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Astăzi, 25 august, în jurul orei 
12, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite în di
rect de la aeroportul București- 
Otopeni sosirea președintelui Re
publicii Democratice Congo, Jo- 
seph-Desire Mobutu, împreună 
cu soția, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, va face o vi
zită oficială în țara noastră.

(Agerpres)

SărĂă^or/rea z/7e/de 23 ' si/â semni// /7np//7?/r/7or a 25 de ani de viață liberă,

înfloritoare, al hotăririi oamenilor muncii de a înfăptui neabătut politica partidului 

de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate

OMAGIU FIERBINTE MITINGUL Șl DEMONSTRAȚIA
ZILEI ELIBERĂRII

MAMFfSTAȚIA OAMENILOR MUICII DIN capitala -
’(

DE LA PETROȘANI
Intr-o puternică revărsare 

de entuziasm, oamenii mun
cii de pe tot cuprinsul țării 
au adus, duminică, un fier
binte omagiu zilei de 23 Au
gust — măreața sărbătoare 
a eliberării de sub jugul fas
cist. Cinstind din adincul 
simțirii lor acest moment de 
uriașă însemnătate istorică, 
azi, ca și atunci, în zilele

București. Din zorii zilei, o 
mare de oameni a umplut ma
gistralele pavoazate sărbătoreș
te. Spre „Piața Aviatorilor", lo
cul tradițional al marilor săr
bători, se scurg sute de mii de 
cetățeni purtînd steaguri ale 
partidului și tricolore, buchete 
bogate de flori. Tribuna cen
trală este dominată de o mare 
stemă a Republicii Socialiste 

‘România, încadrată de datele 
festive „1944—1970". Dedesubt, 
o urare scumpă tuturor — 
„Trăiască 23 August, Ziua eli
berării României de sub jugul 
fascist". De cealaltă parte a 
Pieții se află portretele marilor 
dascăli ai proletariatului : 
Marx, Engels, Lenin. Pe fun
dalul azuriu al tribunelor se 
pot citi urările : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, forța po
litică conducătoare a societății 
noastre !“, „Trăiască și înflo
rească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România !", 
„Trăiască poporul român, con
structor al socialismului !“, 
„Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste !“, „Trăiască pacea și prie
tenia între popoare !“.

Imaginea festivă a imensei 
piețe este întregită, de aseme
nea, de prezența unităților For
țelor noastre Armate, aliniate 
într-o ținută perfectă.

Este ora 8. In uralele și ova
țiile mulțimii, sosesc conducă
torii partidului și statului. In 
tribuna oficială iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
•Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa. Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, vice
președinți ai Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului. 

gloriosului August din 1944, 
ca în toți anii de viață li
beră, toți cei ce muncesc de 
la orașe și sate și-au îndrep
tat gîndurile pline de recu
noștință către Partidul Co
munist Komân, organizatorul 
și conducătorul consecvent 
al luptei maselor pentru eli
berare națională și socială, 
pentru victoria deplină a so

Alături de conducătorii de 
partid și de stat ai țării noas
tre erau prezenți tovarășii San
tiago Carillo, secretar general 
al P.C. din Spania, Jean Vin
cent, membru al secretariatu
lui colectiv al Partidului Mun
cii din Elveția, Eugeniusz Szyr, 
membru al C.C. al, P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, Gordon 
McLennan, membru al Comite
tului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Marea Britanic, 
Adalberto Minucci și Alfredo 
Reichlin, membri ai Direcțiu
nii P.C. Italian, Gustavo Espi
nosa Montesinos, membru al 
Secretariatului Comisiei Politi
ce a C.C. al P.C. Peruvian, 
precum și M. S. Kurianov, con
ducătorul delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română și 
alți oaspeți din Bulgaria, Ce
hoslovacia,. Cuba, R.D. Germa
nă, R.D. Vietnam, Republica 
Vietnamului de sud, Cipru, 
Franța, Portugalia și din alte 
țări, care se află în vizită în 
patria noastră.

In celelalte tribune, se află 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, par
ticipant la insurecția armată 
din august 1944, generali ac
tivi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, muncitori frun
tași din întreprinderile bucureș- 
tene, academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultu
ră, activiști ai organelor cen
trale de partid și de stat, zia
riști români și străini.

Sint prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice • acreditați în 
Republica Socialistă România, 
atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic, precum 
și numeroși oaspeți de peste 
hotare.

Sunete prelungi de trompe
tă marchează începerea festivi
tății. In fața tribunei oficiale, 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, pri
mește raportul comandantului 
parăzii. Trece apoi în revistă 
trupele aliniate, salută și feli
cită pe militari cu prilejul ce

cialismului în patria noastră, 
pentru progres și bunăstarea 
poporului. Sărbătorirea din 
acest an a zilei de 23 August 
pe fondul jubiliar al aniver
sării unei jumătăți de secol 
de la crearea Partidului Co
munist Român a găsit po
porul nostru angajat, cu toa
te energiile sale, în munca 
pentru îndeplinirea sarcini-

lei de-a 26-a aniversări a eli
berării României de sub jugul 
fascist. Militarii răspund cu 
urale puternice, îndelungi.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în timp ce Capitala vi
brează sub cele 21 de salve de 
artilerie — omagiu adus marii 
sărbători naționale a poporului 
român.

începe parada militară. După 
tradiție, cinstea de a deschide 
defilarea revine Academiei mi
litare.

In ritmul marșului, trec în 
cadență elevii Școlii militare 
de ofițeri activi „Nicolae Băl- 

■ cescu". Ii urmează cei mai ti
neri ostași ai țării, elevii li
ceelor militare.

Intră în piață infanteriștii, 
cu căști de oțel. Acești „fii ai 
pămîntului" sînt purtătorii glo
rioaselor fapte de vitejie ale do
robanților în marile bătălii pen
tru libertatea poporului. In ur
ma lor, vînătorii de munte, în 
uniforma specifică, aduc parcă 
ceva din aerul curat al înăl
țimilor. Pășesc în aceeași ca
dență impresionantă grănicerii, 
sentinelele de nădejde ale fron
tierelor. Ca un val înspumat 
intră în piață blocul marinari
lor. Un batalion alcătuit din 
militari ai forțelor de securi
tate încheie parada trupelor te
restre.

in Piața Aviatorilor își face 
apariția coloana motorizată. In 

. fruntea transportoarelor blin
date flutură drapelul unității 
decorate cu ordinele „Apărarea 
Patriei" și „Steaua Republicii" 
pentru fapte de arme săvîrșite 
de ostași în războiul antihitle
rist. La scurt interval, urmea
ză coloana autoamfibiilor. Nu 
de mult, în clipele grele pri
cinuite de calamitățile natura
le, pe Mureș, pe Tîrnave, pe 
Someș și Crișuri, pe Șiret și 
Dunăre, ostașii geniști, dotați 
cu asemenea mașini, au luptat 
eroic împotriva furiei apelor, 
salvînd mii de vieți omenești 
și bunuri materiale.

Așa cum se apreciază în Or
dinul de zi nr. 1 al coman
dantului suprem al armatei, 
„ostașii noștri au dovedit în 
masă înaltele lor calități morale 

lor planului de stat și anga
jamentelor luate în întrece
rea socialistă, pentru realiza
rea prevederilor actualului 
cincinal și pregătirea viitoa
rei perioade de dezvoltare a 
țării, pentru înfăptuirea gran
diosului program adoptat de 
Congresul al X-lea al parti
dului.

și de luptă — eroism, spirit 
de solidaritate umană, disci
plină fermă, abnegație, patrio
tism fierbinte".

In costumele lor specifice, cu 
băști albastre, îmbarcați în tu
risme deschise, dau onorul os
tașii salturilor îndrăznețe, pa- 
rașuțiștii. Trec apoi transpor
toarele dotate cu rachete an
titanc dirijate, urmate . de a- 
runcătoarele de mine cu reac
ție.

In continuare trec tunuri an-. 
tiaeriene. obuziere de toate, ca
librele. își fac apoi apariții 
tancurile, aceste cetăți blindată 
de oțel, pe șenile.

Defilarea trupelor se încheie 
cu coloana rachetelor, armă re
dutabilă din înzestrarea forțelor 
noastre armate. Sînt rachete cu 
destinație antiaeriană, navală și 
terestră, capabile să nimicească 
orice țintă la sute de kilome
tri.

In sunetele unui marș impe
tuos, în piață își fac apariția 
gărzile patriotice. Ele întruchi
pează brațul înarmat al po
porului nostru hotărît să-și a- 
pere și să-și consolideze, cuce
ririle revoluționare care stau la 
temelia înfloririi României de 
astăzi.

Constituite, sub conducerea 
partidului și statului, gărzile 
patriotice continuă tradițiile do 
luptă glorioasă ale poporului 
român. Majoritatea luptătorilor 
sînt tineri, dar nu lipsesc din
tre ei oameni, care în acel fier-, 
binte august ’44 s-au aflat pe 
baricadele insurecției și au par
ticipat la războiul antihitlerist”

Sosesc apoi în Piața Aviato
rilor grupuri de tineri în uni
forme albastre cu ecuson tri
color, detașamentele „pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei". Sînt tineri între 18 și 
20 de primăveri, din întreprin
deri, din școli și facultăți, re
prezentanții tinerei generații e- 
ducată în spiritul dragostei ne
mărginite față de patrie, al a- 
părării cuceririlor revoluționare 
ale poporului muncitor. In cîte- 
va autoturisme deschise, defi
lează membrii cercurilor apli
cative, echipe de transmisiuni

f&ontiuuare în pag. a 4-a)

împreună cu întreaga țară, Valea Jiului a sărbătorit în
tr-o tumultuoasă manifestare împlinirea a 26 de ani de la 
eliberarea patriei de sub jugul fascist.

Cartierele noi, străzile vechilor noastre așezări miniere 
au răsunat din zorii zilei de entuziasmul sărbătoresc. Mar
șurile fanfarelor miniere au chemat dis de dimineață popu
lația Văii Jiului la festivitatea consacrată marii sărbători 
a eliberării. Arterele principale ale Petroșaniului au cunos
cut din nou freamătul festiv al coloanelor de demonstranți.

Ora 9. Piața Victoriei a devenit o mare de oameni, de 
steaguri și flori. Din toată Valea Jiului s-au adunat aici 
reprezentanții colectivelor de muncă: oamenii abatajelor 
și schelelor, ai uzinelor și instituțiilor, tineri și vîrstnici, 
femei și bărbați. Au adus cu ei freamătul entuziasmului, 
al muncii colective. Sub faldurile larg desfășurate ale miilor 
de steaguri roșii și tricolore, purtînd tablourile conducăto
rilor partidului și statului, pancarte, minerii, constructorii, 
energeticienii, metalurgiștii, forestierii, filatorii, reprezen
tanții tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului au venii 
la demonstrația prilejuită de cea de-a 26-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fascist, pentru a-și manifesta 
profundul atașament față de conducătorul . încercat al po
porului român, partidul comuniștilor, dragostea față de 
patria noastră socialistă, tot mai prosperă și înfloritoare, 
au venit pentru a-și raporta succesele și a-și exprima ho- 
tărirea fermă de. a nu-și precupeți eforturile, pasiunea crea
toare pe frontul construcției socialiste, in înfăptuirea gran
diosului program elaborat prin istoricele hotărîri ale Con-

Oamenii muncii din țara 
noastră, conduși de Partidul 
Comunist Român, a arătat vor
bitorul, sărbătoresc împlinirea 
a 26 de ani de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist cu 
noi și importante victorii pe 
plan social-economic, ferm ho- 
tărîți să îndeplinească progra
mul trasat de Congresul al X- 
lea, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltată.

Evenimentele memorabile din 
vara anului 1944 au demonstrat 
caracterul profund patriotic al 
politicii Partidului Comunist 
Român, devotamentul și spiritul 
de abnegație al comuniștilor 
care au reușit, în gravele îm
prejurări în care se afla țara, 
să găsească calea pentru cola
borarea cu toate forțele anti
fasciste în vederea răsturnării 
dictaturii militaro-fasciste, scoa
terii României din războiul anti- 
sovietic și alăturării ei coali
ției antihitleriste, dezvoltării 
democratice a țării.

Aplicarea unei politici juste, 
corespunzătoare realității so
ciale și politice a etapei res
pective, servind interesele su
preme ale întregii națiuni, și-a 
găsit concretizarea în înfăptui
rea insurecției armate de la 
23 August 1944, în condiții in
terne și internaționale favora
bile, prin înfrîngerile suferite 
de fascismul german. Urmare 
a marilor bătălii sociale, eco- 
noniice și politice din ultimul 
sfert de secol, a fost lichidată 
vechea orînduire burghezo-mo- 
șierească, a fost făurită socie
tatea socialistă pe pămîntul 

României. Cele mai înaripate 
gînduri și nobile idealuri ca: 
lichidarea exploatării omului 
de către om, cucerirea inde
pendenței naționale, dezvoltarea 
și înflorirea potențialului ma
terial și spiritual al națiunii, 
au trecut din domeniul viselor 
în cel al realității. Străbătînd 
cei 26 de ani, fiecare dintre noi 
avem în față imaginea unei în
tregi epoci istorice. De la Ro
mânia cu o industrie slab dez
voltată, stăpînită în bună mă
sură de trusturi străine, s-a 
realizat, datorită politicii con
secvente de industrializare so
cialistă a țării un puternic și 
dezvoltat potențial industrial.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, prin munca 
însuflețită a întregului popor, 
prinde viață vastul program e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al partidului, pentru perfecțio
narea continuă a activității e- 
conomice și sociale, pentru ri
dicarea națiunii noastre socia
liste pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

In anii construcției socialiste, 
clasa muncitoare din patria 
noastră, în alianță cu țărăni
mea, cu toți oamenii muncii, au 
obținut realizări de seamă în 
traducerea în viață a politicii 
P.C.R.

Condus de partid, poporul 
nostru a obținut succese re
marcabile în dezvoltarea indus
triei și agriculturii, în înflo
rirea științei și culturii, in ri
dicarea bunăstării sale materia
le și spirituale.

Economia noastră națională 
cunoaște » permanentă și pu-

gresului al X-lea al partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei libere.

Fanfarele, formațiile cultural-artistice, carele alegorice 
au conferit un plus de farmec marii sărbători.

In Piața Victoriei răsună acordurile solemne ale Im
nului de stat al Republicii Socialiste România.

In tribuna oficială, dominată de o mare stemă a repu
blicii, avind dedesubt urarea Trăiască a XXVI-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul fascist, iau loc tovarășii: 
Clement Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid, președintele Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal, Gheorghe Furdui, Gheorghe Feier, Ionel 
Cazan, secretari ai Comitetului municipal de partid, loan 
Ghinea, șeful secției organizatorice a Comitetului munici
pal de partid, Traian Blaj, prim-vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular municipal, Gavrilă Da
vid, președintele Consiliului municipal al sindicatelor, Ma
ria Brănișteanu, președinta Comitetului municipal al fe
meilor, primii secretari ai comitetelor orășenești de partid, 
alți membri ai Biroului Comitetului municipal de partid, 
conducători de întreprinderi și instituții.

Mitingul consacrat sărbătoririi zilei de 23 August a fost 
deschis de tovarășul Traian Blaj, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului popular municipal.

Despre semnificația sărbătoririi celei de-a 26-a aniver
sări a eliberării patriei de sub jugul fascist a vorbit tova
rășul Clement Negruț.

temică dezvoltare. România 
dispune astăzi de o economie 
unitară și viguroasă în cadrul 
căreia industria se afirmă tot 
mai mult ca ramură hotărî- 
toare, dînd peste 60 la sută 
din produsul social total. Pro
ducția industriei noastre este 
astăzi de peste 15 ori mai ma
re decît în anul 1938, iar în 
ultimii ani, ritmul de creștere 
a producției industriale a fost 
de peste 13 la sută.

In continuare tovarășul Cle
ment Negruț a relevat că, în 
contextul efortului întregii na
țiuni îndreptat spre realizarea 
mărețelor sarcini trasate de 
partid, o contribuție însemnată 
la înflorirea patriei socialiste o 
aduc oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara și din muni
cipiul nostru.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului raportează în cinstea 
marii sărbători, îndeplinirea 
sarcinilor de plan și angaja
mentelor asumate. I-a produc
ția globală s-a obținut pe mu
nicipiu un spor de 22,9 mili
oane lei, ia “producția marfă 

Cei din fruntea coloanelor

vîndută și încasată, 21,1 mili
oane lei, la prețul de cost s-au 
obținut economii suplimentare 
de 27,6 milioane, iar producti
vitatea muncii valorice a fost 
îndeplinită în proporție de 102,6 
la sută. Planul de investiții a 
fost realizat în procent de 105,2 
la sută. Au fost date peste plan 
32 575 tone cărbune net, 3 600 
kg fire de mătase, 27 400 tone 
calcar metalurgic și alte pro
duse.

Evidențiem cu acest prilej 
colectivele unităților economi, 
ce, minerii din bazinul nostru, 
îndeosebi pe cei de la exploa
tările Lupeni, Paroșeni, Petri- 
la, Dîlja și Aninoasa. Rezulta
te bune în activitatea econo
mică au obținut și colectivele 
preparațiilor de cărbune, or
ganizațiile de construcții indus
triale și social-culturale, fila
torii, energeticienii de la Paro
șeni, muncitorii forestieri, sala- 
riații din transporturi, unitățilo 
comerciale, de deservire și cei-

(Conlinuare in oag a 2-a)

Tribuna oficială în timpul demonstrației de la Petroșani Foto : i. LICIU
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Sărbătorirea zilei de 23 August
/

al hotărîrii oamenilor muncii de a înfăptui neabătut politica
(Utmate din pag 1) 

lalți oameni ai muncii din Va
lea Jiului. Subliniem preocupa
rea mereu crescîndă a intelec
tualității din municipiul nos
tru pentru îndeplinirea măre
țelor sarcini trasate de Con
gresul al X-Iea al P.C.K. pen
tru înflorirea vieții spirituale, 
a activității științifice, de cer
cetare, a artei și culturii, pen
tru ocrotirea sănătății popu
lației. Apreciem contribuția și 
participarea activă a tineretu
lui din municipiul nostru la în
deplinirea multiplelor sarcini 
politice Și economice încredin
țate de partid

Rezultatele dobîndite în a- 
cest ultim an din cincinal sint 
o garanție sigură a realizării 
în continuare a politicii ști
ințifice a partidului nostru 
pentru prosperitatea continuă 
a națiunii socialiste fapt pen
tru care vă rog să-mi îngăduiți 
ca în numele Comitetului mu- 
nicrnal de partid și a! Comi
tetul», executiv al Consiliului 
popular Petroșani, să vă 
cit pe 
citi în 
doresc 
nătate,
în munca nobilă Ce 
șsirați 
pei noastre 
Socialistă România.

Ca urmare a creșterii conti
nue a puterii economice a pa
triei, a valorificării superioare 
e resurselor materiale și spi
rituale afe țării s-au obținut în
semnate 
torul, în 
viață al 
de bază 
nostru.

fcP- 
dv. pe toți cei ce mun- 
Valea Jiului și să vă 

dv și familiilor dv să- 
fericire și mult spor 

o desfă-
pentru înflorirea setim- 

patrii. Republica

In ultimele două decenii ve
nitul național a crescut de 5,6 
ori, au crescut acumulările și 
nivelul de trai al populației. 
Investițiile au sporit de 12 ori, 
iar salariul real de peste 2,5 
ori. Ca urmare a încheierii ac
țiunii de generalizare al nou
lui sistem de salarizare și ma
jorare a salariilor, la finele a- 
nului 1970 veniturile salariați- 
!or vor crește 
lei.

Schimbările 
s-au produs în 
lății românești 
lor 26 de ani ce s-au scurs de 
lj eliberare au determinat o 
mutație profundă a situației și 
rolului țării noastre pe arena 
internațională. Republica Socia
listă România este un stat su
veran și independent. liberă 
să-și hotărască singură soarta 
în raport cu comandamentele 
fundamentale ale națiunii noas
tre socialiste, cu interesele ge
nera!» ale păcii și progresului.

Aniversînd eliberarea țării, a 
relevat în încheiere vorbitorul, 
întregul nostru popor, și îm
preună cu <1 oamenii 
din Valea Jiului își i 
toate eforturile pentru 
nirea istoricelor 
Congresului al 
ferma convingere 
itor, organele și

și să obținem „dintr-un foc“... 
22 tone pe post de miner ran
dament...

Răspuns de maximă conden
sare O.M.K.T. — simbol al in
teligenței, al efortului uman — 
va străluci și pe firmamentul, 
cioplit in cărbune, al Văii Jiu
lui.

cu 12 miliarde

radicale care 
structura socie- 
în perioada ce-

Trec pe dinaintea mea mi
nerii Petrilei, Aninoasei, 
Diljei, Lonei, Uricanilor, 

ca-
■ ■■
Vulcanului, Bărbătenilor —

re au adus la ziuă în ultimul 
an al cincinalului prezent, pri
mele tone de aur negru — ai 
Livezenilor, care peste nici 
ani vor deschide „porțile" 
tiielor abataje...

...Rețin cîteva momente 
inginerul șef al minei Livezeni, 
Miron Rebedea. Printre altele, 
îmi mărturisește :

— Vrem să 
te de termen 
zonturi, 475 și

doi
în-

pe

executăm înain- 
cele două ori- 

575, pornite din

succese, a spus vorbi- 
ridicarca nivelului de 
poporului — obiectiv 
al politicii partidului

. Și
i muncii 
consacră 
îndenli- 

hotărîri ale 
X-lea. Avem 
că și în vi- 
organizațiile 

de partid, de masă și obștești, 
toți oamenii muncii din muni
cipiul nostru vor pune în cen
trul activității lor organizarea 
tot mai bună a muncii, reali
zarea în mod exemplar a sar
cinilor puse de partid spre bi
nele și 
națiuni, 
noastre 
cialistă

prosperitatea întregii 
înflorirea scumpei 

pal i ii. Republica So- 
România.

rie si încredere■ B

sub bolta certitudinilor

Iosif BĂLAN

baraj distruse de 
din iunie astfel că 

de fală sîntern 
toate lucrările de

imnortante sant'e- 
de regularizare 
Petrila, cel al 

hidrotehnic de la

șzful
I.L.H.S., ing. Ștefau 

ne spunea : „Pînă

arme,

■HI

defilează saiariții Centralei cărbunelui Petroșani!

la

în

Cu mămica ia defilareu....„imnuiinUHuiiiiil'

puțul de aeraj nr. 2. „Izvoarele 
cărbunelui trebuie desferecate. 
Nădejdea noastră e...1 în mîini 
bune : ale lui Augustin Deme
ter și ale ortacilor săi. Au, 
deja, 85 de metri realizați în 
cinstea acestui 23 August, și 
țintesc să atingă 120 de metri 
pină la finele lunii... De cu- 
rînd, au purces și lucrările de 
la orizontul 300 — de concen
trare a producției...

— Modestele noastre 
zări — toate cîteșînt — 
chinăm țării, partidului, 
care ne înconjoară, din 
ce mai frumoasă 
clar,at șeful de 
gustin Demeter.

Nu mai încape nici o îndo
ială, are cine să „crească" ace] 
mîine înfloritor al Văii bucu
riei...

reali- 
le în- 
vieții 

ce în
— ne-a de- 

brigadă Au

Trec mincrn...

olcctivcle preparatorilor 
din bazin se află în 
preajma unor veritabile 

și profunde prefaceri. Cărbu
nele trebuie să cîștige noi ca
rate, sporirea indicelui de re
cuperare a devenit o necesita
te vitală. Referitor la amplele 
perspective deschise în acest 
an, am notat în fugă — cum 
se spune — cîteva cuvinte ale
dr. ing. Ion Crăescu. inginerul 
șef cu preparațiile. din cadrul 
Centralei cărbunelui :

— In anii cincinalului care 
vine, la preparațiile noastre vor 
avea loc procese esențiale în 
tehnologia de spălare, se vor 
moderniza liniile productive ale 
uzinelor respective de la Lu
peni și Petrila în scopul ridi
cării la un grad superior a hui
lei de Valea Jiului... Va prinde 
viată automatizarea proceselor 
de preparare și auxiliare, vor 
crește capacitățile pentru satis
facerea tuturor cerințelor în 
ceea ce plivește preluarea pro
ducției brute a minelor, va 
6pori calitatea sortimentelor...

Avem preparatori harnici, pri- 
cepuți, plini de inițiativă. Tu
dor Mindrcanu, loan Grecu, 
Pavcl Damienoiu, Gheorghe 
Rad, Ștefan Gyorgy, Ilie Min- 
coff,
Iclănjan, 
sint doar 
vor ști să 
se cuvine

începe 
nilor muncii 
consacrată s 
rii, adevărată revărsare 
bucurie și entuziasm, de 
credere nestrămutată în 
tid, sub conducerea 
poporul român făurește 
26 de ani o societate I 
prosperă pe pamintul patriei.

De tribuna oficială se aoio- 
pie fluviul de oameni. în 

coloanelor pășesc în 
compacte stegarii, fn

demonstrația
i din Valea Jiului 
sărbătorii Eliberu- 

de 
fn- 

par- 
căr ui a, 
■ de 
liberă,

oame-
soci j!is- 

simbo- 
monolit

Toan Gurcă, 
Sigismund 
cîțiva dintre ei... Și 
împlinească așa cum 
aceste deziderate.

Nicolae 
Gonczi,

Traian MULLER

fruntea 
rînduri 
adierea vîntului faldurile pur
purii și tricolore se 
iese liber, majestuos.

Coloanelor pionierești 
urinează cu pași fermi, 
gici, ca o simbolică 
a viitorului patriei, i 
rilor revoluționare ale po
porului nostru, formațiile găr
zilor patriotice.

Puternic scut al libertății

undu-
/

le 
ener- 

I ocrotire 
a cuceri-

poporului, al independentei șl 
suveranității patriei 
te, gărzile patriotice 
lizează unitatea de 
ă poporului român, patriotis
mul fierbinte al făuririlor și 
apărătorilor orînduirii noastre 
so ialiste.

în rîndul luptătorilor din 
gărzile patriotice au defilat, 
sute de oameni de toate vîr- 
stele — mineri, constructori, 
metalurgiști, muncitori și in
gineri, care la îndemnul pro
priei lor conștiințe au îmbră
cat uniforma de luptători. Ei 
poartă în inimi tradiția glo
rioaselor fapte de arme 
care înaintașii lor le-au
scris pe prima filă a istoriei 
noastre noi, începută în au
gust '44, în focul luptelor 
crincene împotriva fascismu
lui, pentru eliberarea patrie!.

...Trec în pas cadențat, cu 
mîinile încleștate pe

pe 
în-

membrii gărzilor patriotice. 
Sint frații, tații, ortacii neu
tri. Sint tovarășii noștri care 
după orele lor de muncă fn 
adincul minelor sau în uzine 
se dăruiesc neobosiți însușirii 
artei mînuirii armelor spre a 
fi apărători de nădejde ai 
patriei, ai independenței 
noastre naționale, ai libertă
ții poporului muncitor.

— Fac parte din gărzi e 
patriotice din prima zi a în
ființării lor la mina noastră 
— ne-a dec’irat tov. Marin 
Ciubăr, miner șef de brigadă 
la mina Lenea. A face parte 
din gărzile patriotice e o da
torie — o misiune de cinste 
pentru noi. Tot ce am făurit 
în anii socialismului este ro
dul mîimlor noastre, apărarea 
acestor bunuri, cu mîinile pe 
arme, este tot o datorie 
noastră

Pan STEJARU

osturile lor vorbeau 
mos și demn, 
le emanau —

...6

rele lui august 
încredere.
ceea

fru- 
chipurile 
sub soa- 

mîndrie și 
Mîndrie pentru tot

ce au înfăptuit pînă azi, 
Snciedere în aureola de lumi
nă care le împodobește viito
rul... Minerii, care smulg zi de 
zi, ceas de ceas, straielor greu 
de răzbit din 
de cărbune pentru țară, 
părătorii 
lor, Petrilei, care dau „diaman
telor negie" adevărata și ne
cesara puritate, muncitorii U- 
zinei de utilaj minier Petro
șani și ai Fabricii de stilpi 
hidraulici din Vulcan, care se 
Îngrijesc să împrospăteze mereu 
dotarea tehnică a unităților 
.nicre, și alții și alții, au 
nit la marea sărbătoare 
frunțile sus, cu conștiința 
toriei împlinite. Și nici nu se 
putea să fie altfel, o dată ce 
viața lor, a tuturor făurarilor 
eu brațele și cu mintea, se des
fășoară sub bolta certitudinilor, 
a noilor și strălucitelor pers
pective deschise de Congresul 
al X-lea.

adincuri bogăția
pre-

Lupeniului, Coroești-

mi-
ve- 
cu 

da-

Aniversarea eliberării fiin
ței naționale a adunat la 
un loc familia unitară, pu-■ ■■

ternică, păstrătoare a unor vechi 
și glorioase tradiții de luptă și 
muncă .pentru binele general, a 
minerilor Văii Jiului. Fronturile 
cărbunelui și-au trimis fruntă- 
șia în coloane sau în tribună, 
i-am zărit, sub faldurile bucu
riei unanime, 
destoinici Aurel Cristea, la caro 
10 tone pe post productivitate 
a devenit... floare la- ureche, 
Alexandru Nieoară. Vasile Bla- 
gu, loan Călare, Vespasian Ca- 
tană, Ilie Nicolae, Ștefan Ghioc, 
Gheorghe Nistor, Mihai Gaspar, 
Vasile Borjoga, Gheorghe Ha
giu, Ilie Chiron, Gheorghe Pe
trescu, Ioan Deleanu, Ludovic' 
Repaș, Ioan Calotă. Vasile Si
dorov, loan Bolovan Constan
tin Bigu, Miclea loan III...

Eșalonul mineresc al anului

pe brigadierii

1970 — treapta a 26-a 
strueției socialiste către piscul 
desăvîrșirii sale — este pregă
tit să onoreze îndatoririle po 
care i le va pune în față cinci
nalul viitor. O mărturie incon
testabilă : cu mai bine de șase 
luni înainte de termenul sca
dent, colectivul minei Lupeni 
a raportat partidului, patriei, 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan care i-au revenit 
în actualul cincinal. Generația 
eroică a unor mineri ca Petre 
Constantin, Vasile Caila, Con
stantin Sirop și mulți alții — 
numele lor ar umple singure 
aceste file... — și-a făcut cu 
cinste datoria. Dar ea — cu 
siguranță — nu se va opri 
aici...

A

In prag de 23 August — 
poate exista un mai în
flăcărat și ales dar ? — 

și capabil al 
a rea-

colectivul tînăr 
minerilor din Paroșeni 
lizat întregul angajament anual 
la producția de 
10 000 tone 1

Aici, mineritul 
spune cuvîntul tot 
cat. Nu peste mult timp, în- 
tr-unul din frontalele stratului 
15 urmează să fie dat, expe
rimental, în exploatare întîiul 
complex din bazin destinat 
mecanizării integrale a extra
gerii, susținerii și transportu
lui.

...Mă atașez coloanei de ma- 
nifestanți, lingă inginerul Dan 
Surulescu, directorul minei. In 
brațe, ține strîns... viitorul de 
cîțiva anișori, cu două stegu- 
lețe într-o mînă, cu bărbia 
zimată de umărul tatălui, 
ambii încerc să mi-i fac 
eesibili. Capul familiei se i 
vedește mai docil (uneori, 
bine așa...).

— ...Ceva despre O.M.K.T.-ul 
care... defilează în fața noastră. 
(Privim o clipă carul alegoric, 
eu secții ale utilajului, în... 
original).

— Dorim să introdu cm com
plexul la front in 22 de zile,

modern își 
mai răspi-

ră-
I’c 
ac- 
do- 

, e

noi cucerite pe șantiere
Așa cum le-a fost tradiția și 

vrerea intr-un lung șir de ani 
ai socialismului, constructorii 
Văii Jiului au venit și azi — 
la sărbătoarea celei de-a 26-a 
aniversări a eliberării patriei 
—- cu brațele încărcate de bel
șugul faptelor lor de muncă.

Dacă în anii cincinalului 
se apropie de sfîrșit, minele 
preparațiile Văii Jiului 
eforturile generoase de investi
ții făcute de partid și de stal 
— s-au dezvoltat într-un ritm 
dinamic deosebit de susținut 
asigurînd creșterile prevăzute 
la producția de cărbune și înde
plinirea de către mineri a sar
cinilor stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului, meritul 
principal este și al constructo
rilor șantierului Valea Jiului 
al T.C.M.M. Dintre cifrele rea
lizărilor înscrise pe graficul de 
pe carul lor alegoric atrag a- 
tenția : realizarea unei producti
vități în medie cu 596 lei/salariat 
mai mare în cele șapte luni de- 
cît prevederile planului față de 
105 lei/salariat cit a fost anga
jamentul, obținerea unei 
nomii la prețul de cosi 
208 000 lei (angajament anual 
majorat 139 000 lei) peste sar
cina planificată, precum și de 
materiale. în coloana T.C.M.M. 
sint prezenti zidarii 
Covaci , și Constantin

/șeful brigăzii de dulgheri Ale
xandru Balint și 
Ispas Ghioancă, șeful 
de fierar-betoniști Gh. 
multi alli muncitori 
tori fruntași din loturile Live
zeni, Dîlja ș.a.

Vorbind despre realizările a- 
cestui colectiv de constructori, 
despre proiectele si perspe-ti- 
va îndeplinirii sarcinilor viitoa
re ce-i revin în cincinalul ur
mător, Iov. ing. Ioan Lăsat, 
șeful șantierului T.C.M.M., nc-a

ce
Și 

prin

e co
de

Nicolae 
Anafie,

dulgherul 
brigăzii 

Ilas si 
construc-

relatat: „Colectivul nostru are 
de făcut față unor sarcini mari 
în acest al doilea semestru al 
anului, trebuind să ne concen
trăm toate forțele pentru 
minarea celor peste 100 
obiective prinse în planul 
cestei perioade a anului, 
care un loc important îl ocupă 
dezvoltarea preparatiilor de 
cărbune. Pentru luarea u- 
nui start corespunzător ' exi
gentelor sporite din anul 1971, 

in 
Iu- ; 
de

ter- 
de 
a- 

între

avem pregătite de acum, 
mare parte, condițiile de 
cru — contractele, proiecte 
ekecutie, elective".

Nesfîrșitele ropote de apl-au-, 
ze din tribuna oficială, urâțele 
mulțimii din jur, jerbele de 
flori ce ploua asupra colo mei 
ce demonstrează lasă să se în
țeleagă o mare bucurie și 
lisfactie irumptă 
inimile miilor 
Făuritorii acestor 
rii pentru semeni 
structorii Grupului II al T.C.1I. 
Realizările pe care le raportea
ză colectivul harnic aL construc
torilor de obiective social-cul- 
turale din municipiul nostru 
în acest ultim august d'n ac
tualul cincinal : în anii 1966— 
1970 au fost predate 6 472. a- 
partamente, 
ciale la 
Vulcan, 
cămine 
li ști ș.a.

sa- 
spontan din 
dc oameni, 

imense bucu- 
sînt ei, con-

3 complexe corner»- 
Petroșani, Petrila și 

licee și școli, depozite, 
pentru minerii nefami- 
Numărul acestui șir 

obiective va fi 
tele ce 
sfîrșitul 
august 
D 3 I cu 
tierul Aeroport V Petroșani cu 
patru luni mai 
fi predate liceul 
tot la Petroșani 
anului școlar, 3 
troșani, Dîlja, Vulcan, club-ci- 
nematograful de ta

întregit cu 
preda pînă' 
în ziua de 
predat

de 
si
la
22

bl ocol

se vor 
anului :

a fost
90 apartamente în car-

devreme ,- vor 
cu 16 clase 
la începutul 
cantine la Pe-

Uricani

Colectivul minei Lupeni, fruntașă pe ramură

altele.
Despre toate aceste realizări, 

despre taptul că în acest an au 
fost predate la recepție, peste 
plan, 14 obiective, că au lost 
depășite sarcinile pe 8 luni cu 
54 de apartamente în condițiile 
obținerii unei economii la pr 
țul de cost de 170 000 lei 
mîndru întreg colectivul 
pului.

Despre succesele cu care 
venit ei la demonstrație, despre 
proiectele colectivului, tov, ing. 
Dumitru Țurnă, directorul Gru
pului II de construcții Valea 
Jiului al T.C.H., ne-a 
printre altele: „în afară 
realizările de pe grafic 
venit la demonstrație și cti 
noutate (reprezentată sugestiv 
de carul alegoric — n.r.) în 
activitatea noastră : construcția 
de panouri de prefabricate pen
tru apartamente în blocuri, rea
lizate la poligonul de la Live
zeni. Este un procedeu ce con
feră rapiditate in execuție, efi
ciență pe care îl vom utiliza 
mult la construcțiile din viitorii 
ani. Privim încrezători sarcini
le viitorului cincinal. Pentru 
primul an — 1971 ne-am orga
nizat încă de pe acum de o 
manieră cu totul aparte față de 
anii trecuți. Proiectul 
nizare/se va termina 
sfîrșitul lui noiembrie 
nu ca în anii trecuti, 
prin ianuarie-februarie 
lui an — lucru ce ne 
să ne organizăm forța de mun
că, aprovizionarea cu materiale, 
într-un cuvînt toate cele nece
sare luării urtiii start bun 
construcțiile viitoare".

Carul alegoric reprezentînd 
macheta barajului viitorului lac 
de acumulare de la Valea de 
Pești, ce evoluează în fruntea 
coloanei oamenilor muncii 
Uricani, atrage atenția că 
rîndurile lor demonstrează 
constructorii șantierului l.L 
Constructorii șantierului 
care solii de echipă 
Nițică și Nicolae Bida 
lucrările de alimentare 
maiștrii Nicolae Bucicfi 
Bonveanu 
partidului

In fața tribunei

de orga- 
pînă 
a.c.

de abia 
a ncu- 
permite

din 
în 
și 

U.S.
între 

Nicolae 
de la 
cu apă, 
și Ioan

și alții raportează 
succese deosebite.

în legătură cu acestea, 
șantierului
Nicolau, ne spunea : „Pînă la 
data de 20 august colectivul 
nostru a realizat 70. la sulă din 
planul fizic anual și important 
este, că, prin eforturi deosebite, 
am reușit să refacem toate 
crările la 
nundalia 
momentul 
grafic cu 
baraj. Privind viitorul? Ne con
centrăm forfelc 
beneficiarului 
1971, statia de 
Valea de Pești,

pentru a preda 
la termen, 
tratare de 
cu o priză 

apă de 200 1/secundă, 
reglementa alimentarea 
a localităților Lupeni și 
vom continua în ritm 
lucrările la baraj, ne vom pre
găti asiduu pentru deschiderea 
unor noi și 
re ca cel 
a Jiului la 
complexului 
Taia etc.".

vulcan, 
susținui

■'ZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZ/ZZZS/ZZZZZSZZZZZZZZZZSZZ/ZZZZ/ZZ/SZZ/ZZZZZZZZZZ.ZZMZZZZZZ

SurizltuL Lprr soare.
Nu not să uit și nu voi uita mult timp imaginea unui 

copil. In pas vioi. o fetită mergea alătuii de tată! ei miner 
la Lupeni imbrăcat in salopetă 
semeție casca de miner iar în 
lampă de miner aprinsă. Fetița 
c/ulef roșu și, deși la cei 6 sau 
semnificația, mergea sigură. cu 
spre albastrul carului ac august 
strălucind o seînteie de lumină 
fericită, lipsită de grija zilei de 
dar trecind coloana minerilor L 
imaginea fetiței de miner ca un 
torul luminos ai capiilor patriei '

albastră, purtind pe cap cu 
mina ca o făclie veșnică o 
ducea încrezătoare un ste- 
l ani poate nu i cunoștea 

pi linca senină, surlzătoare 
l'i ta,a i senină ani zărit 
izrorită din copilăria 

miine. Nu știu pentru
■ ■ M. Lupeni mi a rămas 

simbol ce întruchipa
noastre.
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a 26 de ani de viață liberă, înfloritoare,
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate
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SATISFACȚIE ■ Mesagerii viitorului, ai artei și culturii
■

în rîn- 
frumos 
bobine
— re- 
atrage

B 
fl

■

■

■

B 
K

E

■

■■

■■

B 
B
B

Prin fața tribunei oficiale continuă să se reverse 
duri dese coloana oamenilor muncii din Lupeni. Un 
car alegoric împodobit cu steaguri tricolore, purtînd 
cu fire argintii, mașini de răsucit și pentru depănat 
prezentînd fluxul continuu și neîntrerupt al muncii, 
din depărtare atenția.

In coloana plină de seninătate și entuziasm a celor 
care-1 urmează am recunoscut colectivul Fabricii de fire 
și fibre artificiale Viscoza Lupeni, întreprindere unde mai 
bine de 50 la sută din salariați sînt femei. Colectivul fila
torilor raportează în cinstea celei de a 26-a aniversări a 
eliberării României însemnate realizări. Prin organizarea 
superioară a producției și a muncii, respectînd disciplina 
tehnologică, harnicii filatori și-au depășit sarcinile de plan 
pe șapte luni cu 3,6 tone fire de mătase și au realizat eco
nomii la prețul de cost în valoare de 780 000 lei.

Dornici să-i cunoaștem mai îndeaproape pe cîțiva din 
cei care au contribuit la obținerea importantelor succese 
în cinstea eliberării patriei, pătrundem în coloană.

La prima vedere nimic deosebit. O femeie ca multe 
altele : mică de statură, dar plină de energie, optimism și 
exuberanță. Se numește Maria Coroiu. 15 din cei 42 de ani 
ai săi se confundă cu imaginea de mii de kilometri din fi
rul strălucitor al mătăsii fabricate la Viscoza din Lupeni. 
Muncind cu dăruire și abnegație, Maria Coroiu își depă
șește cu regularitate planul, cu 10—15 la sută întregind rea
lizările harnicului colectiv din care face parte, femeia care 
își petrece primul opt al zilei ascultind simfonia mașinii 
de bobinat, își iubește soțul care trudește în adâncuri, își 
iubește fetița care nu de mult a împlinit 10 ani și pe care 
dorește s-o vadă ingineră chimistă. Și poate, pește ani ce 
zile Maria Coroiu va fi mîndră de fiica sa, astăzi un eopil 
dar’ miine un cadru de nădejde al întreprindem m care 
lucrează. . .

Comunista Ana Lojigan, bobinatoare la secția finisaj 
textil ne mărturisește : „Lucrez de 12 ani la „Viscoza" ală
turi de soțul meu filator chimist în această întreprindere. 
Sînt mîndră de succesele colectivului fabricii noastre și 
mă voi strădui ca și în viitor să contribui prin munca mea 
la îmbunătățirea calității produselor, ia creșterea produc
ției de mătase prin care, în final, contribuim și noi la bu
năstarea oamenilor".

Alături de harnicele femei care dau naștere firelor de 
mătase am întilnit pe cei care prin munca lor asiduă con
tribuie la întreținerea utilajelor fabricii : Andrei Gașpar, șef 
de secție la reparații, Marin Voinea, loan Condeiu, Con
stantin Pîrvuleț, operatori chimiștî.

Pretutindeni am întilnit printre oamenii acestei vechi 
dar mereu tinere fabrici același zîmbet optimist și entu
ziast al datoriei împlinite. Flavia DUMITRAȘ
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TINERI
ÎN UNIFORME

ALBASTRE
Fanfara intonează un urifș 

tineresc, în sunetele căruia pă
țesc în rînduri compacte tineri 
și tinere în uniforme albastre 
— muncitori și elevi cuprinși 
Jn detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei. Pășe-c 
semeți și lermi. Sînt reprezen
tanți ai tinerei noastre genera
ții crescută și educată în spi
ritul înaltelor răspunderi ale 
zilei de miine, ale misiunii ei 
viitoare. Pașii tinerilor în uni
forme albastre, demonstrează 
vigoare și entuziasm, certitudi
nea că vor ti continuatori de 
nădejde ai tradițiilor de muncă 
și luptă pentru socialism, pen
tru mllorirea patriei, ai pă
rinților lor.

Purtăm uri dialog-tulgei cu 
trei tineri din coloanele unifor
melor albastre — toți trei co
mandanți de detașamente.

Plica de miner luliana Bei- 
cea, elevă fruntașă în clasa a 
Xll-a a Liceului din Lupeni, ne 
vorbește cu mindrie despre 
succesele la învățătură și ia 
acțiunile patriotice ale colege
lor și colegilor ei din detașa
mentul ce-1 comandă. In aceas
tă vară, detașamentul ei a e- 
fectuat în plus 5 zile de muncă 
voluntară față de angajamentul 
inițial. Visul de miine al a- 
cestei tinere fiice de miner ?

Să devină medic. Anul ce vine 
va fi în acest sens anul mari
lor încercări. Ii urăm succes !

Colegul ei din Petroșani, ele
vul fruntaș Matei Chirimbu, de 
la Liceul teoretic, ne Împărtă
șește cu bucurie impresiile lui 
proaspete din tabăra de vară 
de la Lugoj pentru elevii-coman- 
danți de detașamente. Ne vor
bește cu mindrie despre uni
forma lui albastră, despre sem
nificația ei, despre satisfacțiile 
tinerei generații de a crește in 
spiritul respectului pentru mun
că și învățătură.

Următorul nostru interlocutor 
-este- lăcătușul Idsif Dornik de 
la mina Lupeni, Toți ti
nerii din detașamentul lui au 
lucrat efectiv in această vai a, 
în timpul lor liber, la amenaja
rea stadionului din localitate, la 
numeroase acțiuni de înfrumu
sețare a orașului precum și la 
colectarea fierului ’ vechi în 
subteran.. Tînărul comandant 
este mîndru totodată și pentru 
faptul că în detașamentul lui 
șase elevi urmează cursurile 
liceului seral

„Muncim cu toții împreună, 
ne-a declarat tînărul lăcătuș, 
la locurile noastre de muncă, 
pe șantierele muncii patriotice. 
Prin muncă și învățătură înțe
legem să ne facem cu toții da
toria. să ne pregătim cit mai 
temeinic pentru viață. Munca 
și învățătura sînt obligațiile 
noastre pe care căutăm să le 
satisfacem cît mai bine, cit mai 
temeinfc".

I. D.

Sînt aceiașit cu bluze albe, 
proaspete ca floarea de 
narcisă, cu cravate pur

purii, cu freză sau codițe, îm
bujorați și cu ochii strălucind 
de bucuria de a trăi, de a afla 
și de a fi aici, la marea săr
bătoare — pionierii sînt aceiași, 
așa cum ne-am obișnuit să-i 
vedem și .să-i simțim alături de 
noi în toate împrejurările. Sînt 
aceiași — copiii noștri, copiii 
țării, așa cum noi i-am dorit, 
așa cum noi i-am crescut, așa 
cum ni i-am visat atunci cînd 
ne-a fost cel mai greu sau cel 
mai bine în trăirea marii sim
fonii eroice a acestor ani.

Se numesc Mitrea Radu, Os- 
tafe Gigi, Mate Alexandru, A- 
balașiu Mîhaela, Amarandei 
Maria, Maister lolanda, Vătă- 
șescu Olivia. Oferă florile dra
gostei și recunoștinței conducă
torilor de partid și de stat, re
cunoștința pentru viața senină, 
pentru învățătura și odihna de 
care se bucură cu toții. Â fost 
o revărsare a tinereții, a vese
liei, a căldurii izvorîte din inimi 
mici dar care bat puternic.' Bat 
în ritmul inimilor noastre, în 
ritmul clocotitor 'al celor 26 de 
ani pe care i-am sărbătorit.

Acum sint numai școlari și 
pionieri — dar școala, spunea

secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu „trebuie să dea societății atit 
buni specialiști cit și cetățeni 
înaintați, cu un orizont larg, 
cu spirit de inițiativă, cu o 
minte receptivă la tot ce e nou 
și avansat, cu un înalt grad 
de responsabilitate față de în
datoririle sociale". Miile de co
pii ai Văii Jiului, cei care în
vață astăzi în școli moderne 
și se pregătesc cu sîrguință sub 
îndrumarea cadrelor didactice, 
peste cîțiva ani vor munci în 
mină sau pe șantiere, vor pro
iecta sau vor prospecta viito
rul. Ei vor escalada piscurile 
munților, ei vor preda de la ca
tedră și vor împărți altora ma
nuale și lumină, ei vor plămădi 
plinea de aur a țării. ACe.ști 
copii vor serie poemul zilelor 
de miine’ cu pagini noi în is
toria socialistă a țării, istorie 
începută acum 26 de ani.

•ț n coloanele demonstranți- 
£ lor se aflau mesagerii 

artei și culturii noastre 
socialiste, artiști dramatici și 
plastici, cadre didactice, artiști 
amatori. In Valea Jiului s-a 
produs în anii socialismului o 
adevărată eflorescentă spiritua
lă, întreținută și concretizată în 
mod constant de activitatea di-

dactic-științifică din Institutul 
de mine, de teatru și de larga 
mișcare artistic-amatoristă ale 
cărei ecouri au depășit limi
tele județului, de artiștii plas
tici a căror creație se inspiră 
din munca și specificul Văii 
Jiului și are o finalitate precisă 
— omul. Arta, ca mijloc de 
înnobilare a omului, de stimu
lare la fapte mărețe, destinate 
realizării idealurilor socialismu
lui și comunismului, ale soli
darității revoluționare, are țe
luri limpezi, generoase, puse de 
partid în fața creatorilor de 
frumos, țeluri care pot să facă 
din creația artistică expres'c a 
celei mai înaintate culturi. Ace
leași deziderate sînt urmărite 
în mod constant și de activi
tatea consecventă și fructuoasă 
a artiștilor amatori din Petro
șani, Lupeni. Vulcan sau Ani- 
noasa, cei care au trecut prin 
fața tribunei oficiale în pasul 
sprințar al dansurilor populare, 
înveșmântați în frumoase cos
tume populare, exprimînd prin 
cîntec și joc măiestru plenitu
dinea sufletească, gratitudinea 
fală de partid și de stat că își 
pot cultiva și desăvârși înclina
țiile artistice la așezămintele 
de cultură din .municipiu] nos
tru.

Tibvriu SPÂTARU

'Piece viitorul țarii

...cu cîntec joc și voie bună, trec artiștii amatori ai 
din Petroșani.

formației Casei de cultură

...purtînd pe brațe stemele nn’stre dragi...

...dinii curat și corp oțetit...
Marea curte a Școlii, generale 

nr. 4 Petroșani a fost ca și in 
alți ani scena de pregătire a 
sportivilor, de pe care au cobo
ri*  apoi in pas badențat, ener
gic., pe artera principală a o- 
rașului, la marea demonstra
ție. Distingem corpuri bronza
te de soarele lui august, tru
puri tinere, oțelite în disputele 
de pe arene și din săli, în 
lupta cu metrii, secundele și 
kilogramele. Sportivii aduc cu 
ei elanul tineresc, încrederea 
în rezultate mai bune. recu
noștința fierbinte față de par
tid și <de stat pen tiu minuna
tele condiții de viață și de pre
gătire ce le sînt asigurate. Ti
neri aflați pe primele trepte 
ale ascensiunii sportive merg 
alături de colegi de-ai lor con
sacrau, cu gânduri și nădejdi 
că nu peste mult timp îi vor 
înlocui cu succes în drumul 
lor spre cucerirea galoanelor 
sportive. In coloana sportivilor 
de h C. S. Jiul Petroșani, de
monstrează generația de miine 
>• fotbaliștilor — copii și ju
niori — printre care-i obser
văm pe Nicolae Boloj și Vasile 
Constantin (născuți în 1957), pe 
Nicolae Constantin și Constan
tin f'ătuț care, „cochetează" cu 
mingea de fotbal la un nivel 
< e-i propulsează de pe acum 
spre echipele „mari". Le ur
mează ,,U"-le de tineret-rezer- 
\e al Jiului, de la care iubi
torii fotbalului din Petroșani 
așteaptă rezultate pe măsura 
valorii eomponenților lotului, 
dintre care cinci au vechi state 
de serviciu in prima divizie : 
Pop. Șleam. Dodu, Țurcan, Io- 
nes u. II interceptăm pe 'l'eodor 
Pop. „Demonstrez azi cu mare 
mulțumire in suflet pentru ceea 
ce am realizat în ultimii ani : 
i i-am căsătorit aici, în Petro
șani, am un copil drăgălaș, 
mașină, un apartament confor- 
1 i. Am revenii de la Vago- 
i.al Arad la echipa care m-a

consacrat ca fotbalist, care m-a 
împlinit ca om al societății so
cialiste, care mi-a oTcrit multe 
satisfacții. împreună cu. ceilalți 
colegi de la „tineret", ne vom 
strădui să obținem rezultate

„Mascota.."
Trec in pas cadențat spor

tivii : atleți, handbaliști, bo
xeri, hocheițti, canotoare, 
luptători, baschet ba/iști. Se a- 
propie fotbaliștii de la Jiul 
tineret-rezerve. in tricouri 
albe, cu însemnele clubului 
pe piept. Noua echipă de ti- 
meret-rezerre a Jiului. Petro
șani are planuri curajoase 
jtentru campionatul care ta 
debuta peste numai cinci zile. 
Nou și interesant, mai ales, 
ni s-a părui modul in care 
au demonstrat „cadet ii“ Jiu
lui, avind in prim plan o 
mascotă originală : un omu
leț costumat elegant, in mii- 
nile căruia dansa o minge 
de fotbal cu buline alb-ne
gre, nerăbdătoare să se o- 
dihnească in plasele porților 
adverse Să fie, oare, o an
ticipare a rezultatelor bune 
pe care fotbaliștii de la Jiul 
sint hotâriți să le obțină in 
noul campionat ? ! Așteptăm 
cu încredere...

cit mai bune și, personal, aș 
dori să mă reîncadrez în pri
ma garnitură a Jiului pentru 
care mai am destule rezerve 
nevalorificate" — a încheiat in
terlocutorul.

Trec prin fața tribunei, unde 
improvizează pasionante gale 
amicale, boxeri de ia Minerul 
Lupeni și Jiul Petrila, însoțiți 
de antrenorii lor, Nicolae Băr
bii și Vasile lJop. Printre pum

nii ce și-i oferă colegial, dar 
fără menajamente, distingi m 
trupurile brăzdate de miiy hi 
ale lui Aurel Nari ța și Lau- 
rean Ciocea (Minerul Lupeni)
— finaliști ai campionatelor 
naționale de juniori din ai est 
an, pe ale lui Teodoi Berințan
— multiplu campion județean 
la juniori și seniori ■— și Du
mitru Popescu, ambii de ia 
Jiul Petrila. Secretarul A. S. 
Preparatorul Lupeni însoțește 
la marea demonstrație un mă
nunchi de sportivi tineri :ne 
fac plăcute duminicile in er»i- 
cul oraș minier. Bat pas a- 
dențat prin fața tribunei băi 
purtînd in miini mingi de fot
bal și crose, fete cu padeli ia 
miini. După hochei, o nouă .1 s- 
ciplină sportivă se înfiripă ia 
Lupeni : canotajul, leprezea'dt 
deocamdată doar de 6 ama
toare, in frunte cu Eteica
și Ana Kaîyanoș. Talentațiî ho
chei ști Victor Ardelean II și 
Ion Ilîeș ne vorlsesi despic 
proiectele lor de pe terenul de 
gheață, în timp ce de tribuna 
oficială se apropie atletele dB 
la Jiul Petroșani, luptătorii ie 
la Jiul Petrila, baschetbalișlii 
de la Știința. In fruntea spor
tivilor pășesc cei care le indru- 
mă pașii pe stadioane și in sâfi, 
activiști sportivi : profesorii 
'Feodor Szilagyi, Gheorghe Pop, 
loan Vlad, Dorel Vladislav, 
antrenorul Alexandru Zolotam, 
btaicu Băloi, mereu tinăi ui 
Gheorghe Crișan, cu timplelle 
ninse de povara celor 75 de ani. 
Intr-o ambianță policromă, 
sportivii Văii Jiului demon
strează pentru rezultatele bune 
obținute, pentru rezultate mai 
bune in viitor, flutură eșarfe 
multicolore de manifestare a 
mulțumirii față de partid și 
de stat, care le netezesc dru
mul spre noi succese în anii 
care vin.

Dumitru GHEONEA

înălțimi
Admirăm pe rînd carele 

alegorice — simboluri ale iz- 
bin/Jlor obținute de oamenii 
muncii din Valea Jiului in 
toate domeniile de activitate. 
Impresionează carul alegoric 
al constructorilor petroșăneni, 
de pe platforma căruia o 
macara uriașă iși ridică bra
țele avide de înălțimi, iar 
trupuri gingașe de copii pri
vesc veseli de la ferestrele 
apartamentelor moderne im
provizate pe patru roti. Deo
sebit de sugestiv, poate cel 
mai sugestiv caz alegoric 
dintre toate cite au trecut 
prin fata tribunei, pare cel 
al T.C..M.M. Petroșani, al 
constructorilor ce dau viată 
obiectivelor miniere in Valea 
noastră. Pe vertebrele unor 
obiective în plină construc
ție intr-un dialog pe verti
cală cu timpul, patru . mici 
constructori — echipați pen
tru a urca pe schele — în
cearcă satisfacția profesiunii 
de constructor pe care, pro
babil. o vor îmbrățișa miine. 
Am reținut aceste două cate 
alegorice pentru simbolurile 
lor de zbor spre înălțimi, 
spre viitorul de aut al tării 
noastre.

D. G

Cu sentimentul datoriei mphnife
Coloanei minerilor i-a urmat 

cea a cercetătorilor de la Sta
ția de cercetări pentru secariti- 
tea miniera din Petroșani, 
haine de sărbătoare zeci 
muncitori, 
au demonstrai cu 
Îndeplinirii sarcinilor care le-au 
Iest încredințate, acelea de a 
apăra viața omului, in bătălia 
SuOterana iu cărbunele. Ingine
rul Miliai Pătrașcu, d.rectorul 
adjunct științific al S.C.S.M. ne 
mărturisea cu mindrie : „Preda
rea in termen a lucrărilor sca
dente piuă la 23 August este 
una din realizările care ne fac 
cinste. De remarcat că în acest 
an colectivul instituției noastre 
a depășit beneficiile planificate 
cu 88,7 la sută". Alături au pă
șit inginerii Pavel Bitir, Gheor- 
glie Micheș, Sabin Tat, Ioan 
Lupii, tehnicienii Margareta 
B'.rlă, Olimpiu Macavci, Gheor- 
glie Moraru, muncitorii Alexan
dru Vecaș, Ladislau . Muuteanu, 
loan Rebei.

Pe o pancardă uriașă, domi
nată de o roată de locomotivă 
înaripată — însemnele transpor
turilor noastre feroviare — sint 
scrise cu litere mari realizări 
cu care se poate mîndri orice 
colectiv din domeniul drumuri
lor de fier : productivitatea

In 
de 

îiig.neri și tehnicieni 
mulțumirea

muncii depășită cu 10,5 la sută; 
economii la prețul de cost 
890 000 lei. In urma cai ului 
alegoric pe care o locomotivă 
Diesel în miniatură trage o 
nitură ce poartă 
mai 
țării 
Valea 
pe i
Susan, revizorul
Șuta, mecanicii de locomotivă 
Aurel și Constantin Marcu. Șe
ful de tură Vintilă Brebeanu, a 
ieșit in urmă cu o oră din șut 
și iată-1 acuma alături de to
varășii de muncă. „Am dorit să 
particip la această demonstra
ție, deși serviciul de noapte a 
fost obositor. Acest 23 August 
are pentru noi o semnificație 
deosebită. In curînd noi, cefe
riștii vom sărbători centenarul 
deschiderii liniei ferate Petro- 

. șani — Simeria, prilej de a ra
porta noi succese și de a ctea 
premise sigure realizărilor vii
torului cincinal".

Un alt car alegoric repre
zintă un munte în miniatură cu 
principala șa bogăție : aurul
verde. Ne-am alăturat coloanei 
forestierilor în dorința de a-i 
cunoaște mai îndeaproape pe 
acești temerari ai pădurilor. 
„Sint cu toții băieți buni —

ce
îndepărtate 
cărbunele

J i ului, 
șeful de

yur- 
cele 
ale 
din

spre 
colțuri 

minelor 
îi distingem
revizie loan 

Gheorghe

ne spune tov. ing. Nicolae 
dica, i 
Iubesc 
Oameni 
Ștelan 
jocaru, 
contribuit la rezultatele 
obținute de sectoarele cirnpușei, 

Voievod u, 
de 
23
13 
de

Bă- 
inirepr.n cier ii. 

meseria.
Bădic-U, 

Cțț- 
au 

bane

directorul
munca, iubesc 

ca Dumitru
Nicolaescu, Mitica 
Vasile Popovici,

senti- 
par- 
stră-

Girbovul, Pietroasa, 
Jieț. Ei și tovarășii 'lot 
munca in cinstea zilei de 
August au depășit plănui 
majoritatea indicatorilor
producție". Alături de acești 
bravi oameni care valorifică 
lemnul, in uniformele lor vei zi, 
împodobite cu frumoase frunze 
de stejar, lucrătorii Ocolului 
silvic raportează plantarea a 
zeci de hectare de pădure, pre
gătind astfel viitoarea materie 
primă pentru combinatele 
industrializare a lemnului, 
ginerul Adrian Tatulici de 
Lupeni ca și colegul său llie 
Tudor din Petroșani coordonea
ză buna organizare a nobilei 
misiuni de a îmbogăți podoaba 
munților.

Purtînd steaguri roșii și tri
colore, au trecut prin fața tri
bunei și „vizitii" cailor putere 
ai camioanelor ce aleargă zilnic 
pe panglicile asfaltate ale tă
rii, șoferii de la Autobaza ar. 
3 Petroșani, Florca Constan (in

grup
->a-

de
In
ia

111, Constantin Ajiteriță, Con
stantin Cruceru, Const înlin 
Neagoe. Sint numai o parte din 
aceia care allindu-se ziua și 
noaptea la volan au contrib„.t 
la rezultatele bune obținute in 
acest an de colectivul autoba
zei.

Cântece, voioșie, calde
mente de dragoste. față de 
tid, răzbat neîntrerupt pe 
zile orașului.

Prin fața noastră un 
masiv de aproape 500 de
meni flutură batiste colante, 
panglici multicolore și lire 
splendide de gladiole. Sînt lu
crători de la LG.L. Petroșani 
care și-au depășit angajamentele 
anuale în numai 7 luni. La a- 
ceste rezultate au contribuit 
și Ioan Dubleș, llie Butuță, 
Cosțea Balea, loan Todoronxi.

Au trecut în continuare mun
citori de la I.G.C., I.I.L., Fa
brică de produse lactate, lucră
tori de la cooperativele mește
șugărești ..Jiul" și „Unirea", 
manifestîndu-și dragostea și 
recunoștința față de partidul 
iubit, acela care a asigurat 
bunăstarea poporului nostru in 
cei 2d ,de de viată liberă.

Nicolae LOBONȚ Dujiă încheierea demonstrației
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Omagiu fierbinte 
zilei eliberârii

Manifestări peste hotare 
dedicate zilei de 23 Angnst

(Urmare din pag 1)

cu stații telefonice și radio.
Fanfara intonează avîntatul 

marș al brigadierilor : „Hei 
rup !". In ritmul său, defilea
ză tineri prezenți astăzi pe 
marile șantiere naționale ale 
muncii patriotice. La Lotru sau 
în Insula Mare a Brăilei, la 
Rogojelu sau Satu Mare, mii de 
tineri au preluat ștafeta fru
moaselor tradiții de muncă ale 
brigadierilor din anii de înce
put ai marii noastre bătălii 
pentru edificarea socialismului.

Coloana brigadierilor se în
depărtează. In mijlocul platou
lui, patru pionieri dau onorul 
cu sunete cristaline de trompe
tă. Piața se umple deodată de 
sute de pionieri în timp ce fan
fara intonează — exprimînd 
gîndurile tuturor, imnul : 
„Mulțumim din inimă partidu
lui" — mulțumiri pentru co
pilăria fericită, pentru viitorul 
luminos ce le-a fost făurit. 
Mici purtători ai cravatelor 
roșii urcă în tribune și oferă 
cu dragoste buchete de flori 
conducătorilor de partid și de 
stat, tuturor celor aflați în tri
bune, care le mulțumesc, îm- 
brățișîndu-i părintește.

Un fluviu de falduri roșii și 
tricolore vestește începerea de
monstrației oamenilor muncii 
din Capitală.

In frunte, un grup de oameni 
poartă urarea: „Trăiască 23 
August“. De 26 de ani, această 
inscripție, așezată pe frontispi
ciul istoriei noastre noi, este 
rostită cu mîndrie de întregul 
popor. Pe un uriaș steag de 
mătase roșie se află imprimate 
portretele lui Marx, Engels și 
Lenin, simbol al fidelității ce
lor ce muncesc din țara noas
tră față de ideile socialismu
lui.

Alte grupuri de muncitori 
poartă stema P.C.R. încadrată 
de urarea „Trăiască Partidul 
Comunist Român" și portretele 
conducătorilor de partid și de 
stat, stema patriei și urarea 
„Trăiască Republica Socialistă 
România".

Pe mari grafice sînt consem
nate, în cifre izbînzile cu care 
oamenii muncii din Capitală se 
prezintă la demonstrație. In 
primele 7 luni ale anului, în
treprinderile industriale ale Ca

pitalei au livrat suplimentar 
economiei naționale 3 000 tone 
de țevi din oțel, 270 semănă
tori, 5 locomotive Diesel-hidrau- 
lice, 40 de vagoane de marfă, 
mai mult de 3 milioane de 
cărămizi și blocuri ceramice și 
alte produse, realizînd peste 
prevederi o producție de 600 
milioane lei, ceea ce reprezintă 
aproape 64 la sută din anga
jamentul anual. Rețin, de ase
menea atenția faptul că de la 
începutul anului și pînă acum 
industria bucureșteană a inclus 
în fabricație peste 300 de pro
duse noi.

Multe dintre întreprinderi 
sînt prezente la demonstrație 
cu frumoase care alegorice, în- 
făți.șînd unele produse carac
teristice, in mărime naturală, 
sau sub formă de machetă. Pri
virea este reținută în coloană 
de nume noi de întreprinderi, 
apărute pe harta industrială a 
Capitalei, chiar în anii actua
lului cincinal.

Prin Piața Aviatorilor trec 
coloanele constructorilor, pe 
ale căror grafice sînt înscrise 
cifre deosebit de elocvente.

Alături de muncitori, la ma
rea demonstrație participă cu 
același nețărmurit entuziasm 
savanți de renume, cercetători, 
cadre didactice și studenți, me
dici și artiști, aducind fierbin
te recunoștință partidului pen
tru condițiile minunate în care 
își desfășoară activitatea.

Exprimînd încrederea nețăr
murită față de politica parti
dului, oamenii muncii scandea
ză în fața tribunei centrale : 
„De partid condus poporul își 
clădește viitorul", „Cu partidul 
nostru-n frunte vom clădi vic
torii multe". De la tribuna o- 
ficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și dc stat, 
răspunde cu căldură ovațiilor 
mulțimii. Mii de glasuri scan
dează puternic : „Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu — P.C.R.".

Dînd expresie sentimentelor 
internaționaliste, cultivate în 
rîndurile poporului de către 
partid, oamenii muncii prezenți 
la marea demonstrație poartă 
panouri pe caro sînt înscrise 
chemări la întărirea și dezvol
tarea continuă a prieteniei fră
țești, a colaborării și unității 

tuturor țărilor socialiste, pentru 
unitatea partidelor comuniste 
și muncitorești, a forțelor de
mocratice și antiimperialiste. 
Alte chemări dau glas senti
mentelor nobile de care este 
animat întregul nostru popor 
— lupta pentru pace, pentru 
securitate și destindere în viața 
internațională.

Marea demonstrație a oa
menilor muneji dj.n Capitală se 
încheie cu tradiționala defilare 
a sportivilor.

Coloana este deschisă de un 
grup alcătuit din sote de Spor
tivi, echipați în costume roșii, 
galbene și albastre. Ajunși în 
fața tribunei Oficiale, băieții îtî„ 
scriu cu trupurile lor : „23 Au
gust".

In acordul unui marș vioi, ti
neri și tinere execută din mers 
exerciții, simbolizînd activitatea 
sportivă de mase, care în anii 
socialismului a căpătat o mare 
dezvoltare. Iureșul tineresc cul
minează cu tema „Muncă și 
recreație". Băieți și fete, în 
echipamente albastre, alcătuiesc 
simbolic conturul unei uzine, 
în timp ce alți sportivi suge
rează, prin mișcările lor, mun
ca în producție și activitatea 
recreativă.

Piața Aviatorilor pare aco
perită cu un covor albastru. 
Purtînd în fața coloanei un pla
nor. trec aviatorii sportivi, pla- 
noriștii . și parașutiștii, verita
bili campioni ai curajului și 
ai înălțimilor. Urmează defila
rea sportivilor din cluburile 
bucureștene de performanță.

Impresionanta demonstrație a 
oamenilor muncii ia sfîrșit. în
treaga asistență intonează im
nul de luptă al clasei munci
toare de pretutindeni, „Interna
ționala".

Un nou 23 August, al 26-lea 
la număr, și-a luat locul în 
aula istoriei noi a patriei, evo- 
cînd. cu puterea prestigiului 
marilor evenimente, nepieritoa
rea sărbătoare a libertății noas
tre.

O
Parada militară și demonstra

ția oamenilor muncii din Capi
tală au fost transmise de pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

HAVANA 23 — Corespon
dentul Agerpres, V. Statuate, 
transmite: Sub auspiciile In
stitutului cubanez pentru prie
tenie între popoare, la Havana 
a avut loc o adunare festivă 
dedicată celei de-a 26-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist. La mani
festare au participat Severe 
Auire, membru al C.C. al P. C. 
din Cuba, activiști de partid ș' 
de stat din Cuba, oameni ai 
muncii din Havana. Au fo t 
prezenți de asemenea, membrii 
ai ambasadei române, diplomați 
acreditați în capitala Cubei. 
Ambasadorul României, Vasiie 
Mușat, a vorbit la adunarea fes
tivă, precum și la televiziune 
despre însemnătatea zilei de 
23 August.

©
MOSCOVA 23 — Corespon

dență de la Silviu Podină : La 
Teatrul de vară din Parcul cen

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat și Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, au primit, 
cu prilejul celei de-a 26-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, telegrame de 
felicitare de la: L. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.; Mao 
Tzedun, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Chinez, Lin Biao, vicepre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Chineze; Enver Hodja, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Albania, Hadji Lleshi, preșe
dintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Popu
lare Albania, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Mi

tral de cultură și odihnă 
„Gorki" din Moscova a avut 
loc duminică o seară a prie
teniei româno-sovietice, orga
nizată de Asociația de priete
nie sovieto-română și de direc
ția parcului.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, viceamiralul I. I. Azarov, 
membru al conducerii centrale 
a A.P.S.R., a evocat momente 
din lupta comună a marinari
lor sovietici și români în zilele 
lui august 1944, pentru elibe
rarea litoralului românesc de 
cotropitorii fasciști.

A urmat apoi un program ar
tistic susținut de artiști mosco- 
viți.

O manifestare similară a 
avut loc și în parcul Sokolniki.

O

Posturile de radio din R. D. 
Germană , au transmis în cursul 

TELEGRAME DE FELICITARE
niștri al Republicii Populare 
Albania ; Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria; Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Gustav Husak, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
dih Cehoslovacia, Lubomir 
Strougal, președintele Guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace; Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Democrate Coreene, Țoi En 
Ghen, președintele P.ezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene ; dr. Osvaldo Dorticos 
Torrado, președintele Republi
cii Cuba, comandant Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 

zilei de 23 August emisiuni 
consacrate sărbătorii naționale 
a României, reportaje cu privi
re la realizările economice ale 
țării noastre, muzică româ
nească. Televiziunea a înscris 
în programul său filmele româ
nești „Un surîs în plină vară" 
și „Apa trece, oamenii rămîn".

©
BUDAPESTA 23 — Corespon

dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite : Televiziu
nea din R. P. Ungară a trans
mis duminică un bogat program 
de aproape două ore închinat 
celei de-a 26-a aniversări a 
Zilei eliberării României. Cu 
acest prilej au fost prezentate 
imagini care ilustrează marile 
transformări economice și sc- 
cial-culturale petrecute în Ro
mânia în anii de după elibe
rarea tării, rezultatele obținute 
de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro

Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar al Republi
cii Cuba,- Walter UIbricht, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, Gerald Gotting, 
președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germa
ne, prof. dr. H. C. Erich Cor- 
rens, președintele Consiliului 
Național al Frontului Național 
al Germaniei Democrate; iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia; 
Jumjaaghiin Țedenbal. prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, Jamsaran- 
ghiin Sambu, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole; 
Wladyslaw Gomulka, prim-se

mân, pe drumul construcției so
cialiste. în cadrul emisiunii, 
despre semnificația zilei de 23 
August a vorbit Dumitru Tur- 
cuș, ambasadorul României la 
Budapesta. Au fost transmise, 
de asemenea, imagini de la 
parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din Bucu
rești.

Seara, televiziunea a prezen
tat integral spectacolul dat re
cent la Budapesta de colectivul 
Teatrului satiric-muzical „Con
stantin Tănase" din București, 
spectacol care s-a bucurat de 
un deosebit succes în rîndurile 
publicului budapestan. Tot 
duminică, la posturile de ra
dio ungare a început „Săptă
mâna culturii românești”.

©

în cadrul Săptămînii niuzic.i 
și artei interpretative românești, 

cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Marian Spychalski, 
președintele Consiliului de Slat 
al Republicii Populare Polone, 
Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone ,- 
Janos Kadar, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar, Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al Re
publicii Populare Ungare, Jeno 
Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc ; Ton Duc-Thang, preșe
dintele Republicii Democrate 
Vietnam, Le Duan, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Truong-Chlnh, 
președintele Comitetului Per- 
manent al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam, 
Fam-Van-Dong, primul ministru 
al Republicii Democrate Viet
nam.

posturile de radio bulgare au 
transmis concerte de muzică 
simfonică, populară și ușoară 
românească. Au fost prezent ue 
emisiuni speciale, reportaje, 
precum și filme de televiziune 
despre România.

O

VARȘOVIA 23. — Corespon» 
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: în parcul varșovl.m 
Bielany a avut loc o reușită 
„duminică a culturii românești". 
Manifestarea, devenită tradițio
nală, organizată în fiecare an 
cu ocazia zilei de 23 August, a 
cuprins un spectacol prezentai 
de un ansamblu artistic bucii- 
reștean și o seară de poezie, 
balade și muzică populară ro
mânească în !nf«>rpretarea un uf 
grup de artiști ai scenelor vir- 
șoviene. Pe aleilo parcului* * 
panouri cu fotografii prezentau 
imagini din viata si activitatea 

I poporului român, precum șt 
tablouri din cele mai pitorești 
regiuni ale țării.

0 SUBMARINUL FRAN
CEZ „GALATEE", avariat in 
urma ciocnirii cu submarinul 
sud-african „Maria van Itie- 
beeck", a fost ridicat dumi
nică la suprafață și lemorcat 
pe o distanță de nouă mile, 
fiind adus la un șantier na
val din Toulon. Se presupune 
că cei doi marinari dispăruți 
s-ar găsi în prora vasului, 
invadată de apă în urma ac
cidentului. Corpurile celor
lalți patru marinari, care au 
decedat din cauza ciocnirii 
au fost recuperate. La bordul 
submarinului sud-african nu 
s-au înregistrat victime.

• ITALIA VA DEVENI IN 
1972 țara cu cea mai mare 
rețea de autostrăzi din Euro
pa. în prezent, pe primul loc 
în Europa se află R. F. a 
Germaniei cu 4 590 km de 
autostrăzi, urmată de Italia 
cu 4 000 km. în 1972 se ore- 
vede ca rețeaua italiană de 
autostrăzi să ajungă la 6 090, 
km.

49 DEASUPRA TERITOR’U- 
LIT R. D. VIETNAM -i fost 
doborît un nou avion fără 
pilot, aparținînd forțelor ae
riene ale S.U.A.. anunță a- 
aentia V.N.A. Acosta c-ste 
cel de-al 3 360-lea aparat a- 
merican doborît în R. D. Viet
nam.

Spectacolul a fost primit cu 
simpatie și entuziasm. Constan
ta Cîmpeanu, Corneliu Fînătea- 
nu, soliștii de muzică ușoară au 
cules aplauze binemeritate.

©
PHENIAN 24 (Agerpres). — 

Aniversarea a 26 de ani de la 
eliberarea României de sub 
jugul fascist a fost marcată în 
capitala R. P. D. Coreene de o 
serie de manifestări. Astfel, Îs 
sediul Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. D. Coreene a 
fost organizată o întîlnire prie
tenească pentru membrii Amba
sadei române la Phenian, la 
care au participat ministrul a- 
facerilor externe, Hă Dam, 
precum și funcționari superiori 

. ai ministerului.
Ambasadorul Republicii Socia

liste România la Phenian, Au- 
j rel Mălnășan, a rostit o cu- 
I vîntare la posturile de radio șl 
I televiziune, iar în seara zilei 
' de 23 August, la combinatul 

metalurgic din Kanșen a avut 
loc un miting, la care au par
ticipat reprezentanți al organe
lor locale de partid și de stat, 
precum și un mare număr de 
muncitori. Directorul combina
tului și ambasadorul român au' 
rostit cuvîntări.

Parisul văzut de pe terasa Turnului Eiffcl

VIAȚA INTERNAȚIONALA

® CA URMARE A PREVI
ZIUNILOR PESIMISTE asupra 
viitorului economiei Marii 
Britanii, formulate de Institu
tul național de cercetări eco
nomice și sociale din Londra, 
slăbirea poziției lirei sterline 
pe piața de schimb s-a accen
tuat luni dimineața. La deschi
derea operațiunilor, lira era 
cotată la 2,386 dolari, ceea 
ce reprezintă nivelul său cel 
mai scăzut din ultimele 10 
luni. La începutul săptămînii 
trecute, . cursul lirei era de 
2,388 dolari.

fi SALAH GOHAR, SECRE
TAR DE STAT în Ministerul 
Afacerilor Externe al R.A.U., 
l-a convocat pe ambasalorul 
Irakului la Cairo pentru a 
protesta împotriva deținerii 
de către autoritățile de la 
Bagdad a 200 de egipteni 
într-o regiune de deșert de la 
frontiera irako-kuweitiană, 
nuntă agenția M.E.N. Gohar a 
cerut să li se permită cetățe
nilor egipteni să părăsească 
Irakul, viața acestora fiind 
în pericol din cauza lipsei de 
hrană și apă.

IARNĂ ÎN PLINA 
VARĂ... Duminică dimineața 
ninsoarea și-a făcut aoar'tm 
în Elveția, provoclnd dificul
tăți în circulația rutieră al
pină. Vremea capricioasă a 
provocat numeroase accidente 
și ștrangulări ale circulației. Pe 
crestele munților, frigul și 
zăpada au făcut imposibile 
operațiunile de ajutorare a 
unor alpiniști aflați în perie d. 
Ninsoarea și-a făcut apariția, 
noaptea trecută, și în Pirinei, 
crestele înalte ale munților 
fiind acoperite cu un strat 
gros de zăpadă.

Declarația M.A.E. 
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Demo
crate Coreene a dat publicită
ții o declarație în care ^e a- 
trage atenția asupra faptului 
că în ultima vreme acțiunile 
trupelor americane din Coreea 
de sud s-au intensificat. De la 
baza aeriană din Okinawa au 
fost aduse în Coreea de sud o 
serie de avioane de bombar
dament și vînătoare. Concomi
tent, se spune în declarație, au 
fost săvîrșite numeroase acțiuni 
de încălcare a zonei demilita
rizate. Guvernul R.P.D. Coree
ne, se subliniază în declarație, 
cere încetarea acestor acțiuni.

• LA BUDAPESTA S-A 
ANUNȚAT OFICIAL că gu
vernele Republicii Populare 
Ungare și Republicii Singapo
re au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

• ÎN ECUADOR A FOST 
EFECTUATĂ o nouă devalori
zare a valutei naționale — 
sucre. Cursul oficial de schimb 
a fost stabilit la 25 sucrc 
pentru un dolar american.

Observatorii de specialitate 
apreciază că această devalo
rizare este un rezultat al pre
siunilor exercitate de Fondul 
Monetar Internațional.

• UN TRANSFORMATOR 
ELECTRIC a fost aproape în 
întregime distrus luni dimiuea- 
tă în localitatea Craivagon din 
Irlanda de nord, în urma ex
ploziei unei bombe. Nu s-au 
înregistrat victime.

• ÎN INSULA CORSICA, 
unde în acest an flăcările au 
distrus peste 40 000 de hecta
re pădure s-au înregistrat în 
ultimele zile noi incendii. Lo
cuitorii a două sate au tre
buit să-și părăsească locuin
țele, iar turiștii cazați în di
ferite campinguri au fost ne- 
voiți să plece în grabă pen
tru a-și salva viata.

Conferirea 
ministerială O. U. A.
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). 

— în capitala Etiopiei, Addis 
Abeba, s-a deschis sesiunea 
Consiliului ministerial al Orga
nizației Unității Africane, con
sacrată examinării celor mal 
importante probleme care preo
cupă în prezent continentul a- 
frican. Delegații la sesiune vor 
prezenta apoi propunerile și 
recomandările adunării șefilor 
de stat și de guvern ale țărilor

• LA 24 AUGUST, V. 
NOVIKOV, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin 
delegația indoneziana condusă 
de A. Malik, ministrul aface
rilor externe al acestei țări. 
Delegația a sosit la Moscova 
la 22 august pentru tratative 
în domeniul economic.

Arestări
în Uruguay

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). 
— Politia uruguayană a arestat 
7 persoane bănuite a fi mem
bri ai organizației clandestine 
care și-a asumat responsabilita
tea răpirii consulului brazilian 
Aloysio Dias Gomides și a con
silierului american Claude Fly.

Surse guvernamentale au 
anunțat că, în ceea ce priveș
te negocierile cu răpitorii, po
ziția autorităților de la Monte
video rămîne neschimbată. Gu
vernul Uruguayan nu obiectea
ză însă față de orice inițiati

Procesul de la Pretoria
PRETORIA 24 (Agerpres). — 

La Pretoria a început luni pro
cesul intentat unui grup de 
20 de africani, acuzați de a fi 
încercat să răstoarne guvernul 
rasist sud-african. 19 dintre a- 
ceștia fac parte din grupul ce
lor 22 de africani achitați în 
mai 1969 de un tribunal spe
cial. Acuzații sînt pasibili de 
pedeapsa capitală, sub motiv 
că ar fi incitat la război îm
potriva regimurilor de la Sa
lisbury și Pretoria. Unul din 
capetele de acuzare îl consti
tuie, de asemenea, faptul că 

membre ale O.U.A., care urmea
ză să se deschidă tot la Addis 
Abeba la 1 septembrie.

Lucrările actualei sesiuni au 
fost deschise de împăratul Etio
piei, Fîaile Selassie, care a 
prezentat un larg tablou al 
evoluției situației din Africa. 
El s-a referit, de asemenea, la 
intențiile Angliei de a iivra 
arme Republicii Sud-Africane, 
considerînd că traducerea în 
fapt a acestei intenții este con
damnată de toate țările conti
nentului.

In discursul său, împăratul 
Etiopiei a relevat, totodată, că 
eliberarea teritoriilor africane 
care se mai află sub domina
ția colonială rămîne în conti
nuare unui din principalele o- 
biective care stau în fata po
poarelor africane și a cerut 
să se ia măsuri eficiente pen
tru lichidarea totală și defini
tivă a colonialismului.

vă a altor țări sau instituții 
privind eliberarea celor doi osta
tici, fără ca prin aceasta să se 
aducă vreo atingere legilor in- 

( terne ale statului.
în acest sens, observatorii 

remarcă frecvența întrevederi
lor dintre ambasadorul brazi
lian acreditat la Montevideo, 
Luiz Bastian Pintos, și nunțiul 
papal, care s-a oferit să înde
plinească misiunea de media
tor în eventualitatea unor tra
tative cu răpitorii.

inculpații ar fi fost membri 
ai Congresului African Națio
nal, partid aflat în ilegalitate.

Referindu-se la această acțiu
ne judiciară, ziarul britanic 
„Times" scrie că „nu se poate 
avea încredere într-o judecată 
care \se desfășoară conform 
procedurii poliției sud-africane. 
Adunarea constituantă de la 
Pretoria a oferit poliției pu
teri nelimitate într-un regim 
unde, așa cum arată rapoartele 
sud-africane însele, anual un 
cetățean din 40 este condamnat 
la închisoare",

SEUL 24 (Agerpres). — Vice
președintele S.U.A., Spiro Ag
new, care a sosit la Seul în 
cadrul turneului său asiatic, a 
avut luni o primă întrevedere 
cu șeful regimului de la Seul, 
Pak Cijan Hi.

După cum am mai anunțat, 
obiectivul principal al turneu
lui în Asia al vicepreședintelui 
Agnew constă în a face cu
noscută regimurilor din Coreea 
de sud, Tailanda și Vietnam 
intenția S.U.A. de a reduce 
treptat o parte a efectivelor 
militare americane din Asia de 
sud-est și de a cere acestor 
regimuri să-și sporească parti
ciparea la acțiunile militare din 
această zonă a lumii. Cercuri 
informate din Washington afir
mă că Agnew va da cu acest 
prilej asigurări interlocutorilor 
săi cu privire la menținerea 
prezenței americane în Asia dc 
sud-est și la- sprijinul S.U.A. 
pentru regimurile de la Seul, 
Bangkok și Saigon.

a * a

Zguduitoarea relatare a
sergentului american Cunningham
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STOCKHOLM. 24 
pres). — Cotidianul 
de mare tiraj „Aftonbleadet" 
reproduce declarațiile fostului 
sergent Chick Cunningham, 
subordonatul imediat al lo
cotenentului William Calley, 
privind crimele . și actele de 
cruzime la care se dedau tru
pele americane In războiul 
din Vietnamul de sud. După 
cum se știe locotenentul a- 
merican William Calley este 
acuzat împreună cu alte 12 
persoane de masacrarea a 
102 locuitori pașnici din 
satul sud-vielnamez Song My.

Cunningham, în vlrslă de 
39 de ani, dezertor de pe 
frontul vietnamez a sosit in

SPANIA

Alegeri pe baza 
sufragiului 
„organic44

MADRID 24 (Agerpres). — 
In Spania vor fi reînnoite spre 
sfîrșitul acestui an 9 200 de 
„corporații municipale", ale că
ror mandate expiră. O comu
nicare în acest sens a fost fă
cută de ministrul de interne, 
Tomas Garricano Goni, care a 
precizat că alegerile municipa
le vor fi organizate în întrea
ga Spanie începînd din noiem
brie a. c. și pînă în februarie 
anul viitor.

O situație specială cu ora
șele Barcelona și Madrid, care 
beneficiază de un statut mu
nicipal particular și care își 
vor înnoi doar jumătate din 
numărul consilierilor. Din mo
tive de „oportunitate politică" 
autoritățile de la Madrid au 
amînat cu un an alegerile în 
consiliile celor două orașe (ele 
trebuiau ținute anul trecut).

Referindu-se la acest eveni
ment, ziarul catolic din Ma
drid, .,Ya", critică faptul că 
alegerile sînt încă organizate 
pe baza sufragiului numit „or
ganic" prevăzut de legea de 

că 
cîine 
este, 

1 oco

urmă cu trei săptămini la 
Stockholm, „pentru a uita". 

Referindu-se la locotenen
tul Calley, fostul subordonat 
l-a calificai drept „nebun", 
exprimîndu-și speranța 
„va fi împușcat ca un 
turbat". „Nenorocirea 
a spus Cunningham, că 
tenentul Calley nu este sin
gurul... în . timpul serviciului 
meu, am văzut 300 sau 
poate 3 000 de asemenea des- 
creierati... Am crezut că merg 
la un război în care oamenii 
luptă împotriva oamenilor, 
dar ceea ce am văzut și tră
it în Vietnam este departe 
de aceasta... Permiteti-mi să 

vă dau un singur exemplu, 

administrare locală din 1955, 
care „suscită numeroase re
zerve". ■

Sistemul electoral al „demo
crației organice" prevede ca a- 
dunările municipale să fie a- 
lese în proporție de o treime 
de către alegători, o altă trei
me dc către organismele sin
dicale oficiale, iar ultima trei
me de către reprezentanții gru
părilor economice, culturale și 
profesionale, desemnate de pri
mele două grupe. Primarii (al- 
cades) sînt numiți de către gu
vernatorul- provinciei sau do 
ministrul de interne, în funcție 
de importanța orașului. Ziarul 
„Ya“, care se pronunță pentru 
păstrarea unui „caracter repre
zentativ al municipalităților" 
se declară împotriva manevre
lor și intrigilor pe care le per
mite sistemul electoral în vi
goare. „Absența asociațiilor po
litice și sindicale, reprezintă un 
grav impediment pentru auten
ticitatea necesară a acestor a- 
legeri municipale", apreciază 
ziarul.
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■a continuat Cunningham re
latarea sa zguduitoare : tn- 
tr-o zi, în timpul unei patru
lări am zărit o femeie care 
lucra pe lotul de orez al la- 
miliei ei. La vederea noas
tră, a iugit speriată.

Soldatii au început s-o ur- 
mătească... Deodată unul a 
spus: „Pariez pe o sută de 
dolari că va cădea pe par
tea stingă"... „Și eu pe o sulă 
că va cădea pe dreapta" — 
a adăugat un altul.

A răsunat o salvă. Femeia 
a căzut... — și în clipa aceea, 
singurul lucru care prezenta 
interes pentru camarazii mei 
era ciuda celui care pier
duse o sută de dolari.
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