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15 august, in 
televiziune vor

jurul orei 10, poslurile noastre de 
transmite de la Praga sosirea dele-

Azi, 
radio și 
gației de partid și de stat a Republicii Socialiste România, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

(Agerpresl

optime de perfecționa- 
le sini create, pentru 
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Noul complex adminisltaliv dc la nuna Dilja.

secret faptul că 
țările socialiste 
decursul anilor,

îl îndeplinește în în- 
creșterea competenței 
larg și eficient al co-

muncii pro- 
acesteia

— răspîn- 
exemplelor îna-

diferitelor mani-

întreaga 
păstreze 

tradiții

detașament 
toți ofițerii 

pentru 
să

eroicele

Cuvîntarea tovarășului
NICOL A

, Dragi tovarăși ofițeri, 
Dragi tovarăși cetățeni 

lei Republicii Socialiste
ai Capita- 

România,

acordării gradului 
noi promoții de ab-

poporului nostru. (Aplau-

de astăzi, dumneavoas- 
ofițeri, pășiți în activita-

Solemnitatea 
de ofițer unei 
solvenți ai școlilor militare repre
zintă un moment deosebit de impor
tant în viața armatei noastre socia
liste. La această festivitate participă 
un mare număr de oameni ai mun
cii din Capitală — muncitori, tehni
cieni, ingineri, oameni de știință și 
cultură — ceea ce constituie o vie 
manifestare a strînsei unități dintre 
popor și armată, a grijii și înaltei 
prețuiri de cate armata se bucură 
din partea 
ze).

Incepînd 
tră, tineri
tea tumultuoasă, de zi cu zi, a unită
ților militare; vi se deschide în 
față perspectiva unei munci de înal
tă răspundere, pline de satisfacții 
— aceea de a contribui la dezvol
tarea forțelor armate ale patriei 
noastre, la întărirea capacității ei 
de apărare.

Permiteți-ml, dragi tovarăși, să vă 
adresez, cu acest prilej, dumnea
voastră, absolvenți ai școlilor de o- 
fițeri ale Ministerului Forțelor Ar
mate, Ministerului Afacerilor Inter
ne și Consiliului Securității Statului, 
un salut călduros din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat, a gu
vernului României socialiste și să 
vă felicit din toată inima pentru 
frumoasele rezultate obținute în în
sușirea cunoștințelor militare. Totoda
tă, exprim calde felicitări și urări de 

. noi succese absolvenților Academiei 
Militare Generale. (Aplauze, urale).

Vă urez tuturor ca în posturile ce 
vi se vor încredința sa munciți cu 
succes deplin, consacrîndu-vă în
treaga energie instruirii și educării 
tinerilor militari, consolidării orîn- 
duirii noastre sociale și de stat, 
apărării cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a independenței și suve
ranității patriei

In munca pe 
șura, vă revine 
re de a pregăti
tingente de tineri ca luptători cura
joși, mînuitori iscusiți ai armamen
tului și tehnicii moderne, discipli
nați și vigilenți, apărători de 
nădejde ai patriei. Indiferent de spe
cialitatea pe care v-ați însușit-o va 
trebui să fiți na numai buni instruc
tori, ci și educatori pricepuți ai os
tașilor, să le dezvoltați neîncetat 
dragostea 
hotărîrea 
siunea 
cu orice 
tași vor trebui 
ncavoastră 
exigenți, dar în același timp apro- 
piați, exemplu dc bărbăție și dîrze- 
nie, model de comportare ostășeas
că și cetățenească. Sîntem convinși 
că, prin promoția acestui an. mi
nunatul nostru corp ofițeresc se în
tărește cu noi cadre temeinic pre- 

vor precupeți nici 
demne de în- 

acordli po-

noastre. (Aplauze), 
care o veți desfă- 
îndatorirea de onoa- 
an de an, noi con-

să le dezvoltați
i față de popor și partid, 

de a-și
în orice

sacrificiu.
să '

comandanți

îndeplini mi- 
împrejurare, 
Tinerii os- 

vadă în dum- 
destoinici,

gătite, care nu 
un efort pentru a fi 
crederea pe care le-o < 
porul și partidul.

Ne exprimăm totodată, convinge
rea <ă absolvenții Academiei Mili
tare Generale vor dovedi înaltă 
competență și măiestrie militară, vor 
valorilica din plin bogatele 
tințe pe care le-au acumulat, își 
dezvolta necontenit capacitatea 
ganizatorică și de conducere, 
aduce contribuții originale Ia 
greșul științei și artei militare.

Sîntem, de asemenea, încredințați 
că noii ofițeri de securitate și ai 
Ministerului Afacerilor Interne vor 
munci cu răspundere, adueîndu-și 
contribuția lor valoroasă Ia perfec
ționarea activității organelor de se
curitate și miliție, la apărarea lega
lității socialiste și a avutului obștesc, 
la întărirea ordinii publice.

Doresc să relev, și cu acest pri
lej, grija și preocuparea permanentă 
a partidului și statului nostru pentru 
ridicarea potențialului do apărare al 
patriei și întărirea continuă a for
țelor noastre armate, pentru ca ele 
să fie bine înzestrate, temeinic 
instruite și educate, capabile să a- 
sigure apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a indepen
denței și suveranității României so
cialiste. (Aplauze îndelungate).

Armata noastră populară, făurită 
și condusă de partid, este purtătoa
rea unor glorioase tradiții de luptă, 
a unor străvechi virtuți ostășești, 
izvorîte dintr-b adîncă dragoste de 
țară, care s-au transmis ca o flacără

cunoș- 
vor 
or- 

vor 
pro-

vie din generație în generație. îm
prejurări vitrege au silit de nenu
mărate ori poporul român, de-a lun
gul milenarei sale istorii, să-și a- 
perc cu arma în mînă — împotriva 
a tot felul de cotropitori străini — 
meleagurile strămoșești, ființa sa na
țională, dreptul la existență, liber
tatea și neatîrnarea.

Viteaza armată a neînfricatului 
Decebal — conducătorul legendar al 
dacilor; dîrjii oșteni ai vestiților 
noștri voievozi și mari comandanți 
de oști — Mircea cel Bătrîn, loan 
de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul, exprimînd 
nestinsa dragoste de libertate a po
porului, au apărat cu eroism și băr
băție glia străbună, și-au vărsat ge
neros sîngele pentru ea, au ales la 
nevoie moartea vitejească, dar nu 
s-au lăsat îngenunchiați de dușmani, 
n-au trădat nici o dată cauza po
porului. (Aplauze puternice).

Pagini de adevărată epopee au 
înscris, în cronica luptelor poporu
lui nostru pentru eliberare națio
nală și socială, pandurii lui Tudor 
Vladimirescu, armata națională de 
Ia 1848; dorobanții de la 1877 ca
re, luptînd cu vitejie și eroism la 
Grivița și Plevna, la Rahova, Smîr- 
dan și Vidin, au consfințit cu sîn
gele lor independența de stat a Ro
mâniei; ostașii și ofițerii români, 
care la Mărășești, Mărăști și Oituz 
au apărat cu neasemuit spirit de 
sacrificiu fiecare palmă de pămînt 
a țării.

Bărbăția și abnegația neînfricată 
în fața dușmanului, încrederea ne
strămutată în dreptatea cauzei și în 
biruință, dragostea nemărginită față 
de patrie, toate aceste înalte virtuți 
de care au dat dovadă înaintașii noș
tri în luptele duse de-a lungul vea
curilor au căpătat o nouă strălucire 
în focarul insurecției armate din au
gust 1944 și în crîncenele bătălii 
purtate pe frontul antihitlerist. In 
condiții deosebit de grele, ofițeri și 
generali, întreaga armată — animați 
de patriotism și de simțul datoriei 
față de destinele țării — au răs
puns cu însuflețire chemării Parti
dului Comunist Român, adueîndu-și 
contribuția la răsturnarea dictaturii 
antonesciene; întreaga armată româ
nă a participat cu hotărîre și ab
negație, alături de masele populare, 
la înfăptuirea insurecției, a întdrs 
armele împotriva trupelor hitleriste. 
Alături de armata sovietică, ea a 
luptat cu vitejie pentru eliberarea 
întregului teritoriu al țării și, mai 
departe, pe pămîntui Ungariei și Ce
hoslovaciei, pînă la zdrobirea defi
nitivă a Germaniei fasciste, acope- 
rindu-și steagurile de luptă cu o 
glorie nemuritoare.

Putem spune că în această luptă 
armata noastră s-a legat pe veci cu 
socialismul, cu comunismul, 
plauze).

In momente cruciale din istoria 
poporului nostru — pe cîmpurile de 
bătălie ale războiului de indepen
dență din 1877, în încleștarea de la 
Mărășești cu armatele cotropitoare 
ale imperialismului german 
tașii români 
comun, 
tașii 
nînd 
arme.
pe frontul antihitlerist, 
armata sovietică 
greul războiului 
nlei naziste 
comun au pecetluit pentru întotdea
una frăția de arme româno-sovietică, 
alianța și 
țările și popoarele noastre. (Aplauze 
puternice).

Poporul 
deosebit 
rea cu 
vielice, 
rele unei trainice 
pe tradiții de luptă 
munitatea telurilor, 
ciale, și consideră că dezvoltarea și 
întărirea continuă a acestei priete
nii răspunde pe deplin 
și aspirațiilor vitale ale 
lor noastre. Avem 
vingere că nimic 
clinti 
multe 
festa 
cît și 
bișnuiește să spună poporul .nostru 
—> că 
manent 
ciproc, 
lei mai 
rea socialistă și comunistă —, 
cîndu-și astfel o tot mai mare 
tribuție la cauza socialismului, 
munismului și păcii în lume.

Sîntem, de asemenea, hotărîți să
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de care

apreciază in mod 
și colabora- 

Uniunii So
ne leagă fi-

prietenii, bazate 
comună, pe co- 
a orînduirii so-

intereselor 
popoare- 

noastre. Avem ferma con- 
că nimic nu va putea, 

această prietenie, călită în 
încercări, că ea se va mani- 

viguros atît în vremuri bune, 
în vremuri grele — cum o-

țările. noastre vor păși per- 
împreună, sprijinindu-se re

in lupta pentru făurirea ce- 
drepte orînduiri — orîndui- 

adu- 
con- 

co-

£UȘESCL
dezvoltăm prietenia și colaborarea 
cu celelalte state socialiste vecine, 
de care ne leagă vechi tradiții de 
prietenie, cu toate țările socialiste, 
în interesul popoarelor noastre, al 
afirmării și întăririi forțelor socia
lismului mondial.

Nu constituie un 
în relațiile dintre 
și-au făcut loc în
unele greșeli și practici nejuste; de 
aceea este necesar să se acționeze 
cu toată răspunderea și hotărîrea 
pentru înlăturarea acestor greșeli și 
practici, pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre țările so
cialiste pe baza principiilor marxist- 
leniniste a respectului suveranității, 
neamestecului în treburile interne și 
întrajutorării tovărășești.

Principala îndatorire a Partidului 
comunist de guvernămînt constă în 
edificarea noii orînduiri sociale. Fe
lul cum fiecare partid știe să aplice 
legile general-valabile la condițiile 
concrete din fiecare țară este o do
vadă a maturității sale politice; prin 
aceasta el își îndeplinește sarcina 
fundamentală, în aceasta constă prin
cipala manifestare a internaționalis
mului socialist. (Vii aplauze).

și reprezintă totodată 
noul 

ofițeri 
noas- 

ar- 
sfin- 

luptă

pentru 
de 

patriei 
noastră 

cu 
de

mai departe

Dragi tovarăși.
Desfășurarea solemnității de astăzi 

în fața Monumentului Eroilor Pa
triei are semnificația unui profund 
omagiu pe care îl aducem înainta
șilor noștri
un puternic îndemn 
nostru 
pentru 
tre, 
mată 
tenie
moștenite, să le ducă 
spre cinstea și gloria poporului ro
mân a patriei noastre socialiste. 
(Aplauze).

In anii construcției socialiste, par
tidul și statul au făurit și educat o 
armată de tip nou, care nu cunoaște 
alte interese decît slujirea fără margini 
a națiunii, o armată devotată ne
mărginit cauzei socialismului și pă
cii — pavăză de neînfrînt a inde
pendenței și libertății patriei. (A- 
plauze îndelungate). Spre mîndria 
întregii țări, armata noastră de as
tăzi este trup din trupul poporului, 
formată din fii de muncitori, ță
rani, intelectuali, fără deosebire de 
național:tate, strîns uniți prin devo
tamentul lor față de partid și popor, 
prin hotărîrea lor de a fi demni 
apărători a tot ceea ce au cucerit, 
cu atîtea sacrificii, părinții și frații 
lor în luptă pentru făurirea Româ
niei socialiste.

Imbinînd dragostea de patrie, a- 
dîncul lor atașament față de cauza 
socialismului cu o temeinică pregă
tire . militară, politică și de specia
litate, cadrele de 
corp de comandanți 
partid, lucrători de 
gineri și tehnicieni 
stăpîni pe arta și

ofițeri, întregul 
și activiști de 

stat major, in
se dovedesc 

știința militară,
pe tehnica modernă, buni organi
zatori și conducători ai procesului 
de instruire și educare a trupelor. 
Partidul nostru dă o înaltă aprecie
re nivelului de pregătire a ofițeri
lor și soldaților, capacității de luptă 
a unităților și marilor unități din 
toate genurile de armă, disciplinei 
și spiritului de răspundere cu care 
personalul militar își îndeplinește 
sarcinile sale.

In condițiile de astăzi, cînd cer
curile imperialiste agresive caută să 
impună forța ca mijloc de rezolvare 
a problemelor internaționale, aten- 
tînd la dreptul suveran al popoare
lor de a hotărî ele însele asupra 
propriilor destine, este necesar și 
legitim ca partidul și statul nostru 
socialist să acorde o atenție deose
bită armatei, să ia toate măsurile 
care se impun pentru a întări con
tinuu capacitatea de apărare a tării.

Plenara din aprilie a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, analizînd stadiul pregătirii de 
luptă și politice a armatei, gradul 
ei de dotare, a stabilit un ansamblu 
de măsuri concrete pentru întărirea 
forțelor noastre armate, ridicarea 
continua a nivelului de instruire și 
educare, înzestrarea lor cu tehnică 
modernă de luptă. Aceste măsuri ur
măresc intensificarea producției pro
prii de armament și tehnică de lup
tă, pentru a satisface în condiții tot 
mai bune nevoile de dotare ale ar
matei. Realizarea lor impune, firește, 
alocarea unor fonduri sporite: parti
dul și guvernul socotesc însă că a- 
ceste eforturi materiale și financiare 
sînt întrutotul îndreptățite și nece
sare că ele sînt în deplină concor-

(Continuare in pag. a 3-a)

Ziua de miercuri a fost mar
cată de un eveniment cu pro
funde semnificații in viața mi
litarilor patriei noastre, a ace
lor fii ai poporului român ca
re au îndrăgit și îmbrățișat 
cariera armelor: Participarea 
conducerii de partid și de stat 
la sărbătorirea festivă a absol
virii Academiei Militare Gene
rale de către ofițerii promoției 
1968 și acordării gradului 
de ofițer absolvenților șco
lilor militare din Minis
terul Forțelor Armate, Con
siliul Securității Statului și 
Ministerul Afacerilor Interne. 
In această zi memorabilă, ghi
dul tuturor celor sărbătoriți, 
al tuturor militarilor noștri, 
s-a îndreptat către Partidul 
Comunist Român, către condu
cerea de partid și de stat cu 
firească și intensă recunoștin
ță pentru posibilitățile și con
dițiile 
re ce 
marea 
de a fi
libertății, independenței și su
veranității poporului român, 
ai mărețelor sale cuceriri so
cialiste.

La acest eveniment, în care 
emoția și bucuria s-au împle
tit cu sentimentul marilor răs
punderi, au luat parte, 
în cadrul unei impresionante 
adunări care a avut ioc pe 
platoul din fața Academiei 
Militare Generale, in imul e- 
vocalorului Monument al E- 
roilor Patriei, peste 75 000 de 
oameni ai muncii din Capi
tală și militari. Adunarea a 
constituit un prilej de reafir
mare a dragostei și încrederii 
cu care Întregul popor privește 
spre ostașii de azi, fii ai pa
triei, apărători neînfricați ai 
României socialiste, continua
tori ai celor mai glorioase tra
diții ostășești care au dat stră
lucire istoriei noastre.

La festivitate erau prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, general-colonel Ion 
loniță, ministrul forțelor arma
te, Ion Slănescu, președintele 
Consiliului Securității Statului, 
Cornel Onescu, ministrul afa
cerilor interne, precum și con
ducători ai altor ministere 
instituții centrale, oameni 
știință și cultură, generali 
ofițeri superiori activi și 
rezervă.

Ora 10. Sosesc conducătorii 
Partidului și statului. Iau parte 
la adunare tovarășii Nicolue 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Birlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Miz.il, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, membri și membii 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretari ai C.C. al 
P. C. R. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, primește rapor
tul comandantului Academiei 
Militare Generale, general de 
armată Ion Tuloveanu, după 
care trece in reyistă batalioa
nele dc ofițeri absolvenți ali
niate pentru paradă, înclinîn- 
du-se în fața drapelelor Aca
demiei Militare Generale și 
Școlilor Militare.

Conducătorii dc 
stal urcă apoi la 
cială amenajată
Mulțimea aclamă cu entuziasm. 
Mult limp, văzduhul vibrează 
de male în cinstea Partidului 
Comunist Român, a Comitetu
lui său Central, a patriei noas
tre dragi, Republica Socialistă 
România.

Festivitatea este deschisă de 
general-colonel loniță,

membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate. Iau 
apoi cuvîntul locotenent-colo- 
nel Nicolae Constantinescu, șe
ful promoției de absolvenți ai 
Facultății 
Academia 
locotenent 
promoției 
ofițeri „Nicolae 
cotenent Mihail 
promoției Școlii 
securitate, locotenent Radu Ol
teana, șeful promoției Școlii 
de ofițeri M.A.I, și Constantin 
Preda, maistru la Uzinele „23 
Augtisl".

Vorbitorii au exprimat sen
timentele de profundă recu
noștință pentru înalta prețuire 
pe care partidul și guvernul 
țării o acordă Forțelor Arma
te, organelor de securitate și 
miliție, pentru condițiile opti
me de activitate și pregătire 
ce le-au fost create.

Intimpinat cu îndelungi 
plauzc și puternice urale 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rinduri de puter
nice și îndelungi aplauze.

Adunarea ia sfirșit 
atmosferă de mare 
Sînt scandate lozinci 
Partidului Comunist 
României socialiste.

începe parada militară a ab
solvenților. Prin fața tribunei 
oficiale și a miilor de partici
pant trec în pas cadențat, in
tr-o ținută impecabilă, ofițeri 
de toate armele, avind în frun
te drapelul unităților. S-a pus 
parcă in mișcare un adevărat 
fluviu al tinereții și elanului 
ostășesc. Pasul energic, privi
rile dirze demonstrează hotă
rîrea proaspeților ofițeri de a 
continua să-și perfecționeze 
măiestria militară și capaci
tatea de luptă, pentru a fi gata 
în orice moment să-și înde
plinească datoria slintă de a 
apăra cu vrednicie patria noas
tră, independentă și suverană, 
cuceririle revoluționare ale po
porului român.

După încheierea festivității, 
conducătorii de partid și de 
stat au avut o intîlnire cu 
conducerile Ministerului For
țelor Armate, Consiliului Se
curității Statului și Ministerul 
Afacerilor Interne, cu șefii pro- 

• moțiilor Academiei Militare 
Generale și ai școlilor militate 
superioare de ofițeri, coman
danții de armate și arme, co
mandanții Academiei Militare 
Generale și ai școlilor militate 
cu secretarii comitetelor du 
partid din instituțiile de învă- 
țămînt militar.

Adresindu-se sărbătoriților, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitai călduros pentru re- 
■zi1 alele obținute la învățătu
ră, | 
grad, 
menea, 
demiei, pe comandanții și se
cretarii organizațiilor dc partid 
din școlile militare, pentru ac
tivitatea desfășurată in forma- 
re t cadrelor de ofițeri. Subli
niind grija cu care partidul și 
stalul înconjoară armata, se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. și-a exprimat încrederea 
că militarii forțelor noastre 
armate vor depune toate efor
turile pentru continua perfec
ționare a măiestriei lor mili
tare, pentru a fi gata oricînd 
să răspundă cu cinste și de
votament îndatoririlor încre
dințate de partid, de stat, de 
întregul nostru popor.

Intilnirea a decurs intr-o at
mosferă deosebit de caldă și 
entuziastă.

Generală, 
Marin, șelul 
superioare de 
Bălcescu", lr>- 
Stoican, șelul 
de ofițeri de

(Ager preș)

înaltelor aspirații
Clement NEGRUȚ

secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani

apariției „Scînteii" a devenit 
presei române.
„Scînteia" constituie un înalt 
In paginile ziarelor centrale 
munca și lupta maselor mun- 

nostru partid, pentru

Acum 37 de ani, la 15 august 1931, a văzut lumina ti
parului primul număr al „Scînteii" ilegale a partidului. Pur- 
tînd cuvîntul înflăcărat de luptă al partidului comunist. în- 
fruntind eroic teroarea regimului burghezo-moșieresc, „Scîn
teia" ilegală și-a făcut un titlu de glorie din slujirea cu de
votament a intereselor celor exploatați și asupriți. De la pri
mul ei număr, „Scînteia" a dat glas aspirațiilor de libertate 
și progres social ale poporului nostru, militînd cu înflăcă
rare pentru triumful luminoaselor idei ale socialismului. In 
semn de vibrant omagiu adus tradițiilor sale de luptă, în
crederii de care se bucură organul de presă ai Comitetului 
Central al P.C.R., aniversarea 
tradiționala sărbătoare a Zilei

Prin întreaga ei activitate, 
model pentru presa noastră, 
și locale își găsesc reflectarea
citoare, sub conducerea încercatului 
edificarea noii societăți, pentru ridicarea României socialiste 
pe noi culmi ale progresului și civilizației. Marea forță a 
preseî noastre, imensul ei prestigiu își au izvorul în răs
punderea și perseverența cu care ea mobilizează masele lar
gi ale celor ce muncesc la traducerea în viață a politicii 
partidului, în devotamentul nemărginit față de interesele po
porului.

In numele acestor înalte țeluri, presa noastră își face 
un titlu de cinste, militînd cu perseverență, cu tot mai mul
tă competență și autoritate pentru generalizarea experien
ței înaintate, pentru materializarea sarcinilor elaborate de 
partid în direcția organizării științifice a producției și a 
muncii, pentru creșterea eficienței economice în toate uni
tățile. In coloanele sale, ziarul nostru „Steagul roșu", în
drumat în permanență de Comitetul municipal de partid 
Petroșani, a desfășurat o activitate susținută pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor mereu mai complexe puse de 
partid în fața industriei carbonifere. De aproape un sfert de 
veac „Steagul roșu" este mereu prezent în viața și activi
tatea minerilor, energeticienilor, constructorilor, a tuturor 
celor ce muncesc din bazinul carbonifer al Văii Jiului, a- 
ducînd o contribuție importantă Ia generalizarea experienței 
pozitive, aplicarea metodelor avansate, sprijinirea colective
lor unităților în realizarea ritmică a indicatorilor planului. 
Paginile „Steagului roșu" au reîlectat de-a lungul anilor 
transformările profunde care au avut loc pe aceste melea
guri, constituind o cronică fidelă a marilor înnoiri care în
nobilează Valea Jiului și o transformă 
al patriei socialiste.

Rolul sporit pe care ziarul nostru 
treaga viață a municipiului Petroșani, 
și autorității sale are Ia bază sprijinul 
laboratorilor, corespondenților și al difuzorilor săi voluntari. 
In paginile sale își spun cuvîntul în cele mai diverse pro-

Construcția socialistă impune ac
tivizarea celor mai largi mase popu
lare la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru. „Un stat — 
spunea Lenin — este puternic prin 
conștiința maselor. EI este puternic 
atunci cînd masele știu totul, cînd 
sînt în măsură să știe totul și să 
judece totul și cînd fac totul in mod 
conștient".

Ca urmare a omogenizării societă
ții noastre și a creșterii rolului ma
selor în viața de stat, economică și 
culturală din țara noastră, opinia pu
blică își afirmă tot mai mult carac
terul său conștient, constructiv și 
inovator.

In procesul de lărgire și adîncire 
continuă a democrației socialiste,

sfera de acțiune a opiniei publice se 
lărgește tot mai mult. In formarea 
și orientarea opiniei publice un rol 
crescînd, deosebit de important, re
vine presei. Organele de presă cen
trale și locale își consacră materia
lele celor mai importante probleme 
de politică internă și internațională, 
aspectelor variate ale
ductive — problematica 
< onslituind tema majoră 
dirii experienței și 
întâie, combaterii

DAVID MANIU 
procuror șef al Procuraturii 

Petroșani
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bleme specialiști din economie, ca
dre de conducere din întreprinderi, 
activiști ai organelor de partid și de 
stat, cadre didactice, juriști, munci
tori, pensionari, gospodine, un mare 
număr de corespondenți. încrederea 
și autoritatea de care ziarul se bu
cură în rinclul oamenilor muncii din 
Valea Jiului e viu reflectată de fap
tul că în intervalul care a trecut 
din acest an. redacția a primit de Ia 
cititorii săi peste 1 600 de scrisori și 
sesizări. Rezolvarea scrisorilor oa
menilor muncii — domeniu în ca
re redacția trebuie să depună, eforturi 
mai susținute — imprimă ziarului un 
caracter viu, interesant, îi sporește 
rolul educativ și aportul său la re
zolvarea diverselor probleme cu 
care cetățenii se adresează ziaru
lui. Dovedind intransigență față de 
tot ceea ce împiedică mersul nos
tru înainte, demascînd necruțător ră
mășițele concepțiilor burgheze în 
mentalitatea elementelor înapoiate, 
ziarul este chemat să militeze mai 
activ, mai eficient pentru smulgerea 
din rădăcină a tendințelor de căpă
tuială, pentru combaterea încălcării 
normelor de conviețuire și compor
tare în societatea socialistă. Recep
tiv față de tot ceea ce preocupă oa
menii muncii, atent la problemele 
lor, îmbunătățind necontenit meto
dele de muncă, folosind o gamă lar
gă de forme publicistice, colectivul 
redacțional are datoria să lărgească 
tematica și aria de preocupări a 
ziarului, să stăruie pentru promova
rea a ceea ce e nou și înaintat.

In ansamblul muncii politico-edu
cative de masă desfășurată de Co
mitetul municipal de partid, ziarului 
local ii revine un rol de prim or
din în dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, în cultivarea răs
punderii pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor profesionale, a 
grijii față de avutul obștesc, pentru 
o înaltă ținută morală în societate, 
in familie, pentru stimularea spiri
tului critic al maselor față de nea
junsurile care mai există în diferite 
domenii de activitate.

Forța, tăria presei noastre, rolul 
proeminent pe care îl are în educa
rea și formarea opiniei publice con
stă în conducerea sa de către partid. 
Purtînd larg în mase cuvîntul în
flăcărat al partidului, îndeplinin- 
du-și cu o înaltă răspundere rolul 
de mobilizator al maselor, presa 
noastră se afirmă viguros ca un a- 
jutor de nădejde al partidului în 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

De Ziua presei române, Comitetul 
municipal de partid, oamenii muncii 
din Valea Jiului — cititori și spri
jinitori fideli a ziarului — urează re
dactorilor, colaboratorilor și cores
pondenților „Steagului roșu", difuzo- 
rilor săi voluntari, urări de noi și im
portante succese în îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere pen
tru mobilizarea maselor Ia muncă 
plină de dăruire, de entuziasm crea
tor, consacrată înfloririi continue a 
patriei noastre scumpe Republica 
Socialistă România.

(Urmare din pag. 1) 

festări ale vechii morale, dezvoltării 
spiritului de gospodărire a bunuri
lor obștești, formării unei conduite 
individuale civilizate, pătrunse de 
respectul față de om și lege.

Abordînd această vastă problema
tică, ziarul local „Steagul roșu", îm
preună cu întreaga noastră presă a 
avut și are un dublu rol: de expo
nent sau tribună a opiniei publice 
a cerințelor și intereselor fundamen
tale ale membrilor societății (deci o 
funcție refleclorie) și de educator al 
acestei opinii, de formare și orien
tare conștientă a ei.

Ca exponent al opiniei publ'- 
ziarul a încurajat și pus la dispozi
ția unui mare număr de corespon
denți un spațiu larg pentru materia
le cu tematică diferită : propuneri 
de îmbunătățire a proceselor tehno
logice, sesizarea unor carențe în 
mecanismele administrației locale de 
stat, sugestii în legătură cu înfru
musețarea și o mai bună gospodări
re a localităților și fondului locativ, 
părerile spectatorilor și cititorilor 
operelor de artă relatate sub formă 
de recenzii sau cronici etc.

Prin anchetele sociale, prin dife
rite rubrici și-au spus cuvîntul ex- 
ponenți ai colectivelor de oameni 
ai muncii de diverse profesiuni în 
probleme de mare interes ca : orga
nizarea științifică a producției, miș
carea inovatorilor și raționalizato- 
rilor, căile de ridicare a vieții cul
turale a orașelor noastre, buna de
servire a consumatorilor, educarea 
tineretului, modul de comportare a 
cetățenilor în diferite locuri și oca
zii.

Ca educator de opinie publică 
conștientă, presa desfășoară o sus
ținută activitate de educare etică, 
politică și cetățenească a oameni

lor muncii, prin tratarea unor pro
bleme și cazuri de abateri de la 
morală, de la îndatoririle cetățeneș
ti, în cadrul unor materiale de înal
tă ținută etică și cu un valoros con
ținut ideologic.

Un aport însemnat l-a adus ziarul 
nostru în activitatea de educare a 
conștiinței juridice socialiste, în pro
movarea și cultivarea principiului 
legalității populare, prin publicarea 
și dezbaterea largă a unor impor
tante proiecte de legi, prin popu
larizarea legilor și a unor cazuri 
caracteristice de încălcare a aces
tora, influențînd prin aceasta, pozi
tiv, o largă opinie de masă și con
tribuind la crearea unei atmosfere 
de boicot moral și de dispreț față 
de cei care, din motive egoiste și 
josnice, mai aduc daune proprietății 
socialiste și avutului personal, le
zează norraeie de conviețuire socia
lă și alte valori sociale apărate de 
lege. La rîndul lor, cei ce au sufe
rit acest blam, se integrează, în cea 
mai mare parte, colectivității și or- 
dinei de drept.

O largă acțiune educativă susți
nută de ziar a contribuit la crearea 
unei puternice opinii în problema 
întăririi legalității în rîndul minori
lor și găsirea unor căi și mijloace 
adecvate de educare și de prevenire 
a unor manifestări necorespunzăloa- 
re săvîrșile de aceștia, prin dez
văluirea cauzelor care le produc.

Prin aceste modalități de acțiune 
asupra conștiinței și comportării 
oamenilor, ziarul „Steagul roșu" — 
alături de întreaga noastră presă — 
s-a încadrat și se încadrează în am
pla activitate politico-educativă de 
masă afirmîndu-se ca un component 
și autoritar educator, ca factor al 
promovării noului și al progresului 
social.

Unul dintre muncitorii destoinici ai șantierului de con
strucții din Vulcan : macaragiul Ion Busuioc.

Foto : N. MOLDOVEANU

Miners la odihnă
șj tratament

In aceste zile, o parte din
salariații minei Petrila sînt
pleca ți la odihnă în frumoa-
sele stațiuni balneo-climaterice

' ale arii. Oană, Dumitru, cu
soția la Călimănești, Aușan
V.asile la Ilerculane, Mărcu-
lesei Constantin la Căciulata.
De 1 a începutul anului au ple-
cat a odihnă sau tratament
217 salariați ai minei Petrila.

GĂINĂ PETRU
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( Andrei loan, Lupeni. Am
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r ocazional, pe la redacție, sec- 
( ția corespondenți, pentru a 
( primi unele indicații cu privi- 
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> tri.
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care
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conducerea I.C.O. Petroșa- 
care a luat măsurile pen- 
rezolvarea ei în favoarea

Lupeni. ( 
materialul ' 

pentru 7 
Și al- < 

aspecte con- ( 
colectivului în (

munciți. 
Ciocănoiu Eugenia, Baru

Am cercetat cele șe
fe de dumneavoastră în 
ura cu patul pliant cum- 
t de la magazinul cu ar- 

șporlive din Petroșani, 
este 

de 300 lei și na 
27 sau 170 lei. La un preț 
piat de cel reclamat de 
se găsesc de vînzare în 

magazin, scaune pliante.

O problemă căreia partidul și gu
vernul îi acordă în prezent 
o deosebită atenție este a- 
ceea a apărării, conservării și 
folosirii terenurilor agricole. Pămîn- 
tul, solul, reprezintă principalul 
mijloc de producție în agricultură 
și lipsa de grijă în întreținerea și 
folosirea lui, nu poate să aibă o al
tă consecință decît diminuarea trep
tată a fondului funciar și deci a 
unei însemnate surse, de venituri 
pentru economia națională.

Amplasarea obiectivelor industria
le, agro-zootehnice și social-cultu- 
rale, precum și executarea unor lu
crări geologice și geofizice, recla
mă în fiecare an scoaterea din cir
cuitul agricol, în mod temporar sau 
definitiv, a unor însemnate . supra
fețe de terenuri agricole productive.

Pentru construcțiile noi, stalul 
pune la dispoziția unităților econo
mice și instituțiilor terenuri din 
fondul funciar de stat, cooperatist și 
prin expropieri din sectorul parti
cular. Dar, în alegerea terenurilor, 
unitățile economice și instituțiile do 
stat nu au întotdeauna orienlare'a 
cea mai judicioasă, deoarece aces
tea, în multe cazuri, propun a fi 
expropiate terenuri agricole produc
tive.

Pentru beneficiarii de investiții, 
aceste terenuri sînt, desigur, mai 
convenabile, căci ele nu necesită a- 
menajări speciale, deci cheltuieli în 
plus — dar scoaterea lor din cir
cuitul agricol, definitiv sau tempo
rar, se face în dauna producției a- 
gricole.

Multe dintre unitățile economice 
și instituțiile de stat, beneficiare de 
lucrări de investiții, fac propuneii 
pentru expropierea unor suprafețe 
de terenuri ce depășesc cu mult ne
cesitățile de amplasare a noilor 
construcții.

Prin specificul reliefului, mai mult 
muntos, Valea Jiului însumează pu
ține suprafețe de teren cultivabile, 
cea mai mare parle a terenurilor 
productive fiind formată din cate
goria pășunilor, fînețelor naturale și 
în parte livezi. In mod firesc, încăl
cările în ce privește folosirea tere
nurilor sînt mai rare. Dar ele ex:s- 
lă totuși. Iată de pildă cazul locui

TAXATOAREA „TAXATA'i
e SJimIc «luce fteaHiiiiS din avutul 
obștesc © O taxatoare îșâ aban
donează sotssl șâ Setata în vârstă 
de 1 ana ® Judecarea ei în îafa 
colegilor de anaancă @ Condam
narea

„In numele poporului, nu
mita Bălășoiu Maria, domici
liată în Petroșani, este con
damnată la 3 ani închisoare 
pentru infracțiune de delapi
dare din avutul poporului, în 
conformitate cu articolul 236, 
litera b, din Codul penal.

Inculpata va fi arestată pre
ventiv...".

O sentință dreaptă, dată de 
Judecătoria Petroșani în ur
ma furtului din avutul obștesc 
a unor importante sume de 
bani. Dar, să derulăm faptele...

Era în toamna anului 1967, 
cînd Bălășoiu Maria s-a pre
zentat la conducerea I.C.O. 
Petroșani pentru a fi anga
jată. După o verificare suma
ră)!) a actelor i-a lost dală 
decizia de angajare ca taxa
toare pe autobuz. Zilele tre
ceau. Bălășoiu Maria își facer 
serviciul, iar la terminare 
depunea sumele încasate la 
unitate. Intr-o zi, a găsit de 
cuviință că banii încasați de 
la călători pot fi folosiți și în 
scopuri personale. Cu sumele 
sustrase, bani nemunciți, a 
început să frecventeze restau
rantele. Dar nu singură ci cu 
mai mulți prieteni și priete-

soț, iar fetița în vîrstă de un 
an a fost abandonată la fa
milia Căldărar Vaier din Li- 
vezeni. Timp de mai multe 
luni, nu s-a interesat de feti
ță, nu a contribuit nici măcar 
cu un leu la întreținerea ei. 
In schimb a continuat să frec
venteze tot mai des restauran
tele. Era „liberă", iar bani a- 
vea în fiecare zi. L-a găsit 
prieten, la cheltuirea lor și pe 
Sin Cătană Aurel din Aninoasa.

Dar, organele de control de 
la I.C.O. Petroșani și-au adus 
aminte c-ar mai trebui să fie 
controlată și Bălășoiu Maria. 
Era prin 16 aprilie 1968. I s-a 
făcut o mică verificare. S-a 
speriat. Pentru a scăpa de 
controale a fugit de la servi
ciu, iuînd și cîteva role de bi
lete în valoare de 44 665 lei. 
Sesizate, organele de miliție 
au reușit să o găsească și s-o 
oblige să restituie unității bi
letele. Tot acum a fost întoc
mit și dosarul de trimitere în 
judecată a taxatoarei necinsti
te. Dar, conducerea unității îi 
găsește lipsă în gestiune doar 
o sumă infimă de... 160 lei. Abia 
în urma unei verificări mai 
amănunțite este descoperită

ilicit de Bălășoiu Maria din 
încasările zilnice în cele 7 
luni cît a fost angajată. Pusă 
în fața faptelor, nu mai are 
ce face — recunoaște că și-a 
însușit banii statului, că și-a 
abandonat fetița că frecventa 
cam des localurile...

Procesul a fost judecat în 
fața colegelor și colegilor de 
muncă și a conducerii I.C.O. 
Părea resemnată. Doar la a- 
flarea sentinței a tresărit pu
țin. Credea că scapă mai ușor, 
că instanța îi va da o pe
deapsă mai mică.

Dar faptele sînt fapte. Le
gile reflectă voința poporului 
și ele trebuie să fie respec
tate. Cei dornici de o „viață 
ușoară", cei care fură din a- 
vutul poporului primesc pe- 

/depse pe măsura faptelor lor.
Asistența din sală era in

dignată și pe bună dreptate. 
Sentința data de instanță nu 
a surprins pe nimeni. Furtul, 
hoția, dezinteresul total față 
de propria fetiță, sînt fapte 
condamnate nu numai de in
stanță dar și de opinia publi
că.

In cei trei ani, Bălășoiu 
Maria, va avea timpul necesar 
să mediteze la cele întîmplate. 
pedeapsa aplicată constituie în 
același timp un, avertisment, 
dat celor tentați de a se a- 
tinge de avutul obștesc, celor 
dornici do înavuțire fără mun-

ne. Ea plătea, avea de unde...
Pentru a putea continua a- 

ccastă viață s-a despărțit de

adevărata pagubă produsă de 
inculpată — 7 265,50 lei. La 
alît se ridică suma sustrasă

ca.

P. M.

torilor Popa Ilina, Barna Ioan șl 
Blaj Nicolae din Peștera, cărora 
fosta Direcție regională de drumuri 
și poduri Timișoara, întreprinderea 
construcții transporturi Timișoara și 
întreprinderea construcții speciale 
transporturi București, în anii 1965 
—1967, cu. ocazia executării lucrăii- 
lor de modernizare a drumului na
țional nr. 66 Petroșani — Simeria, 
le-au ocupat și degradat fără a avea 
un titlu de drept, terenuri cu o su
prafață de 3 850 mp. Nici pînă as
tăzi, terenurile respective nu au fost 
readuse în starea inițială.

In primăvara acestui an, întreprin
derea Eleclromontaj S'biu, cu oca
zia montării liniei de înaltă tensiu
ne pe traseul stația Petroșani — s„d 
— incinta auxiliară a minei Live- 
zeni, beneficiar fiind C.C.V.J. Pe
troșani, a degradat din lotul zooteh
nic al orașului Petroșani, o supra
față însemnată de teren fără autori
zare legală.

Pe același teren, prin pozarea slil- 
pilor metalici, au fost parțial degra
date terenurile locuitorilor Belei 
Ion, Belei Traian, Ienulesc Panteli- 
mon și ale altor locuitori, terenuri 
care nu au fost recondiționate.

întreprinderea construcții de dru
muri forestiere, șantierul Cimpa, cu 
ocazia construirii drumului forestier 
de pe Valea Sălătruc, a degradat 
terenuri și construcții gospodărești 
proprietatea locuitorilor Mucenic 
Dumitru, Vreja Dumitru și alții de
pășind suprafețele expropiate. Ace
eași unitate a pricinuit pagube în
semnate degradînd cu tractoarele 
terenuri neexpropriale, proprietatea 
locuitorilor Fuior loan Ștefan, Făgaș 
loan, Calotă Ianos și alții din Uri- 
cani.

Șantierul C.S.A. Lupeni, în cursul 
executării lucrărilor la mAlul de 
la Valea do Pești, a cauzat degra
dări serioase pe terenul proprieta
tea locuitorului Moroșan Ioan și a 
altor locuitori din Uricani, deschi
zând cu tractoarele un drum de ac
ces la motel.

Locuitorului Pădure Gheorghe din 
Paroșeni, în anul 1965, i s-a expro
priat o porțiune de teren în supra
față de 1190 mp pentru constr i rea 
căii ferate, Vulcan — Paroșeni mina.

Cu ocazia executării lucrărilor, i 
s-a tăiat drumul de acces la locuin
ță, punîndu-i-se în fața casei un la- 
luz de o înălțime „pe care nu se 
poale urca nici capra necum omul", 
spune bietul om cu obidă. Beneficia
tul lucrării, C.C.V.J. Petroșani, nu 
a rezolvat nici pînă în ziua de as
tăzi această problemă.

De la același locuitor, șantierul 
T.C.M.M. Petroșani a închiriat un te
ren în suprafață de 600 mp pe ter
men de 12 luni — 1 ianuarie 1965 
— 1 ianuarie 1966 care a fost de
gradat în mod serios, de călie ex
cavatoare, tractoare și alte mașini.

Cazuri ca cele arătate mai sus sînt 
din păcate foarte multe. Presa a 
luat nu o dată atitudine împotriva 
unor astfel de încălcări. Pentru a 
preîntîmpina pierderea unor însem
nate suprafețe de terenuri agricole, 
ronducerea de stat a venit cu mă
suri energice, care să ocrotească șl 
păstreze integritatea fondului fun
ciar al economiei naționale.

La 14 mai a.c., Marea Adunar» 
Națională a volat legea nr. 12/1963 
care interzice în mod hotărît micșo
rarea terenurilor agricole de orice 
categorie sau schimbarea destina
ției acestora, în afara cazurilor pre
văzute de lege. In acest scop legea 
prevede o serie de măsuri eficiente 
menite să pună capăt oricăror în
călcări sau abuzuri în folosirea te
renurilor agricole.

Pentru a spori eficiența măsurlor 
luate, s-au prevăzut sancțiuni cu a- 
menzi cuprinse între 5 000—50 000 
lei pentru unitățile economice și de 
500—10 000 lei pentru persoanele fi
zice care vor contraveni la normele 
privind apărarea, conservarea și fo
losirea terenurilor agricole de orice 
categorie.

Măsurile ’luate prin actele norma
tive mai sus citate, vor curma în 
mod definitiv abuzurile în folosința 
terenurilor agricole de toate catego
riile și vor redresa în mod rieînlîr- 
ziat această însemnată parte a avu
ției naționale.

Florin INDREA 
jurist

al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani

A

însemnări
ăe la cititori 
Firmă da — 
zarzavaturi ba

In orașul Vulcan funcțio
nează diierite unită/i comer
ciale. Unele dintre acestea, 
își păstrează de luni de zile 
doar lirma. Așa sînt umtă/ile 
nr. 11, 39 și 43 aparținind
C.L.F.-ului.

Consiliul popular al orașu
lui Vulcan, in cadrul I unei 
discuții cu șelul Centrului de 
legume și fructe, a arătat că 
redeschiderea acestor unilăti 

. este necesară intrucit celelal
te unilăti sînt în continițu a- 
glomerate. Deși a trecut o 
lună de zile de la aceste dis
cuții. din partea conducerii 
C.L.F. nu s-a luat nici o mă
sură. Redeschiderea acestor 
unilăti a rămas doar promisi
une. In prezent, pe lingă fap
tul că aceste unilăti nu con
tribuie cu nimic la imblinălă- 
tirea aprovizionării poputi[iei, 
ele sînt și generatoare de 
cheltuieli (chirie, amortisment 
pentru mobilier). Toate [aces
te cheltuieli sini suportate 
iară ca unitățile respective să 
funcționeze.

Mircea BORA 
inspector comercial 

a.

F.xistă in Aninoasa o libră
rie bine dotată, cu lot felul 
de căr/i. Dar acum, vara, li
brăria noastră a intrat in... 
concediu.

In vitrină se află un bilet 
(înclinat de oboseală) pe care 
scrie: Închis. Plecată în con
cediu. .

in acest timp, librăria stă 
Închisă, iar cei care vor să 
cumpere o carte sau un creion 
sînt nevoifi să se deplaseze 
pină la Petroșani. Cum pre
țul unui bilet de autobuz este 
de 3 lei, valoarea creionu
lui crește...

Locuitorii se 'întreabă, și pe 
bună dreptate, pină cind ?

Dragos DACIANU

Iarba grasă din poiană a dat o bogată recoltă de lin

Legume fierte în cîteva
Se întrevede o re\ oluție in 

bucătărie : pe viitor — și a- 
cest viitor nu pare să fie 
prea îndepărtat — nu se va 
mai găti cu : gaze sau electri
citate, ci numai cu microun
de. Este vorba de tuburi ac
ționate electronic, incorporate 
în soba de gătit, cu care mîn- 
cSrurile pot fi preparate cu o 
viteză încă nemaiîntîlnită. A- 
parate asemănătoare există de 
acum în mai multe mari res
taurante din S.U.A. Dar pînă 
acum costuli era atît de ridi
cat, îneît gătitul cu microun
de nu era rentabil pentru 
gospodăriile individuale.

Acum, cîtejva mari firme a- 
mericane, printre care „Ge
neral Electric" și „Radio Cor
poration of America" au con
struit o mașină de gătit, nu 
mult mai scumpă decît o ma

șină obișnuita cu gaz sau e- 
lectrică. Cu ajutorul micro
undelor se poate prepara în 
mai puțin de o jumătate de 
oră o friptură cîntărind 5 li
vre. Pentru a prepara cartof: 
în coaja e nevoie de mai pu
țin de 4 min. Un cîrnat este 
gata într-un minut. Multe șo
imi de legume se gătesc în 
cîteva secunde.

Totuși, nu toate problemele 
au fost rezolvate, căci micro
undele au în parte o com
portare proprie. Astfel este 
posibilă prepararea unui ou 
moale în cîteva secunde, dar, 
dacă vrem să preparăm ochiu
ri cu ajutorul undelor electro
nice, se ivesc mari dificultăți. 
Din cauze încă nestabilite, al
bușul rămîne complet neafec- 
lat de radiațiile undelor, și 
dacă, întîmplător, gălbenușul

secunde
este atins in timpul gătitului 
cu furculița se poate întîm- 
pla ca acesta să-i zboare bu
cătarului în fața. Fripturile, 
chiar dacă sînt gala preparate, 
la exterior au aspectul aproa
pe crud. De aceea se inten
ționează adăugarea unui corp 
încălzitor special, care să ru
menească exteriorul fripturii. 
In schimb, alimentele conge
late sau semipreparate, așa 
cum se' găsesc în supermaga- 
zine, pot fi foarte bine prepa
rate cu ajutorul microunde
lor.

Pentru a transforma iarba, 
finul sau paiele în albumină, 

comestibil de mare valoare, 
nu este neapărat necesară o 
vacă. Și bacteriile pot prelua 
această sarcină. O companie 
neozeelandeză a început con
strucția unei fabrici pe fluviul 
Waikato, în nordul Noii Ze- 
elande. Cu începere din anul 
1970, fabrica va produce albu
mină pe baza unui procedeu 
bacteriologic recent descope
rit de o echipă sub conduce
rea prof. G. H. Roper, de Ia 
un institut al Universității din 
sudul lui New South Wales 
(Australia). Procedeul a fost 
modificat pentru a fi adaptat 
necesităților industriale. Ca 
materii prime, în afară de ier
burile existente din belșug, se 
recurge chiar și la rumeguș și 
faină de pește.

Ca și al treilea stomac al 
unei vaci, bacteriile pot digera 
celuloza și, împreună cu făina 
do pește și lignina, pot sinte
tiza o albumină specifică a- 
cestui procedeu.

a
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danță cu interesele majore ale 
poporului nostru, cu înaltele 
obligații ce ne revin fată de viito
rul și de destinele tării. Sîntem con
vinși că militarii patriei noastre vor 
răspunde acestor eforturi printr-o 
muncă fără preget pentru ridicarea 
măiestriei lor militare, pentru întă
rirea tortei combative a întregii 
noastre armate. Este un adevăr in
contestabil că oricît de perfecționată 
ar fi tehnica, cel care hotărăște în 
ultima instanță victoria este omul, 
luptătorul conștient, pătruns de jus
tețea cauzei pe care o slujește, bi
ne pregătit, stăpîn pe tehnica mo
dernă, hotărît să facă totul pentru 
a obține victoria în luptă. (Vii aplauze). 
Avem un tineret minunat, care face 
în permanență dovada multiplelor 
sale calități, capacității de a se dă
rui, de a săvîrși fapte eroice, atît 
în munca de construcție socialistă, 
cit și în pregătirea pentru a servi 
cauzei poporului și apărării patriei.

Crearea consiliilor politice și a 
comitetelor de partid în armată au 
contribuit la ridicarea nivelului în
tregii munci politice din unitățile 
militare, la întărirea spiritului par
tinic. comunist, exercitînd o puter
nică înrîurire asupra tuturor latu
rilor activității ostășești, în dezvol
tarea conștiinței politice a militari
lor, în pregătirea lor de luptă. In 
întreaga lor activitate, organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
promoveze și în viitor, în rîndurile 
armatei, calitățile cultivate de pârtia, 
spiritul militant pentru realizarea po
liticii interne și externe a partidu
lui, fidelitatea față de cauza poporu
lui, a socialismului și a păcii, com- 
bativilate revoluționară.

Educată în spiritul patriotismului 
și al internaționalismului, armata 
Republicii Socialiste România dez
voltă colaborarea și prietenia cu ar
matele țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, ale tuturor 
statelor socialiste. (Aplauze).

Ca țară socialistă și ca membră 
a Tratatului de la Varșovia, Româ
nia socotește necesar să acorde o 
deosebită atentie înzestrării și pre
gătirii forțelor sale armate, pentru 
ca acestea să fie în orice moment 
gala să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții îndatoririle ce le revin. 
Noi pornim de la considerentul că 
tăspunderea și obligația pentru do
tarea, instruirea și educarea fiecă
rei armate naționale aparțin — și 
nu pot să nu aparțină — partidului 
și guvernului tării respective, care 
sînt investite de popor cu preroga
tivele conducerii generale a operei 
de făurire a noii orînduiri, cu sar
cina de a asigura bunul mers al în
tregii dezvoltări economice și so
ciale. (Aplauze). Preocupîndu-se 
cu perseverentă de întărirea și 
dezvoltarea armatei naționale, de 
creșterea potențialului ei de 
luptă, partidul își îndeplinește 
una din obligațiile sale supreme fa
tă de propriul popor și totodată se 
achită de o înaltă îndatorire inter
nationalists fată de cauza generală 
a socialismului, securității și păcii 
în lume. Cu cît fiecare armată na
țională este mai bine dotată, mal 
temeinic pregătită, mai devotată in
tereselor propriului său po'por, cu 
cît ea sprijină mai hotărît politica 
partidului, a statului socialist, cu 
atît este mai puternică forța între
gului sistem mondial socialist. (A- 
plauze).

Pentru capacitatea și nivelul pre
gătirii sale de luptă, fiecare armată 
răspunde în fata poporului tării sale, 
în fala conducerii de partid și de. 
stat; aceasta reprezintă un atribut 
esențial și inalienabil al suveranității 
naționale, o expresie necesară a func
țiilor statului socialist de apărare și 
consolidare a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului. Responsabilita
tea integrală a organelor de partid 
și de stat din fiecare tară pentru 
organizarea forțelor armate, pentru 
înzestrarea, instruirea și educarea 
lor, reprezintă chezășia întăririi ca
pacității de apărare a fiecărei țări 
socialiste și prin aceasta a puterii 
întregii comunități a țărilor socia
liste, creează premisele pentru dez
voltarea rodnică a colaborării lor 
militare.

Din aceasta rezultă cu toată cla
ritatea că comanda Forțelor Armate 
nu poate fi exercitată de nici un or
gan din afară; aceasta constituie un 
atribut suveran al conducerii parti
dului și statului nostru. (Aplauze).

Pornind de la principiile care stau 
la temelia raporturilor dintre sta
tele socialiste — ca state libere, 
suverane și egale în drepturi — tre
buie să așezăm această colaborare 
militară pe baze trainice, care să 
asigure conlucrarea eficientă a ar
matelor noastre, posibilitatea ca — 
la nevoie —- acțior.înd în comun, ele 
să dea riposta cuvenită oricărei a- 
gresiuni imperialiste. Cooperarea mi
litară a țărilor socialiste a fost și 
este îndreptată împotriva primejdiei 
agresiunii imperialiste din afară, 
pentru a zădărnici orice atac din 
partea forțelor imperialismului Ia a- 
dresa suveranității și integrității teri
toriale a statelor socialiste.

Nu poate exista nici o justificare 
pentru a admite în vreun fel folosi
rea forțelor armate pentru interven
ție în treburile interne ale vreunei 
țări membre a Tratatului de 
la .Varșovia. (Aplauze puternice). 
Rezolvarea problemelor interne a- 
parține exclusiv partidului și poporu
lui din fiecare țară, orice amestec 
nu poate decît să dăuneze cauzei 
socialismului, prieteniei și colaboră
rii dintre țările socialiste. Așa cum 
am mai arătat, armata noastră — 
fie că va exista sau nu Tratatul de 
la Varșovia — va dezvolta și pe 
viitor colaborarea și frăția de arme 

cu forțele armate ale statelor socia
liste și — în cazul unei agresiuni 
imperialiste — va lupta cu întreaga 
sa capacitate, umăr la umăr, cu ar
matele țărilor socialiste frățești. 
(Vii aplauze).

Acționînd în spiritul unei înalte 
răspunderi fată de cauza socialis
mului, dezvoltînd solidaritatea cu 
țările socialiste, România va fi și de 
acum înainte un detașament de nă
dejde și activ al socialismului, al 
puternicului front al forțelor antiim- 
perialiste, iubitoare de pace, al for
țelor progresului din întreaga lume. 
(Aplauze îndelungate).

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, ca la 
importantul eveniment de astăzi, ca
re are loc în preajma celei de-a 
24-a aniversări a eliberării noastre 
naționale — sărbătoare scumpă po
porului român — să adresez soldați- 
lor, subofițerilor, ofițerilor și gene
ralilor, întregii noastre armate, cal
de felicitări pentru activitatea rodni
că desfășurată, urarea de a obține 
noi realizări în ridicarea pregătirii 
lor de luptă și politice, în întărirea 
capacității de apărare a patriei 1 (A- 
plauze, urale).

Tovarăși,
Pentru militarii forțelor noastre 

armate constituie un izvor nesecat 
de energie și un puternic imbold în 
îndeplinirea îndatoririlor ostășești 
abnegația și fermitatea cu care po
porul român înfăptuiește programul 
de dezvoltare multilaterală, econo
mică și socială a țării, elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului.

La baza acestui program se află 
industrializarea socialistă — calea 
sigură și indispensabilă a folosirii 
eficiente a resurselor naturale și de 
muncă, a întăririi independentei 
naționale, a participării mai active 
a României la circuitul mondial de 
valori materiale. Numai făurind o 
puternică industrie-națională, pe mă
sura nevoilor de înzestrare tehnică 
a întregii economii, de dezvoltare 
a colaborării internaționale și în stare 
să țină pasul cu furtunoasa dezvol
tare contemporană a forțelor de pro
ducție, vom putea asigura temelia 
materială trainică a noii o- 
rînduiri, înaintarea Tapidă a pa
triei pe drumul civilizației, re
ducerea decalajului care ne des
parte încă de statele avansate 
din punct de vedere economic, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului 
nostru, telul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român. (A- 
plauze însuflețite).

După cum este știut sarcinile în 
domeniul industriei se îndeplinesc cu 
succes. In prezent o caracteristică 
deosebit de importantă a procesului 
de industrializare este accentuarea 
rolului factorilor calitativi, realizarea 
unor ritmuri înalte de creștere în 
condițiile organizării mai bune a 
producției, ale ridicării mai intense 
a productivității muncii, ale redu
cerii costurilor și sporirii -rentabi
lității. Toate acestea demonstrează 
justefea măsurilor adoptate de partid 
pentru utilizarea marilor rezerve de 
care dispun întreprinderile noastre, 
pentru creșterea eficientei — cerin
ță principală a îmbunătățirii între
gii activități economice.

La obținerea marilor succese ob
ținute de poporul nostru o contri
buție deosebită aduc muncitorii, teh
nicienii și inginerii din București — 
principalul centru industrial al tării 
— care prin munca lor rodnică asi
gură circa o cincime din producția 
noastră industrială, avînd un rol e- 
sential în opera de industrializare 
socialistă, de ridicare a întregii eco
nomii naționale. Doresc, cu acest 
prilej, să le adresez calde felicitări 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și a 
guvernului și să urez tuturor oame
nilor muncii din capitala patriei 
noastre noi și noi succese în pro
movarea progresului tehnic și per
fectionarea producției, în îndeplini
rea sarcinilor de mare răspundere 
care le revin în realizarea cincina
lului. (Aplauze).

Acordînd toată atenția dezvoltării 
industriei, partidul se preocupă, tot
odată. stăruitor de modernizarea a- 
griculturii noastre socialiste, de pu
nerea în valoare a marilor sale re
zerve. Anul acesta s-a verificat, 
încă o dată, în practică, superiorita
tea agriculturii socialiste. Cu toată 
seceta care s-a abătut în primăvara 
acestui an asupra celei mai mari 
părți a țării, ca urmare a măsurilor 
luate sînt create condiții pentru a 
avea o recoltă care să asigure o 
bună aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare, precum și 
a industriei cu materiile prime agri
cole necesare. In aceste rezultate se 
întruchipează eforturile susținute și 
priceperea țărănimii noastre co
operatiste, ale lucrătorilor din
unitățile agricole de slat, ale
tuturor oamenilor muncii din a- 
gricultură, care au răspuns cu 
însuflețire la chemarea partidului și 
guvernului de a. face totul pentru 
a asigura producții agricole ridica
te, spre a nu fi cu nimic prejudi
ciat programul de dezvoltare econo
mică a țarii și de sporire a nivelu
lui de trai.

In politica sa, partidul pornește 
de la faptul că, așa cum arată ex
periența istorică, o societate avan
sată, cu atît mai mult orînduirea so
cialistă, chemată să asigure înflo
rirea multilaterală a personalității u- 
mane, nu poate fi concepută fără o 
puternică dezvoltare a științei, cul
turii, învățămîntului.

Un domeniu esențial al progra
mului partidului nostru de construc
ție a societății socialiste este ridi
carea nivelului general de cultură 

al poporului, pregătirea cadrelor ne
cesare dezvoltării, pe baze moder
ne, a activității economice și socia
le, creșterea aportului științei româ
nești la solutionarea sarcinilor con
strucției socialiste și afirmarea ei 
tot mai puternic pe plan internațio
nal.

O contribuție valoroasă la reali
zarea acestor obiective ale politicii 
partidului aduc oamenii de știință 
și cultură din capitala tării, care, 
prin activitatea lor în insti
tuțiile de învățămînt, cercetare 
științifică, artă și cultură, adaugă 
noi și noi valori la patrimoniul spi
ritual al patriei. Partidul și poporul 
prețuiesc în mod deosebit munca 
însuflețită, pătrunsă de pasiune și 
dăruire patriotică, pe care o desfă
șoară cadrele didactice, savantii și 
cercetătorii, oamenii de cultură și 
de artă din București, întreaga noas
tră intelectualitate și sînt încredin
țate că și pe viitor ei vor fi la înăl
țimea cerințelor operei de edificare 
socialistă a României, vor fi întotdea
una alături de popor, vor înfăptui 
neabătut politica partidului și gu
vernului patriei noastre. (Aplauze 
puternice).

Realizările în creșterea producției 
industriale și agricole, în dezvolta
rea vieții social-culturale se răsfrîng 
pozitiv asupra nivelului de trai al 
întregului popor, lărgind posibilită
țile statului nostru socialist de spo
rire a veniturilor reale ale popu
lației. O expresie grăitoare a grijii 
partidului pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viată ale maselor de oa
meni ai muncii o constituie măsu
rile adoptate în vederea dezvoltării 
și diversificării construcției de lo
cuințe. Ca urmare a acestor măsuri, 
în viitorii doi ani, în București se 
vor construi aproape 55 000 aparta
mente, adică cu 23 000 apartamente 
mai mult decît se prevăzuse în pla
nul cincinal. Revine Comitetului de 
partid și Consiliului popular munici
pal, unităților de construcții să acțio
neze cu toată hotărîrea, să depună 
toate străduințele pentru a îndeplini 
în bune conditiuni acest program, 
contribuind la rezolvarea într-un 
termen mai scurt a uneia din cele 
mai importante probleme nentru -ri
dicarea nivelului de trai al poporu
lui.

Urmărind cu consecventă ridica
rea sistematică a bunăstării poporu
lui, partidul nostru pornește atît de 
la interesele prezente ale societății, 
cît și de la cerințele obiective ale 
progresului ei continuu spre noi 
trepte de civilizație, de la necesita
tea asigurării acumulărilor pentru 
dezvoltarea neîntreruptă a bazei ma
teriale a societății socialiste și co
muniste. Știm că este necesar să 
învingem încă multe greutăți; mai 
avem multe de făcut pentru a asi
gura satisfacerea tuturor cerințelor 
materiale și spirituale ale oamenilor 
muncii în continuă creștere, că va 
trebui să facem încă fată unor pri
vațiuni. Partidul arată deschis mase
lor că pentru a realiza un nivel de 
trai ridicat poporului nostru, este ne
cesar să dezvoltăm puternic indus
tria, agricultura, întreaga economie 
națională. După cum dovedește ex
periența țărilor avansate, propria 
noastră experiență, aceasta este sin
gura cale viabilă, pentru a așeza 
temelii trainice bunăstării de astăzi, 
viitorului fericit al poporului, al pa
triei noastre. (Aplauze).

Sîntem la mijlocul actualului plan 
cincinal. Există toate condițiile și 
premisele pentru a îndeplini și de
păși sarcinile pe întregul cincinal, 
pentru a realiza un nou și impor
tant pas înainte pe drumul progre
sului. Sînt semnificative în această 
privință rezultatele bune obținute 
pînă acum. Dar și mai important și 
mai semnificativ este avîntul crea
tor ce caracterizează dezvoltarea 
actuală a tării, activitatea neobosită 
a clasei muncitoare, care-și dove
dește tot mai mult rolul de clasă 
conducătoare a societății, munca în
suflețită a țărănimii, a intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire Ide naționalitate, lupta 
lor unită, sub iconducerea Partidului 
Comunist pentru înflorirea patriei 
noastre, România socialistă. (Vii a- 
plauze).

Desigur, înfăptuirea grandioaseloi 
sarcini pe care le ridică actuala e- 
tapa de dezvoltare a țării va nece
sita în continuare ample eforturi din 
partea întregului popor, eliminarea 
neajunsurilor care împiedică deplina 
valorificare a resurselor și poten
țialului de care dispunem, perfec
tionarea multilaterală a vieții eco
nomice și sociale.

Partidul nostru a subliniat în re
petate rînduri că făurirea noii o- 
rînduiri, ca operă deosebit de com
plexă, impune o preocupare perse
verentă pentru îmbunătățirea forme
lor și metodelor de organizare și 
conducere a vieții sociale, pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, 
pentru crearea condițiilor ca masele 
să participe în mod efectiv la stabi
lirea și înfăptuirea politicii tării, la 
solutionarea tuturor problemelor e- 
scnțiale ale progresului patriei noas
tre. Acesta este sensul principal al 
hotărîrilor Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale, al în
tregii activități pe care o desfășoară 
partidul nostru. Noi pornim de la 
faptul că puterea clasei muncitoa
re în alianță cu țărănimea, intelec
tualitatea, cu toți oamenii mun
cii înseamnă participarea ac
tivă a acestora la elabo
rarea tuturor măsurilor, înseamnă 
că nimic nu se poate hotărî și face 
în tara aceasta fără asentimentul 
clasei muncitoare, a țărănimii, a in

telectualității; numai pe această cale 
se poate asigura făurirea de către 
poporul nostru în mod conștient a 
socialismului și comunismului. (A- 
plauze).

Noi considerăm că rolul partidului 
comunist de organizator și condu
cător al operei de făurire și desă- 
vîrșire a noii orînduiri constă toc
mai în asigurarea perfecționării con
tinue a vieții economice și sociale, 
în dezvăluirea la timp a lipsuri
lor și adoptarea măsurilor de 
îndreptare a lor, în realizarea sin
tezei organice dintre legile qeneral- 
valabile ale construcției socialiste și 
realitățile concrete istorice sociale, 
economice ale tării, în asigurarea 
participării active a maselor largi 
populare la întreaga viață economi
că, socială a țării. (Aplauze).

Amplul program de măsuri elabo
rat de partidul nostru pentru îmbu
nătățirea organizării planificării și 
conducerii activității economice, so
ciale și de stat, lărgirea democrației 
socialiste, afirmarea mai consecven
tă a principiilor socialiste în dome
niul repartiției și în alte domenii 
ale raporturilor sociale, s-a dovedit 
un puternic fervent al inițiativei și 
energiilor creatoare ale poporului 
nostru, au imprimat un puternic di
namism în toate domeniile de acti
vitate socială. In înfăptuirea aces
tui program, oamenii muncii 
văd hotărîrea nestrămutată a 
partidului de a pune mai bine 
în valoare avantajele noii orînduiri, 
de a promova în întreaga societate 
înaltele ei principii de justiție și e- 
chitate socială, de a construi socia
lismul în deplină concordantă cu 
năzuințele vitale ale poporului, de a 
asigura condițiile ca toate hotărîrile 
și măsurile privind dezvoltarea pa
triei să exprime voința lui suverană.

Aprobarea unanimă cu care po
porul a întîmpinat acest program 
constituie cea mai convingătoare 
dovadă că mergem pe un drum bun. 
Urrnînd neabătut acest drum, parti
dul își întărește continuu legăturile 
cu măselei rolul său de forță poli
tică conducătoare a întregii socie
tăți se manifestă ca o forță activă 
în stare să asigure progresul perma
nent al națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze îndelungate).

Sîntem încredințați că organizația 
de partid din București — cea mai 
mare organizație a partidului nos
tru — va înfăptui, și de-acum îna
inte, cu fermitate politica elaborată 
de partid, își va îmbunătăți continuu 
activitatea și legăturile cu masele 
de oameni ai muncii, va depune e- 
forturi și mai stăruitoare pentru a 
asigura înfăptuirea neabătută a ma
rilor sarcini ce-i revin din programul 
stabilit de Congresul al IX-lea al 
Partidului.

Poporul român acordă întreaga sa 
încredere partidului nostru comunist 
în îndeplinirea nobilei sale misiuni 
de a-1 conduce cu succes pe drumul 
construcției socialiste, al progresului 
și civilizației, și fără îndoială că 
organele și organizațiile de partid, 
toti comuniștii, partidul nostru vor 
ști să fie la înălțimea încrederii po
porului. Nimic nu va abate partidul 
nostru de la hotărîrea lui de a sluji 
cu credință poporul român, aspirațiile 
sale vitale, interesele generale ale 
socialismului, de a face totul pentru 
asigurarea triumfului deplin al noii 
orînduiri pe pămîntul României, pen
tru construirea’ comunismului. (A- 
planze puternice).

Dragi tovarăși,

Trăim într-o epocă de adînci 
transformări sociale, cînd mase de 
milioane de oameni de pe întreg glo
bul se ridică la creație istorică con
știentă, cînd popoarele și națiunile 
își afirmă viguros dreptul de a se 
dezvolta independent, de a hotărî 
singure asupra căilor de progres, 
în concordantă cu interesele și as
pirațiile lor, cu tradițiile lor isto
rice. Orînduirea socialistă își de
monstrează tot mai evident uriașa 
sa superioritate, capacitatea de a a- 
sigura dezvoltarea rapidă a socie
tății, înflorirea fiecărei națiuni — sti- 
mulînd lupta popoarelor pentru eli
berare națională, pentru progres so
cial. Pe ruinele imperiilor coloniale 
au apărut zeci de state noi, care au 
pășit pe calea afirmării personali
tății lor proprii în lumea’contempo
rană.

In aceste condiții, principiile in
dependenței și suveranității naționa
le, ale egalității în drepturi a tu
turor popoarelor, neamestecului în 
treburile interne se impun lot mai 
mult in relațiile dintre state, ca o 
premisă fundamentală a bunei înțe
legeri și cooperări internaționale, 
a asigurării păcii mondiale. (Aplauze 
îndelungate).

Istoria stă mărturie că subjugarea 
unor popoare de către imperialism 
nu a putut fi decît vremelnică, nu a 
putut infringe voința de libertate a 
națiunilor. Pretutindeni, cei mai buni 
Iii ai popoarelor nu au încetat nici 
un moment lupta împotriva asupri
torilor, au menținut veșnic vie do
rința de neatîrnare, de a scutura ju
gul străin.

Poporul nostru, care în decursul 
întregii sale existențe a luptat cu 
dîrzenie și neînfricare pentru drep
tul său sacru de a-și hotărî singur 
destinele, este profund atașat cau
zei libertății și independenței, pri
vește cu adîncă simpatie și solida
ritate lupta popoarelor împotriva do
minației imperialiste, pentru cuce
rirea și consolidarea independenței 
lor naționale. (Aplauze puternice).

Imperialismul, deși dispune de o 
considerabilă foiță militară — și nu 

se dă în lături de la folosirea ei 
pentru reprimarea luptei popoarelor 
— nu a fost și nu este în stare să 
frîneze procesul ireversibil de des
trămare a sistemului colonial și de 
formare a noilor state independente, 
mersul înainte al societății; interven
țiile și presiunile militare de orice 
fel, amestecul în treburile interne 
nu fac decît să agraveze stările de 
lucruri din țările respective, să ge
nereze noi focare de tensiune și con
flicte, primejdii grave la adresa pă
cii. Aceste acțiuni stîrnesc puterni
ca împotrivire și dezaprobarea ma
selor populare, a cercurilor largi 
ale opiniei publice, duc inevitabil la 
izolarea promotorilor for pe arena 
internațională.

Impasul în care au ajuns agreso
rii americani în Vietnam — cu tot 
potențialul militar uriaș pe care l-au 
pus în mișcare în războiul lor agre
siv — arată încă o dată că un po
por care luptă pentru drepturile sale 
și pentru libertatea patriei nu poate 
fi îngenunchiat. (Aplauze). Intere
sele vitale ale păcii și securității 
popoarelor cer încetarea definitivă 
a bombardamentelor americane 
asupra Republicii Democrate Viet
nam, oprirea agresiunii State
lor Unite ale Americii, cer ca 
poporul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve propriile probleme fără nici 
un amestec străin. România a primi* 
cu satisfacție începerea tratativelor 
de la Paris dintre Statele Unite ale 
Americii și Republica Democrată 
Vietnam. Ne exprimăm speranța că 
pînă la urmă glasul rațiunii va tri
umfa, că aceste tratative se vor în
cheia cu succes, potrivit cerințelor 
păcii internaționale, năzuințelor o- 
piniei publice iubitoare de pace din 
întreaga lume.

Partidul și guvernul, întregul nos
tru popor își reafirmă deplina lor 
solidaritate cu eroicul popor viet
namez, care-și apără cu abnegație 
independenta și ființa națională, îm
potriva agresiunii imperialiste și îi u- 
rează din toată inima succes în lupta 
sa dreaptă. (Aplauze însuflețite).

In lumea de azi, responsabilitatea 
pentru asigurarea păcii mondiale re
vine tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor economic, 
militar, demografic; toate popoarele 
sînt profund interesate în crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea și 
progresul lor nestînjenit. Numeroa
se țări mijlocii și mici se ridică îm
potriva subordonării economice și 
politice fată de puterile imperialis
te, a tendințelor hegemoniste și a- 
nexioniste, pentru o reală egalitate 
în drepturi a tuturor statelor. Viata 
arată cît de anacronice au devenit 
încercările de a perpetua vechile 
practici de a decide soarta unor po
poare și a unor țări în marile ca
pitale ale lumii, de a nesocoti șl 
disprețui voința suverană a acestora. 
Tot mai conștiente de rolul lor cres- 
cînd, țările mici și mijlocii își afir
mă prin numeroase inițiative con
structive capacitatea lor de a con
tribui activ la realizarea securității 
internaționale —, aceasta reprezen- 
lînd o caracteristică importantă a 
vieții contemporane, o cale princi
pală pentru participarea tuturor po
poarelor la făurirea păcii în lume. 
(Aplauze).

După cum știți, în centrul activi
tății internaționale a partidului și 
statului nostru stau prietenia, alian
ța și colaborarea cu toate țările so
cialiste. .

România acordă, do asemenea, în
treaga atenție lărgirii colaborării si 
cooperării pe diferite planuri cu 
toate țările, fără deosebire de orîn- 
duire socială și politică, pornind de 
la premisa că intensificarea circuitu
lui de valori materiale și culturale 
este o condiție indispensabilă a pro
gresului în lumea contemporană.

Partidul și guvernul nostru mili
tează neabătut pentru crearea unui 
climat sănătos în relațiile dintre sta
te, pentru pace și securitate. Avem 
convingerea că un astfel de climat 
poate fi instaurat numai dacă vor 
fi eliminate din viata internațională, 
pas cu pas, focarele de încordare, 
dacă se va acționa cu perseverentă 
pentru apropiere și colaborare con
structivă a tuturor țărilor.

Considerăm că este în interesul po
poarelor din Orientul Apropiat și al 
păcii generale ca țările din această 
zonă să pună capăt stării de ten
siune ce se menține, să fie retrase 
trupele israeliene din teritoriile ocu
pate, să rezolve diferendele lor asi- 
gurînd dreptul la existență al fie
cărui stal din această parte a lu
mii, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.U. din toamna 
anului trecut. -

Ca tară europeana, România dă o 
deosebită atentie și militează cu 
perseverentă pentru realizarea secu
rității pe continentul nostru — vă- 
zînd în aceasta un factor esențial 
al stabilității și păcii mondiale. E- 
volutia evenimentelor relevă exis
tenta unor posibilități favorabile 
pentru înfăptuirea acestui deziderat, 
confirmă realismul propunerilor ela
borate în acest domeniu de țările 
socialiste — propuneri cuprinse în 
Declarația adoptată acum doi ani la 
Consfătuirea de ’ la București.

Pentru asigurarea păcii în Europa 
și în lume, un pas important pe 
drumul înlăturării treptate a surse
lor de încordare l-ar constitui desfi
ințarea blocurilor militare. Anii care 
ari trecut au demonstrat din plin, 
prin numeroase fapte, că pactul 
N.A.T.O., creat cu scopuri imperia
liste, ca instrument de agresiune și 
dominație asupra altor popoare, ac
ționează ca o frînă în calea destin
derii internaționale. După cum se 

știe, ca răspuns ’ la crearea pactu
lui N.A.T.O. și la includerea în a- 
ceastă alianță agresivă a Republicii 
Federale a Germaniei, a luat naște
re Tratatul de la Varșovia. Dar a- 
ceastă organizație militară, concepu
tă ca o barieră în calea tendințe
lor agresive aie N.A.T.O., n-a fost 
creată pentru veșnicie. Așa cum se 
arată în Tratatul care i-a dat naș
tere, ea are o existență temporară, 
pînă la crearea unui sistem de secu
ritate europeană. Tbcmai de aceea 
țările socialiste au subliniat în mod 
repetat că sînt gata pentru lichida
rea concomitentă a alianței nord- 
atlantice și a Tratatului de la Var
șovia.

O importantă premisă pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre țările eu
ropene este lichidarea bazelor mili
tare străine de pe teritoriile altor 
state, retragerea tuturor trupelor 
străine în limitele granițelor lor na
ționale.

In rezolvarea problemelor securi
tății europene trebuie să se porneas
că de la realitățile istorice statorni
cite pe continentul nostru, de la e- 
xistența celor două state germane 
— Republica Democrată Germană, 
stat socialist prieten, și Republica 
Federală a Germaniei —, de la re
cunoașterea și respectarea inviola
bilității granițelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial, inclusiv 
a frontierei Oder-Neisse. Conside
răm că realizarea recentelor propu
neri ale Republicii Democrate Ger
mane privind normalizarea relațiilor 
între cele două state germane pe 
baza egalității lor depline în drep
turi, încheierea unui acord de nefo- 
losire a forței în raporturile dintre 
aceste state, inițierea de tratative 
cu guvernul Republicii Democrate 
Germane și guvernul Republicii Fe
derale a Germaniei în vederea ajun
gerii treptate la relații diplomatice 
normale cu aceste țări, precum și 
primirea lor în Organizația Națiu
nilor Unite ar duce la întărirea cli
matului de securitate pe continentul 
nostru și în lume.

Desigur, înfăptuirea securității eu
ropene nu se poate realiza de la 
sine, ci necesită eforturi perseveren
te, acțiuni hotărîte în direcția dez
voltării relațiilor intereuropene, a 
îmbunătățirii climatului politic. Nu
mai în măsura în care fiecare stat 
european va fi sigur că independen
ta și integritatea sa teritorială nu-i 
sînt amenințate, numai în măsura 
în care fiecare popor va fi convins 
că-și poate alege nestingherit calea 
de dezvoltare, se va crea o bază trai
nică pentru securitatea întregului 
continent. Considerăm că în actuala 
situație trebuie făcut totul pentru a 
mobiliza forțele progresiste, opinia 
publică iubitoare de pace din țările 
continentului nostru, spre găsirea 
celor mai bune căi de realizare a se
curității europene, corespunzător in
tereselor tuturor statelor și popoare
lor. Poporul român, guvernul nostru 
vor face totul pentru a-și aduce con- ■ 
tribuția activă la înfăptuirea acestui 
deziderat. (Aplauze îndelungate).

In viața politică contemporană se 
impune tot mai pregnant rolul țări
lor socialiste, al partidelor comu
niste și muncitorești, al forțelor de
mocratice, antiimperialiste. Ținînd 
seama de uriașa diversitate a con
dițiilor economice, sociale, naționale 
în care acționează partidele comu
niste și muncitorești, succesul po
liticii lor este determinat în cel mai 
înalt grad de capacitatea fiecăruia 
de a aplica în mod creator legile 
general-valabile ale revoluției și ale 
construcției socialiste la specificul 
tării respective. Cu cît fiecare partid 
exprimă mai fidel cerințele progre
sului tării, cu atît cresc prestigiul 
și rolul său conducător în societa
te, adeziunea poporului Ia politica 
lui, cu atît mai trainice sînt teme
liile construcției socialiste în lume 
cu atît crește prestigiul socialismu
lui. (Aplauze).

Respectarea independenței fiecărui 
partid, neamestecul în treburile in
terne constituie o condiție funda
mentală pentru clădirea unor relații 
de egalitate și încredere reciprocă 
intre partidele comuniste și munci
torești și între țările socialiste, pen
tru consolidarea unității lor și, tot
odată, o cerință vitală a întăririi ro
lului conducător al fiecărui partid 
în p.ropria-i țară.

După părerea noastră, trebuid să 
se facă totul spre a se pune capăt 
stării de încordare din mișcarea co
munistă și muncitorească, evitîndu- 
se orice pas care ar putea adăuga 
noi elemente de înrăutățire a rapor
turilor dintre partidele comuniste și 
dintre țările socialiste. Deosebirile 
de păreri și divergentele care apar 
între diferite partide pot fi rezolvate 
nu prin invective și etichetări,-, ci 
prin tratative directe, purtate în spi
rit tovărășesc, constructiv, între

Stîlpi hidraulici 

în producție de 

serie Ia U.tt.U.M.P.

La Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani se va tre
ce în curînd la fabricarea în 
serie a unei însemnate canti
tăți de stîlpi hidraulici pen
tru armarea abatajelor fronta
le în minele din Valea Jiului, 
întregul flux tehnologic se va 
desfășura conform proiectului 
întocmit de un colectiv de in
gineri din cadrul C.C.V.J. și 
l.'.R.U.M.P. 

partidele respective, între conduce
rile lor.

Numai în măsura în care se va 
merge pe drumul discutării tovără
șești, manifestîndu-se deplină încre
dere în fiecare partid, în conduce
rea fiecărui partid, se vor crea con
diții pentru întărirea unității de ne
clintit a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Noi avem 
deplina convingere că aceasta se va 
realiza. (Aplauze puternice). Așa 
cum au arătat-o recentele acorduri 
la care s-a ajuns Ia Ciorna și Bra
tislava, în urma înlîlnirilor dintre 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, Partidul Comunist din Ceho
slovacia și alte partide comuniste 
atunci cînd se merge pe calea dis
cuțiilor, cu răbdare și înțelegere re
ciprocă, cu respect fată de pozițiile 
și interesele fiecăreia dintre părți, 
se poate ajunge la rezultate poziti
ve, Ia îmbunătățirea atmosferei și 
a raporturilor dintre partide și din
tre țări.

Solidaritatea partidelor comuniste 
și muncitorești izvorăște din nece
sitatea obiectivă a unirii forțelor 
lor în luptă împotriva dușmanului 
comun — imperialismul, pentru rea
lizarea scopurilor comune care le 
unesc, sub stindardul învățăturii a- 
totbiruitoare marxist-leninistc. O 
manifestare pregnantă a acestei so
lidarități o constituie exprimarea în
crederii în fiecare partid, în capa
citatea sa de a rezolva problemele 
ridicate de progresul societății din 
propria-i tară.

Călăuzindu-se consecvent după a- 
ceste principii, partidul nostru și-a 
exprimat de la început deplina sa 
simpatie față de activitatea depusă 
de Partidul Comunist din Cehoslova
cia și conducerea acestuia pentru 
perfectionarea vieții sociale și de 
stat, și-a manifestat încrederea că 
popoarele ceh și slovac — care prin 
lupte grele și-au cucerit indepen
denta și au făcut din socialism telul 
suprem al activității lor creatoare — 
vor consolida și dezvolta realizările 
revoluționare obținute, în intejresul 
patriei lor, al întăririi forțelor so
cialismului în lume.

După cum se știe, în zilele urmă
toare, o delegație de partid și de 
stat a tării noastre va face o vizită 
prietenească în Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Această vizită va con
stitui un prilej pentru a exprima 
încă o dală încrederea poporului ro
mân și a partidului nostru comunist 
în capacitatea popoarelor Cehoslova
ciei și a Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a conducerii lor de a asigura 
succesul operei de edificare a socia
lismului, în conformitate cu năzuin
țele lor vitale. (Aplauze puternice). 
Sîntem încredințați că vizita ce o 
vom face, convorbirile pe care le 
vom avea cu conducătorii Ceho
slovaciei, noul tratat de prietenie și 
alianță pe care-1 vom semna , vor 
duce la întărirea prieteniei româno- 
cehoslovace, la strîngerea colaboră
rii și legăturilor frățești tradiționale 
dintre partidele și popoarele npas- 
tre și vor contribui la cauza unității 
tarilor socialiste, la cauza păcii în 
lume. (Vii aplauze).

Pornind de la răspunderea sa fată 
de popor, fată de cauza socialismu
lui de la solidaritatea internaționa
lă, partidul nostru își va aduce și 
în viitor întreaga sa contribuție la 
întărirea unității tarilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor, antiimperialiste, Ia 
dezvoltarea colaborării lor în lupta 
pentru triumful cauzei păcii și pro
gresului social.

Dragi tovarăși,
In încheiere doresc să relev încă 

o dată deplina satisfacție a Comi
tetului Central și a guvernului pen
tru fermitatea cu care oamenii mun
cii din Capitala patriei noastre, în
tregul popor, militarii forțelor noas
tre armate înfăptuiesc politica internă 
și externă a partidului și statului, 
care corespunde pe deplin interese
lor vitale ale națiunii noastre. (A- 
plauze puternice, urale).

Avem convingerea că, dînd viață 
acestei politici, oamenii muncii din 
Capitală, poporul nostru, vor realiza 
neabătut sarcinile ce le revin în în
făptuirea politicii trasate de Con
gresul al IX-lea, vor adăuga noi și 
noi victorii în construcția socialistă, 
pe-' calea civilizației, a socialismului 
și comunismului.

Avem deplina convingere că ofi
țerii, subofițerii, soldații armatei 
noastre vor ridica continuu pregăti
rea lor de luptă și politică, vor fi 
totdeauna gata să răspundă la che
marea partidului și guvernului, își 
vor face datoria în fața poporului și 
patriei noastre.

Vă urez din toată -inima, tuturor, 
noi și noi succese în activitatea 
dumneavoastră, multe sănătate' și fe
ricire 1 (Aplauze puternice, răsună 
îndelung, urale).

Locomotive 
în subteranele 
minei Dîlja

In această lună, mina Dîlja 
a fost înzestrată cu trei loco
motive Diesel noi. Una a fost 
plasată la sectorul I al exploa
tării facilitînd un transport ra
țional al producției și aprovi
zionarea corespunzătoare a a- 
batajelor cu material lemnos. 
Altă locomotivă a fost repar
tizată la sectorul II pentru a 
deservi brigăzile de pregătire 
a stratului 5.

O a treia locomotivă Diesel 
este pregătită pentru a fi co- 
borîtă peste 3—4 zile la ori
zontul 480 al minei, la secto
rul I.
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în pri-

mai
sau

oră — 
de trei 
prezen-

Același deputat a declarat 
oficialitățile guvernamenta- 
intenționează să-l transfere 
Quadros în insula Fernan- 
de Noronha pentru a-l îm-

Uniunii luptătorilor 
din Cehoslovacia, 
uităm, se spune în 
în declarație, că

pentru dezvoltare 
se amplifică.

★
14 (Aqerpres). —

„CINEMATOGRA-
TELEVI-

NUMEROASE ARTICOLE CONSACRATE
PRIETENIEI CEHOSLOVACO-ROMÂNE

PRAGA 14. — Coresponden
tul Aqerpres, Eugen lonescu, 
transmite: Presa cehoslovacă 
publică numeroase articole 
consacrate prieteniei dintre 
R.S. Cehoslovacă și Republica 
Socialistă România. Miercuri, 
ziarul „Rude Pravo” a publi
cat un amplu articol intitulat 
„Tradițiile de prietenie ceho
slovace — română", în care 
se arată că prietenia între 
popoare se cunoaște și se ma
nifestă de obicei în momentele 
vitale qrele. Dacă acest lucru 
are o valabilitate qenerală, tot 
astfel au stat lucrurile și în 
decursul relațiilor cehoslovaco- 
române. Cunoaștem, scrie ar
ticolul, o mulțime de mărturii 
care atestă existenta unei 
strinse colaborări cehoslovaco- 
române în trecut, în epoca ma
rilor lupte, atît într-o parte 
cît și în cealaltă, pentru liber
tate națională, politică și so
cială. După ce evocă pe larg 
numeroase exemple cu privire 
la sprijinul pe care și le-au 
dat reciproc popoarele român, 
ceh și slovac în momentele cele 
mai importante ale istoriei lor, 
autorul articolului evocă cola
borarea cehoslovaco-română în 
secolul al XX-lea, participa
rea ostașilor români la elibe
rarea Cehoslovaciei.

„Sprijinul acordat în ultime
le luni de politica externă a 
României a avut pentru noi o 
mare însemnătate, 
ideile ei au fără 
forță inspiratoare și 
scrie J. Smutny în

medelske Noviny". Exemplul 
României, scrie autorul, ara
tă cum și o țară mică • poate 
să joace un rol important în 
politica internațională și în 
relațiile internaționale. Acest 
exemplu își are atracția sa și 
pentru Cehoslovacia, și evi
dent nu numai pentru Ceho
slovacia. Prin toate acestea 
importanța politicii externe a 
României 
in Europa

PRAGA
„Membrii cehi și slovaci ai 

rezistenței salută sincer și cu 
cordialitate deleqația de partid 
și guvernamentală română, în 
frunte cu Nicolae Ceaușescu, 
secretar qeneral al C.C. al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia", se spune în Declarația,

dată publicității la 14 august 
de C.C. al 
antifasciști

„Noi nu 
continuare
în anul hotărîtor 1938 poporul 
român a fost qata să acorde 
ajutor militar Cehoslovaciei 
împotriva agresiunii naziste”.

Autorii declarației relevă că 
s-au intilnil cu ostașii români 
în luptele de eliberare a Re
publicii Cehoslovace, cînd a- 
cești ostași luptau alături de 
Armata sovietică și de Corpul 
do armată cehoslovac, împo
triva trupelor liitleriste. Pe 
teritoriul R.S. Cehoslovace au 
căzut în aceste lupte 
13.000 de militari români, 
mintele acestor militari 
îngrijite de cetățenii 
slovaci cu respect, ca o 
a relațiilor frățești, 
prin sinqele vărsat în

peste 
Mor- 

sî-nt 
ceho-

dovadă 
întărite 
comun.

PRAGA. Încheierea lucrări
lor Congresului slaviștilor

Unele din 
îndoială o 
atractivă", 

ziarul „Ze-
...................... i

Situația 
din 
Nigeria

LAGOS 14 (Agerpres). —
După un calm relativ, 

cînd păreau să predomine 
speranțele într-o soluționare 
politică și deci pașnică a 

guver- 
să 

capăt acestui război
13 

cucerind, printr-o o- 
ultimele 

a-

Praga 14. — Corespondentul Agerpre^s, E. lonescu, 
transmite : La Praga s-au încheiat lucrările celei de-a 
6-a ediții a Conqresului internațional al slaviștilor la 
care au participat peste 1.800 de oameni de știință 
din Cehoslovacia și de peste hotare.

Din țara noastră, la conqres au participat acade
micienii Emil Petrovici, președintele Asociației Sla
viștilor, prorector al Unversității din Cluj, și Alexan
dru Rosetti, directorul Centrului de cercetări fone
tice și dialectale al Academiei, membri ai Comitetu
lui internațional al slaviștilor.

Cu ocazia festivității de închidere a congresului, 
F. Șorm, președintele Academiei Cehoslovace de 
Științe, a înmînat distincții unor savanți din diferite 
țări. Academicianul român Emil Petrovici a fost dis
tins cu medalia onorifică de arqint „Josef Dobrov- 
sky”.

conflictului nigerian, 
nul federal s-a hotărît 
pună 
care durează de peste 
luni.
fensivă qenerală, 
fortărețe biafreze, scrie 
qenția A.P. Rapoarte necon
firmate încă, menționează că 
unitățile trupelor au pără
sit Port Harcourtul, 
dreptîndu-se spre Aba, 
timul mare oraș rămas 
mîna forțelor biafreze.

La Viena s-a deschis: Conferința O.N.U, 
pentru explorarea și folosirea în 
scopuri pașnice a spafiu’ui cosmic

VIENA 14. Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu. trans
mite: Miercuri s-a deschis la 
Viena Conferința Organizației 
Națiunilor Unite pentru ex
plorarea și folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului cosmic. La 
actuala sesiune participă de
legați din 70 de țări. Sînt pre
zente personalități din dome
niul exploatării cosmice 
prof. A. A. Blagonravov 
cosmonautul A. Leonov 
U.R.S.S., James E. Webb,
rectorul N.A.S.A. din S.U.A. etc.

Din delegația țării noastre 
fac parte prof. Alexandru 
Spătaru, președintele Comisiei 
române pentru activități spa
țiale, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste

la O.N.U., vicepreșe- 
Comitetului 
folosirea în scopuri 
a spațiului extraat- 
precum și specialiști

ca 
și 

din 
di-

Cea mai importantă acțiune din ultimii 
30 de ani a studenților mexicani

CIUDAD DE MEXICO 
14 (Aqerpres). Intre 
60.000 și 80.000 de stu- 
denți de la Universitatea 
națională 
stitutul 
coleqiile 
Mexico 
marți seara la un 
tinq desfășurat în

România 
dinte al 
pentru 
pașnice 
mosferic, 
în domeniul spațial.

In prima ședință, prof. Al. 
Spătaru a fost ales 
ședințe al Comisiei a 
tru problemele de 
și formare de cadre.

: .............. ............

O.N.U.

vicepre-
7-a pen- 
educație

î

!

Ședința
f ♦

guvernului 
francez

i
i

i 
i

î

țe. 
că 
le 
pe 
do 
piedica pe acesta să mai facă 
declarații politice.®e®

Arări Charbel Rios, in vîrstă 
de 29 de ani, primul om din 
lume care a fost supus unei o- 
perații reușite de transplanta
re a pancreasului, s-a inapoiat 
marți la locuința sa, după ce 
a petrecut 79 de zile în spital, 
înaintea operației, Rios a fost 
suferind de o formă cronică de 
diabet, viața lui fiind 
mejdie.• ••

La New Delhi s-a 
că în urmă cu cîteva 
de muncitori agricoli, aflați pe 
o mică ambarcațiune, s-au 
înecat. Naufragiul s-a petre
cut pe fluviul Gange, în apro
piere de localitatea Khagaria, 
în nord-estul statului Bihar.
Ultimele informații primite din 
India relatează că în urma
ploilor musonice care s-au a- 
bătut asupra mai multor pro
vincii indiene au murit 
1.000 de 
ximativ 1 
au rămas

EMISIUNEA
FUL ROMÂNESC" LA 
ZIUNEA ELVEȚIANĂ

Intr-o emisiune de o 
cea dintîi dintr-o serie 
— Christian Mesnil a 
tat marți seara, la televiziunea 
Elveției Romande, evoluția ci
nematografiei românești din 
1897, pînă în zilele noastre. 
Prezentarea cinematografiei ro
mâne o fost completată cu in
terviuri luate regizorilor Mircea 
Mureșan și Liviu Ciulei. Emi
siunea „Cinematograful româ
nesc" este o coproducție a te
leviziunii franceze, canadiene, 
belgiene și elvețiene, realizată 
cu concursul tehnic al Studiou
lui de filme București.

In R.P. Polonă se desfășoa
ră o importantă activitate de 
cercetări științifice, în vederea 
realizării progresului tehnic în 
economia națională. In acest 
scop, anul acesta au fost alo
cate peste 11 miliarde zloți. 
față de 8,9 miliarde alocate în 
anul 1966. Una din preocupă
rile principale în sectorul cer
cetărilor științifice este lărgi
rea bazei tehnico-moteriale, 
precum și orientarea și con
centrarea cercetărilor în dome
niile chimiei, electronicii, auto
matizării construcțiilor de ma
șini și siderurgic.
®©@

In apropierea capitalei sud- 
vietnameze continuă să se înre
gistreze ciocniri intre trupele 
americano-saigoneze și forțele 
patriotice, relatează agențiile 
de presă. La aproximativ 30 de 
kilometri la sud de oraș, s-a 
încheiat marți seara una din 
cele mai puternice bătălii de 
la începutul acestui an, în ca
re unitățile americane au înre
gistrat pierderi deosebit 
grele.
• ••

Intr-o cuvintare radiodifuza
tă, președintele Zambiei, Ke- 
neth Kaunda, a anunțat inter
zicerea activității „Partidului 
unit al opoziției". El a subli
niat că activitatea acestui 
partid, „amenință securitatea 
publică, pacea și ordinea în 
țară". După cum relatează a- 
gențiile de presă, această ho- 
tărîre a lui Keneth Kaunda a 
survenit după re’centele inci
dente provocate în țară de 
membri ai Partidului unit al o- 
pozițiel, în urma cărora mal 
multe persoane au fost ucise.
®®®

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, G. Leone, 
a acordat un interviu săptă- 
mînalului „Epoca" în care s-a 
referit la politica externă și in
ternă a Italiei. După ce a rea
firmat „solidaritatea deplină 
cu N.A.T.OI, șeful guvernului 
italian s-a referit la aderarea 
Italiei la tratatul de nerăspîn- 
dire a armelor nucleare. Italia, 
a spus el, va rămîne intransi
gentă în privința necesității de 
a împiedica orice discriminare 
în domeniul cercetărilor și a- 
plicârii în domeniul pașnic al 
energiei nucleare".
©®®
PERU : TERENURILE Șl INSTA
LAȚIILE SOCIETĂȚII „INTERNA
TIONAL PETROLEUM CO." AU 
FOST NAȚIONALIZATE

Președintele Republicii Peru, 
Fernando Belaunde Terry, a 
semnat marți decretul prin 
care terenurile petrolifere și 
toate instalațiile societății „In
ternational Petroleum Co." trec ■ 
în mîinile statului. Belaunde a 
anunțat naționalizarea proprie
tăților I.P.C. în mesajul său a- 
nual adresat Congresului la 28 
iunie. El a arătat că guvernul 
nu va plăti nici o indemniza
ție pentru aceste naționalizări 
societății I.P.C., care este o fi
lială a companiei nord-umeri- 
cane „Standard Oil of New 
Jersey”.

Intr-un 
liului de 
general

dependența țărilor care se 
află fie sub regim colonial, 
sub opresiunea rasistă.

Cu prilejul celei de-a
aniversări a obținerii indepen
denței de către Republica A- 
frica Centrală, la Bangui a a- 
vut loc marți o paradă mil'ta- 
ră și o demonstrație organiza
tă de uniunile sindicale. In mai 
multe piețe ale orașul.ui au 
avut loc spectacole populare.
®®®

Peste 1.000 de persoane din 
Berlinul Occidental au împrăș
tiat marți o demonstrație or
ganizată de adepții Partidului 
național democrat de extremă 
dreaptă din R.F.G. Potrivit a- 
genției UPI, participanții la a- 
ceastă acțiune, organizată de 
Federația muncitorilor vest- 
germani, scandînd „nazis raus" 
(naziștii 
cartele 
P.N.D., 
potriva

afară), au rupt pan- 
purtate de adepții 

protestînd energic îm- 
acestei manifestări.

anunțat 
zile, 50

peste 
persoane, iar apro- 
milion de locuitori 
fără adăpost.

•®®
Serviciile 

tul de frontieră l 
(Rhinul superior), au

vamale de la pos- 
Chalamne 

i arestat 
doi cetățeni irakieni care în
cercau să transporte spre Mar
silia 1.280 de pistolete. Asupra 
celor doi traficanți de 
s-au găsit pașapoarte

arme 
false, 

precum și o sumă de 220.000 
de francî, în monede ale mai 
multor țări. In cursul interoga
toriului, ei au recunoscut că 
armele erau destinate emiru
lui Kuweitului și Arabiei Sau- 
dite. Cei doi urmau să îmbarce 
armele la Marsilia, pe un vas 

destinația Orientul Mijlo-
PARIS 14 (Agerpres). — 
Din informațiile apărute 

în presa franceză de 
miercuri dimineața reiese că 
în ședința guvernului fran
cez din 13 auqust au fost 
aprobate numai proiectele 
capitolelor bugetare pen

tru învățămînt și pentru a- 
qricultură. Celelalte capito
le buqetare au provocat 
controverse, iar primul mi
nistru Couve de Murville 
urmează să prezinte proiec
tul de buqet refăcut pentru 
exercițiul financiar viitor 
pînă la 28 auqust.

Principala dispută din rîn- 
durile quvernului se referă 
la stabilirea impozitelor. 
Proiectul inițial prevede o 
creștere a cheltuielilor buqe
tare cu 18 la sută, față de 
cifrele preconizate anterior.

Tn ziua cînd quvernul a 
început elaborarea diferite
lor capitole ale noului bu
get, Institutul național de 
statistică a anunțat că du
pă o scădere a producției 
în cursul lunilor mai și iu
nie cu 32.5 Ia sută (luîndu- 
se ca bază 100 în anul 
1959), în luna iulie produc
ția a atins nivelul 110,5 la 
sută. Pe de altă parte, aqen- 
tia France Presse anunță 
că „comerțul exterior al 
Franței a avut pînă acum 
puțin de suferit în urma cri
zei din lunile mai și iunie, 
dar amenințarea unei dete
riorări a balanței persistă 

tru viitor”.
Adunarea 

ceză va lua 
torul buget 
septembrie.

Louis John Fierro, unul din 
cei șase supraviețuitori ame
ricani ai unei operații ițe 
transplantare a inimii, efectua
te de dr. Denton Cooley, și-a 
reluat marți serviciul ca vîn- 
zător de automobile 
In vîrstă de 54 de 
fusese operat la 22

Puternicele ploi 
care s-au abătut asupra Pa
kistanului de est, au provocat 
mari inundații în această re
giune a tării. Potrivit relatări
lor ziarului „Pakistan Obser
ver", au fost inundate zeci de 
mii de hectare de semănături, 
care de 55 de zile, continuă 
să se afle sub apă. De pe ur
ma inundațiilor au avut de 
suferit în mod direct peste 7 
milioane oameni.

OPERAȚIUNI POLIȚIENEȘTI DE 
AMPLOARE IN GRECIA

care s-au alăturat sute 
de membri ai corpului 
didactic, este considera
tă drept cea mai impor
tantă acțiune de acest 
fel orqanizată în Me
xic în ultimii 30 de ani.

Mitingul a fost prece
dat de un marș prin 
cartierele centrale ale 
capitalei mexicane, cor
tegiul demonstranților a- 
vînd o lungime de peste 
8 kilometri. Manifestan- 
ții purtau pancarte pe 

scris: „Elibe-

autonomă, In- 
politehnic și 

din Ciudad de 
au participat 

mi- 
fa-

palatului preziden- 
pentru a protes- 

împotriva represiuni- 
polițienești și violă- 
autonomiei universi- 

Manifestația,

rați pe deținuții poli
tici", „Luptăm pentru 
dreptate socială". In 
cursul mitinqului, liderii 
organizațiilor studențești 
au chemat la întărirea 
unității studenților și Ia 
colaborarea între slu- 
denți, muncitori și ță
rani, în scopul intensi
ficării luptei revendica
tive.

Marșul și mitingul 
s-au desfășurat într-o 
ordine desăvîrșită și nu 
s-au semnalat incidente.

I

de ocazie, 
ani, Fierro 
mai.

musonice

In fotografie : Colonelul Odumegwu Ojukwu, conducătorul 
statului secesionist Biafra.

IMPUȘCÂTU
Una din trăsăturile cele 

mai caracteristice ale modu
lui de viată american sînt 
cazurile frecvente cînd oa
meni trag în oameni. Pentru 
a se afla motivele, o orga
nizație necunoscută pină a- 
cum care se ocupă de stu
dierea opiniei publice — 
„Curiosity Associated" — a 
convocat un grup de tră-' 
gători cu renume la o dis
cuție în jurul unei mese ro
tunde. Textul care urmează 
reprezintă o stenogramă a 
discuțiilor purtate.

Președintele : Mister B.G. 
puteti să ne spuneți de 
trageji in oameni ?

— De cele mai multe ori 
cauza neindemiriării. Mă 
virtesc așa în jurul casei, 
mai curat cite o pușcă și 
deodată, cine știe de ce, ea 
face „bang" si constat că 
iar am împușcat pe cineva.

— Probabil că această ne- 
îndemînare vă dă multă bă
taie de cap.

— Da, se produc uneori, 
mari încurcături în jurul 
casei mele.

— Mister M.O. conside
rați că și dv. impușcati oa
menii tot din neîndeminare ?

— Nicidecum. Eu nu trag 
in nimeni nepremeditat. Ve
deți această pușcă cu lune
tă ? Are precizie piuă la 
1.000 de yarzi. Cind vreau să 
traq în cineva, fixez 
pe pușca mea veche, 
caut un locșor înalt și 
și îl dobor de acolo 
o rate sălbatică

— Și de ce facefi
— Există

Uneori am impresia că sînt 
neglijat și atunci simt ne
voia să mi se acorde aten
ție. Alteori sînt supărat și 
trebuie să-mi descarc sufle
tul. Cind împuști oameni 
atragi 
supra 
șurat.

totdeauna atenlia 
ta și te simți mai

a- 
u-

Nu mă îndoiesc
Si dv. mister C.S. sin-

că
e așa.
teti de părere că împușca
rea oamenilor este un mijloc 
terapeutic ?

Pentru mine asia 
este pur și simplu o aface
re. Dacă vreji să îmnușc ci- 
leva persoane, dati-mi nume
le lor, și dacă prețul 
convine, mă duc să-i 
pușc.

— Dv., mister D.L. aii 
împușcarea 
un

siderat vreodată 
oamenilor • drept 
de existentă ?

— Niciodată.

îmi 
îm-

con-

mi jloc

con- 
oameni 

în 
silit

luneta 
îmi 

plăcut 
ca pe

asta ?
multe motive.

băr- 
pie-

Este 
damnabil să împuști 
pentru cîștiq. Eu nu trag 
oameni decit dacă sînt 
de împrejurări.

— Afi putea preciza ?■
— Văd de exemplu un 

bat cu solia mea și îmi
re buna dispoziție. „Bang" și 
gata 1 Cînd mă urc în auto
buz și cineva mă calcă 
bătătură, scot pistolul si trag. 
Dacă beau un 
mult se poate 
2—3 persoane 
ră antipatice, 
împușc.'

pe

păhărel mai 
întîmpla ca 

să mi se pa- 
Firește că Ie

senatorul McCarthy: „Guvernul federal 
va trebui să treacă 
de la promisiuni la fapte"

îndrăzneață
Chicago,

S. U. A. — Linia 
a construcțiilor din 
înălțind geometria lor de be
ton spre cer.

NEW YORK 14 (Aqerpres). 
Senatorul Eugene McCarthy! 
unul din pretendenții Ia can
didatura Partidului democrat 
pentru viitoarele aleqeri pre
zidențiale din S.U.A., a cerut 
guvernului american să între
prindă un vast proqram pentru 
combaterea șomajului în rîn- 
durile populației 
și ale păturilor 
ghetouri. „Șomajul 
a spus senatorul,

in
de culoare 
sărace 
în 
a 

prezent proporții cri

Rl

din 
qhetouri, 

atins în 
tice". Cri-

za orașelor noastre, a subli
niat el, este rezultatul direct 
al eșecului nostru în ce pri
vește crearea de noi locuri 
de muncă.

McCarthy s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru luarea unor 
măsuri care să întărească le
gislația antirasială. Guvernul 
federal, a spus senatorul, va 
trebui să trei i j de la promi
siuni la fapte pentru a se 
pune capăt discriminării în 
domeniul economic la care 
sînt supuși milioane de cetă
țeni americani.

Națională Fran- 
în discuție vii- 
în cursul lunii

• ®®
Mii de muncitori ai socie

tății de automobile „Industriaș 
Kaiser Argentina" (LX.A.), au 
fost atacați marți de poliție, 
în timp ce încercau să-și reo
cupe locurile de muncă, după 
ce administrația societății ho- 
tărîse în mod ilegal să conce
dieze un număr de aproximativ 
4,700 dintre ei. Hotărirea 
ministrației a fost luată ca 
sură de represalii, după 
muncitorii declaraseră o 

revendicărilor 
salariilor. Se 

timpul 
patru

vă în sprijinul 
lor de mărire a 
relatează că în 
rilor cu poliția
tori au fost împușcați.

ad- 
mă- 

ce 
gre-

ciocni- 
munci-

Procesul Thalidomidei
— Dar ' dumneavoastră, 

mister R.V. de ce impușcati ?
— La mine împușcarea oa

menilor este o chestiune de 
principiu. Niciodată nu trag 
în cineva fără convinaere. 
fără motive serioase. Dacă 
după părerea mea unii oa
meni au concepții politice 
primejdioase pentru minunata 
noastră tară, îi împușc. Dacă 
cineva pune semnul întrebă
rii principiilor proprietății pri
vate, îl impușc. De asemenea, 
trag in oameni a căror cu
loare reprezintă o amenințare 
pentru tradiționalul nostru 
mod de viată american.

— Iar dv., doamnă M.S. de 
ce impușcati oameni ?

— Pentru că sînt nervoasă.
— Minunat. Și acum 

vă rog, pistolul în 
și să-l întrebăm pe 
J.Z. de ce împușcă ?

— Lucrurile stau așa: fie
care al doilea om împușcă 
Am ajuns la concluzia că e 
mai bine să Iraq primul. A- 
cesta este de ia un 
merican.

tranchili- 
urmă a 
la sute

ALSDORF 14 (Agerpres). — 
In. localitatea vest-qermană 

Alsdort au continuat dezbate
rile din așa numitul „proces 
al Thalidomidei", intentat pro
ducătorilor acestui 
zant care, cu ani -în
provocat malformațiuni 
de copii.

In ședința de marți. 
Iul a ascultat părerea 
specialist cu renume în 
bleme
Widukind Lenz. de la Univer
sitatea din Muenster Acesta 
a declarat că în baza dale
lor pe care le-a cules, a 
statal că Thalidomida a 
zat, mai ales dacă a fost 
ministrată în asa-numita

tribuna- 
unui 
pro- 

de genetică, profeso iii

con- 
cau-
ad-
,pe-

rioadei senzitivă" a femeii gra
vide, nașterea unor copii cu 
malformațiuni în aproape toa
te cazurile.

Prof. Lenz a xarătat că a 
constatat personal că admi
nistrarea Thalidomidei a dus 
la nașterea unor copii avînd 
lipsă orqane interne. Adminis
trarea acestui tranchilizant 
după perioada senzitivă, a spus 
el, a provocat nașterea unor 
copii cu malformațiuni la mîini 
și picioare. Lenz. a arătat în 
continuare că cunoaște cazul 
a două femei care nu au luat 
decît o singură dată pastile 
de Thalidomidă. amîndouă 
dind naștere apoi unor copii 
cu malformațiuni.

Procesul continuă.
punefi. 
poșete) 
misiei

patent a-

Iar dv, mister A.C. din 
impușcatice considerente 

oamenii ?
— Dintr-un singur conside

rent.
— Care anume ?
— Cei există oameni.
— Mister A.C, fiți amabil 

și puneti-vă browninqul în 
buzunar. Mister A.C...

Aici textul stenogramei se 
termină brusc...

RUSSEL BACKER 
(„Din „International 

Herald Tribune")

Emisiune de televiziune
cu un rezultat

14 (Aqerpres)., — 
unei emisiuni 

televiziune de 
particulara

LONDRA 
Organizarea 
speciale do 
către soiiota’ea
I.T.V. destinată lumii interlope 
londoneze a avut un rezultai 
neașteptat ■ ea a dus la ares
tarea unui criminal căutat de 
mai mult timp de către Scot
land Yarl. 
zentat ca 
groază un 
tointitula 
sie" si care avusese qrijă 
evite lumina 
profilîndu-și, 
silueta pe micul ecran. Cu o 
voce lipsită de orice inflexi
uni, el a mărturisit că ucide

Emisiunea a nre- 
înlr-un film de 

individ care se au- 
„ucigaș de profe

sa 
reflectoarelor, 

abia perceptibil.

neas
pe oricine, dacă i se plătește 
o sumă de 5.000 de lire. El 
a scos un pistol din 
declarînd că as'emeiiea 
se pot .procura cu 
mare ușurință la 
dividul a afirmat 
him!ea interlopă 
•unei suprimări i 
funcție de calificarea făptașu
lui. Dacă el ucide pentru 
5.000 de lire, apoi sînt alții 
care o fac pentru 150 de lire. 
Declarațiile sale, precum și 
alte detalii furnizate în cursul 
emisiunii, au condus Scotland 
Yardul pe urmele imprudentu
lui asasin, un anume Ronald 
Lawrence, acuzat de mai multe 
crime.

buzunar, 
arme 

> cea mai 
Londra. în
apoi că în 

..prețurile" 
variază în

raport înaintat Consi- 
Securitate, secretarul 

al O.N.U., U Thant, 
a subliniat că guvernul Repu
blicii Sud-Africane a refuzat 
pină în prezent să se supună 
rezoluției din luna iunie a A- 
dunării Generale cu privire la 
teritoriul Africa de sud-vest. 
Documentul menționează că 
pînă la data de 7 august, gu
vernul de la Pretoria nu a răs
puns scrisorii ce i-a fost adre
sată la 12 iunie de U Thant 
în care se cerea să prezinte 
informații cu 
rile luate în 
rezoluției.
®«©

In reqiunea 
Transvalului, la 
blicii Sud-Africane cu Rhode
sia și Mozambic, continuă să 
se desfășoare manevrele cunos
cute sub denumirea codificată 
„Operația Sibasa". Aceste ma
nevre, la care participă peste 
5.000 militari, 700 de vehicule 
blindate, avioane și elicoptere, 
au drept scop după cum s-a 
recunoscut oficial la Johannes
burg, „să perfecționeze meto
dele de luptă împotriva forțe
lor .de guerilă”. Tocmai acest 
scop declarat al manevrelor a 
făcut pe observatorii politici 
din ‘ diverse capitale africane 
să le caracterizeze ca pe o 
încercare de intimidare a luptă
torilor pentru libertatea șî in-

®«©
BRAZILIA : VIOLENTE 
TRIVA FOSTULUI PREȘEDINTE 
QUADROS

Mai mulți deputați brazilieni 
își exprimă îngrijorarea în le
gătură cu violentele la care 
este supus fostul președinte Ja- 
nio Quadros. căruia la 30 iu
lie i s-a stabilit domiciliu for
țat la Corumba (statul Mato 
Grosso). In cursul unei confe
rințe de presă, deputatul Ga
bon Righi, din partea partidu
lui „Mișcarea democratică bra
ziliană”, a anuntat că se va 
cere sprijinul O.N.U. pentru a 
se pune capăt acestor violen-

ÎMPO-

Agențiile occidentale de pre
să anunță că în urma aten
tatului de marti împotri
va premierului Papadopoulos, 
în Grecia au fost de
clanșate operațiuni poliție
nești de amploare. Autoritățile 
caută să descopere legăturile 
pe care atentatorul le are în 
special în rîndurile armatei. 
S-a anunțat că după comite
rea atentatului, fostul ofițer 
Panagoulis urma să părăsească 
țara la bordul unei ambarca
țiuni care îl aștepta în largul 
coastelor grecești. Din relată
rile presei, reiese că atentato
rul face parte din grupul de 
ofițeri favorabili regelui și care 
se împotrivesc actualului re
gim. La cîteva ore duoă aten
tat, premierul Papadopoulos a 
convocat reprezentanții presei 
în fața cărora a anuntat că 
referendumul pentru viitoarea 
constituție va avea loc la data 
stabilită anterior. Pe de altă 
parte, corespondentul din Pa
ris al agenției Associated 
Press anunță că într-un comu
nicat al organizației „Rezisten
ța greacă", se afirmă că marți 
în regiunea Atenei au explo
dat mai multe bombe la cen
tre de poliție, la instalații mi
litare, în clădirile mai multor 
instituții guvernamentale, pe 
străzi și în piețe.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petroșani, str Republicii nr. 90 telefon 1662, 269 (C.CV.J).

ce rea
i privire la măsu- 

scopul aplicării

din nord-estul 
frontiera Repu-

SEMNALE
CAPTATE DIN

MISTERIOASE
SPAȚIUL COSMIC

SIDNEY 14 (Aqerpres). — Oamenii de știință aus
tralieni de la observatorul din Canberra au captat 
prin intermediul unui radiotelescop uriaș niște sem
nale misterioase venind din spațiul cosmic. După cum 
a declarat profesorul B Y. Mills, aceste semnale nu 
seamănă cu nici unul din cele care sînt recepționate 
de obicei din spațiul cosmic. Ele sînt scurte și ascu
țite, iar frecventa lor de emisie reamintește pe cea 
a unui radar de direcție al unui avion, a afirmat 
profesorul Mills. „Semnalele pe care le-am captat, a 
declarat el. sînt emise prin impulsuri succesive, iar 
frecventa acestor Impulsuri nu variază"

Pînă în prezent oamenii de știință de 
torul din Canberra nu au putut da nici 
acestor semnale. Adjunctul profesorului 
Vauqhan. a declarat: „prefer să cred că 
nale au o cauză naturală dar nu exclud
ca ele să fie emise de o altă civilizație extrateres
tră’’.

la Observa- 
o explicație 
Mills, Allen 
aceste sem- 
posibilitatea

CURIER
Tiparul : întreprinderea poligrafică Hunedoara Deva.


