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Oamenii din adincurile minelor, de pe înălțimile 

amețitoare ale schelelor, de pe platformele trepidante 
I ale turbogen era toanelor, toți truditorii cu brațele și 

mintea din dinamica noastră Vale a Jiului, alături 
de întreaga națiune ce înalță asemenea unei coloane 

1 a infinitului edificiul României socialiste, sărbătoresc 
i pentru a 25-a oară un eveniment memorabil, înscris 
' cu litere de foc în istoria luptelor purtate de-a lungul 

r vremii de poporul român, pentru libertate națio- 
I uală și dreptate socială, pentru progres: eliberarea 
I României de sub jugul fascist. Vor trece ani, vom 
' păși pe magistrala comunismului, dar ne vom aminti 

I' întotdeauna cu un sentiment de emoție, de îndreptă- 
i țită bucurie și mindrie patriotică de mărețul act din j 
■ August 1944, cînd oamenii muncii, conduși de partid.
|| și-au cîștigat prin jertfe și lupte, dreptul de a fi li- 
I; beri și unicii stăpîni ai țării, ai roadelor eforturilor 

lor creatoare.
Răsturnarea dictaturii fasciste prin insurecția ar- 

j mată din 23 August 1944, scoaterea României din

AUGUST
de CEZAR DRĂGOI

TRAIAN BLAJ,
prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal

războiul antisovietic și întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste, au marcat piatra de hotar în is
toria țării noastre deschizînd calea unor adînci 
transformări revoluționare care au culminat cu vic
toria deplină și definitivă a socialismului în patria 
noastră.

Sarcina înfăptuirii acestui măreț act revoluționar 
a revenit maselor largi ale poporului care prin lupta 
lor plină de avint și abnegație, prin dorința lor ar
zătoare de libertate și independență națională, s-au 
afirmat ca o puternică și invincibilă forță națională. 
In fruntea forțelor patriotice care luptau pentru în
deplinirea aspirațiilor fierbinți ale poporului se afla 
eroicul nostru partid comunist, inițiatorul, organiza
torul și conducătorul direct al maselor împotriva ju
gului fascist întreaga desfășurare a evenimentelor a 
confirmat pe deplin justețea politicii Partidului Co
munist Român, capacitatea sa organizatorică și de 
mobilizare a maselor. P.C.R. a luptat și acționat cu 
consecvență pentru închegarea unui front larg popu
lar antifascist, pentru unirea tuturor forțelor demo
cratice, chemînd toate partidele, grupările și perso-

+ Continuare In pag. a 3-a

- —.
In Valea Jiului

de NEGOIȚÂ IRIMIE

De veghe măreției tale,
uit munții mei rîvniți — de somn !.., 
Și mă hurduc în harabale 
pe unde Ștefan fost-a domn.
...Și ingenunchiu unde țărna
e osul Horiei, căzut.
Și lacrimi sorb, sorb din fîntina
în care-i Tudor prăvălit...
Cat la Doftana-ngrozitoare
Ce sumbră se-nălța la cer, 
cu turle negre-nfipte-p soare 
ca un jungher,
Ca un jungher...
Le-am fărîmat — cum grîu-n piuă - 
și toată bezna din trecut I...

Spumegai, Jiule-n ape murdare 
Printre brazi și prăpăstii adinei, 
Ducind in valuri cioburi de soare 
Și lacrimile lumii licărind printre stînci. 
Treci galeriile vechi de cărbune - 
Revolta minerilor cum s-o mai porțî I 
Cum ai străbătut Jiule, spune, 
Spre purpura zării, spre vastele porii ? 
Căci altul e cîntecul tău printre munți; 
Alături simți brațul copacilor suri, 
Și-i mîngăi pe-nallele frunți 
Străbătînd subterane păduri.
Fiorul pădurii-l asculți cum răsună 
Și-n straturi adînci cum tresare,
Cind minerii șterg lacrima stoarsă din lună, 
Ridicind cu mîinile negre
Diamantele negre spre soare. 7

Ședința 
Consiliului

de Stat

entru a se sustrage 
prezentului decăzut 
în care erau nevoiți 
să trăiască, poeții 
secolului trecut e- 
xaltau, în maniera 
antitezei romantice, 
virtuțile reale sau 
bănuite ale unor 
vremi mai mult sau 
mai puțin îndepăr
tate, comparindu-le 

cu societatea contemporană 
lor.

Noi cei de astăzi, care tră
im în contextul unor înnoiri 
fundamentale pe scara " tu
turor 
ne-arri obișnuit să i 
intr-o manieră pe 
numi-o a antitezei 
trecutul de jalnică 
de prezentul viguros 
per, spre a urmări 
parcurs de la acel august de 
foc al anului 1944 și pină în 
zilele noastre, și spre a ja
lona succesele fără precedent 
în milenara noastră istorie, 
obținute de oamenii muncii

J

umang... 
alăturăm, 
.care aș 
realiste, 

memorie 
> și pros- 

drumul

în construirea societății so
cialiste.

O

Nevoit să trăiască in mize
rie, cu tot cortegiul ei de 
neajunsuri, muncitorului din 
trecut i se refuzau satisfac
ții elementare, fiind ținut 
în întunericul atît de propri- 
ce promiscuității și viciului. 
In aceste condiții dreptul la 
oultură, înscris în constitu
țiile burgheze, era o vorbă 
goală, fără acoperirea în fap
te.

Pe minunatele plaiuri ale 
Văii- Jiului «. minerii din pri
mele patru decenii ale seco
lului al XX-lea își iroseau 
viața în triunghiul fatidic, 
impus de guvernanți i casă — 
mină — circiumă. Școlile e- 
rau puține și costau prea 
scump pentru odraslele mine
rilor, osîndite oricum să ia 
de timpuriu drumul iadului 
subpămîntean în care-și scui
pau plămînii și părinții lor. 
Despre case de cultură nici 
nu putea fi vorba, pentru că

DREPTUL
LA CULTURĂ

acele cazinouri, numite mun
citorești, existente in unele 
localități din Valea Jiului, 
țineau mai mult locul unor 
circlumi decit a lăcașelor de 
lumină. Viața culturală a 
Văii Jiului lincezea învîorîn- 
du-se, rar și pentru scurtă 
durată, la sosirea vreunei tru
pe ;de teatru ori cu prilejul 
premierei vreunui spectacol 
de arpațori. Din cînd-in cînd 

v?'‘^ahiar7 ' fhai dădea” un 
concert in grădina orașului, 
iar corul liceului prezenta la 
Cazinou un program de cinte- 
ce. In acest context era firesc 
ca inițiativa unui inimos pro
fesor local de a înjgheba un 
„conservator de arte plastice11, 
pentru iubitorii de frumos era 
primită cu zîmbete ironice. 
Dar setea de cultură a ma
selor muncitoare de pe aces
te meleaguri era tot atît de 
mare ca și cea de astăzi, în

ciuda imposibilității de a fi 
satisfăcută in acele vremuri. 
Dovadă, concertul pe care l-a 
susținut în anul 1929 la Pe 
troșani, ilustrul, încă de pe 
atunci, George Enescu, „Pu
blicul, venit în număr mare 
din toată regiunea noastră 
(Valea Jiului — n.r.) — scria 
ziarul local „Avîntul" — a 
trăit cîteva momente înălță
toare. ..“ Marele muzician a 
vrăjit inimile celor prezență 
în sală, în majoritate mineri 
cu familiile, lăsînd în urma 
sa o amintire de neuitat.

O
Actul de la 23 August 1944. 

la înfăptuirea căruia au con
tribuit și muncitorii din Va

, Constantin PASCU
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Recent, am în
soțit un coleg 
de liceu, doritor
să ia contact 

cu noile realități ale minei de 
care, în ultimii ani, firul vieții 
sale, oarecum, îl îndepărtase. In 
adîncul Paroșenilor, asistînd cu 
o uitătură prelungă, încărcată 
de un interes viu, proaspăt, la 
lucrul rodnic al mașinii de în
cărcat Saltzgitier, care, în nici 
o jumătate de oră, a deșertat 
pe transportor un uriaș mor
man de cărbune din front, mi-a 
spus : „Simt mîncărime în pal
me... Tare mi-ar plăeeș să pot 
fi cîteva clipe, acolo, stăpîn pe 
manete..."

După vizitarea unuia dintre 
abatajele minei Lonea, înainte 
de a părăsi incinta, ne-am o- 
dihnit de alergătură pe una din 
băncile înconjurate de covoare 
de iarbă și ronduri de flori din

fața' impunătoa
rei clădiri a 
complexului so
cial - administra

tiv. Surprinzîndu-i lumina a- 
prinsă in ochi — amestec de 
mindrie și admirație — în timp 
ce contempla silueta suplă, cu 
linii arhitecturale elevate, a 
turnului puțului de extracție cu 
schip, l-am „ispitit" i

— Ce zici ? !...

care coboară neîncetat sub pă- 
mînt după cărbunele cerut de 
țară. Ceea ce știu, însă, cu cer
titudine este că oriunde v-ați 
îndemna pașii, de la Lonea la 
Uricarii, în oricare mină vă 
veți încumeta să descindeți, 
peste (tot veți întîlni semnele

Lupeni, lucrează un „trio" de 
combine : 1 K 52 Ș, KWB-2 și 
I K 52. La finele lunii trecute 
s-a reintrodus -și combina Ein- 
ckhoff într-unul din frontalele 
stratului 3. Și în cea mai tînără 
mină a bazinului, Paroșeni, o 
cotă-parie masivă din rezervele

In ziua de 21 august a. c, a 
avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului dc Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

In afară de membrii Consi
liului de Stat, la ședință au 
participat, ca invitați, miniștri 
și conducători ai altor organe 
de stat, președinți ai unor co
misii permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, reprezentanți 
ai presei.

Cu prilejul celei dc-a XXV-a 
aniversări a eliberării* Româ
niei de sub jugul fascist, Con
siliul de Stat a adoptat de

cretul privind amnistierea unor 
infracțiuni și grațierea unor pe
depse.

In continuare au fost adop
tate următoarele decrete: De
cretul privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Afa
cerilor Externe; Decretul pen
tru înființarea Academiei de 
Științe Medicale; Decretul pen
tru ratificarea Convenției In
ternaționale a Telecomunicați
ilor.

Decretele adoptate au fost în 
prealabil examinate și avizate 
favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale.

Astăzi, 22 august, în jurul orei 10, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite în direct, de Ia Palatul 
Republicii Socialiste România, sesiunea jubiliară a Marii 
Adunări Naționale consacrată celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul fascist.

Tot astăzi, in jurul orei 20, 'posturile de televiziune vor 
transmite în direct, de la Palatul Republicii Socialiste Ro
mânia, spectacolul festiv organizat cu prilejul marii noastre 
sărbători naționale.

O

In ziua de 23 August, în jurul orei 8, posturile de radio 
și televiziune vor transmite în direct parada militară și de
monstrația oamenilor muncii din Capitală cu prilejul celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul 
fascist.

oamenii din brigada condusă 
de Constantin Peloiu.

Ceea ce se .cuvine să remar
căm îndeosebi referitor la a- 
cest aspect este gradul ridicat 
de înțelegere, de cuprindere a 
necesității perfecționării proce
sului tehnologic de extracție.

de confort pe 
care cu cîțiva 
ani în urmă cu
greu ni l-am fi

u

— Aici aș putea scrie ver
suri...

Nu l-am mai întrebat nimic.
O

Nu-mi dau seama în ce mă
sură scurta confesiune reușește 
să sugereze, să reflecte, măcar 
într-o infimă parte, treapta de 
împlinire și demnitate pe care 
a atins-o mineritul Văii Jiului 
după 25 de ani de existență li
beră, prielnică unor prefaceri 
do structură, cu implicații pro
funde, revelatoare pentru omul

înnoitoare ale unor transfor
mări de durată, în munca și 
traiul minerilor.

In subteran, utilaje moderne 
de înaltă productivitate despo
vărează omul de eforturi fizice 
excesive, determină ca rațiunea 
să fie aceea care să aibă ulti
mul cuvînt. Tot mai multe bri
găzi învață să manevreze ma
șini de încărcat, pluguri, grei- 
fere, combine, instalații de fo
rat suitori. La ora actuală, în 
blocurile stratului 5 de la mina

stratului 18 sînt tăiate de tam- 
burii unei combine 2 K 52. La 
mina Uricani dc curînd func
ționează in frontul unei înain
tări combina PK-3 m al cărui 
braț cu cap tăietor a reușit să 
avanseze 150 de metri, în me
die, pe lună. Deci 6 metri pe 
zi. Și încă e departe de a 1 se 
epuiza posibilitățile. In iulie 
frontul de lucru unde lucrează 
Saltzgitterul, de care am amin
tit, a avansat 160. de metri. O 
adevărată performanță pentru

a mecanizării. Fiecare caută să 
pătrundă în tainele meseriei, să 
obțină o calificare superioară 
spre a putea răspunde exigen
țelor actualei etape a dezvol
tării mineritului românesc. Tra
diția hărniciei, a faptelor cu 
adevărat eroice, trebuie întă
rită cu un prestigiu — și s-a 
realizat mult în acest sens — 
care să fie unanim recunoscut 
și nu numai pe plan intern.

Azi, multe din abatajele Văii 
Jiului se bucură de un grad

putut închipui. Stîlpii hidraulici 
supli și rezistenți, grinzile in 
consolă — cu atrăgătoare dan
telărie metalică — creează un 
spațiu larg, cuprinzător în ca
re minerii se simt ca acasă... 
Transportoare blindate le poar
tă către ziuă rodul unei dă
ruiri. ca un prinos adus ace
lora care se îngrijesc ca per
sonalitatea lor să înflorească 
nestingherită. Ce argumente mai 
elocvente decit cifrele de mai 
jos s-ar putea, oare, da ?

Dacă acum 15 ani producția 
extrasă cu susținere metalică 
abia trecea peste 80 000 de to
ne, numai in răstimpul primelor 
6 luni ale anului curent aceasta 
s-a ridicat la 1 054 970 de tone. 
De peste 13 ori mai mult, într-o 
perioadă înjumătățită !

BOBINATOAREA VIORICA PASTRAVEANU — UNA DINTRE FRUNTAȘELE U.U.M.-ULUI

| ROMÂMA
Ritmul mediu de creștere a producției industriale globale 

a fost in perioada 1951-1968 de circa 13 la sută. In cursul pri
milor trei ani ai cincinalului (1966-1968) producția industrială 
a crescut cu 41 la sută, într-un ritm mediu anual de 12,3 la 
sută, față de 10,8 la sută cit prevedea planul cincinal pentru 
această perioadă.

in perioada 1971—1975, industria se va dezvolta într-un 
ritm mediu anual de 8,5-9,6 la sută.

•
Producția industrială globală obținută în 1968 depășește pe 

aceea realizată în tot cursul primului cincinal 1951-1955, fiind 
de aproape 14 ori mai mare decit producția industrială a anu
lui 1938. în prezent, se obține în numai 24 de zile o producție 
industrială echivalentă cu aceea a întregului an 1938. Cu un 
asemenea ritm anual, România se situează printre țările cu una 
dintre cele mai dinamice economii.

O
in 1963, în domeniul industriei de energie electrică volumul 

producției a crescut de 25 de ori față de anul 1938, de 18 ori 
față do 1950 și de 67 de ori față de 1965.

în siderurgie — creșterea a fost respectiv de 18 ori, de cir
ca 9,4 ori și de 46 de ori.

In construcții mecanice și prelucrarea metalelor de respectiv 
36 de ori, 20 de ori și cu 56 la sută.

In chimie de 36 de ori față de 1950 și cu 75 la sută față 
de 1965.

•
România întreține în prezent relații cu peste 100 de state 

ale lumii, față de numai 29 în 1950.
•

în perioada 1951-1968 au fost date în folosință 560 000 de 
apartamente construite din fondurile statului și peste 1 300 000 
de apartamente construite din fondurile populației.

•
în 1968 venitul național pe cap de locuitor era de 4,32 ori 

mai mare decît în 1950 și de 1,22 ori mai mare decit în 1965. 
In perioada 1951-1968 ritmul mediu anual de creștere a veni
tului național pe cap de locuitor a ajuns la 8,5 la sută.

Creșterea venitului național în actualul cincinal a permis 
creșterea în 1968 a fondului de consum cu circa 23 la sută față 
de anul 1965.

•
Numărul salciriaților din economia națională a fost în 1968 

de aproape •*! 800 000 — cu 2 600 000 mai mulți decit în 1950 
și cu circa 500 000 mai mulți decit în 1965. Pină in 1970 numă
rul lor urmează să crească cu încă 400 000, iar pină in 1975 — 
cu alți 400 000—500 000.

Cifre, fapte, realizări
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23 August 1941 — 23 August 1969. Un pătrar de veac dc cînd Ro
mânia urmează traiectoria luminoasă a dezvoltării și bunăstării.

23 August 1944 — 23 August 1969. Un sfert dc secol dc cînd po
porul român s-a înscris pe magistrala energiilor descătușate, a libertății și 
demnității cetățenești.

23 August 1944 — 23 August 1969. 25 dc trepte spre lumină urcate 
cu pași riguroși de țara noastră. în ritmul trepidant al înnoirilor.

23 August. Zi de aur în istoria României. Zi fierbinte care a marcat 
începutul unei noi ere în analele istorici pămîntului românesc. Zi memo
rabilă care a orientat destinele României spre culmi tot mai înalte dc pro
gres și civilizație.

23 August. Dată înscrisă cu lacrimi de bucurie pe agenda marilor eve

lore în Ror — ziua aceea
de August 1Q44 _ /-a allut
pe 1nvăiâf<orul Tosil Șimo Jn-
ir-o comună de lingă Sovata,
după ce niu cu mult timp In
urmă dădui?e vacanfă celei de
a 6-a prumolri de elevi cu-
rc-i trecuM» prin mina res.e
cinci ani a<, ea să se stabilens-
că in Aninoasa pentru u-și
continuu oj
instruire a tinerei generalii,
De 31 de ani, lără Intrciu-
peie, invă|dtorut l'>sif Simo
urcă la catedră. De 1 de ani
sâdeșie cu dărnicie iltrcăra
șhinfci in sullclele copiilor.
De două dc:cenii numai In co-
munu de pe Vale — Aninoasa.

.Am simtit alunei, in ;iua
cind istoriin României iilor-
cec u glo rioasâ pagină, că
ccx a nou se petrecea și în
conșliinta <jumenitor, că mce-
pc acel proccs mult așteptai
de înnoire a gîndirii, a -efd
materiale ș i spirituale. M-am

La temperatura 
înaltă a muncii

Infuzie 
de 

civilizație 
și 

cultură
încadrat din prima .1 in acest 
codru optim de valorificare a 
potențialului uman. De atunci, 
din acea zi de 23 August 
1944, am urcai, o dală cu li
ra ini leagă. o dală cu ■i.’des- 
părfitii mei interlocutori — e- 
ievii — trepte spre lumină, 
in fluxul general al perfec
ționării, am urcat trepte spre 
civilizație și cultură. Invălă- 
mintul nostru s-a general.ral 
la 8 uni, acum ia 10, liceul 
culminează, de 2 uni, cu cla
sa a Xtl-a, toi mai multi Iii 
tti Patriei intră pe poarta lar
gă a invâtâmintului superior. 
Și toate acestea iși ou izvoa
rele in torța de granit a parti
dului nostru, Iară de care 
n-am li a tuns pe a 25-a ireap- 
lă dc civilizație și lumină. 
Toate acestea iși au izvorul 
in politica partidului nostru, 
care a descătușai energii crea- 
luare. care a înaripai lante- 
zia oamenilor, care le-a stimu
lai grndirea și cutezanța".

Și l~>sii Șimo, care de 31 
de am crește, instruiește, e- 
ducă oameni. di continuă gin- 
durile.

„S-au lacul lucruri minuna
te in acești 25 de ani. Și cile 
se vor mai face. Pentru că, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Rapor
tul prezentai la Congresul al 
X-iea al partidului: „elor/ul 
pentru însușirea noilor cuce
riri ale mintii omenești, pen
tru ridicarea nivelului de pre
gătire știinliiică și de cultură 
este astăzi una din trăsăturile 
distinctive ale omului înaintat, 
expresia adevăratului spirit de 
civilizație". Acest adevăr este 
cum nu se poate mai semnifi
cativ pentru ceea ce numim 
inluzie de civilizație și cul
tură".

Memoria uceiej zile, memo
ria locurilor care au consem
nat documentul de la 23 Au
gust 1944 — păminlu] româ
nesc — a înregistrat ascensiu
nea in timp a tării, a consem
nat trambulina de lansare a 
României pe arena mondială 
a prosperîlăfii și civilizației, 
Aeea zi in care drumurile is
torie. poporului nostru s-au 
încrucișat pentru puma oară 
fericit și definitiv, a redat te
ren Ieri il ideilor creatoare, 
fanteziei creatoare, a pus in 
valoare întregul polen/iul ma
terial și uman din tara noas
tră.

,Nu știu <lc ce ni-ați ales tocmai pe mine — se scuzi» 
minerul șef dc brigadă dc la mina Vulcan, Dumitru Săbâu. 
Sini destui mineri buni Ia Vulcan. Și nn numai Ia Vulcan. 
Și-apoi cu. la viața mea. n-am făcut altceva (lccit am mun
cit. Biografia nna c simplă. In 1044 aAcam 14 ani. Eram 
servitor la un chiabur din satul nostru, Cozma, de lingă 
Reghin. Apoi prefacerile survenite in țară m-au aruncat și 
pe mine in viitoarea vieții ca si pc ceilalți 7 frați ai mei. 
Am plecat să-mi fac un rost. Am lucrat pe șantiere, in fa
brici. Auzisem că la minele din Valea Jiului se ciștigă bine, 
împreună cu aiti consăteni, am venit la Vulcan. Am in
trat in mină. Am muncit cit au putut brațele și mintea mea. 
C-iți va colegi de muncă m-au prevenit : Dacă bei apă din 
Jiu ortace. apăi aici rămii". Nu le-am răspuns. Cert este că 
au avut dreptate. Am rămas aici".

In Vulcan, la mina de cărbuni s-a împlinit destinul lui 
Dumitru Săbâu. învățătura și munca I au propulsat pe scara 
dc valori a timpului. Spectrul bunăstării devenea lot mai 
clar. Și-a întemeiat o familie, cu rodul muncii lui și-a con
struit o casă, iar cele trei fetițe ale lor se întrec care să 
învețe mai bine. Visurile lui din copilărie de a putea 
munci liber, de a avea bani, nevastă și copii — au fost 
proiectate in realitate de .August '44, au fost adăpate cu apa 
vie a dorinței de mai bine, s-au împlinit la flacăra nestinsă 
a politicii partidului nostru comunist. La sărbători, pe pi< • 
tul lui strălucesc Medalia muncii și Ordinul muncii clasa 
a Ill-a. Omul din fața" noastră, încă destul dc tînăr, o cu
prins de nerăbdare. II așteaptă colegii la gărzi. II întrebăm 
dacă s-a gindit vreodată cam cit cărbune a dat dc cînd co
boară in galeriile Vulcanului.

.Nu m-am gindit. Dar faceți și dumneavoastră o soco
teală : 12 ani înmulțiți cu 11 luni, înmulțit cu 25 zile, în
mulțit cu un randament mediu de 5 lone/post și vedeți 
cit dă*.

Am renunțat Ia calcule. Suma este în orice caz impre
sionantă. Oamenii și-au ascuțit fantezia, și-au sporit răs
punderea personală, fructifică la un grad tot mai înalt in
teligența creatoare.

De aceea l-am ales pe Dumitru Săbău. Pentru că arc o 
biografic simplă, care a evoluat firesc în condițiile unei 
țări libere și prospere. Pentru că el, ca atiția alții, a crescut 
Ia temperatura înaltă a muncii avîntate, comutindu-și capa
citatea de muncă la ritmul țării întregi pentru a o ridica în 
25 de ani pe 25 de trepte de lumină și bunăstare.

„Sînt constructor 
de cînd mă știu"
. . Și mă știu de mult — 

ne spune maistrul Iacob 
Cimenti. Mă știu mai bine 
de cind aveam vreo 17 ani 
și am început să lucrez. 
Sînt 40 de ani bătuți pe 
muche de atunci. Am cu
noscut multe la viața mea. 
Am și suferit multe. Dar 
am rămas om. Constructor.

țat mereu schele către soa
re, a pus cat peste cat. pen
tru ca oamenii noii Româ
nii să fie la înălțime. Pes
te trei ani a devenit mais
tru. In 1947. Pasiunea lui 
pentru munca dc construc
tor a rămas ncallerată.

„Daca aș privi în memo
rie filmul celor 25 de ani

De-ar fi să adun la un loc 
oamenii care s-au mutat in 
casele, în apartamentele 
construite de mine, apăi 
cred că aș forma un oră
șel*. Și privirea vioaie a 
maistrului Cimenti atinge 
catul 10 al blocului A 5 din 
Lupani, „lată, l-am început 
în mai și acum e aproape 
gata. Noi, constructorii, a- 
vem avantajul de a hc pu
tea măsura munca chiar du
pă foarte mulți. ani. Și ne 
putem mîndri că in cutare 
clădire, in cutare
ment, ne-am lăsat și 
amprentele 
sufletului*.

In 1944, 
gâtului de
rii a răsunat in toată țara, 
Iacob Cimenti se afla la 
datoria profesiei, pe sche
lele primelor blocuri din 
Petroșani. De atunci a inăl-

aparta- 
noi 

muncii, căldura

cînd ecoul stri- 
bucuria elibcră-

in noi. Ne 
ultimele 25 de 
lumină le-am 
in același pas 
țara întreagă,

Aș 
ale

scurși de )a eliberare, mi-ar 
fi. prin natura profesiei, 
mai ușor dccit multora sg 
deosebesc pozitivul de ne
gativ, să remarc secvențele 
cele mai reprezentative din 
ultimul sfert de veac, 
vedea două priveliști
Văii Jiului situate la poli 
opuși una de alta. La cea 
de a doua, cea nouă, stă 
parcă înscris undeva, fără 
putința de a fi văzut, și 
numele nostru al făuritori
lor de înălțimi. Și ne mîn- 
drim atunci 
mîndrim că 
trepte spre 
urcat și noi 
energic cu
împinși de resortul nevăzut 

>al vrerii noastre de mai 
bine, călăuziți de înțelep
ciunea unui partid comu
nist glorios".

—-—■——————-------------------------------------.
nimente politice prin care a trecut țara noastră în lunga și frămîntatâ sa 
istorie.

23 August, Zi către caic ne îndreptăm cu venerație gîndurilc, zi în 
care s-au născut cele mai plăcute amintiri pentru noi. cetățenii României, 
sărbătoare dragă nouă, tuturor.

La asemenea zile, oamenii privesc în retrospectivă și în perspectivă 
Iși măsoară, prin sfera vremii, împlinirile, plămădesc năzuințe, conturează 
visuri. In preajma acestei sărbători, ne-am aflat din nou, cu carnețelul 
printre oamenii Văii, pentru a consemna secvențe din viața și din munca 
lor în ultimul pătrar de veac. N-am ales biografii cu salturi spectaculoase 
Am ales oameni. Oameni care n-au stat pe loc, care au pus cu botărîre 
cărămizi la edificiul socialismului românesc. Să intrăm în vorbă cu ei :

Cale liberă
împlinirilor

!’<■ unde intra odinioară tineretul în viață ? Pe o poartă 
strimtă și tristă. După ea. alte porți la fel de sumbre, la 
fel <Ie precare. Pentru fiul muncitorului sau al țăranului, 
accesul la învățătură era pus sub un mare semn de între
bare. Idealul lui era zăvorit sau, in cel mai fericit caz, rfi- 
mînca un vis frumos.

<) dată cu eliberarea, o lume nouă, in plină prefacere, 
a început să capteze idealuri, să |e ducă la împlinire.

In *44, loan Joca a plecat din satul natal, la fel ca alți 
tineri, pentru a-și găsi un rost în viață. Din Băciia și-a 
luat doar straița cu merinde și certificatul de absolvire a 
școlii primare. Primul, și cel mai îndelung popas, l-a 
făcut in Simeria. La Depoul C.F.R. S-a calificat lăcătuș. Ii 
era dragă meseria și căuta să-i pătruiuțâ țoale tainele. A- 
cesta era motivul pentru care tinărul ce schimbase hai
nele dc țăran cil salopeta își învăța meseria cu conștiincio
zitate și sîrguințâ.

După (lobindirca „brățării de aur". Ioan Joca a fost 
propus să urmeze școala de impiegați de mișcare. In semn 
de apreciere a rezultatelor bune la învățătura, societatea 
socialistă i-a oferit tînărului o priveliște optimistă și dina
mică a vieții.

„Am lucrat ca impiegat stagiar la casele de mărfuri și 
bilele din Vulcan și Lupeni. După absolvirea școlii dc o- 
peralori la Satu Mare am fosi repartizat la R.C.M. Petro
șani și, respectiv, la R.C.M. Simeria. Timp de 9 ani am fost 
impiegat de mișcare și șef de tură Ia Lupeni, unde acum 
sînt șef de gară. Intre timp mi-am rompletat studiile: am 
urmat cursurile liceului seral".

Pentru loan Joca. ca pentru toți cetățenii patriei noas
tre, cei 25 dc ani de la eliberare sînt plini de semnifica
ție, dc bucuria succeselor.

„Așa-i. Transportul feroviar a făcut pași uriași spre 
modernizare în acești 25 de ani. In viitor sarcinile noastre 
vor spori, proporțional cu dinamica producției de cărbune, 
cu accelerarea ritmului construcțiilor industriale și social- 
culturale, cu sporirea populației Pentru a face față acestor 
cerințe, trebuie să ne pregătim din timp. Avem cale liberă 
spre învățătură, spre autoperfecționarc. Ceea ce părinții 
noștri nu puteau dccit visa, pentru noi e deplin realizabil. 
Muncind cu conștiinciozitate, pregătindu-ne, putem atinge 
cele mai mărețe idealuri".

46 de ani
în minerit

De 46 de ani, maistrul 
Carol Golgoțiu, de la E. M. 
Vulcar., coboară în adîn- 
curîle minei. In acest răs
timp a crescut multe gene
rații- dc mineri. I-a învățat 
meserie și le-a sădit in su
flet sentimentul dragostei 
și respectului față de mun
că, de solidaritatea mine
rească. Pentru calitățile sa
le, i s-a acordat marca cinste 
de a participa la cel mai înalt 
forum al partidului. La în
toarcerea dc la Congresul 
al X-lea al P.C.R., i-am fă
cut maistrului Carol Gol
goțiu o vizită acasă, la lo
cuința tip castel „ridicată 
de mîinile salo* — după 
cum obișnuiesc să spună 
ortacii săi.

„In 1930. după 17 ani de 
minerit — ne spune Carol- 
baci — eram amenințat să 
rărnîn, șomer. N-aveam de 
lucru dccit 14—15 zile pe 
lună. Un an mai tîrziu, 
cind s-a închis mina Vul
can. am fost angajat, după 
multe insistențe, la mina 
Lupeni. Intr-o categorie de 
salarizare inferioară aceleia 
pe care o dobîndisem după 
aproape două decenii. In 
timpul războiului, cînd 
compatrioții mei luptau 
pe front, cu, împreună eu 
ortacii, continuam in a- 
dincuri lupta dusă de os
tași pe front, împotriva

fascismului. După eliberare, 
cind războiul nu era lichi
dat. la chemarea partidului 
ne-am mobilizat eforturile 
pentru a da patriei mai 
mult cărbune, pentru victo
ria finală*.

După 23 August, „bătrî- 
nulu>" Carol Golgoțiu i-au 
fost încredințate munci de 
răspundere, pînă la aceea 
de șef de sector.

.Am lucrat la Vulcan, 
Lupeni, Aninoasa, peste tot 
unde a fost nevoie de mine. 
Am muncit la mina Vul
can pină a fost închisă, iar 
la redeschidere m-am sim
țit atras să revin la mina 
unde primisem botezul mi
neritului*.

Și. totuși, bâtrînul miner 
n-a... îmbătrinit'.

„De 14 ani încoace, in fie
care lună, mă caută poș
tașul. După ce-mi ridic pen
sia, uit de bătrinețe. La 
mină, in mijlocul ortacilor, 
n-am timp să-mi fac gîn- 
duri de pensionar. Proble
mele minei sînt problemele 
noastre, mă frămîntă mai 
mult decît acum 4G de ani 
cînd am intrat pentru pri
ma dată intr-un abataj. Și 
asta, cred, că e cea mai 
bună dovadă ca să nu mă 
simt băirîn. Nu mă lasă 
viața asta nouă, chiar dacă 
am adunat peste 60 de pri
măveri in păr.

Maistrul constructor Vasile 
Gheorghc este unul dintre oame
nii a] căror destin se contopește cu 
acela al patriei eliberate. Traiecto
ria vieții lui Vasile Gheorghe se 
înscrie pe coordonatele socialismu
lui, urcă cu pas sigur pe scara îm
plinirilor, pc- aceeași scară pe care 
cu pași la fel de siguri urcă țara 
întreagă. Muncilor necalificat, apoi 
calificat, iar acum n.-aistru, tinărul 
constructor pune cărămizi solide la 
temelia orașului in care trăic-șt? si 
muncește de aproape un deceniu. 
Apartamentele noi din cartierele 
Braia 1 și IJ, Viscoza, din str. Pa
rângului, cinematograful Cultura] — 
din Lupeni, școala generală din Co
rcești sinț doar ^țeva din construc
țiile pe care Vasile Gheorghc și-a 
scris, cu mistria, la fel ca atiția alți 
constructori, propria-] biografic. 
Biografia celor 25 de an] împliniți, 
ani pe care-i poartă în suflet ca 
pe o comoară. Comoară de bogății 
materiale și spirituale.

Cuvintele aporfri 'in:'ii i 
Iulian lordnche și Rudoll la- 
novclz. Da, ci au “ni! după 
aceea . După ziua aceea in 
care România de: cneu libe
ră și independentă. E, s-au 
născut <.ub soare românesc li
ber.

„Dar nu sinlem în necunoș- 
tlnfă de cauză dc • um arăta 
România înaintea lui 23 Au
riu: t 1944. Ne-au > <’ ,'H tra
ta, părinții, bunica. Am în
văța! la școală.. ".

Blogralllle celor doi inter
locutori se confundă, în 
scurgerea Ireversibilă a tim
pului. cu biografia sfertului 
de veac liber. In biogiuliile lor 
parolele cu brogialiu eliberă
rii, sini incorporate împliniri 
pai tlele aduse de /luxul con
tinuu al ultimilor 25 de ani.

„Sinlem tineri. Am crescut 
o dală cu tura. Ea a crescut 
sub ochii noștri, iar noi in 
sinul ci Ne bucură enorm a- 
ccuslă ipostază a devenirii fă-

„Noi
am 

venit 
după 

aceea.
rii, a devenirii noastre. Noi 
n-am lacul nimic deosebii. Am 
muncii și am învățat. Muncim 
și învățăm. Noi ne-am năs
cut cu zimbelul pe buze, la o 
du'j cind perspectiva unui vi
ii» măreț a început să lumi
neze fruntea tării. De atunci, 
soarele ne-a zîmbi! din ce in 
ce mai puternic, li simfim ra
zele cum ne penetrează con
știința, cum ne pîrgufe alte 
și alte visuri.

O precizate se impune : cei 
doi tineri nu se cunosc în
tre ei. Pi imul. Iulian I '-dache, 
urcă in hecare zl schelele 
Vulcanului, inlroducînd insta
lații sanitare în noile blocuri 
ale orașului. Al d' ' “a. Rud'di 
lanovel7, este o prezentă zil
nică >n secția sculă tie a mi
nei Lupeni. Primul a venit în 
Vulcan cu 8 ani in urmă, con- 
lopindu-se cu viata jienilor. 
Al doilea e lupenean de ori
gine. Și lotuși, biografiile lor 
merg paralel, au multe puncte 
comune. Dimineața muncesc, 
iar dupâ-amiaza, la școală, cu
nosc mai bine istoria și geo
grafia poporului român, rezol
vă necunoscutele maiemâiicii, 
lac cunoștință cu legile fizi
cii și chimiei, acumulează ba
gaj spiritual pentru vremurile 
care vin. Sini în a XII-a seral.

La capitolul pasiuni speci- 
lice, Ijecare are înscris altce
va. Constructorul continuă să 
citească sau pune mina pe 
creion și scrie. Scrie articole 
la ziare. Are pasiunea scrisu
lui Lacătușul-montator schim
bă pila, ciocanul, cheia fixă 
sau Itance/â cu penelul și cu
lorile. cu aparatul de lotogra- 
lia' sau trece în tovărășia 
colccfiei sale de vederi care 
numără aproape 500 de ilus
trate din 25 de (ări ale lumii. 
Articolele scrise de iulian lor- 
dache în ziarul nostru s-au 
bucurat nu o dală de apre
ciere din jparlea cititorilor. Și 
toi aceiași editori au luat 
cunoștinjă de lucrările picto
rului amator Rudoll lanovelz. 
prezente la diferitele expoziții 
organizate la Lupeni, Petro
șani, la Deva sau la Bucu
rești.

...Da, ei au venit după a- 
ceea. Au venit pe prima 
treuDlă a sfertului de veac 
românesc liber. $1 de acolo 
aa urcat lârâ oprire, lără o- 
pielișle cele 25 de trepte evo
lutive — evantai cromatic de 
înnoiri, de realizări socialiste.

In cei 14 ani de cind e șofer, 
Dumitru Drâghici a condus ca
mioane, microbuze, autobuze. Să
nătatea fiecărui autovehicul l-a 
preocupat ca pe propria-i sănătate.

„De 5 am. de cind lucrez la 
transportul in comun, am parcurs 
aproape 300 000 km — ne mărturi
sea conducătorul auto Dumitru Drâ
ghici — distanță ce ar putea fi a- 
semănată cu cea străbătută de cos- 
monauții care au debarcat pe 
Lună*.

Distanțe. Distanțe in timp și spa
țiu. Distanța in timp parcursă in 
ultimii 25 de ani de Dumitru Drâ
ghici este mai mare paule decît toa
te distanțele pe care le-a parcurs 
în acest pătrar de veac, in spațiu. 
Și nu numai el a parcurs cu pași 
siguri, hotărîți, această distanță. 
Am parcurs-o toți, a parcurs-o țara 
întreagă, pe fruntea căreia, in ul
timii 25 de ani, strălucește patern: 
soaiele socialismului.
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în ultimii am, e ușor de în
țeles. Mi.- ini-au fost și' imii 

în urma unei discuții cu doi 
oameni ai Văii .Jiului, azi pen
sionari, totuși activiști neobo- 
siți pe tărim social-politic, oa
meni care, cu un sfert de veac 
în urmă, luptau consecvent 

lor.
Discutam cu foștii deținuți 

politici ai anilor 19-11—194-1 
Iosif Cotoi și Anton Șeolnic 
— la ci leva ore după coborî- 
rea lor din trenul ce-i adusese 
din Capitală de la istoricul 
Congres al X-lca al P.C.R.. un
do au participat ca delegați 
Frunțile lor cutate de 'acei ani 
grei, dinaintea și din timpul 
războiului, cutate de acei ani 
grei petrecuți in închisoare, se 
luminau cind oi vorbeau de 

•H<«t an.’ Congresul ui X-’len.
— Fără forța do granit a 

Luăsul losif Cotoț n-am fi

— Dar unde erați cu 25 de 
ani in urmă ?

soare — veni răspunsul apăsat

Din 1941 stăteam după gratii. 
Ne duseseră acolo pentru că 
eram comuniști, pentru că 
luptam pentru libertate și fe
ricire.

— Insă voința noașlră nu 
ne-au frinl-0 oamenii slăpînirii 
— interveni tovarășul Cotoț. 
Știam Să înfruntăm teroarea, 
să ne organizăm înot». <’■ bi
ruim. Știam să luptăm, iivlu- 
rînd Așa ne învățau tovară 
șii. a^a no învăța partidul.

— îmi amintesc cu cîto mo 
meii --mblau la înch^Hv oa
menii siguranței — își depăna 
firul glodurilor 1ov rășul Școl- 
nie. Ne aruncau pîine, țigări.

a unei flăcări roșii de demult
ijfneau (ă sini

— Noi, cei tineri cunoșteam 
din cărțile de istorie, din presă 
că deținuții politici aveau le
gături prin mii do* fire nevă
zute cu cei de afară, cu comu
niștii înaintați care organizau 
lupta și-i transmiteau fi'* ’ 
in celulele închisorilor. Printre 
deținuți nu existau și „Codițe’ ?

— Ba bine că nu. Erau des
tui care se vindeau dușmanu
lui. De aceea lupta noastră 
era extrem de grea. Trebuia 
să fim four!'.' atenți cu cine

< inc discutăm — mărturisea to
varășul Cotoț. învățasem să no 
. unoașlem bine, să no ghicim 
gindurile, să nu avem încrede
re oarbă în oameni.

— Se lucra într-o taină de- 
ăăvirșită — completă tovară
șul Șeolnic: — deși mulți dintre 
noi plecau pentru totdeauna. 
C'uvintul partidului era pentru 
■nu> ajutor și speranță îndemn 
$i nădejde.

— Era greu dar știam că 
psirtid-ul comuniștilor va birui 

- afirma tov. .â-ul Cot. ț 
Știam că tovarăși'. din frunte 
se sacrifică, știam că partidul 
arc forță să învingă exploata
rea, știam că dacă nu noi, cel 
puțin urmașii noștri vor fi li
beri și fericiți.

— Cum nți primii acea zi de 
foc a lui August 23 ?

alte dăți și mulți dintre ai noș
tri plpcascră pc cealaltă lume.

- N ani să uit niciodată a-
i zi. un anume momenl din

acc a zi de 23 August 1941 —
isl<ori.* 1' Jc tovară»pil Șeolnic.
Co legii de (Olulâ i lormcau du-
pâ o muncă grea. (hinuitoare.
Eu n aveam somn. Priveam a-
f alâ printre gratii . Un pluton

execuție a inlrat în curtea
ine hisoril. Mai intrâseră și-n

leu Jiului, a schimbat din te
melii fața plaiurilor jiene a- 
trâgind după sine exercitarea 
reală și deplina a dreptului 
maselor la cultură. Au fost 
înființate treptat atitea insti
tuții de cultură și invă’i 
mint in Valea Jiului cîte nu 
au existat înainte de 23 Au
gust 1944 nici în trei județe. 
A luat ființă o școală popu
lară de artă, un teatru de 
stat, cluburi ale sindicatelor, 
cămine culturale și în toate 
acestea a început să pulseze 
o viață culturală artistică sus 
ținută. In 1955 un grup de 
absolvenți ai Institutului ,.lon 
Andrcescu“ din Cluj punea 

bazele primului cenaclu al 
artiștilor plastici din Petro
șani, iar cițiva ani mai tir- 
ziu in același oraș își deschi
dea porțile impunătorul lăcaș 
al Casei de cultură, prevăzut 
cu o sală de 800 de locuri, 
cu o sală de conferințe, cu 
săli adecvate pentru activita
tea cercurilor și formațiilor 
artistice, cu o bibliotecă în- 
sumind zeci de mii de volu
me ctc.
Concomitent, au fost ridi

cate noi clădiri dc școli, .a 
fost diversificat profilul aces
tora în așa- măsură incit as
tăzi in Valea Jiului există ins
tituții de învățămînt de toate 
gradele, înccpînd cu invățărpîn- 
tul general de 10 ani (unde sînt 
umilele și pauperele școli pri
mare de 4 ani ?) și pînă la 
învățâmîntul superior. Avem, 
astfel, zeci de școli generale,
5 licee teoretice și un liceu in-

dezvoltării și progresului teh
nic. In anii de după 23 August 
s-au extins considerabil drumu
rile forestiere auto, deschizin- 
du-se noi bazine și bazinele cu 
material lemnos. De la o zestre 
de „zero" drumuri forestiere 
auto s-a ajuns la ora actuală 
la o rețea ce se întinde pe 180 
km. A crescut continuu numă
rul parchetelor forestiere, aces
tea ajungînd in prezent Ia cca. 
65 și continuă să sporească po
trivit cerințelor mereu crescîn- 
de de material lemnos ale mi
nelor și șantierelor Văii Jiului, 
ale economiei naționale în ge
neral. Concomitent a crescut și 
producția. In anul cînd sărbă
torim a 25-a aniversare a Eli
berării, producția marfă ce se 
realizează în întreprinderea fo
restieră Petroșani este de peste 
2,5 ori mai mare ca cea din a- 
nul 1944. Este de remarcat 
structura calitativă a produc
ției. Indicele de utilizare a ma
sei lemnoase a crescut de la 
numai 18,6 la sută în anul 
1944 la 73,9 la sută in J969, 
valoarea realizată pe un mc de 
lemn a sporit și ea in cei 25 
de ani de la 123,5 lei la 224 
lei. De remarcat în acest sens 
că în timp ce volumul de lemn 
dat pentru foc a scăzut de ia 
70 000 tone în anul 1944 la 
54 700 tone în anul 1969 (deci o 
vizibilă tendință de diminuare 
a sortimentelor destinate utili
zării inferioare), au fost intro
duse sortimente noi în produc
ție. valoroase, dintre care u- 
nele se dau la export cum sint 
lemn construcții rurale, celulo
ză de fag ele.

In perioada 1965—1969, la 
bușteni gater fag, producția a 
crescut cu peste 44 000 mc a- 
Dungînd la 112 000 mc, la buș

«'ram îngrozit. Cineva a venit 
și nc-a anunțat : ..Sinteți liberi, 
plecați !". Nn s-a bucurai ni
meni, nimeni n-a scos o vorbă. 
Apoi a venit altcineva din 
conduc ( rea închisorii și a re- 
i'ctal. ..Sinteți liberi, plecați L" 
N-a plecat nimeni. Nc-am con- 
tinuat programul obișnuit. A- 
bia după cjTeva zile am înce
put să plecăm spre (ase. Parti

dul, poporul învinseseră defini
tiv.

— Cc a urmat acelor ani de 
trista amintire?

— A urmat reorganizarea 
Politica consecventă, revoluțiu- 
narâ a partidului nostru, a pă
truns mai adine in inimile oa
menilor. IJrrrifnd-o cu fermita
te, cu deplină încredere, oame
nii au trocul să schimbe fața 
patriei mutilată de războiul 
nedrept. Avîndu-i în primele 
rinduri pe comuniști, poporul 
nostru a mers de alunei, din 
arca zi de august 23. pe calda 
ascendentă a bunăstării (losif 
Cotoț).

— Vă este ușor să faceți o 
paralelă, fie și sumară. între 
Valea Jiului ’44 și Valea Jiu
lui ’69 ? Vreți să încercați ?

— Ar fi prea multe dc spus 
Cum arăta Valea Jiului, țara 
întreagă, acum 25 de ani, a- 
cum 10 ani chiar, se cunoaște 
bine. Cum arată azi se cu
noaște mai bine. Noul, frumo
sul. modernul ne întîmpinâ pre
țul ind<'ni. la lot pasul. Și asta 
lot datorii luptei partidului. 
(Anton Șeolnic).

— V-ați aflat in marea sală 

a Palatului Republicii, la măl
ini forum al comuniștilor ro
mâni — Congresul al X-lea al 
partidului. Ce sentimente ați 
incert al ?

— Eu — ne-a spus tovarășul 
Cotoț — am participat la leale 
Congresele partidului ținute le 
la 23 August 1914 ino> ‘ r < să 
zic 7 în urmă cu 25 de ani 
nu-mi’ puteam imagina că țara 
noastră și. laolaltă cu ea, Va
lea Jiului, unde m-am născut, 
am trăit, am muncit și mun
cesc se poate transforma in
tr-ai ita. .Acum ceea ce s-a fă
tul nu mai sini secrete pentru 
nimeni. Nici ceea ce se va mai 
face nu sint secrete. Pentru c4 
acolo, in sala Congresului, s au 
trasat niște jaloane sigure pri
vind dezvoltarea țării noastre, 
privind viața poporului nostru 
in general, (losif Cotoț).

— Personal, am încercat serv 
timente dc emoție dar ?l în
crederea că ceea c< a tâcuC 
partidul nostru pentru țaiă 
popor va fi amplify at în anii 
care vin. Iar primii pași mart 
sprrt fericire . i bunăstare, au 
f( si fâcuți acum un sfert de 
1 r < , în acea memorabilă zi de 
23 August (Anton Șeolnic).

Alte cuvinte, alte cifre, alte 
comparații rii se par de prisos. 
Prezentul vorbește singur, an-» 
li. ipoazâ un marc viitor.^
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natrtâțile politice să-și unească 
eforturile pentru încetarea răz
boiului antisovictic. răsturnarea 
dictaturii fasciste și participa
rea alături dc armatele so vie- 
f’rcc Ia alungarea și zdrobirea 
bit Icriș Iilor.

Ceî mai mare succes obținut 
a fost înfăptuirea Ia 1 mai 
1944 a Frontului Unic Munci
toresc, realizarea unității de 
acțiune și luptă a clasei mun
citoare.

în raportul prezentat dc to
varășul Nicolac Ceaușescu la 
cei de-al X-lea Congres al 
partidului, se arată : „Este me- 
rrful istoric al Partidului Co
munist Român câ în acesle 
grele împrejurări a reușit să 
găsească calea pentru colabo
rarea cu toate forțele antifas
ciste in vederea răsturnării dic
taturii militaro-fasciste, a scoa
terii României din războiul an- 
tisovietic și alăturării sale coa
liției antihitleriste, dezvoltării 
democratice a țării".

Aniversarea lui 23 August 
găsește întregul popor cuprins 
intr-o puternică efervescență 
creatoare, declanșată de holă- 
ririle Congresului al X-lea al 
partidului, de bilanțul însufle- 
țitor al realizărilor obținute in 
acest sfert dc veac de aur pe 
calea dezvoltării multilaterale 
a României socialiste.

România anului 1969 prezin
tă tabloul marilor transformări 
și prefaceri revoluționare de 
Ia orașe și sate, al succeselor 
obținute in toate ramurile e- 
conomiei naționale, al creșterii 
venitului național, al îmbună
tățirii condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, al prestigiu
lui binemeritat de care se bu
cură pe arena internațională. 
La baza acestor realizări a 
stat politica de industrializare 
promovată cu consecvență de 
Partidul Comunist Român, dez
voltarea bazei tehnice-materia- 
be a socialismului, temelia trai
nică a dezvoltării tuturor ra
murilor economiei naționale. 
Materializarea acestei politici 
js; ospețe expresia în vast”’ ”ro- 
gram științific de industriali- 
za»*e, n» repartizarea complexă 
și echilibrată a forțelor de pro- 
flurtie. în concordanță cu sur
sele de materii nrime si con
dițiile naturale ale țării și in 
9<>’'»ină modernizare cu cele 
p”-i noi cuceriri ale științei și 
tehnicii mondiale. Realizările 
o^’inute în cei 25 de ani pe 
drumul industrializării țării sînt 
puternic ilustrate de dinamica 
p-odnetrei industriale. România 
siinindu-se din nunct de vede
re ai r:tmu’r: '’a industria
lizare pe primele locuri din 
Europa si din lume. Cea mai 
mare parte a sporului produc
ției industriale (aproximativ 
70 La suta) s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității mun
cii ca urmare a modernizării 
proceselor de producție, a ex
perienței câștigate de munci
torii, tehnicienii și inginerii 
din sectorul industrial. Semni
ficativ este faptul că in anul 
1968 industria a produs întrea
ga producție globală a anului 
’93P »umai 27 de zile, a cons
trucțiilor de mașini in 10 zile 
iar a chimiei în numai 6 zile. 
In domeniul producerii ener
giei electrice contrastul este și 
mar puternic : de la 500 ’HIV 
putere instalată si 72 kWh pe 
cap de locuitor în 1938, s-a 
2'-uns la 5 700 MW putere ins
talată și 1 5(k) ' Wh pe cap de 
locuitor in 1968.

Vouă societate pe care o 
construim se deosebește radi
er' de rele precedente nu nu- 
nri r>rin aceea că se bazează 
pe relații de producție socia
liste generalizate in întreaga 
economie, ci și prin faptnl că 
îsj frxeazâ in mod deliberat — 
conștient, drept țel suprem ri
dicarea continuă a bunăstării 
materiale si spirituale a po
porului. .InjbimSfptirc? condi- 
ții'or de viață ale poporului — 
arăta tovarășul Nîcolae
Ceaușescu in ^anortul prezen
tat la cel d» •>’ X-lea Congres 
— creșterea gradului de eh i- 
lizalie și bunăstare a națiunii 

noastre este țelul suprem al 
politicii partidului nostru, ra
țiunea întregii sale activități, 
obiectivul central al construc
ției socialismului".

Rezultate deosebite s-au ob
ținut și in domeniul transfor
mării socialiste a agriculturii, 
ca urmare a politicii partidului 
desfășurate pe linia întăririi 
alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, 
a sprijinului acordat țărănimii 
prin dotarea ei cu mașini și 
utilaje de înaltă productivita
te. asigurarea cadrelor de in
gineri. tehnicieni și alți spe
cialiști agricoli, prin creditele 
in bani materiale și semințe 
selecționate. agricultura asi- 
gurind in felul acesta inlreglil 
necesar de bunuri și produse 
egroalimentare atit pentru con
sum cit și pentru industrie, 
crcîndu-se dispon:bilitâți și pen
tru export.

Binefacerile celor 25 de ani 
de viață liberă și muncă paș
nică constructivă sînt concre
tizate în județul Hunedoara și 
municipiul Petroșani prin rea
lizări fără precedent, care au 
schimbat din temelii vechile 
așezări, comparația dintre tre
cutul și prezentul lor fiind de-a 
dreptul impresionantă.

Extracția cărbunelui — ra
mura industrială de bază care 
își imprimă amprenta pe în
treaga viață social-econoniică 
a municipiului — s-a transfor
mat in cei 25 de ani. ca ur
mare a celor 6 miliarde Iei in
vestite, dintr-o industrie îna
poiată, rudimentară, într-o in
dustrie modernă. mecanizată 
care asigură mai birt» de ju
mătate din producția de căr
bune a țării și care, conform 
directivelor de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1970—1975 și in perspectivă, pe 
anii 1976—1980. elaborate de 
Congresul ai X-lea, va cunoaș
te o puternică dezvoltare și în 
viitor. In anul 1968 producția 
de cărbune s-a ridicat Ia 6,9 
milioane tone iar Ia sfîrșitul 
anului 1969 va atinge 7,6 mi
lioane tone, ceea ce înseamnă 
că producția de cărbune a anu
lui 1943. an dc vîrf al vechilor 
societăți burgheze, se \a rea
liza în numai 4 luni. Paralel cu 
industria carboniferă s-a dez
voltat producția de energie e- 
lectrică a municipiului. O dez
voltare continuă a cunoscut 
economia forestieră, fabrica de 
fire și fibre artificiale, trans
portul feroviar și rutier, in
dustria locală, întreprinderile 
prestatoare de servicii, coope
rația meșteșugărească. Sa’ariul 
mediu in industrie in perioada 
anilor 1966—1968 a crescut cu 
11 la sută ceea ce a atras după 
sine, o dată cu modernizarea 
spațiilor comerciale, sporirea 

desfacerii volumului de măr
furi care a ajuns, in prezent, 
la peste 800 milioane lei a- 
nual. Penlru asigurarea unui 
confort optim de locuit, în 
localitățile Văii Jiului s-au 
construit și dat in folosință 
peste 506 blocuri cu 18 000 a- 
partamente, peste 7 000 locuri 
in cămine penlru n. familiști, 
248 săli de clasă. 5 complexe 
comerciale, 2 complexe ale 
cooperației meșteșugărești. o 
casă de cultură, poștă, fabrică 
de produse lactate și alte o- 
biective industriale și social- 
c uit ural e. Prin înființarea în 
1948 a institutului de mine, 
Petroșaniul a devenit centru 
universitar care a dat indus
triei peste 2 609 ingineri. în 
municipiul nostru funcționea
ză două grupuri școlare și un 
liceu industrial cu profil mi
nier. o școală profesională co
mercială, o școală populară de 
artă și altele, iar învățămîntul 
de cultură generală se desfă
șoară in 38 de școli generale 
și 5 licee cuprinzînd peste 20 
mii elevi.

Pentru culturalizarea mase
lor. in localitățile Văi» Jiului 
funcționează 8 cluburi munci
torești. 7 cămine culturale. 24 
cinematografe și 115 biblio
teci. De asemenea, în Petro
șani activează de peste 20 de 
ani un teatru de stat care a pre
gătit peste 170 premiere și a pre

zentat peste 7JJ00 de specta
cole. un muzeu al mineritu
lui, o stație dc cercetări pentru 
securitate minieră și un insti
tut de proiectări pentru cons
trucții miniere. Ocrotirea să
nătății oamenilor muncii esle 
asigurată printr-o rețea de 
spitale, dispensare. policlinici 
și circumscripții sanitare de
servite de 158 medici și 530 
personal mediu sanitar.

Dezvoltarea rapidă și multi
laterală a întregii noastre e- 
conomii pc baza continuării in
tr-un ritm mereu ascendent a 
industrializării țării, va deter
mina un real progres social- 
economic și in municipiul nos
tru. In cincinalul următor se 
vor aloca sume importante 
penlru dezvoltarea minelor 
existente și punerea in valoa
re a noi timpuri miniere — 
Livczeni și Bârbăteni — ceea 
ce va face posibil realizarea 
unei producții de cărbune de 
11,1 milioane tone in anul 1975. 
Atingerea acestui' nivel se va 
face prin extinderea gradului 
de mecanizare în toate veri
gile fluxului tehnologic minier. 
O dată cu industria carbonife
ră se vor dezvolta și celelalte 
ramuri ale economiei munici
piului. Condițiile de muncă i 
de viață ale locuitorilor Văii Jiu
lui vor cunoaște îmbunătățiri 
substanțiale în viitorul cinci
nal prin creșterea gradului de 
urbanizare a municipiului, 
construirea de noi obiective 
social-culturale. creșterea nive
lului cultural al oamenilor 
muncii prin generalizarea în- 
vățăruîntgilui de 10 ani, prin 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață materiale și 
spirituale ale populației.

Sărbătorind cu entuziasm cea 
de-a 25-a aniversare a elibe
rării României de sub jugul 
fascist, oamenii muncii din 
Valea Jiului pășesc în următo
rul sfert de veac încrezători în 
viitor, cu hotărîrea nestrămu
tată de a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile trasate de partid, vă- 
zînd in luminosul program e- 
laborat de Congresul al X-lea 
întruchiparea propriilor lor nă
zuințe, ridicarea României so
cialiste pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației și progre
sului.

Urcuș vertiginos pornit 
de la „cota zero" a tehnicii forestiere

...25 de ani. O vîrstă! Ce 
semnificații are această vîrstă 
a prezentului socialist luminos 
pentru sectorul forestier din e- 
conomia Văii Jiului ? O zvîc- 
nire viguroasă de pc treapta 
cea mai de jos a unei înapoieri 
tehnice totale, spre un progres 
tehnic și o dezvoltare ajunse 
la Un nivel aproape de necre
zut’, de neimaginat în compara
ție cu ce a fost in trecut. Dur 
să lăsăm faptele, cifrele să vor
bească.

In anul 1944 toată exploata
rea lemnului din întinsele și 
bogatele păduri ale bazinului 
forestier Valea Jiului se făcea 
în exclusivitate manual. Folo
sind unelte de lucru primare — 
securea, joagărul și țapina — 
muncitorul forestier din trecut 
își ciștiga .bucata dc pîinc pen
tru traiul său și al familiei 
printr-o muncă istovitoare, slab 
productivă, în afara oricăror 
măsuri de securitate. Exploatat 
cu mijloace rudimentare, trans
portat cu atelaje trase de a- 
nimale, lemnul nu avea altă 
destinație decît pentru foc, tra
verse și mangal. Pe patronii ex
ploatatori dc păduri prea puțin 
îi interesau condițiile mizere 
în care lucrau și trăiau munci
torii forestieri, metodele și mij
loacele arhaice cu care se ex
ploata lemnul; pe ei îi intere
sa un singur lucru : profitul, 
un cit mai mare profit.

...25 de ani. O dimensiune in 
timp nu prea mare. Priviți însă 
prin prizma prefacerilor specta
culoase, acești 25 de ani stră
bătuți de la acea memorabilă 
zi de 23 a fierbintelui August 
1944 înseamnă pentru sectorul 
forestier al Văii Jiului o dis
tanță uriașă străbătută pe coor
donatele mereu ascendente ale

Ut marc din pag 1 
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clfusiriul hi in ier, două grupuri 
.școlare miniere, o școală popu
lară iile artă, o școală gene
rală de muzică și un institut 
de mine care pregătește ingi
neri și subingincri.

'Foaie aceslc instituții de în- 
vățăminl și cultură nu ar fi 
existai fără eforturile șusți’ 
nule ale oamenilor muncii, e- 
forturi stimulate și canalizate 
de partid pe făgașul ridicării 
nivelului de trai al întregului 
popor.
' Astăzi, Petroșaniul se pre- 

f,zintă vizitatorului nu numai ca 
i-)centru administrativ al Văii 
'r'Jiului ci și ca un centru cul- 
Ț tural .de prim rang alo cârui 

valori, s-au impus demult din- 
‘colo fruntariile județului.

Ziarul nostru și presa centrală 
consemnează cu promptitudine 
zecile dc acțiuni pe plan cui- 
furai Artistic desfășurate in Va
lea Jiului, cu participarea mii
lor dc artiști amatori și iubi
tori de frumos. Chiar zilele a- 
cestea, presa ne-a adus știrea 
că ansamblul Casei de cultură 
din Petroșani, care s-a calificat 
la faza pc țară a celui de-al 
TX-lea Concurs al formațiilor 
de amatori de la orașe și sate, 
a avut cinstea de a evolua, a- 
lături de alte formații presti
gioase din țară, in fața con
ducătorilor de partid și de 
stat, cu prilejul spectacolului 
de gală oferit la închiderea 
concursului. Și atunci să ne 
mai miram că din rîndul ama
torilor născuți și crescuți in 
Valea Jiului s-au ridicat nume 
prestigioase precum : solis
ta de operă Teodora Lucaciu, 
regizorul Lucian Giurchescu, 

teni derulaj s-a înregistrat o 
creștere de aproape trei ori a- 
jungindu-se la 21 000 mc, iar la 

»celuloză de fag producția a 
crescut de la 9 645 mc la 17 700 

'mc. ;
Toate aceste creșteri și îm

bunătățiri structurale substan
țiale ale producției forestiere 
au fpst posibile printr-o masi
vă introducere a mecanizării 
principalelor operații la exploa
tarea masei lemnoase, a unor 
metode înaintate de lucru, prin- 

’ tr-o organizare superioară a lu- 
•crului la nivelul actualelor cu
ceriri ale științei și tehnicii. 
Mecanizarea s-a extins pină în 
cele mai îndepărtate parchete 
forestiere, abandonîndu-se com
plet doborîtul și secționatul 
lemnului pe cale manuală, în 
prezent I. F. Petroșani avind în 
dotare 164 ferăstraie mecanice. 

'A fost mecanizată de aseme
nea operațiunea scos-apropiat 
prin' introducerea funicularelor 
forestiere Wyssen și a tractoa
relor cu troliu, aflîndu-se in 
prezent în funcțiune 26 de fu- 
niculaie și 32 de tractoare cu 
troliu. Prin introducerea trac
toarelor s-a redus la minimum 
trasul cu animale, s-a- redus 
■distanța de scos-apropiat pre
cum și prețul de cost al sor
timentelor de lemn derivate din 
masa lemnoasă exploatată. Fo- 
)osindu-se tractoarele cu troliu 
s-a creat posibilitatea practică 
de aplicare a unor procedee 
tehnologice moderne in sectorul 
•forestier cum este metoda de 
exploatare in trunchiuri lungi 
și catarge, deosebit de eficien
tă permițind o sortare superi
oară a lemnului, o valorificare 
ca atare. Pentru a întregi ima
ginea piogresulul realizat în 
domeniul mecanizării mai tre

directorul Teatrului de Come
die, regizorul de la Televiziu
ne Cornel Popa, actorul Tea- 
rului „Nottara11, Dorin Moga, 
dramaturgul și scenaristul I.D. 
Sîrbu și alții.

O
Dacă ar fi să exprimăm in 

cifre felul în care își exercita 
masele de oameni ai muncii 
dreptul la cultură am spune că. 
în cele peste două decenii de 
activitate, Teatrul ..Valea Jiu 
lui" a prezentat aproximativ 
170 de premiero, in peste 7 000 
de spectacole, vizionate de a- 
proape două milioane de spec
tatori. că numai in zece ani 
de existență (pînă in 1965) ce 
naelul artiștilor plastici din 
Petroșani (transformat recent 
în Filială a U.A.P.) a realizat 
peste 20 de expoziții de grup 
in județ și în țară, că a orga
nizat nenumărate ex)3ozifii nef- 
sonale. că a particinat la 9—9 
expoziții do peste hotare (Mos
cova, Geneva. Helsinki. Riga, 
Viena. Budapesta. Veneția etc.) 
ș.a.m.d.

O

Am înfățișai sumar cîteva 
din înfăptuirile pe tărîmul cul
turii din timpul celor două- 
zecișicinei do ani de socialism, 
comparindu-le cu realitățile 
Văii Jiului de dinaintea lui 
August ’44. intr-o succintă an
titeză realistă așa cum ne pro
puneam la începutul acestor 
însemnări. Dar cîte nu s-ar mai 
putea spune în acest domeniu 
dacă am vrea ca antiteza noas
tră sâ primească adevăratul 
relief oferit de realitatea zile
lor noastre?! Ar mai urma, ca 
pornind de la înfăptuirile de 
pînă acum, să aruncăm o pun
te spre viitorul luminos, des
chis de istoricul Congres al X- 
lea al partidului. Pentru acest 
viitor care va situa România 
în rindul celor mai înaintate 
state din lume, pe tărîmul pro
gresului și civilizației, avem 
chezășie prezentul înfăptuit 
prin eforturile conjugate ale 
întregului nostru popor.

buie adăugat câ mecanismele 
înlocuiesc acum munca manua
lă grea Și la încărcatul lem
nului atit in depozitele prima
re cit și în cele finale, in care 
scop întreprinderea este înzes
trată cu două încărcătoare Lip 
Boltnder și • 7 încărcătoare de 
tjp 1FRON, că pentru sporirea 
acestei zestre se cheltuiesc a- 
nual in jur de 1,5 milioane lei. 
Și mai trebuie amintit ceva: 
eforturile făcute la 1. F. Petro
șani penlru introducerea meca
nizării, pentru ridicarea. între
gului nivel tehnic al producției 
forestiere nu au fost zadarnice. 
Productivitatea muncii realizată 
în întreprindere în acest an de
pășește cu 183,2 la sută nivelul 
acestui indicator realizat cu ze
ce ani in urmă, dindu-se pe 
această calc economiei națio
nale, peste sarcinile de plan, 
in cele șapte luni trecute, 803 
mc bușteni gater râșinoase.

Viitorul se înfățișează și mai 
dinamic pentru progresul gene
ral al întreprinderii forestiere 
Petroșani. In lumina sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al, partidului, penlru cr'eșterea 
in continuare a producției fo
restiere în vederea asigurării 
economiei naționale cu cantități 
sporite de lemn, in anii viito
rului cincinal vor fi deschise 
exploatări forestiere noi ca cele 
de la Stcrmiposu — Vocvddu, 
Bîrlogu, Strîmbu, Lolaia. Valea 
Ursească, Sterminosu-Uricani. 
in care scop va fi extinsă re
țeaua drumurilor forestiere au
to spre aceste locuri. Paralel 
va fi extinsă mecanizarea pînă 
in inima parchetelor atit la o- 
perația scos-apropiat cit și la 
încărcat, crescînd numărul trac
toarelor folosite in acest scop 
cu 7—8 pe an iar al încărcă
toarelor cu 5. înaltul grad 
dc mecanizare, productivitatea 
muncii intr-o continuă creștere 
vor permite colectivului I. F. 
Petroșani să realizeze in anul 
1970 o producție mai mare 'Cu 
15,5 la sută și a trece de pe o 
bază reală de rezultate bune 
obținute in producție la înfăp
tuirea sarcinilor sporite din vi
itorul cincinal.

1. UALAN

Atunci, în
de

augustul
toc
acele vremi. înregistra eșec 
după eșec. Și era firesc să 
fie așa. *Pe ei îj mina în 
luptă doar dorința de aca
parare, pe cind noi ne apă
ram glia străbună cu dra
gostea ce ne curgea in vine 
din moși, strămoși. Patrio
tismul nostru strămoșesc 
era mai fierbinte decît fo
cul proiectilelor nemțești. 
Dorința noastră de libertate 
a cuprins ca un pirjol va
sele și armata germană, ca
re nu se puteau împăca cu 
gîndul înfrîngerii'.

încercam să punem între
bări. întrebări de altă na
tură, dar simpaticul inter
locutor continua cu patos a- 
mintirile din ;țugustu] a- 
cela de foc, după care ce
rul patriei a devenit liber, 
senin.

Pentru faptele sale de ai 
me săvîrșite în războiul îm
potriva Germaniei fasciste, 
locotenent-colonelul în re
zervă Vasilc Zaharia a fost 
răsplătit cum se cuvine. 
Consiliul de Stat i-a confe
rit, in 1967, veteranului lup
tător Ordinul Steaua R.S.R. 
clasa a IV-a. Despre pa
siunile actuale interlocuto
rul ne-a vorbit în- cuvinte 
puțrne, simple :

„Sint îndrăgostit de pic 
tură, de limbi străine, în 
specia) de franceză, pe care 
o vorbesc cu soția în fami
lie. dar cea mai mare pa- 

' siune a mea e cea veche : 
dragostea de patrie ale că
rei evenimente le trăiesc cu 
intensitate. Acum am sa
tisfacție pentru tot ce s-a 
realizat în acești 25 de ani 
și sink mîndru că în acel 
august de foc și eu m-am 
aflat pe baricadele elibe
rării*.

pe sfirșite. Se 
cea mare. Os
cul egeau vie-

Lupta era 
apropia ziua 
lașii rumâni 
lorii pe toate fronturile. In
terlocutorul nostru, locote- 
nent-coloneluJ in rezervă 
Vasile Zaharia, ne vorbește 
cu deosebită plăcere și mîn- 
drie patriotică despre vic
toriile tovarășilor dc arme, 
cu referiri succinte la Bata
lionul 2 pod uri-fiu vii, pe 
care l-a condus, din Regl

ementul de pontonieri.
24 august 1944, Pe cana

lul oGisca" inainta un con
voi de vase germane arma
te. Le-am lăsat să se apro
pie. Cînd au ajuns în drep
tul nostru, am ordonat ba
talionului meu să înceapă 
operațiile de capturare. Mai 
repede decît ar fi bănuit, 
nemții s-au pomenit încon
jurați : din trei părți de 
ostașii mei, dintr-o parte 
de slîncă. Rafalele trase a- 
supra vaselor i-au obligat să 
se predea . După captura
rea a 102 prizonieri pe us
cat, la Varos, le-am pregă
tit nemților alte capcane, 
pe apă.

Era in noaptea de 24/25 
august. Un convoi de 15 
vase de război germane și-a 
ales drept itinerar același 
canal — „Gîsca". La sem
nalul nostru, nemții au o- 
pus rezistență. Proiectilele 
brăzdau văzduhul. Dunărea 
se transformase intr-o ma
re de foc și de spaimă. Dar . 
penlru noi dragostea de pa
trie era mai presus decit 
orice. Numai așa-mi explic 
izbinzile noastre. Armata 
germană, incomparabil mai 
numeroasă, dotată cu un 
imens echipament de răz
boi, 'realizat după ultimele 
descoperiri ale științei din
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Către piscul 
demnității>

Ui mare din pag. 1

Raportindu-ne la începutul 
actualului Cincinal, indicele de 
tăiere mecanică — exprimat in 
procente față de totalul abata
jelor — a crescut de la 0,6 la 
aproape 5. In 1955 se incărcau 
pe cale mecanică în galerii nici 
37 000 mc cărbune sau steril. 
Actualmente, într-o jumătate de 
an se realizează dublul acestei 
cantități. Vitezele de avansare 
in galerii, fronturi lungi și a- 
bataje cameră au crescut in 
medie pe bazin. în numai 10 
ani, cu peste 20; 5, respectiv, 40 
de metri. Randamente care de
pășesc 7; 10 și chiar 12 tone 
pe post au început să aibă un 
caracter de normalitate, ceea ce 
nu e puțin lucru. Dovezi con
cludente aduc zi de zi brigă
zile conduse de> oameni destoi
nici Și iscusiți la treabă cum 
sint cei doi „Ion’, Cojocaru și 

. Solovan, de la mina Lenea, 
Mihai Dumbrăveanu, Carol Sza
bo, Gheorghc Moldovan, de la 
Petrila, Ioan-Barioș, Petre Scre- 
deanu, Iosif Molnar dc ia DDja, 
Nicolac Guță, Constantin Zaha
ria, de la Exploatarea minieră 
Paroșeni, Gheorghc Purdă (s-a 
„învățat" cu peste 200 metri 
înaintare pe lună ! ?), loan Șink, 
Io'an Bălțatu, de Ia Vulcan, 
Petru Roman, llic Nicoară, 
Constantin Lăbu.șcă, dc la A- 
ninoasa, Constantin Petre, Mi
hai Blaga, Vasile Caila, Gheor- 
ghe Jur.i, de la mina Lupeni, 
Mihai Ceueă, Nicolac Ștefan, 
Constantin Grădinarei, dc la 
Uricini. Prețuirea de care se 
bucură in ziua de azi munca 
lor, înalta apreciere acordată 
strădaniilor depuse in marea 
întrecere din fronturile adin- 
cului, găsesc un ecou puternic 
in sufletul acestor oameni, ii 
stimulează și-i îndeamnă la fap
te și realizări tot mai bogate, 
mai pline de semnificații.
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Solemnitatea înaintării în grad 
a unor generali și ofițeri superiori

La Pilaful Republicii' a «- 
iiit loc, in cursul dimineții de joi, 
solemnitatea înaintării in prad a 
unor generali și acordării gra
dului do general-maior și con- 
traam-ral unor colonei și că
pitani de rangul I din Ministe
rul Forțelor Armate. Consiliul 
Securității Stalului și Ministe
rului Afacerilor Interne, pre
cum și a unor generali și colo
nei în retragere și rezervă.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
ion Gheorghe Maurer, Paul 
rJiculeseu-Mizil, Gheorghe Pa
nă. Dumitru Petrescu, Gheor
ghe Rădulcscu, Virgil Trofin, 
fl»c Vcrdeț, Manea Mănescu, 
yasile Patilineț, general-colonel 
Ion loniță. ministrul forțelor 
armate, Ion Stănescu, președin
tele Consiliului Securității Sta
tului, Cornel Onescu. ministrul 
afacerilor interne, Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consi
liului do Stat.

Secretarul Consiliului de Stat. 
Constantin Stătesou. a dat ci
tire decretelor Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
flom&nia prin oare:

Se înaintează la gradul de 
general-colonel următorii ge- 
nerall-locotenenți : Țîrcă D. 
Sterian, Nicolcscu V. Marin. 
Sandru T. Constantin, Lupes- 
cu N. Cristian, Constantin Ti
tus. Marcu I. Stan.

Se înaintează la gradul de 
gencral-locotencnt următorii 
generali-maiori: Dincă N. Ion, 
Milea Gh. Vasile, Florcscu Gh. 
Haralambic.

Se acordă gradul dc general- 
maior și contraamiral următo
rilor colonei și căpitani de ran
gul I î Popescu C. George. 
Verman Gh. Dumitru, Dumitru 
I. Dumitru, Truță E. Florian, 
Antoniu D. Constantin. Augus
tin I. Alexandru. Pălimariu H. 
Mihai, Gomoiu I. Gheorghe, 
Nicolac Gh. Tudor, Topliceanu
C. Iuliu, Antone P. Marin, Un- 
gureanu V. II ic. Hortopan S. 
Ion. La vrie Gh. Gheorghe. Dra- 
gu I. Marin, Căciulă S. M. Ni
colae. Agafițci N. Mihai. Cata- 
nă N. Gheorghe. Popa P. Di- 
mitrie, Baciu T. Toader, Ono- 
frei C. Ștefan. A’asile I. Gheor
ghe. Andriescu M. E. Eugen, 
Atanasiu I. Dumitru, Ștefănes- 
cu D. Cristachc. Iliescu R. Na
poleon. Lupu M. Șerban. Băl- 
teanu D. Polixenie. Diaconcscu 
I. Constantin, Dumitriu C. Mir
cea, Sava I. Gheorghe, Marin 
Gh. Gheorghe. Plăti M. Cornc- 
liu, Cupșa Gh. loan. Popa I. 
Gheorghe. Canea St. Ion. Dia- 
conescu I. Ovidiu. Borșan T. 
Dumitru. Moga D. Gheorghe. 
Bucur I. Nicolae. Ardelean T.
F. Teodor. Moldoveanu I. Jean. 
Rislea I. Gheorghe. Angelescu 
A. Gheorghe.- Calomfirescu P.
G. Ion, Vl&sceanu H. Haralam- 
bie, Tăurescu S. Viorel. Sprin- 
cenatu I. Constantin. Romanes- 
cu N. Dumitru. Vîlceanu C. 
Marin, Barluțiu F. Aurel. Aron
D. Mihai, Horia S. Traian.

Se înaintează la gradul de 
general-colonel generalul-locotc- 
nent în retragere Cambrea C. 
Nicolae.

Se înaintează la gradul de 
general-locotenent generalul- 
maior in rezervă Zaharia V. 
Gheorghe și generalii maiori in 
retragere Dumitrescu C. D. Po- 
lichron. Radulescu Gh. Edgar.

Se acordă gradul de general- 
maior colonelului în rezervă 
Bâdică M. Ilie și coloneilor în 
retragere Blaga Gh. V. Traian. 
Chercea Gh. Nicolae, Danacu 
C. Vasile, Furtunescu Gh. Tra
ian, Ionescu Gh. Iosif, Ionescu 
R. State, Mălinescu C. Aurel, 
Manolache C. Alexandru, Ni- 
chita I. Manole, Ostroveanu I. 
Gheorghe, Popescu A. E. An
ton, Ștefan F. Tănase, Teodo- 
rescu N. N îs tor. Tăutu A. Teo
dor, Turtureanu V. Gheorghe, 
Zâlaru S. Constantin, Zecheru 
N Constantin.

Luînd cuvîntul, în numele 
celor înaintați în grad, genera
lul maior Nicolae Tudor a spus: 
Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele colegilor înaintați as

DECRET
PRIVIND AMNISTIEREA UNOR INFRACȚIUNI

SI GRAȚIEREA IJNDR PEDEPSE
Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste România 
decretează»

Art. 1. — Se amnistiază in
fracțiunile pentru care Codul 
penal sau legi speciale prevăd 
o pedeapsă privativă d- liber
tate pînă la 3 ani inclusiv sau 
amendă.

ArL 2. — Se grațiază in în
tregime :

a) Pedepsele privative de li
bertate pînă la 1 an și 6 luni 
inclusiv, precum și amenzile;

b) Pedepsele privative dc li
bertate. pină la 3 ani. inclusiv

virsta de 60 ani. femeilor gra
vide sau cu copii pină la 5 ani 
.și minorilor.

Art. 3. — Se grațiază in 
F -.rv-:

a. Cu 1/6 pedepsele privative 
de libertate de la 1 an și 6 
luni pină .la 5 ani inclusiv;

b. Cu 1/5 pedepsele privative 

tăzi în grad, să adresez condu
cerii dc partid șl dc stat, dum
neavoastră tovarășe Nicolac 
Ceaușescu, conducător stimat al 
poporului nostru, cele mal cal
de mulțumiri pentru cinstea și 
încrederea ce ni s-a acordat.

Noi vedem în aceasta o ex
presie a prețuirii muncii noas
tre. a comandamentelor și sta
telor majore in care lucrăm. 
Cadrele forțelor noastre arma
te, cunoscute și apreciate de 
partid, simt permanent grija 
deosebită a partidului și gu
vernului pentru întărirea con
tinuă a capacității de apărare 
a patriei, pentru creșterea pu
terii combative a unităților și 
marilor unități și, atașați pro
fund politicii partidului, răs
pund acestei griji prin munca 
plină dc pasiune pentru a sluji 
cu credință poporul, patria și 
partidul prin obținerea de noi 
succese in instruirea trupelor, 
în formarea de luptători, maiș
tri în minuirea armamentului 
modern.

Noi vedem în acordarea gra 
dului de general unui număr 
însemnat de ofițeri și în înain
tarea în grad a unor generali 
o sporire a răspunderii ce ne 
revine în viitor pentru per
fecționarea procesului de ins
truire a trupelor, a capacității 
organizatorice și de conducere 
a statelor majore, o obligație 
pentru noi de a ne aduce o 
contribuție mai mare la dezvol
tarea științei și artei militare, 
a gîndirii militare românești. 
Raportăm conducerii de partid 
și de stat, dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, co
mandant suprem al forțelor ar
mate, că nu vom precupeți ni
mic pentru a sluji cu abnega
ție și credință patria, poporul 
și partidul, fiind permanent os
tași credincioși ai poporului și 
ai partidului.

Adresindu-se tovarășului Ni
colae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului 
de Stat, general-colonel în re
zervă, Nicolae Cambrea, a spus i 
In numele generalilor și ofițe
rilor de rezervă care au fosb 
înaintați în grad, dau glas sen
timentelor noastre de recunoș
tință fierbinte și celor mai 
sincere mulțumiri pentru ma
rea cinstire ce ni se face as
tăzi.

Ingăduiți-ne să conside
răm aceasta ca o expre
sie emoționantă — care acum 
în amurgul vieții, ne încălzeș
te nespus inimile — a grijii pe 
care conducerea de partid și 
dc stat, dumneavoastră perso
nal. tovarășe președinte, o ară
ta ți celor care la posturile lor, 
pe timpul insurecției și al răz
boiului antihitlerist, apoi. în 
munca pentru făurirea noii ar
mate și-au făcut ostășește da
toria față de patrie.

Emoția noastră este cu atît 
mai puternică cu cit dovada 
înaltei proțuirj o primim în 
momentul în care întreaga 
noastră națiune, mai unită și 
mai puternică ca oricînd, se 
pregătește să întîmpine 25 de 
ani de viață nouă, cînd marele 
sfat al partidului, de fapt al 
poporului, a arătat cu limpe
zime cile am înfăptuit și ce mai 
avem de făcut pentru a merge 
neabătut pe calea nouă des
chisă acum un sfert de veac.

Sintem mîndri că la chema
rea comuniștilor ne-am înro
lat in marca armată a insur
genților, că într-un moment do 
răscruce din istoria patriei am 
putut dovedi devotamentul față 
de popor, față de interesele 
sale ; sintem fericiți că am în
chinat întreaga noastră viață 
cauzei poporului, slujirii credin
cioase a țării.

In acest moment înălțător 
gindurile și recunoștința noas
tră, a tuturor veteranilor, se 
îndreaptă către partid, către 
încercata lui conducere, care, 
întruchipind tot ce are mai 
bun, mai înțelept, mai devotat 
poporului, conduce patria spre 

de libertate mai mari de 5 
ani.

Art. 4. — Sancțiunea închiso
rii contravenționale pentru fap
tele săvirșite pină la data a- 
doptării prezentului decret nu 
se mai execută.

Art. 5. — In cauzele privind 
infracțiunile care nu sint am
nistiate potrivit art. 1 și 7, a- 
flate in curs de urmărire pe
nală sau de judecară la data 
adoptării prezentului decret, 
procesul penal va continua, iar 
după pronunțarea pedepsei se 
va face aplicarea prevederilor 
privind grațierea.

Art 6. — Dispozițiile prezen
tului decret se aplică și pedep
selor reduse in baza prevede
rilor ari. 14 și 13 din Codul 
penal.

Art. 7. — Sint exceptate de 
la prevederile art, 1 infracțiu
nile prevăzute de Codul penal 
in articolele i 185 alineatul 1, 

noi Izbinzi, spre noi biruinți.
Vă rog să-mi îngăduiți să 

asigur conducerea dc partid și 
de stat, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușes
cu, că noi, veteranii, ne sim
țim alături dc popor în mun
ca sa avintată pentru a da via
ță istoricelor hotărîri ale Con
gresului al X-leă, că. pe mă
sura puterilor noastre, ne vom 
aduce șl In viitor contribuția 
la înflorirea și înălțarea pe mai 
departe a scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă 
România.

Vă rog să-mi mai permiteți, 
ca fără ezitări și fără reți
neri, deoarece trăim momente 
în care putem să ne etalăm gin
durile și sentimentele, care, 
cinstit vorbind, nu sînt numai 
ale unui colectiv oarecare — 
indiferent de componența lui 
— cî ale întregii noastre țări, 
să vfi spunem că dv. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu ați făcut din 
politica marxist-leninistă o a- 
devărată artă. în mod strălu
cit v-ați exercitat înalta func
ție dc conducere a treburilor 
de stat, determinînd formele, 
sarcinile și conținutul activită
ții sale.

Ne dăm seama că trăiți din 
plin realitatea politică a po
porului român și că vă perso
nificați cu masele noastre 
populare. Trăiți din plin, ca 
nimeni altul, conștiința înalte
lor răspunderi și îndatoriri fa
ță de patrie, față de apărarea 
cuceririlor socialiste ale po
porului, consacrîndu-vă ca re

Cuvîntul
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,

Doresc ca în numele Comite
tului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri să felicit 
din toată inima pc noii gene
rali ai Republicii Socialiste 
România, pe generalii mai ve
chi care au fost avansați în 
grad și să vă urez tuturor suc
cese tot mai mari în activita
tea dumneavoastră. (Aplauze).

Dc asemenea adresez felici
tări tuturor generalilor în re
zervă sau in retragere ca
re au fost avansați in 
grad, ofițerilor în rezervă sau 
în retragere care au primit gra
dul de general și să exprim 
urări de sănătate pentru a vă 
aduce in continuare contribu
ția la cauza noastră — dc 
construcție a socialismului, de 
apărare a patriei. (Vii aplauze).

Acordarea gradului de gene
ral unui mare număr dc ofi
țeri ai forțelor noastre armate 
constituie atît o apreciere . a 
muncii pe care dumneavoastră 
ați desfășurat-o, cit și a acti
vității generale a forțelor noas
tre armate, care în anii socia
lismului au devenit o puterni
că forță de apărare a cuceriri
lor revoluționare ale poporului 
nostru, a independenței și su
veranității patriei.

Cunoașteți preocuparea per
manentă a partidului, a statu
lui nostru pentru ridicarea ca
pacității de apărare a țării, 
pentru dezvoltarea și perfec
ționarea activității forțelor 
noastre armate, pentru înzes
trarea lor cu tehnică tot mai 
avansată. Putem afirma acum 
— cind aniversăm 25 de ani 
de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist — că forțele 
noastre armate dispun de o 
înzestrare tehnică corespunză
toare, de ofițeri și generali cu 
o înaltă pregătire militară și 
politică, de soldați cu o temei
nică pregătire ostășească, că

231 alineatul 1, 239 alineatul 1, 
269 alineatul 1, 288 alineatul 1, 
291 alineatul 1, cind înscrisul 
este oficial, 321 alineatul 1, 
327 și 328 precum și infracțiu
nile corespunzătoare prevăzute 
în Codul penal anterior.

Art, 8. — Nu beneficiază de 
prevederile art. 2 și 3 j

a) Cei care au săvîrșit infrac
țiunile prevăzute de Codul pe
nal în articolele : 155—173, 174 
—176, 178 — alin. 3—5, 197, 
203, 209, 211, 254, 255, 269, 
282—285, 288—289, 295, 321, 329, 
356—361, precum .și infracțiunile 
prevăzute în textele corespun
zătoare din Codul penal ante
rior;

b) Cei care au săvârșit una 
sau mai multe infracțiuni ■ in
tenționate contra avutului ob
ștesc, prin care s-a produs o 
pagubă mai mare dc 1 000 lei, 
precum și tăinuirea sau favo

prezentantul cel mai dc seamă 
al etapei dc dezvoltare istori
că pc care o trăim.

Ați făcut din plin — în ad
mirația întregului nostru popor 
— dovada calităților care se 
cer unui conducător politic: 
simț de prevedere, îndrăzneală 
în luarea hotărîrilor, statorni
cie in acțiune, tărie de carac
ter și aptitudinea remarcabilă 
de a cunoaște oamenii. Din 
personificarea dv. cu masele 
populare a rezultat faptul că 
le-ați înțeles idealurile, opi
niile și aspirațiunile.

Dv. ați pătruns legile firești 
ale dezvoltării sociale care 
v-au orientat și vă orientează 
în mod constant, In proaigioa 
sa activitate de conducător po
litic suprem, realizînd o coe
ziune politică și morală de 
nezdruncinat a întregului po
por.

Ați ținut și. țineți sus dra
pelul năzuințelor și drepturilor 
noastre firești ca stat socia
list. In procesul istoric pc ca- 
re-1 trăim, condus în mod știin
țific și curajos, cu busola mar
xist-leninistă sigură a partidu
lui nostru în frunte cu dv. 
tovarășe Ceaușescu, patria 
noastră se va ridica tot mai 
sus pe culmile progresului și 
civilizației.

De aceea, din adîncul sufle
tului vă facem o sinceră urare 
pentru o viață îndelungată, 
plină de vigoare și sănătate. 
Să trăiți, la mulți ani!

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Nipolae Ceaușescu.

forțele noastre armate sînt în 
stare să îndeplinească orice mi
siune de luptă. Avem convin
gerea că și în viitor toți ofi
țerii, toți soldații forțelor noas
tre armate nu vor precupeți 
nici un efort pentru a-și ridica 
continuu pregătirea de luptă 
și politică, pentru a fi în ori
ce moment gata să-și îndepli
nească înalta lor misiune — 
de a apăra cuceririle țevolu- 
ționare ale poporului, indepen
dența și suveranitatea patriei. 
(Vii aplauze).

Noi, ca țară socialistă, ca 
participanți la Tratatul de la 
Varșovia, sintem hotărîți să ne 
preocupăm continuu de dezvol
tarea Torțelor noastre armate, 
în așa fel ca ele să-și poată 
îndeplini obligațiile asumate 
în cazul unei agresiuni impe
rialiste. Vom dezvolta continuu 
colaborarea cu țările partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, cu toate țările socialiste, 
văzind în aceasta o garanție 
a asigurării suveranității și in
dependenței fiecărui stat socia
list, a asigurării păcii. (Vii a- 
plauze).

Doresc să exprim, de aseme
nea, aprecierea pe care parti
dul nostru o acordă generali
lor, ofițerilor, tuturor ostași
lor care, în condițiile grele dc 
acum 25 de ani, au răspuns a- 
pelului lansat de partid .și s-au 
alăturat luptei pentru răsturna
rea lui Antonescu, s-au ridicat 
cu eroism împotriva fascismu
lui și au adus o contribuție de 
preț la eliberarea patriei noas
tre, la eliberarea altor popoare, 
la zdrobirea Germaniei hitleris- 
tc. (Aplauze puternice).

încă o dată, tovarăși, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat, vă adresez tuturor, atît 
noilor generali cit și celor mai 
vechi, celor în rezervă și în 
retragere, urări de succese toț 
mai mari în activitatea dum-, 
neavoastră, multă sănătate șî 
fericire. (Aplauze puternice, 
prelungite).

rizarea în cazul acestor infrac
țiuni;

c) Cei care au săvîrșit una 
sau mai multe infracțiuni in* 
tenționate, altele decit cele pre
văzute la lit. b, prin cate s-a 
produs o pagubă avutului ob* 
ștesc mai mare de 5 000 lei,; 
precum și cei care au âăvirșitr 
infracțiuni neintenționate priit 
care s-au produs pagube avu
tului obștesc mai mari de 
50 000 lei.

Art. 9. — Recidiviștii și cei 
care nu au începui executarea 
pedepsei, deoarece s-au sustras 
de la aceasta nu beneficiază de. 
amnistie sau grațiere.

Art. 10. — Dispozițiile art. 2 
și 3 nu se aplică celor care, 
după data de 1 ianuarie 1967, 
au beneficiat de grațiere totală 
sau parțială.

Art. 11. — Dispozițiile pre- 
jzentului decret se aplică numai 
cu privire la faptele săvirșite 
pină la data adoptării lui.

Art. 12. — Cei care in curs 
de 3 ani de la data aplicării 
dispozițiilor art. 2 și 3 vor să* 
vîrși o infracțiune intenționată, 
vor executa pe lingă pd&etfpsă 
ce se va stabili pentru acea 
infracțiune și pedeapsa rămasă 
neexeculată ca urmare a apli
cării dispozițiilor de grațiere 
din prezentul decret.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNMÎNAREA
UNOR ORDINE $1 MEDALII 
IA CONSILIUL DE STAT

La Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc joi dimineața solem
nitatea înminării Medaliei „A 
XXV-a Aniversare a Eliberării 
Patriei', a unor ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România.

La solemnitate au luat parte 
membri Prezidiului Permanent, 
membri și membri suplcanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, membri și membri su- 
pleanți al C.C. al P.C.R., con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, veterani 
ai mișcării muncitorești din ța
ra noastră, oameni de știință, 
artă și cultură.

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, pentru merite deosebite 
în lupta împotriva fascismului, 
în eliberarea țării, în războiul 
antihitlerist, în instaurarea pu
terii democrat-populare și con
struirea socialismului în Repu
blica Socialistă România, cu 
prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei a fost 
conferită medalia -A XXV-a 
Aniversare a Eliberării Patriei" 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România.

In aplauzele puternice a ce
lor prezenți, distincția a fost 
înmînată de tovarășul Dumitru 
Petrescu, membru 'al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului dc 
Stat.

O
Cu prilejul celei de-a 25-a a-, 

niversări a eliberării patriei, 
prin decret al -Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste 
România, pentru merite deose
bite în lupta împotriva fascis
mului, în eliberarea țării, în 
războiul antihitlerist, în instau
rarea puterii democrat-popu
lare și construirea socialismului 
în Republica Socialistă Româ
nia s-a conferit medalia „A 
XXV-a Aniversare a Eliberării 
Patriei" tovarășilor : Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Dumitru Petrescu, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Bcrghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popescu, 
Leonle Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Petro Blajovici, Miu 
Dobrescu, Aurel Duca, Mihai 
Gere. Ion Iliescu, Ion loniță. 
Carol Kiraly, Vasile Patil ineț, 
Dumitru Popa, Ion Stănescu.

Distincțiile au fost inmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

O
Pentru merite deosebite în 

opera de construire a socialis
mului, cu prilejul celei dc-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
patriei au fost conferite, ordine 
și medalii ale Republicii So
cialiste România unui număr 
de 353 de tovarăși : membri și 
membri supleanți ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de 
Stat .și ai guvernului, prim-secre-

CU PRILEJUL 
CELEI DE-A 25-A 

ANIVERSARI A 
ELIBERĂRII ROMÂNIEI

Varșovia
VARȘOVIA 21. — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmite: Cu prilejul a- 
niversârii a 25 dc ani de la 
eliberarea României, colone
lul Nicolae Mandache, a- 
tașat militar, aero și na
val al Republicii Socialis
te România la Varșovia, s-a 
întîlnit în localitatea Ostruda 
din voievodatul Clsztyn, cu un 
grup de - militari polonezi. In 
cadrul întâlnirii a fost prezen
tată o expunere cu privire la 
importanța actului de la 23 
august 1944 și la succesele ob
ținute de România în cei 25 
de ani de putere populară. în 
continuare a fost prezentat fil
mul dc scurt-metraj „România- 
inedită“. Manifestarea s-a bu
curat de succes.

Pekin
PEKIN 21. — Coresponden

tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite: Cu prilejul zilei de 
23 August, Aurel Duma, amba
sadorul României la Pekin a 
oferit un cocteil in saloanele 
Ambasadei. Au participat Su 
Iu, ministru adjunct al apără
rii naționale, Gioa Guan-IIua, 
ministru adjunct al afacerilor 
externe, Giou Huan-min, mi

tari ai comitetelor județene de 
partid, vechi activiști al mișcării 
muncitorești, activiști pe tări- 
mul muncii de partid și dc stat, 
in economie și cultură, organi
zații dc masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprin
deri industriale și unități agri
cole de stat și cooperatiste.

In cadrul aceleiași festivități, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmlnat titlurile dc : .Om de 
Știință Emerit", .Profesor Uni
versitar Emerit*, .Profesor E- 
meril" și «învățător Emerit", 
conferite unor cadre didactice, 
în semn de prețuire pentru ac
tivitatea meritorie in domeniul 
instruirii și educării elevilor și 
studenților și a contribuției a- 
duse la dezvoltarea învățămân
tului și culturii din patria noas
tră.

Au fost conferite titluri de 
„Om de știință Emerit al Repu
blicii Socialiste România" unui 
ntimăr de 12 tovarăși, „Profesor 
Universitar Emerit al Republi
cii Socialiste România" unui nu
măr de 31 tovarăși, „Profesor 
Emerit al Republicii Socialiste 
România" la 50 dc tovarăși, 
„învățător Emerit al Republicii 
Socialiste România" la 14 to
varăși.

Au mulțumit pentru înalta 
distincție acordată, tovarășul 
Ion Potoceanu, directorul gene
ral al Combinatului siderurgic 
Galați, Acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
acad. Horia Hulubei, compozi
torul Ioan D. Cliirescu, Costa- 
che ȚiuleScu, veteran al miș
cării muncitorești din patria 
noastră și Marcel Dobra, pre
ședintele C.A.P. Glrbovi. jude
țul Ilfov.

In încheierea solemnei festi
vități a înminării distincțiilor 
a luat cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu. oare a spus:

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca 

în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului ,dc 
Stat și al guvernului să vă fe
licit din toată inima pe dum
neavoastră, pe toți acei care 
astăzi au fost decorați cu ordi
ne, medalii .și alte distincții ale 
Republicii Socialiste România. 
Acordarea acestor distincții 
constituie o apreciere pe care 
partidul, Consiliul de Stat .și 
guvernul o acordă activității pe 
care dumneavoastră, toți cei ca
re au fost decorați astăzi, o 
desfășurați pentru realizarea 
sarcinilor ce vă revin din pro
gramul dc dezvoltare a socie
tății noastre socialiste.

îmi este foarte greu să mă 
refer concret la fiecare dome
niu de activitate pe carc-1 re- 
prezentați dumneavoastră; pen
tru aceasta ar trebui să țin o 
cuvîntare lungă. Doresc să sub
liniez însă, atît pentru acti
viștii de partid și de stat, pen
tru oamenii de știință și cultu
ră, pentru muncitori, țărani, cit 
și pentru activiștii de partid 
din ilegalitate, că partidul nos
tru acordă o apreciere deose
bită eforturilor pe care le de
puneți. Avem convingerea că .și 
în viitor veți milita neabătut 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin din hotărîrile adoptate 
de Congresulj al X-lea al parti
dului.

Vă doresc succese tot mai 
mari în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și feri
cire, tovarăși! (Aplauze puter
nice, prelungite).

nistru adjunct al comerțului 
exterior, Ting Sin-lin, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea. Cen Su-hua, secretar ge
neral adjunct al Comitetului 
revoluționar Pekin, reprezen
tanți ai presei centrale și alte 
persoane oficiale chineze. In 
continuare a fost prezentat fil
mul documentar „România- 
orizont 1969“.

Alger
ALGER — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite î 
Cu prilejul celei de-a 25-a a- 
niversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, sub aus
piciile ambasadei Republicii 
Socialiste România lâ Alger a 
fost organizată o seară de fil
me românești. Au fost prezen
tate filmele de scurt metraj 
,,înflorim și noi cu țara“ și 
„Reportaj din Țara Birsei“.

Au participat funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai 
principalelor instituții cultura
le din capitala Algeriei, oameni 
de cultură și artă, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști. De 
asemenea, au fost de față am
basadorul țării noastre la Al
ger,'Nicolae Sipoș, și alți mem
bri ai ambasadei.

Asistența a primit cu multă 
căldură filmele prezentate.

VINERI 22 AUGUST

In jurul orei 10,00 — trans
misiune din Sala Pala
tului R.S.R. a sesiunii 
jubiliare a Marii Adu
nări Naționale, consa
crată celei dc-a XXV-a 
aniversări a eliberării 
României de sub jugul 
fascist.

17,30 Buletin de știri.
17,35 Studioul pionierilor. Tot 

inainte !
18,00 „Albatros" — revistă li

terară pentru tineretul 
școlar. Tineri poeți cin- 
tă patria — recital de 
poezie.

radio
SIMBAtA 23 AUGUST

PROGRAMUL I :

5,00 Mindră zi de sărbă
toare. Program muzical; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei; 
8,00 Transmisiune de la Pa
rada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capi
tală și din țară cu prilejul 
celei de a 25-a aniversări a 
eliberări patriei de sub jugul 
fascist; 12,00 Folclorul româ
nesc pe scenele lumii; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Concertul 
orchestrei de muzică ușoară 
a Radioteleviziunii; 14,00 Un 
cini.ec străbate țara; 17,00 
Buletin de știri; 17,05 Tinere
țea La cota 25; 18,05 Expres 
melodii; 19,05 Săptămîna mu
zicii românești; 19,45 Cintă 
Margareta Pîslaru; 20,00 Ra
diojurnal; 20,10 Mari inter- 
preți; 20,30 Antologia umo
rului românesc; 20,50 Parada 
vedetelor; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Moment poetic; 22,35 
Seară de romanțe; 23,00 Mu

7—14; 16—20

Orarul special de funcționare a unităților de 
desfacere în zilele de : 22, 23 și 24 august 
1969.

I. Magazinele alimentare generale pe un sin
gur schimb vor funcționa în ziua de 22 
august cu prelungirea orarului astfel:

— înainte de masă : de la ora 7—14: după- 
amiază : de la 16—21.

Magazinele de pîine, lapte, carne vor func
ționa în continuu de la ora 6—21.

Magazinele care funcționează cu orar special :
Nr. 78 Aninoasa, 59 Vulcan, 11 Petroșani, 91 

Dîlja, 53 Vulcan, 36 Jieț, 44 Vulcan, 48 Paro- 
șeni, vor funcționa de la orele 7—17.

Magazinul nr. 82 Uricani
de la ora 8—18.
Magazinul nr. 87 Merișor
de la ora 8—18.
Magazinul nr. 86 Banița și Peștera Bolii 
de la ora 8—19.
II. In ziua de 23 august 1969.
Voi’ funcționa numai centrele de pîine și lapte 

de la orele 6—10.
III. In ziua de 24 august, centrele de pîine, 

lapte și carne vor funcționa de la ora 6—11, iar 
pe localități vor funcționa de la orele 7—11, 
următoarele unități : Lonea magazinul nr. 31, 
Petrila magazinul nr: 42, Petroșani magazinul 
nr. 18, 5, 16, 8, 15, 12, Livezeni magazinul nr. 
89, Aninoasa magazinul nr. 40 și 39 anexă, Vul
can magazinul nr. 43 și 44, Paroșeni magazinul 
nr. 54, Lupeni magazinul nr. 61, 62, 68, 77, U- 
ricani magazinul nr. 83.

18.30 Realizări ale științei ro
mânești.

19,00 Pe scenele lirice ale ță
rii — București.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Spectacol de gală cu 
prilejul celei dc-a 
XXV-a aniversări a eli
berării patriei. Trans
misiune dc la Sala Pa
latului R. S. România. 
Spectacolul va cuprinde 
o evocare istorică a e- 
veuimentului aniversat 
și a drumului parcurs 
de poporul nostru in cei 
25 de ani.

21.30 Film artistic : „La pa
tru pași de infinit". 
Producție a studioului 
cinematografic „Bucu
rești".

23,05 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

23,20 închiderea emisiunii.

zică de dans; 24,00 Buletin 
de Știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturna.

PROGRAMUL II :

6,00 Răsună cintccul șl jo
cul pe plaiurile țării; 7,30— 
12,00 Stațiile se unesc cu pro
gramul I; 12,00 Varietăți mu
zicale; 14,00 Buletin dc știri: 
14,05 Nestemate ale folcloru
lui nostru; 14,30 Discuri noi
— muzică ușoară; 15,30 An
sambluri folclorice; 16.30 E- 
misiune pentru copii; 16,50 
O melodie pe adresa dv.; 
18,15 Cintă corul .Madrigal";
18,30 Baladă pentru anul 25; 
18.50 Muzică populară; 19,20 
Teatru scurt. Luna dramatur
giei radiofonice românești. 
„Era cea mai frumoasă". 
Scenariu radiofonic dc Tunel 
Hristea; 20,00 Oaspeți ai Fes
tivalului internațional de mu
zică ușoară Brașov — edi
țiile 1968-1969; 20.30 Melo
diile nemuritoare ale opere
tei; 21,30 Muzică de estradă; 
22,00 Rapsodii de compozitori 
români; 22,25 Muzică ușoară
— succese de ieri și de azi; 
23,00 Buletin de știri: 21,30 
Mari cîntăreți de operă: 0,55
— 1,00 Buletin de știri.’
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