiul Petroșani relatările se află 
cronica alăturată.

stîrșit 
meciul

au ținut să 
goluri mul- 
pe celălalt, 
cu Dinamo

ad- 
ur- 
Su- 
au

cu satisfacția

de 
cu

în

D. CRIȘAN
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17.30

18,00

18,30

19,00

20,00

Tv. pentru școlari. Con
sultații la matematici 
(clasa a VlII-a).
Tv. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul „Auto
matizare".

Curs de limba
(reluarea lecției
Pentru cei mici.

engleză 
a 5-a).

Telejurnalul de scară.
Buletinul meteorologic.
Film serial „Thierry la 
Fronde".

0 MEDALIA 
ȘTIINȚIFIC"

Stația de cercetări pentru 
securitatea minieră

Beraru V. Vasile, Micheș 
Gli. Ghco.rglie, Dfeu A. Aie- 
x ■ :lru, Lat Ș. Sabin, Opi i a 
T. Nlpolșe.

20,45

22,45

23,00

Opinia 
„Estetica

o
dumneavoastră, 
urbană".
teatru. „Amin-Seară do 

tirea a două dimineți de 
luni" de Arthur Miller.
Telejurnalul de noapte.

Închiderea emisiunii.



STEAGUL ROȘU

E2L CONFERINȚA DE PRESĂ 
A PREȘEDINTELUI 
I0SIP BROZ TITO

gara

Mărfi 13 august 1968

FRANȚA. In 
gătura între

pariziană Montparnasse a fost 
și eele trei linii de metrou.

dat în folosință un trotuar rulant care asigură le~

CURIER . CURIER . CURIER

PRAGA 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile 

C.T.K. și Taniug, la Hradul 
din Praga a avut loc, în pre
zența ziariștilor cehoslovaci și 
iugoslavi, o conferință de pre
să a președintelui Iosip Broz 
Tito.

„Sîntem convinși că relații
le dintre țările socialiste — 
a declarat președintele — tre
buie să se de7.volte pe baza 
deplinei egalități în drepturi. 
Țările socialiste, inclusiv Iu
goslavia, au un tel comun: 
construirea socialismului. Noi 
mergem către acest țel pe 
căi diferite, în conformitate cu 
condițiile specifice din fiecare 
tară, dar telul rămîne în per
manentă același. Intre noi nu 
există deosebiri în ce privește 
scopr.il final și acesta este lu
crul cel mai Important, fun 
damental”.

Președintele U.C.I. a apre
ciat ca fiind „nejustă și dău
nătoare pentru evoluția socia
lismului în lume posibilitatea 
ca unele țări socialiste să in
tervină în treburile interne 
ale altui stat frățesc. Altceva 
este dacă vreo tară ar fi amenin
țată direct de un dușman din
afară. In acest caz ar fi po
sibil ca celelalte țări frățești 
să acorde ajutor la cererea 
guvernului tării aflate în pri
mejdie”.

In leqătură cu consfătuirea 
de la Bratislava, președintele 
Tito. a apreciat, între altele, 
ca pozitiv faptul că s-a căzut 
de acord în problemele căii 
proprii și a independentei fie
cărei țări.

Ziariștii s-au interesat, de 
asemenea, de faptul dacă Iu
goslavia și România au mani
festat interes față de partici
parea la consfătuirea de la 
Bratislava. Răspunzînd, preșe
dintele Tito a spus: „Nu știm 
dacă românii și-au manifestat 
sau nu interesul. Dar Partidul 
Comunist Român și conducerea 
sa au totuși o poziție puțin 
mai diferită fată de a noas
tră, deoarece România este 
membră a Tratatului de la 
Varșovia. In principiu — a .pus

începerea 
convorbirilor 
intre delegația 
P.S.U.G. și P.C.C.

KARLOVY VARY 12 (Ager
pres). La 12 august la Karlovy 
Vary a sosit, la invitația C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, o 
delegație a Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă 
de Walter Ulbrictit, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane. Din delegație 
fac parte W. Stoph, G. Mittag, 
E. Honecker, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
H. Axen, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G, și P. Florin, amba
sadorul R.D.G. în R.S. Ceho
slovacă.

La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de conducătorul 
delegației P.C.C., Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C.C., și de ceilalți membri 
ai delegației cehoslovace.

In aceeași zi, la Karlovy Va
ry au început convorbirile în
tre deleqația P.S.U.G. și de
legația P.G.C.

„Bolivia este asemenea unui 
bogătaș care merge desculț pe 
drumul istoriei” — spun bo
livienii despre patria lor, ca- 
racterizind In mod plastic dis
cordanta dintre bogățiile na
turale și mizeria in care tră
iește poporul uneia din țările 
cu cel mai bogat subsol din 
lume. O (ară creată parcă a- 
nume pentru geologi; munții 
continind cositor, bismut, ar
gint, wolfram cu nume minu
nate provenite din negura 
vremurilor de la triburile in
dienilor aymara și quechua. 
De Ia conchistadorul Pizarro, 
primul care a exploatat uria
șele resurse naturale ale Bo
liviei și pfnă la stăplnii de 
astăzi ai subsolului bolivian 
— „Bolivian Gulf Oil Petro
leum", „Phillips Brothiers și 
British Metal Corporations" a 
trecut vreme Îndelungată în 
care bogățiile naturale care 
la început luau drumul Spa
niei, sini acum transportate 
la nord de Rio Grand. Bolivia 
ocupă al doilea loc In lume 
In extracția cositorului, dar 
astăzi munca fn mine nu se 
deosebește cu mult de cea de 
pe vremea lui Pizarro. Dato
rită condițiilor inumane de 
muncă și viată, peste 50 la 
sută din mineri suferă de boli 
profesionale, iar media de 
vîrsfă nu depășește 30 de ani.

Tocmai nemulțumirea mine
rilor și a altor pături sociale 
a speculat-o în 1964 generalul 
Barrientos, cînd, promotor a’ 
celei de-a 130-a lovituri de 
stat de la proclamarea inde
pendentei, a promis „pacifica
rea volitică, reconciliere națio
nală si dezvoltarea economi
că". Si mr se poate spune că.

el, — este nejust să se ia 
hotărîri sau să se adopte în
țelegeri în absența unei țări 
care este interesată în cele 
ce se discută. Părerea noastră 
este că cea mai justă cale 
este cea a tratativelor bilatera
le”.

Răspuzînd la Întrebări pri
vind poziția P.C. din Ceho
slovacia, vorbitorul și-a ex
primat profunda încredere în 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
bazată pe faptul că conducă
torii acestui partid și-au sus
ținut in mod consecvent punc
tul lor de vedere, ceea ce 
nu a rămas fără rezultate. Pozi
ția C.C. al P.C.C..— a spus el — 
corespunde dezvoltării proce
sului de democratizare și duce 
la valorificarea tuturor trăsă
turilor specifice ale acestei 
țări. Pentru noi dezvoltarea 
socialismului în Cehoslovacia 
reprezintă o experiență impor
tantă și considerăm că este o 
contribuție la dezvoltarea sis
temului socialist mondial.

In ce privește raporturile 
Iuqoslaviei cu cele două state 
germane cu care ea întreține 
relații diplomatice, vorbitorul 
a relevat că existenta celor 
două state qermane este o 
realitate de care trebuie să 
se țină seama. Iugoslavia — 
a spus el — nu putea să nu 
stabilească relații cu Republi
ca Democrată Germană, care 
este o țară socialistă. Și toc
mai pentru că recunoaștem a- 
ceastă tară am stabilit rela
ții și, cu Republica Federală 
a Germaniei. De altfel Iugos
lavia nu aste singurul stat care 
are relații cu această tară.

Exprimîndu-și punctul de ve
dere în leqătură cu consfă
tuirea partidelor comuniste si 
muncitorești, preconizată pen
tru luna noiembrie la Mosco
va, președintele U.C.I. a spus 
că „noi privim cu rezervă con
sfătuiri de acest fel, dar în 
principiu nu sîntem împotriva 
lor. Cred că este nevoie de 
un motiv temeinic pentru con
vocarea lor".

In cursul conferinței de 
presă, Iosip Broz Tito, a răs
puns, de asemenea, la între
bări privind alte probleme ale 
situației internaționale. pre
cum și situația internă a Iu
goslaviei.

Ecuadorul este una din puținei 
cărui teritoriu trece Ecuatorul. Acei 
ta colonie spaniolă în anul 1830, 
Denumirea capitalei statului — Ou 
poarelor, care trăiesc pe acest terit 
trece linia, care, imaginar împarte 
emisfere. In fotografie : Monumentul

yWJO VADIS“ BOLIVIA ?
fn concepția sa, Barrientos nu 
și-a inlăptuit planul.

Platforma de guvernare pre
vedea în realitate măsuri care 
duceau la denafionalizarea mi
nelor de cositor (principala 
bogăție a Boliviei). concesiona
rea minelor de fier șl zip'- 
unor companii străine, retro
cedarea către marii latifundiari 
a păminturilor împărțite țărani
lor prin reforma agrară de acum 
16 ani. Se revenea deci la 
sitpatia dinainte de 1962 anu- 
lindtt-se tot ceea ce indieni- 
au obținut plătind cu sinqele 
lor.

Aplicarea măsurilor lui Bar
rientos a stîrnit un val de 
nemulțumire în rîndul tuturor 
păturilor sociale boliviene 
Anii care au urmat loviturii 
de stat .din 1964, au fost măr
eați, fie de numeroase demiși1 
ale guvernului, fie de com
ploturi sau atentate la viata 
președintelui, de divergente 
mai mult sau mai puțin fălise 
intre acesta și militari, 
sau alte qrupări care ini
tial l-au sprijinit. Deși Bolivia 
are un nivel de trai foarte 
scăzut, președintele Barrientos 
a redus salariile, a dispus 
„înghețarea" preturilor. Deza
măgiți și nemulțumiți, oamenii 
muncii și-au intensificat acțiu
nile revendicative. Pe de altă 
parte, sume exorbitante chel
tuite pentru achiziționarea de

JAPONIA

Congresul Consiliulu 
general
al sindicatelor

JAPONIA

Congresul Consiliulu 
general 
al sindicatelor

TOKIO 12 (Agerpres). — 
La 12 auqust la Tokio și-a 

deschis lucrările cel de-al 
36-lea Congres ordinar al 
Consiliului general al sin
dicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O.) care reunește 
peste 4 milioane de mem
bri.

Congresul va face bilan
țul luptei S.O.H.Y.O. și va 
trasa programul de acțiuni 
pe viitor.

Deschizînd lucrările con
gresului, președintele Consi
liului general al sindicatelor, 
Tosikatsu Horyi a subliniat 
necesitatea luptei pentru li
chidarea tratatului de secu
ritate japono-american pe 
care guvernul japonez in
tenționează să-1 prelungeas
că după anul 1970, cînd îi 
expiră valabilitatea.

Lucrările Congresului vor 
dura 5 zile.

le țâri sud-americane pe al 
astă denumire a primit-o fos- 
cînd a devenit independentă, 
ito, înseamnă în limba po- 
oriu, „două jumătăți". Aici 
globul pămîntesc în două 
așezat pe linia Ecuatorului.

arme au agravat situația buge
tului și așa deficitar cu 65 mi
lioane pesos anual.

Militarii sînt la rîndul lor 
nemulțumiți de faptul că Bar
rientos nu le-a acordat cre
ditul scontat. Deși s-a așezat 
de aceeași parte a baricadei 
cu generalul Ovando Candia, 
comandantul șef al forțelor ar
mate, Barrientos nu a satisfă
cut ambițiile politice ale aces
tuia, ceea ce a făcut ca pre
ședintele să fie privit cu sus-

COMENTARIUL ZILEI

piciune de ofițerii superiori. 
Un al treilea factor și poate 
cel mai important este acela 
că Barrientos, sprijinit la vre
mea sa de S.U.A., se plinge 
acum că acordarea unui îm
prumut de 12 milioane dolari, 
promis de Washington este 
„prea mult tergiversată". Iri
tate de aceste declarații, une
le cercuri din S.U.A. manifes
tă tendinfa de a acorda spri
jinul lor „unei alte personali
tăți” boliviene.

„Momentul Arguedas" pare 
să fi fost picătura care a dus 
la revărsarea cupei nemulțumi
rilor. Pe lingă multiplele difi
cultăți din trecut, președinte

Vietnamul de sud
Atacuri ale patrioților asupra 
fortificațiilor americano-saigoneze

SAIGON 12 (Agerpres). De
tașamentele Frontului Național 
de Eliberare au lansat noi a- 
tacuri asupra pozițiilor forti
ficate deținute de trupele a- 
mericano-saigoneze în diverse 
regiuni ale Vietnamului de 
sud. La 7 kilometri de Quang 
Tri au avut loc lupte îndîrjite 
între grupuri de patrioți și 
unități ale trupelor inamice. 
Au fost înregistrate pierderi 
de ambele părți. Ciocniri vio-

LA CHICAGO: O puternica 
demonstrație împotriva războiului

CHICAGO 12 Agerpres). — Pe străzile orașului Chicago 
a avut loc o puternică demonstrație de protest împotriva 
războiului din Vietnam si ra sismului din S.U.A. In fruntea 
coloanei manifestanților erau purtate trei sicrie negre — 
simbol al tinerilor americani căzuți în Vietnam. Pe nume
roase pancarte era scris: „Să nu mai fie alte Vietnamurl 
și Hiroșime”, „încetați reprimarea negrilor americani"

In piața centrală a orașului a avut loc un miting în cadrul 
căruia a luat cuvîntul președintele Comitetului național de 
mobilizare pentru încetarea războiului din Vietnam, Dellin
ger. El a anunțat că în zilele desfășurării convenției națio
nale a partidului democrat, la Chicago vor sosi de pe întreg 
teritoriul țării aproximativ 40.000 de persoane care se opun 
războiului din Vietnam și po liticii interne a administrației 
Johnson. Primele demonstrații de masă vor începe în acest 
oraș Ia 23 august.

Consilierul președintelui 
llruguaijului a fost regăsit

MONTEV1DEO 12 (Ager
pres). Pereyra Reverbel, pre
ședintele companiei naționale 
uruguayene de electricitate și 
consilier apropiat al președin
telui tării, Pacheco Areco, 
care a fost răpit miercurea 
trecută, a fost regăsit dumini
că la miezul nopții. EI se afla 
într-un „jeep" abandonat în- 
tr-un cartier apropiat de cen
trul capitalei uruguayene. și 
se qăsea într-o stare perfectă 
de sănătate. Reverbel a putut 
fi găsit în urma unei comuni
cări telefonice, făcută de o 
persoană anonimă, Ia redacția 
unui ziar din Montevideo.

Răpirea președintelui Com
paniei naționale uruguayene 
de electricitate a declanșat 

le Barrientos trebuie să facă 
fată acum celei mai critice si
tuații de la venirea sa la pu
tere. Multi observatori politici 
nu-și ascund temerea că aceas
ta ar putea însemna sfîrșitul 
dominației sale.

Prieten bun cu Barrientos, 
Antonio Arguedas fost ministru 
de interne al Boliviei, a în- 
mînat guvernului Cubei o co
pie a jurnalului de campanie 
al lui Ernesto Che Guevara, 
după care a plecat în străină
tate. Găsind momentul potrivit 
pentru a-i plăti polițele lui 
Barrientos, „eminenta cenu
șie" a armatei, generalul O- 
vando Candia, a cerut o dras
tică anchetare a cazului și a 
implicațiilor sale. Concomitent, 
în întreaga tară s-ău desfășu
rat numeroase manifestații 
antiguvernamentale, a fost de
cretată starea de urgentă, a- 
poi a urmat demisia cabine
tului de miniștri, cea de a 
treia din acest an. Și... lovitu
ră de teatrul Generalul Bar
rientos a anunjat formarea u- 
nui guvern militar. La scurt 
timp după aceasta a fost rea
lizată o înțelegere între parti
dele politice si președinte, în 
baza căreia Barrientos a pri
mit „puteri excepționale” ofe
rind fn schimb convocarea 
parlamentului. Observatorii de 
presă apreciază că ultimele 
două ~ momente reprezintă o 
consolidare provizorie a pu

lente între patrioți și trupele 
americano-saiqoneze au av-ut 
loc, în ultimele 24 de ore, și 
în provincia Vinh Dinh, la 
100 km de Saiqon, precum și 
în apropierea importantei baze 
militare americane de la Da- 
nang. In același timp, unități 
ale F.N.E. au lansat rachete 
asupra unui post de politie 
saigonez, situat în regiunea 
Dalat.

cea mai mare urmărire din is
toria acestei țări, la care au 
participat peste 3.000 de poli
țiști și numeroase elicoptere.

Intre timp, studenții din 
Montevideo au participat du
minică la o. qrevă șezînd în 
principalele intersecții ale ca
pitalei, în semn de protest îm
potriva represiunilor poliție
nești. Circulația pe marile bu
levarde a fost întreruptă, dar 
studenții s-au împrăștiat îna
intea sosirii politiei. Demon
stranții au protestat împotriva 
pătrunderii poliției în clădirile 
Universității din Montevideo, 
acțiune care s-a soldat cu 
grave incidente, în urma că
rora au fost rănite 12 persoa
ne.

terii lui Barrientos, rezultat 
al unui compromis realizat în
tre acesta și „omul torte", ge
neralul Ovando Candia. Se 
consideră însă că acesta din 
urmă nemuljumit și de starea 
de lucruri actuală, ar putea 
să găsească un moment priel
nic pentru a prelua puterea 
încă înainte de alegerile din 
1970. Ostilitatea crescîndă din
tre președinte și comandan
tul șef al tortelor armate iese 
în evidentă și din qrija cu 
care Barrientos evită să a- 
mintească numele Iui Ovando 
și din părerile deosebite ale 
celor doi, exprimate cu diie- 
rite prilejuri asupra unor eve
nimente interne și externe. In 
evolufia crizei boliviene, a- 
firmă unii comentatori, deci
sivă va fi tot părerea expo
nentului militarilor. „Lovitura 
de stat ilegală" cum este numi
tă în cercurile politice acțiu
nea lui Barrientos anulează 
toate declarațiile acestuia pri
vind dorința sa „de a men
ține o democrație reprezenta
tivă” în Bolivia.

In aceste zile la La Paz se 
desfășoară sesiunea ordinară 
a parlamentului bolivian. Multi 
observatori politici își pun acum 
întrebarea dacă, în dorința de 
a ocupa 6 poziție mal soli
dă, armata nu- va întreprinde 
în viitorul apropiat, acțiuni- 
care să o favorizeze, ceea ce 
pentru. America Latină nu ar 
fi un fenomen neobișnuit. Ro
lul consultativ pe care obser
vatorii politici îl atribuie par
lamentului dă pufine speran
țe că o asemenea acțiune va 
putea fi împiedicată.

ILEANA CHIRTU

R. A. YEMEN Șl YEMENUL DE 
SUD ÎSI VOR COORDONA 
ACȚIUNILE MILITARE 
ÎMPOTRIVA GRUPURILOR 
REGALISTE

Republica Arabă Yemen și 
Republica Populară a Yemenu
lui de sud au stabilit să-și 
coordoneze acțiunile militare 
împotriva grupurilor regaliste, 
care și-au intensificat in ulti
mele zile atacurile împotriva 
armatei republicane în special 
în R.P.Y.S. Aceasta este hotă- 
rîrea adoptată în urma între
vederii care a avut loc intre 
Sayed Faisal Abdel Latif, mem
bru al Comandamentului Fron
tului național al Yemenului de 
sud, și generalul Hassan Al 
Amri, primul ministru și coman
dantul suprem al armatei R.A. 
Yemen.
®®@

In cercurile politice america
ne se vorbește despre posibi
litatea apariției unui al patru
lea candidat democrat pentru 
obținerea învestiturii partidului 
la convenția națională de la 
Chicago. Aceste aprecieri au 
apărut în urma declarației gu
vernatorului rasist al statului 
Georgia, Lester Maddox, care 
a menționat că în prezent son
dează posibilitățile obținerii 
investiturii partidului democrat 
pentru alegerile prezidențiale 
din noiembrie. Potrivit afirma
țiilor lui Maddox, el ar fi „sin
gurul conservator" împotriva 
vicepreședintelui Humphrey, se
natorului McCarthy și senato
rului McGovern.
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Guvernul Arabiei Saudite a 
anunțat că va aplica cu stric
tețe rezoluția Consiliului de 
Securitate privind sancțiunile 
economice față de regimul ra
sist al lui Jan Smith. Autorită
țile saudite au cerut băncilor 
și întreprinderilor comerciale 
să înceteze orice comerț cu 
Rhodesia.

Autoritățile spaniole au in
tensificat acțiunile represive 
împotriva bascilor. Corespon
dentul din Madrid al ziarului 
„Le Monde" scrie că in pro
vincia Guipuzcoa, în care în 
ultima vreme au fost înregis
trate puternice tulburări de 
stradă, instituindu-se starea 
excepțională, poliția a orestat 
peste 300 de persoane.

J. R. Branscome, medicul ți
nutului Carroll din statu! Vir
ginia a sărbătorit luni cea de-a 
105-a aniversare a nașterii sa
le. Bucurîndu-se de o sănătate 
bună el poate citi fără oche
lari. Dr. Branscome a anunțat 
că este gata să lipsească de 
la propria aniversare în cazul 
cînd va fi chemat de un pa
cient, deoarece nu se consi
deră ieșit la pensie. Bransco
me, activ chiar la. această vir- 
stă înaintată, a luptat în iar
na anului 1963 Cu un viscol pu
ternic pentru a ajuta la naș
terea celui de-al 2.600-lea „co
pil al său". E drept că atunci 
era mai tînăr, întrucît nu avea

I decît... 100 de ani I
©®®

Un buletin dat publicității la 
Colegiul medical din Saporo, 
unde a fost efectuată prima c- 
perație de transplantare a ini
mii din Asia de sud-est, ara
tă că starea pacientului No
buo Miyazaki continuă să se 
îmbunătățească. Acest buletin 
publicat la 100 de ore după 
efectuarea operației mențio

Obiect luminos neidentificat 
observat deasupra Italiei

Un obiect luminos neidentificat a fost observat simbătă 
noaptea deasupra provinciilor italiene Emilia și Toscana. Obi
ectul a fost văzut de personalul de serviciu de la aeroportul 
civil din Bologna, precum și de cel al unui aerodrom militar, 
situat in apropiere.

Agenția de presă italiană ANSA relevă că numeroase per
soane au observat, de asemenea, respectivul obiect, care era 
foarte luminos și care a zburat la aproximativ 1.500 m altitu
dine, dispărind repede la orizont. Obiectul a fost observat apoi 
în apropiere de locaFtatea Paterno, unde martori oculari de
clară că acesta a explodat lăsind o dîră de fum. Imediat după 
explozie, pe pămînt a fost găsită o anumită substanță care se 
presupune că ar fi făcui parte din compoziția misteriosului 
obiect. Autoritățile au cules probe pentru analize.

Pe de altă parte, populația a semnalat că trecerea obiec
tului neidentificat a provocat o puternică perturbare a recepțio- 
nării programelor de televiziune, ca și cum s-ar fi produs un 
uragan magnetic.

S. U. A. — Vedere -xterioară a bibliotecii Universității 
din Washington, construcție ridicată cu 107 ani în urmă.

CURIER . CURIER « CURIER

nează că rezultatele analize
lor atestă că există toate pre
misele pentru restabilirea cit 
mai qrabnică a bolnavului. 
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Gaetan Paris, singurul su
praviețuitor din Canada, al u- 
nei operații de transplantare 
a inimii, a apărut duminică in 
public pentru prima dată de 
la operația efectuată la 28 iu
nie. El s-a simțit atît de bine, 
incit a putut merge singur. 
Paris a fost primit de prima
rul orașului Montreal, Jean 
Drapeau, iar apoi a trimis te
legrame de felicitări celor 
nouă supraviețuitori ai trans
plantărilor de inimă din întrea
ga lume. Pentru o mai mare 
siguranță, în tot cursul plim
bării sale de 90 de minute, 
Gaetan Paris a fost' însoțit de 
doi medici și o soră de cari
tate.

INUNDAȚII IN INDIA. 
SUTE DE MORTI 
Șl MARI PAGUBE

Un comunicat oficial publi
cat la New Delhi arată că 
inundațiile provocate de ploi
le musonice ce s-au abătut 
asupra regiunilor din vestul 
Indiei, au provocat moartea a 
sute de oameni și distrugeri 
care, potrivit unor calcule "pre
liminare, se ridică la peste 20 
milioane dolari. In statul Gu
jarat, peste 200 de persoane 
au murit în ultimele 5 zile de 
pe urma inundațiilor, iar alte 
34 în statul Maharashtra, unde 
ploile au provocat o alunecare 
de teren. In orașul Surat, car
tiere întregi s-au aflat timp 
de mai multe zile sub apă, iar 
circulația nu a putut fi resta
bilită.

R. P. POLONA.
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Poliția newyorkeză a dat a- 

larma duminică pe plaja ora
șului, după ce, în imediata a- 
propiere a țărmurilor și-au fă
cut apariția un mare număr 
de rechini. Prin megafoane in
stalate în elicoptere, polițiștii 
au chemat miile de persoane 
aflate in apă să iasă imediat 
pe uscat. Apoi, tot cu elicop
terele, a fost declanșată o a- 
devărată vinătoare de rechini, 
care au fost alungați- în largul 
oceanului.

Tentativa de traversare a 
oceanului Atlantic intr-un ba
lon, aflat în navigație liberă, 
Întreprinsă de canadienii Marc 
Winters și Jerry Kostur a eșuat. 
Plecați simbătă seara de pe 
țărmurile provinciei canadiene 
Noua Scoție, într-o barcă din 
material plastic lungă de 5 me
tri, care ținea locul de nacedă, 
cei doi „aventurieri ai aeru
lui" au fost pescuiți duminică 
în apele Atlanticului de o na
vă, după ce balonul lor, „Ma
ple Leaf", umflat cu 600 me
tri cubi de heliu, s-a prgbușit. 
Marc Winters și Jerry Kostur au 
reușit să rămină numai 20 de 
ore in aer și nu au străbătut 
decit 72 din cei 6.400 kilome
tri prevăzuți.
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La Salisbury a fost dat pu
blicității un comunicat al car
tierului general al forțelor de 
poliție din Rhodesia, in care 
se arată că luptele împotriva 
forțelor de guerilă din ”alea 
Fluviului Zambezi, continuă. 
Prin acest comunicat, autorită
țile rasiste au fost nevoite din 
nou să recunoască că acțiu
nile patrioților africani nu au 
un caracter izolat, după cum 
se obișnuia să se afirme, și că 
ele continuă.
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La Clinica chirurgicală a Spi
talului de copii din Paris, a 
avut loc luni un eveniment 
deosebit : separarea surorilor 
siameze Blanche și Irene, din 
Togo, în vîrstă de 40 de zile. 
Operația, care a durat aproa
pe trei ore, a fost efectuată 
de o echipă de medici condusă 
de dr. Jean Bienaime. Starea 
sănătății celor două mici pa
ciente este satisfăcătoare.

realizat de Insti- 
cțiilor din Varșo- 
i poate fi folosit 
ealizat din două

In departamentul francez 
Gard au continuat în cursul 
zilei de duminică manifesta
țiile agricultorilor în semn de 
protest împotriva importului de 
fructe și legume din țările Pie
ței comune, precum și din Spa
nia, Africa de nord. Grecia și 
Israel.

Noul șef al forțelor armate 
ale statului Congo (Brazzavil
le), căpitanul Marien Nguabi, 
și-a exprimat satisfacția, în- 
tr-un discurs radiodifuzat, în 
legătură cu rezultatele lovitu
rii de stat de la 3 august. 
Condamnind „tribalismul și in
corectitudinea care începuseră 
să cîștige teren în sinul fostei 
echipe guvernamentale", el a 
cerut instituirea unei noi lega
lități în țară. „Aceasta, a spus 
el, va restabili unitatea națio
nală și pacea".
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20 de persoane au fost u- 
cise de un trăznet în locali
tatea pakistaneză Begumpur 
din districtul Kushtia. Ele au 
fost lovite în timp ce se aflau 
într-un tîrg de vite.

Un purtător de cuvint mili
tar sirian a anunțat că două 
avioane aparținind forțelor ae
riene ale Siriei, au aterizat 
luni pe un aeroport militar is- 
raelian, — transmite agenția 
MEN. Purtătorul de cuvint pre
cizează că cele două avioane, 
pilotate de aviatori neexperi
mentați, „au fost nevoite să 
aterizeze pe aerodromul ina
mic din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile".

In ultimul timp Franța - de
venit unul din furnizorii euro
peni principali de nave de pes
cuit pentru Uniunea Sovietică, 
relatează agenția TASS Prin
tre astfel de nave, livrate «n 
ultimul timp, se numără și trei 
traulere cu linii tehnologice 
pentru producția de conserve, 
avînd o capacitate de o sută 
de mii de cutii de conserve 
in 24 de ore. Recent, organi
zațiile sovietice de comerț ex
terior au încheiat un contract 
de achiziționare din Franța a 
12 nave frigorifice, contract 
considerat de cercurile de a- 
faceri franceze ca unul din 
cele mai importante de după 
cel de-al doilea război mon
dial.
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