
TRĂIASCĂ 23 AUGUST,
ziua eliberării României de sub jugul fascist!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I Adunarea festivă
din Capitală

Scriitorilor, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiști
lor Plastici, Anton Breiten- 
hofer, vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Dan 
Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, 
Nicolae Teodorescu, decanul 
Facultății de matematică a 
Universității din București, 
general de armată lacob Te
clu și general colonel in rezer
vă Dumitru Dămăceanu, foști 
comandanți de mari unități în 
războiul antihitlerist, Valeria 
Pavelescu, muncitoare la Fa
brica de confecții și tricota
je București, Radu Alexan
dru, ajustor la Uzinele con
structoare de mașini ,23 Au
gust', Ion Bănică, cazangiu 
la Uzinele de utilai chimic 
„Grivița Roșie".

In sală se aflau membri și

conducătorul iubit al parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asistenta 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R."

In Prezidiu iau loc tovară
șii Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bocl- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, 
Dumitru Popa, Gheorghe 
Stoica, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, general de armată Ion 
Ioniță, precum și Constantin 
Pirvulescu, Alexandru Sen- 
covici, Gheorghe Vasilichi, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., general co
lonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțe
lor armate și șef al Marelui 
Stat Major, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Natio
nal al Femeilor, Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii

Aniversarea memorabilului 
eveniment al eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist, 
act de importanță crucială 
pentru istoria țării, a prile
juit desfășurarea unei vibran
te adunări festive organiza
te sîmbătă după-amiază in 
Capitală de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. și 
Consiliul popular municipal.

Fundalul scenei sălii Pala
tului Republicii era împodo
bit sărbătorește cu drapelele 
îngemănate ale patriei și 
partidului. Stema Republicii 
Socialiste România era înca
drată de inscripția „23 Au
gust" și de datele festive 
..1944—1971".

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a condu
cătorilor de partid și de stat, 
participanții la adunare își 
manifestă prin ovații și apla
uze, prin urale care nu con
tenesc minute in șir dragos
tea și atașamentul lor pro
fund față de partid, față de (Continuare in pag. a 4-a)
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Cea mai
mare sărbătoare

Stimați tovarăși.

(Continuare in pag. a 3-a)

politică a apărut

NICOLAE CEAUȘESCU
ADUNARE POPULARA DIN CAPITALA

(Continuare in pag. a 4-a)
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CUVINTARE LA MAREA
150 de ani de la mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimireșcu și festivitatea 

acordării gradului de ofițer unei noi promoții de absolvenți ai școlilor militare.

a poporului român
TRAIAN BLAJ

prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal

Sărbătorirea zilei de 23 August, ziua eliberării României 
de sub jugul fascist, are loc în acest an în condițiile unor 
uriașe prefaceri social-politice și economice. întregul nostru 
popor condus și îndrumat de Partidul Comunist Român în
făptuiește cu succes Grandiosul program elaborat de Con
gresul al X-lea. fiind mîndru în același timp de transfor
mările revoluționare înfăptuite pe pămîntul României în 
cei 27 de ani.

Eveniment de mare importanță istorică și socială, ziua 
eliberării constituie- sinteza luptei dusă de poporul român 
pentru suveranitate și independență națională, pentru îm
plinirea năzuințelor sale seculare de a fi liber și stăpîn Pe 
soarta sa.

In anii grei de tristă amintire ai cotropirii hitleriste 
cînd țara ne-a fost jefuită și secătuită de războiul ucigător, 
partidul a însuflețit poporul, unind în jurul său toate for
țele progresiste pentru a participa la eliberarea teritoriului 
țării și instaurarea puterii populare.

Privind retrospectiv drumul victorios parcurs în cei 
27 de ani. putem afirma cu deplin temei că România socia
listă prezintă imaginea unei societăți dinamice, cu o eco
nomie modernă bazată pe creșterea impetuoasă a forțelor 
de producție, menite să asigure și să satisfacă tot mai de
plin cerințele mereu sporite ale societății.

Raporturile sociale profund democratice instaurate in 
societatea românească, asigură cadrul și condițiile de afir
mare a fiecărui cetățean, participarea sa liberă și nestîn- 
jenită la conducerea treburilor de stat și obștești.

De o popularitate deosebită se bucură recentele măsuri 
stabilite de conducerea partidului privind îmbunătățirea 
activității politico-ideologice. de educare marxist-Ieninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, fapt 
ilustrat de adeziunea întregului nostru popor față de aceste 
măsuri și de voința Iui nestrămutată de a da viață hotărâ
rilor și obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R.

Ca urmare a transpunerii în viață a politicii marxist- 
leniniste a partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pe baza legilor generale ale construcției 
socialiste și ținînd seama de condițiile concrete economico- 
socîale din țara noastră. România socialistă a devenit un 
stat puternic cu o industrie și o agricultură în continuă 
dezvoltare și modernizare, iar învățămîntul. știința și cul
tura sînt în plin progres.

O dată cu progresul neîntrerupt, vertiginos al întregii 
noastre patrii pe calea deschisă de insurecția națională anti
fascistă armată din august 1944. s-au petrecut transformări 
adinei, și în viața județului, a municipiului nostru. Valea Jiu
lui. fosta „Vale a plîngerii" a cunoscut o ascensiune econo
mică și social-culturală impresionantă. De la Lonea la Uri-

Ca o confirmare a frumoa
selor tradiții de muncă ale co
lectivelor din întreprinderile e- 
conomice ale Văii Jiului, rea
lizările bogate ce sint închi
nate astăzi marii sărbători a 
Eliberării patriei, vorbesc de 
la sine despre strădaniile, pre
ocupările oamenilor muncii din 
municipiul nostru, depuse în 
primele 7 luni ale actualului 
cincinal, pentru a cinsti cum 
se cuvine această măreață săr
bătoare. Cu însuflețită mindrie 
patriotică minerii, preparatorii, 
constructorii, energeticienii, fi
latorii, celelalte categorii de 
oameni ai muncii avind în 
frunte comuniștii, au raportat 
depășirea sarcinilor de 
cu iO milioane Iei la 
torul producției globale 
triale, și 25,8 milioane 
indicatorul producției 
vindută și încasată.
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economii la prețul de cost de 
9.5 milioane lei și beneficii 
peste plan de 8,1 milioane lei. 
Cu totul remarcabile sint rea
lizările colectivelor de mineri 
din cadrul Centralei cărbune
lui Petroșani care au extras 
peste sarcinile de plan 83 000 
tone de cărbune net.

Rezultatele obținute de co
lectivele de oameni ai mun
cii din municipiu, intre care.

Ia loc de cinste se înscriu co
lectivele de la E. M. Lupeni, 
E. M. Lonea, E. M. Petrila, 
E. M. Paroșeni, U.U.M.P., pre- 
parațiile de cărbune. I.L.H.S., 
T.C.M.M., Grupul de șantiere 
al T.C.H., întreprinderea de in
dustrie locală. Unitatea de ex
ploatare a lemnului și altele 
sint o expresie vie a manifes
tării conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, a atașamentului 
lor profund față de politica 
clarvăzătoare a partidului. Ele 
confirmă hotărirea oamenilor 
muncii din întregul municipiu 
de a răspunde grijii partidului 
prin succese tot mai mari, de 
a munci și în continuare cu 
avint și dăruire pentru a trans
pune in viață programul ela
borat de partid pentru făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

„Dar tot cu proprii mei ochi, 
plini de uimire și reconfortați, 
am văzut desprinzîndu-se din, 
întunecimea acestei colonii cite 
o fată de miner de șaptespre
zece ani : lujer de floare, fruct 
de măr domnesc, plină de gra
ție și de farmec, 
prin mers și surâs 
tristeței și mizeriei din 
arătînd că ele pot fi anihilate 
de marile rezerve de frumusețe 
și lumină cu care ființa umană 
e înzestrată. Pornind de la a- 
ceastă dată fundamentală, în 
anii ce vin, cu stăruință și pa
tos revoluționar, va trebui des
ființat blestemul care de la în
ceput a apăsat existența mine
rilor (...) Și poate, în opera a- 
ceasta. nicăieri oamenii nu vor 
fi mai ajutați de natura au
gustă și reparatoare, depozi
tară a echilibrului și a marilor 
legi cosmice, ca în Valea Jiu
lui. Pentru că nicăieri ca în 
această Vale, străjuită de munți 
și dealuri ce-i dau și măreție 
și o dulce frumusețe, natura nu 
poate să adreseze omului o mai 
stăruitoare invitație la demni
tate și fericire..."

Cu aceste rânduri își încheia 
scriitorul Geo Bogza semnifica
tivul reportaj literar ..Tristețea 
coloniilor" din ciclul „Oameni 
și cărbuni din Valea Jiului". 
Sînt adevărate documente, scri

se acum 25 de ani, cînd țara 
noastră era la începutul unei 
noi epoci. Din ele se desprinde 
un zguduitor tablou al Văii 
Jiului — surprins de un acut 
spirit de observație și neegalat 
talent —, zestrea materială și 
spirituală cu care a pornit ea 
în construirea noii istorii. Cei 
care vor să cunoască ce au în
semnat acești 27 de ani de so
cialism pentru Valea Jiului tre
buie să compare acest tablou 
tonifiant cu realitatea anilor 
noștri care confirmă, sub toate 
aspectele, demnitatea și ferici
rea ce le intuia profetic Geo 
Bogza ' " '
veac.

Sub 
înalță 
subteran vibrează simfonia 
nei munci ce se sprijină din 
ce în ce mai mult pe inteli
gența omului, decît pe forța 
lui fizică. Dacă în urmă cu un 
sfert de veac viața minerului 
se rotea prin trei puncte — 
muncă, familie, circiumă — 
astăzi asistăm la un proces 
care pe atunci era inimagina
bil : învățătura, specializarea.

în urmă cu un sfert

privirile noastre 
noi și noi construcții,

de

se 
în 
u-

T. SPÂTARU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Stema mea e-o sfintă piatră
Unde bate corn de bour,
Stema este calda vatră;
Cum s-o-ntunece vreun nour, 
Cînd am pus timplă de tîmplă 
Să durăm soarelui pod ?
Stema e podoaba simplă
Din al cărților izvod...
Stema arde-n mușchiul verde 
Care-mbracă trup de fag,
Cu focul de a nu pierde

Tot ceea ce ne e drag.
Stema urcă-n prag de ape 
Pin’ la grinda bolții, buna, 
Ochii țarinei, aproape 
Ca să-i văd, întotdeauna...
Stema este calda vatră
Și o apărăm de nour. 
...Stema e o sfintă piatră 
Unde bate corn de bour...

Traian MORAR

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
MANEA MANESCU

Aniversăm astăzi împlinirea a 
27 de ani de la înfăptuirea ac
tului istoric al eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist — 
marea sărbătoare națională a 
poporului român. Victoria insu
recției naționale antifasciste ar
mate din august 1944 a des
chis calea unor adinei trans
formări revoluționare, a reali
zării aspirațiilor de libertate 
și dreptate socială ale oame
nilor muncii din patria noas
tră. 23 August s-a înscris pen
tru totdeauna în cartea de aur 
a istoriei noastre, ca strălucit 
simbol al patriotismului și e- 
roismului întregului popor, în 
frunte cu clasa muncitoare, al 
clarviziunii șî ai luptei pline 
de abnegație a gloriosului partid 
comunist.

In acele momente hotărâtoare 
pentru destinele patriei, cînd 
politica nefastă a cercurilor 
reacționare dominante adusese 
România pe marginea catastro
fei, răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste se impunea ca o 
necesitate vitală pentru salv
gardarea intereselor supreme 
ale întregului popor, pentru în
săși existența țării. Izvorâtă din

realitățile obiective ale Româ
niei, insurecția a fost rodul 
luptei unite a clasei munci
toare, a țărănimii și intelectua
lității înaintate, al coalizării ce
lor mai largi forțe sociale, po
litice și militare sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. Succesul deplin ai insu
recției naționale antifasciste ar
mate, ieșirea României din răz
boiul antisovietic, întoarcerea 
armelor de către întreaga ar
mată română și angajarea țării 
în lupta împotriva Germaniei 
naziste au demonstrat influența 
politică în mase, marea forță 
de mobilizare și organizare a 
Partidului Comunist Român, 
care s-a dovedit a fi la înăl
țimea răspunderilor sale isto
rice.

Victoria insurecției naționale 
antifasciste armate a avut loc 
în condițiile internaționale fa
vorabile create de înfrângerile 
zdrobitoare provocate mașinii 
de război fasciste de străluci
tele izbînzi ale glorioasei Ar
mate Sovietice. Forță principală 
a coaliției antihitleriste, Uniu
nea Sovietică a purtat pe ume
rii săi greul războiului, adu- 
cînd o contribuție hotărâtoare 
la eliberarea României și a al-

tor țări de sub jugul fascist), 
la înfrângerea Germaniei fas
ciste. Cu. prețul unor uriașe 
jertfe, popoarele Uniunii Sovie
tice au dat lovituri nimicitoare 
trupelor hitleriste, au contri
buit în mod decisiv la schim
barea radicală a situației mili
tare în favoarea coaliției anti
hitleriste. oferind un exemplu 
nepieritor de eroism.

însuflețit de îndemnul și e- 
xemplui comuniștilor, călăuzit 
de voința fermă de a apăra și 
dezvolta libertatea cucerită, po
porul român a participat cu 
toate resursele sale materiale 
și umane, cu întregul său po
tențial militar la războiul drept, 
eliberator, antifascist, săvîrșind 
adevărate minuni de vitejie și 
eroism pe cîmpul de bătălie și 
în acțiunile pentru susținerea 
frontului. Armata noastră a 
luptat eroic, alături de Armata 
sovietică, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării, și-a 
adus contribuția de sînge la 
eliberarea ’ Ungariei și Ceho
slovaciei. la înfrângerea defini
tivă a Germaniei fasciste. In fo
cul luptei purtate în comun de 
ostașii români și sovietici s-au

A
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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a altor conducători de partid cu delegația 

Partidului Comunist din Japonia, 
tovarășul Kenji Miyamotocondusă de

Sîmbătă, delegația Partidului 
Comunist din Japonia, condusă 
de tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, a făcut 
o vizită la C.C. al P.C.R., unde 
s-a întîlnit cu tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
alți conducători de partid.

Din partea japoneză, au par
ticipat tovarășii Tomio Nishi- 
zawa, membru al Biroului Per
manent al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Koichiro Ueda, mem-

bru al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Eizo Kobayashi, membru su
pleant al C.C. al P.C.J., Hirosbi 
Kikunami, activist Ia Secția 
Internațională a C.C. al P.C.J.

Din partea română au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. Paul Nicu- 
lescu-Mizif, membru il Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. a! 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu și 
Virgil Trofin, membri 
mitetului Executiv, ai

diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C R., 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ale
xandru Sencovici, membru al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej s-au desfășurat- 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.
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August ? 
colectiv, 
fizic pe 
realizat

de 21
efort 
planul 
a fost

" v . ave m să

luna august a realizat pî- 
acum o depășire de 5 
Brigada lui Mihai Tira 

ml pe primul semestru.

Care 
elimine orice in- 
orice gest specta- 

Destui î

ui r
nvugi&ca o păși re ara
n -t m unde . 1 ac este cuvin: e 
ș. brtra . atunci cînd m-am 
gândit să scriu despre „ar- 
hiict’. " n--;- :, mi-Gu revenit 

printr-un reflex al 
. Nu știu dacă cu- 
mele

Icc/rc de emo . . ă„r sini ab
il s - .V ■

zțite la E. M. I.ivezenî pot 
păstra o multitudine de e- 
moții. Miniaturalul cere din 
partea celui ce-1 cercetează a- 
tc.. ,v. ră i.:re; giganticul cere 
. •- t Ș-. ■ ex
ploatare 
întâlnesc giganticul.

Cele
il

spuse de îngine-
Rebedea prindeau via- 
vedeam aevea oameni
J. perforind, săpind ga

leriile. Planul se spărgea in
tr-un relief, reușisem să am 
abia atunci o imagine clară 
despre arhitectura minei. La 
galeria de legătură dintre 
cele două puțuri principale 
aflate în incinta minei, de 
la orizontul .300, lucrează 
brigada lui Barllia Dionîsie, 
la circuitul principal 300 bri- 

țui M ;i Tira. Intre pu
țul de aeraj nr. 2 — incinta 
Maleia — și puțul auxiliar

. a nivelul orizontului 475, 
realizează betonarea gale

riei in zona traversării si l a
telor de cărbune de către bri
gada condusă de șeful de bri- 
.. .da Ion M e. Toț la . ■■ st 
erizi -al, în cursul a... 
s-a atacat g.acria prin 
se vor deschide straiele 
purica estică a cimpuJui 
nier de către Augustin 
meter și oamenii 1 
realizat pînă acum 
La puțul de aeraj nr. 
gada tânărului Nicolae 
a realizat pînă acum 
de lucrări complexe : 
amenajare, beton-are. 
de înaintare ? 22 ml 
nă " I..1 puțul de aeraj nr 
orizontul 575, 
mitru Gliga 
acum 20 mi 
înaintare de
zi. Cu alte cuvinte, ofensivă 
pe toate fronturile !

Brigada condusă de Au
gustin Demeter a reali
zat în primul semestru ai a- 

. li ii o depășire de 68 ml.

luni
. : c 
din 
mi-
Dc-

S- .ului.
25 ml.
I. bri-
Bartha 
40 ml 

săpare.
V/.cza 
pe Iu- 

') 
brigada lui Du- 
a realizat pînă 
cu o viteză de 
2,4—3,2 ml pc

Pe
nă 
ml.
411
utpășire 13 ml p-s-< plan pe 
’.ana august. Dioni.sie Bartha 

u oamenii săi 42 ml jxste 
pian, pe luna august 5 ml 
peste plan...

Fapte, realizări, in cinstea 
zilei 
unui 
cum 
tare

Grație 
pînă a- 
exp'.oa- 
î n pro

porție de 114,5 la sută, pla
nul valoric 104,9 la sută, 
productivitate . muncii 169 la 
sulă, prețul de cost 94.4 la 
sulă, economii peMc pl;.n în 
valoare de 455 000 de lei. Am 
lăsat cifrele să vorbească, 
pentru că acum de ziua de 
23 August, cifrele trebuie să 
vorbească. Despre realizări. 
Despre pers pe tive. Un bi
lanț rodnic 1 Planul exploa
tării din birou] inginerului 
Rebedea oferea și o perspec
tivă clară isupra viitorului, 

vedea viitorul cu ochii !

1 •• emfază, fără retoi ism.
Cu conștiința lucidă a arhi- 
te țuJui, cu Ochii ehiia 
re vede, cu o clipă mai dc- 
’•:< . L . , > înfăp
tuim. Vise închegate în 
’ ' ' ' t ii e cum
«nt .ir: h de-enultii tehnic ! 
S . 1 ‘ 1 • E M.

r. •. > fi < ■ mai mo
dernă exp!< ..tare din Valea 
.Emul; se va permite lucrări 
mecanizate și autonvu izate ce 
pai- acum de domeniul fan
te.,ei. Și, nu peste mu t timp, 
minele di» Valea Jiului vor 
deveni la fel de „lux- i. e" ca 
s: >!.iilc și caile de metrou din 
capitalele Europei. Nu e nici 
o exagerare! I.a Paroșeni de 
pildă neonul, becurile cu va
pori dc mercur și de iod — 
becuri pc care eram obiș- 
nuiți să le privim în plim
bările nocturne pe .. Corso" 
—. au pătruns .și în cele mai 
îndepărtate galerii. Dacă pă- 
minlu! ar putea cu adevărat 
să vorbească, de nu s-ar lăsa 
auzit doar dc „urechile" poe-

0*111! rAURAR

ascuns...
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arcul de 
indepen-

a
poată uita

capabilă 
înălțarea

a 
al

mai dat
„pat-riar- 

me leacurile

Tripla. întrecere

Drum bun!

are-!

LA NO! TOTUL DECURGE NORMALn

E
5

un dulgher 
visează să-și 

in fața ca 
ieși la pen 
cred atâta 
stă deja

în oanx
,re ei ridică aripi de

a 
a

Caut oglinda cu miraculoasă transparență, capabilă să 
răsfringă. intr-o singură și revelatoare imagine. înălțarea 
ființei românești care clădind pentru sine, se împlinește pe 
sine Oamenii care trăiesc lingă brațul încordat, de uriaș 
al Carpaților alcătuiesc •> stirpe nobilă de meșteri Manole. 
Ei poartă in >tngc. de !a in.eputul începutului, ca pe o inesti- 
mubilă e<re, \ ..alia .. m-trui ției. Consirînși dc-a lungul 
zbuciumatei l r istorii la un zbor mai mult pe orizontală, 
sub fragile aripi de șindrilă, au legat totuși trainic, cu un 
uluitor simt al echilibrului și culorii, cu migala și tena
citatea unor veritabili giuvaergii, o Curte de Argeș, un 
Voroneț. Conștiința deplină a aptitudinii cu totul deosebite 
de a construi — transmisă prin moștenire — a dat-o aces
tui popor timpul socialismului. Numai <ub bolta limpede 

n>.ii ere. d -<coperirea superbei verticale si a proporțiilor 
vaste putea să aibă sorti de izbindă. Libertatea mișcării in 
spațiu a gestului și inspirației a făcut posibilă transforma
rea iur-impre.iarului întrec intr-un șantier imens, sub bolii 
albastre, sub bolți de mină sau sub bolți de cîn'.ec, in ca
dența de larg respire a cincinalelor. Milioane de construc
tori. avind lined umăru] lot umărul partidului, înțelept si 
mare meșter, ridică, cu entuziasm nestins și competență in 
perpetuă creștere, edificiul durabil al societății socialiste 
de.--. diate multilateral. Homo sapiens. Homo faber !

.Dar noi nu construim numai pentru noi. ci și pentru 
urmașii urmașilor care vor veni... Tot ceea ce durăm, in 
afara și inlăuntrul nostru, se află sub specie aeternitatis. 
Pe asfaltul strălucitor al viitoarelor piețe copiii de dincolo 
de închipuire se vor juca de-a bacalaureatul...

In ..Descrierea Chinei-. Milescu reamintește că la înăl
țarea marelui zid. acum mai bine de două mii de ani. era 
ucis pe ioc acela in dreptul căruia liantul dintre elemente 
se dovedea vulnerabil, lăsindu-se pătruns de virful unui 
piron. Din actul aproape imposibil de conceput este bine 
să desprindem un argument mai mult al probității implicite 
a ziditorului, a făurarului. Pasiune înflăcărată, inteligența 
cutezanță, demnitate. Sint atributele pe care i le descifrăm 
mai clar ca oricînd azi cin I am intrat cu toții pe 
triumf al noului deceniu de construcție liberă și 
dentă a viitorului de lumină.

...Căutam oglinda miraculoasă transparentă, 
să răsfringă, intr-o singură si revelatoare imagine, 
ființei românești care clădind pentru sine, se împlinește pe 
sine... Iar ea nu era de loc departe.

Cînd, acum vreo zece ani, 
locuiam, ca student practi
cant, la căminul nr. 3 al mi
ne: Vulcan, situat in centrul 
orașului, și aruncam de pe 
fereastră pri vi rea către nord, 
nici o casă mai răsărită 
nu-mi era dat să întâlnesc. 
Azi mă aflu la un kilome
tru distanță, pe aceeași di
recție și de atitea blocuri ale 
microraionului III nu mai ză
resc căminuL.. -Avem o me
serie grea, dar frumoasă, to
tul e că se vede ceva în ur
mă. munca instalatorului se 
ascunde, 
luie în 
Iui Mai
Dudaș. 
de clădii 
Io polis s

-Cele
te cu cofraj glisant, cu 
:ce etaje. între care stau 
în finisare și B3 gala

• au cu puțin 
leîri. înălțimea 

1UT Brăncuși.
ori se întâmplă 
nstrucîori. după 
arecare de ani 
•u ei — după 
îă în timp.

■ a noastră se dezvă-
soare..." Strănepotul

nole, zidarul Mihai
are amintirea plină

:ri. Un veritabil mega-
sufletesc.

■ două blocuri tum.
inalțal 
cile zt
— Bl 
de recepție 
peste 33 de 
coloanei

De multe

un număr • 
deci — peni

a

a

a

Reporterul se afla 
-stalul spectacular, • 
lăria omului, flăcările 
capul locului, rămîne 

iot în

te de mulțumirea 
tuturor, să nu ne 
nimeni...*

Multe mlădițe 
trunchiul vin jos 
hului" de pe 
Gorjului...

...30 de zile înainte de ter
men, 15 zile înainte de ter
men... Pentru oamenii care 
lucrează sub supravegherea 
maiștrilor Belea sau Dumi
tru Ciobescu asemenea for
mulări au devenit obișnuite. 
Soții zidari Marin și Teodora 
Anca, perechea de zugravi 
Iosif și Vasilica Vass din e- 
chipa Ini Marin Dr - mo
zaicarii Ion Diaconu, Gheor
ghe Calotă, Nicolae Brăicău, 
dulgherii Ion Popescu și 
Gheorghe Ne.igoe. fierarii-be- 
ton-oști ai lui loan Oșvat și 
multi alții se găsesc într-o 
triplă întrecere : între ei, cu 
timpul și cu ei înșiși.

Alexandru Tufan. șeful e- 
mozaicari, a împo- 
într-un aparent joc 

interioare, fațade. 
Mintia. Hațeg, Cu- 

. Sebeș... O frescă 
în mozaic, de dăruire, de 
înfrumusețare a jur-împreju- 
rului. de umplere cu lumină 

oamenilor.
-Am auzit că 

ădâios ■

chipei de 
dobit. ca 
de copii, 
trepte, la

Alba 
mozais

veșnic în căutarea faptului insolit, a 
ișa cum poate că se doreau, în copi- 
pe comori, ițind nu-i sar în ochi din 

o clipă deconcertat.
— La noi în secție totul decurge normal, n-am avut 

avarii, meritul c- al echipelor de întreținere conduse de 
H< irich Lorenz, și Cornel Ursa, al maistrului principal 
•.rcmecani? Iosif Maior..

Tng'.-.eril Silviu Con stan tin eseu, șeful secției de pre- 
rare a preparației PetriJa mi-a citit, probabil, urma de 

deseu--.- ri. ■ p chip și parcă să mă pedepsească mi-a
-cperat : „La -_ri tc:u’ decurce normal..."

M-fina • • _-i măcar citeva argu
mente care să justifice intrucîtva cele aproape 19 000 tone 
<ie brichete, deșt ir. te cc.raumului casnic si industrial 
prezentând sporul------- ’ - - - •
colectivul de aici.

Intru să văd
r.oi'j. îmi stringe
E h.-.ă.-el și Viorel 
ater.'i. încordați. Ei și- 
vadă, pe fi

- topită este exact cel cerut de canti
tatea măruntei de cărbur.e

... re-
c: -.■! de Ia începutul anului de către

oamenii. Șeful de echipă Pavel Damie- 
m:r.a. dar e grăbit. Mecanicii Dumitru 
Trnu prea au timp de... vizite. Sint 

j format in așa fel ochiul incit să 
ierâstruica de Ia capătul tamburei de amestec,

dinăuntru. Ei interrin cu si-
■- Ia :rj este ne-.ole. I-.:..- fo-

Ulu-r. și-ar ■•x; r. i uluirea 
in fala , performanțc r>i- mi
neri L r noștri. Sau poate hî- 
’• i. pe jr. nâtn'e supurat, pe 
.i’: năt ■ te ■ i sel, d ir oricum 
admirativ: „mă sapă"!

Și dacă țara noastră, „vi
itor de aur arc", același vi
itor îl va avea cu certitudine 
și Valea liului. Nu va fi 
deal, nu va fi munte să nu 
fie cercetat de „insidioasele" 
pikhamerc, obligat să dea oa- 

■ • testă energia sa as
cunsă. . Cuvintul naște cm. ,i ia", 
imaginea o „păs’rează". P6a- 
tc că aceste cuvinte ar tre
bui să sufere o „mutație" 
i ‘ fist ; și un i val irit ă : 
..imaginea naște emoția, mun
ca o pă t < a ă". !\ntru că ar
hitectura. mai mult ca ori
care dintre arte, trebuie să 
țină seama de legile mate- 
■•< .* ii. ale fizicii. Ale echi
librului. \b- simetriei Dar 
poezia, veșnica poezie, țîș- 
nește de pe undeva de pe 
lingă noi. din munca aces
tor oameni ce făuresc zi de zi 
arhi’eetura minei. Operele 
contemporane au adăugat și 
acest ' „amănunt" mesajului 
uman pe care-1 poartă. Un 
«amănunt semnificativ !

LA PORȚILE
LUMINII

acelora „ce stau du 
la porțile luminii", 
înlreoat vreodată tu- 
lue atunci, în clipa 
lumina ne muncă 

recunoaș-

a
□
'j

a
■■

Pentru cei mai mulți din- 
e noi, gara înseamnă pe

ronul speranțelor, a! renun
țărilor, trenul totdeauna aș
teptat, batista fluturată de 

.Marșrotele" de Călan. de 
>va, „causefeurile* de 
zeci de tone, trenul pri- 
vaca.nțe, locomotivele cu 

aburi. ...Și brusc, asemeni 
unei revederi după o lungă 
dspărțire, o altă imagine des
pre gură... Pri i ele „Diesele", 
relee, schimbarea automată a 
macazului, tumul de co
mandă (turnul de apă nu-i 
mai dădea derit o replică 
palidă), o întreaga secție 
C.E.D., un sector al siguran
ței circulației pe calea ferată. 
Am stat de vorbă cu cîțiva 
din oamenii acestei secții. E 
o muncă neobișnuită, 
tinde să 
tervenție, 
cular. Evidențiați 2 
Ion Hîndea. Serafim Bologan, 
Florian Dîrnea, electromeca
nicii secției, montatorii Ale
xandru loanes, Cornel Vică- 
nescu. Marin Avram. Cum 
cinstesc acești oameni ziua de 
23 August ? Prin înființarea 
echipei suplimentare de in
tervenții, prin ochiul atent 
cu care privesc cablurile de 
alimentare și dependințe, 256, 
251 prin promptitudine, prin 
exactitate.

In luna septembrie vor fi 
automatizuie alte două sta
ții : Biiru și Merișor. Pentru 
eîleva săptâmîr.i. din cauza 
lucrărilor de vie trificare. se 
va trece la schimbarea ma- 
nuală a macazurilor. Atunci 
vor învia imagini din arhivă.

Important nod de cale fe
rată, Petroșani u: va fi pu
ternic atins de modernizare.

La plecarea trenului im
piegatul de mișcare și meca
nicul se salută. Tradiționalul 
„noroc bun" se metamorfozea
ză in „Drum bun". O urare 
care dincolo de poezia mo
mentului nu spune prea mult. 
Drumul dc fier e întotdeauna 
sigur 1

buie subliniat: o tema de 
cercetare „rezolvată*. Avan
taje? Posibilitatea folos r.j
unor utilaje dc înaltă tehni
citate cu rezultate cantita-

,,traduse* în mii de 
de cărbune. Sccuri- 

deplină a mun- 
Nici un cutremur n-ar 

gaieriile 
■ a cadrele pășitoaie

Sincer să fiu. nu găseam 
un titlu acestui material. 
Tema era frumoasă, generoa
să chiar: trebuia să vorbesc 
despre munca cercetătorilor 
Și a proiectanților, muncă 
ncspeclaculoasă în aparență 
dar concretizată prin rezul
tate de maximă importanță 
pentru economi?. națională. 
Căutam să descopăr aspecte 
comune ale muncii acestor 
colective, un fir
Abia atunc i mi-a venit în 
minte și titlul. Da, firul as
cuns...

...O temă de cercetare i 
„Cercetări privind realizarea 
susținerii mec,mixate pentru 
abataje cu front lung în fe
lii orizontale. în condițiile 
stratului TH din valen .Jiu
lui*. O echipă entuziastă de 
cercetători : ini'. Vaier S(an- 
ciu. inc. Traian Mustață, :ng. 
Gheorghe Rancea. O cerceta
re a terenului oferit -le con
dițiile specifice Văii Jiului... 
Și munca acestor oameni. Si 
inspirația acestor r. .meni Si 
rezultatele muncii lor.
atît pentru moment.. Cerce
tările continnînd de fapt la 
proiectanții :nc. Ioan Mucea. 
tehnician Gavril Șomlo. A- 
cceasi muncă ..ingrată" fără 
rezultate „spectaculoase" de 
moment. Ore comune petre
cute cu cei de la 
Și din nou rezultate 
iect tehnic în trei
Cercetat-■•i’ oferind 
fanților posibilitatea 
nii. Și proiectant ii 
du-le cercetătorilor
tehnice* alevîndu-și pentru el 
libertatea obțrunii. O liberta- 
ie oare ține cont de necesi
tate. Abia acum aiunșî la 
stadiul de .proiect ’m exeeu- 

oamenii discutlnd des- 
succese, avantaje, pers

pective. Succesul numai tre-

cercetare, 
un pro- 

variante. 
proiec- 
ODțiu- 

oferin- 
„date

Pagină realizată <le 
Traian MULLER 
Lucian STROCHI

live 
tone 
Ui tea 
cii...
mai putea prăbuși 
armate 
ale acestui complex de aba
taj !... Renunțarea la produ
se similare achiziționale> cu 
valută forte, din străinătate. 
Utilizarea știrilor hidraulici 
SVJ fabricați Ia Vulcan, pro
totipul reali/at prin mijloa
ce proprii la U.U.M.P.

Mă gindcam la această mun
că comună (ma simt mereu o- 
bligat să subliniez, acest ter
men) a cercetătorilor și pro
iectam. ilor care seamănă pe 
undeva cu munca 
smulg 
ard*, 
dat seama că 
pe care-1 căutam, 
dintre cercetător și 
tant 
nă.

cu munca celor ce
□ dineului „pietre care 
Și tot atunci mi-am 

„firul as* uns" 
acel fir 

proiec- 
se continua în mi- 
Aveam certitudinea 

că titlul reportajului meu nu 
e cel mai potrivit. Sublinia
ză o drept, o continuitate a 
muncii, dar nu și momentul 
..luării în primire". Si mo
mentul renunțării. Emoționant. 
Cu oamenii răutînd abiso reale 
sau ireale, răsturnînd tehno
logii considerate pînă atunci, 
ca „cele mai avansate". Și 
oameni care se întîlnesc doar 
o clipă.

ale turnului puțului cu 
Dilja. in căutarea șe- 
echipei de
Racz. 

făcut 
a aflat 

intempestive.

mon tori,

cu noștință. 
scopul vi- 

ochii i

dat să atingă 000 
De fapt, în 12 au- 
extras, deja, pri
de tone de ..dia-

Acum se exe-

Am escaladat ca un alpinist 
porțiunile de balustradă cu 
treptele abia turnate, moi. vis- 
coase 
schip 
fului 
Mihai

Am 
Ci nd 
zilei
s-au aprins și a început să-mi 
vorbească cu patimă în glas 
despre complexul aproape 
gata, despre mașina de ex
tracție multicablu, mai mare 
decît cele din Aninoasa și Lo- 
nea, capabilă să scoată cu schi- 
pul, din adîncuri, cărbunele 
și alunei cînd idîncimea fi
nală va fi 
de metri..
gust s-au 
mele 100
mant negru 
cută ultimele verifi ări desti
nate să confirme parametri 
funcționali din cartei teh
nică, în vederea predării, că
tre mină, pentru exploatare.

Mihai Racz rememorează 
clipele de încordare, de ma
ximă tensiune !

— An n-enajul reductor de 
26 de t- >c trebuia ridicat pe 
verticală, la înălțimea unui 
bloc cu 10 etaje, operațiune 
dificilă, ținînd eont că-i ?>- 
b! i catorie preîn tîm o i tr3 re a
oricărei posibile avarii, care 
ar degrada prețiosul utilai-

— Atunci existau doar 
planșeu] acesta de la cota 13 
și pereții, acoperișul cu po- 

rulant care ne-ar fi pu-

chistul, se străduiește să mențină aceeași putere a focului. 
Altfel nu se poate. Cei de la prese, mecanicii Costică Mo- 
dreanu și Aurel Todea supraveghează într-una nivelul in 
malaxoare, mereu cu grija menținerii echilibrului obliga
toriu dintre alimentare și evacuare. Distanța fixă dintre 
valțuri nu admite decît un anumit volum de pastă omo
genizată... Din fagurii nv.:.; curg fără încetare ovoidele 
negre, proaspete, lucioase, fierbinți, parcă împrumutînd, 
printr-un mira ol, -udo..rea de pe hipurile din preajmă

I-am surprins pe oameni o c’ipâ, două. Ei însă, cu fe
țele negre, u ochii veșnic treji, u fi< care fibră dintr-inșii 
întinsă aproape pînă la limita ruperii, ascultă, „pipăie" pul
sul instalmiilor- N-e trebuie să fie fără oprire. Și asta e 
prelungește clipă de clipă, ceas de ceas, zi cu zi. Nimic ex- 
‘.rardinar. „La nai in se-"ie totul decurg normal..."

Car-.tul de reporter a rămas gol. N-am fost in stare 
să însemn nimic, dear mai apoi am notat că schimbul iui 
Șerljan Pîrvu .e află în toiul întrecerii cu schimbul condus 
de maistru! Alexandru Felea, la care se întîlnește up șef 
de echipă la fel de de-.'.oinic. Aurel Ceauș, unde lucrează 
mecanicul de tambură Viorel Marincescu și mecanicul de 
presă Adam Cepei... Că. pînă in momentul de față, primul 
schimb are -’-a activ un plus de brichete eu aproape 1 500 
de tone mai mare decît al doilea...

...încolo n-am fost in stare să însemn nimic.

Dc «.nu ori m ivi și jenau, 
am răsucit comuiutorui și 
încăperea cc puia utunci m 
se reiuza, se oiercu acum 
cama, luminară, puritnu am
prenta personalității noJiirc. 
De c<te uri pentru j mai tura 
uleiu cape bvriinu.u1, cu u 
carie în nuna am apusul pe 
butonul veiozei. 911am ca lu
mina va veni, u«i se putea 
aluei. Și tucmai autjsia cer- 
tituame a noasna reprezintă 
supremul omagiu pe care il 
aducem 
veghe 
Nc-am 
tuși, ce 
în cure
acei oameni ? Să 
tem că nu.

Nu știu ce definiție poai- 
ta lumina. dar încercam 
cindvy să-i dau u deiiuiție 
sc- .linientalâ. o uusi.-em, dm 
sintagma avea pe undeva v 
uinbih de retorism și am re
nunțat de atunci să mai caut 
ai tu, mai convenabilă.

Poate că nume cu Nislor 
Vil voi. Ion tindea, fon Tu- 
doran să nu vă spună prea 
mult. Și totuși oamenii aceș- - 
tia (și mulți alții) au inter
venit cu hotărire, adesea c'i 
eroism cu o energie proprie 
doar omului, pentru ca aș
teptarea noastră să nu fie 
prea lungă, pentru ca gestul 
acesta prea simplu, al răsu
cirii comutatorului, să se 
piardă undeva în cotidian... 
...La piciorul morii 5 A al 
termocentralei Paroșeni apa
re o fisură. Neintervenția Iu 
timp provoacă uzura prema
tură la cuplele de ’ransmisie 
de la reductorul angrenaju
lui la piciorul morii. Proba
bilitatea izbucnirii unui in
cendiu este foarte mare. In
stalația este. în acest caz, 
oprită pentru un timp inde- 
lum.'.at. Ciipe de maximă în
cordare. Apa curge șiroaie pe 
frunțile maiștrilor Nislor 
Vilvoi și Ion Cîndea. 
Se lucrează ore în șir. In a- 
fara programului de lucru. 
Dar nimeni nu se gîndește 
măcar să privească ceasul. 
Și minutele aleargă înnebu
nite...

Dar cel mai impresionant 
din toate aceste fapte e unul: 
un om aplecat deasupra pu- 
pitrelor de comandă, urmă
rind fluxul nervos al lumi
nii Cu toate că în- fiecare 
clipă omul acesta ia pulsul 
acestui „sînge alb", apăsarea 
pe butoane se face eu aceeași 
siguranță. Banalul, cotidia
nul ne invadase și aici...

S; oameni văzînd acele 
herghelii tăcute... Și noi răsu
cind puțin blazați, poate o- 
bosiți, poate veseli, comuta- 
tOTUll..

□□
a 
a
c 
a

-n
H

tul ajuta nu era încă. Dar 
nu puteam aștepta. Prea am 
fi rămas ..de căruță" față de 
constructori, doream fierbin
te să terminăm odată cu ei 
lucrările de montaj. Și, cu 
toții, și eu și Tiberiu Kein, 
.și Spiru Ciortea. și Teodor 
Mărgineanu și Remus Bă- 
cilă. am ..asaltat" conducerea, 
soliei Lîndu-i aprobarea de
vansării... Și au început cele 
1 zile în care deasupra golu- 
lm de montaj s-a instalat, 
provizoriu, o schelă metalică 
în stare să suporte întreaga 
în "ircătură. „Instalația de 
ridicat v.i rezista 9“ ne frâ-

n-
nve.n 

calcm 
va ceda, 

doc
,/o
tone

14.

„Instalația 
va rezista 

mîn'arn fără a mărturisi 
nul altuia. Fiecare 
convingerea că e bun 
Iu), că schela nu 
și t unși cită emoție la 
prinderea de pămînt a 
losnlu’" Find cele 26 de 
s-au înălțat peste cota 

că izbirt’-em și păra’ 
avut o sticlă cu șam- 

sparecm de ang-e-s-o

de asamblare și 
fost ulterior veri- 

milime-

știam
n-am 
nan ie 
naj...

Precizia
cent ra re a
ficală la sutime de 
tru. bir specialiștii străini, a- 
flați la mină, au sous. pe 
î ■ - i' tuturor, un cuvint 
lini! ude : „corect". P ate că i 
supremul omagiu uneori, al 
conștiinciozității, al dăruirii 
cu pasiune muncii pline de 
rod.

CHE5 PENTR8J TOATE LIMITE...
Avea Seneca un gînd care, în dulce limbă românească, 

.1 astfel : înveți, învățind pe alții ! Lui Eugen Heintz 
ii sint dragi toți mai tinerii cu mult de it el din brig ida lui. 
F ate de al- I izvorăște înțelegerea, căldura apropierii de su
fletele lor, dorința nemărturisită de a-i face să pătrundă 
cu im prag mai devreme în încăperea de taine a meseriei. 
Ii p'g._e setea de a acapara cunoștințe a lui Constantin Ro- 
vența, ambi'ia, îndărătnicia în □ soluționa probleme (cile nii 
pune viața !) 1 lui Emil Zamora. O... slăbiciune aparte are 
insă pentru GIt . rahe Voina, temeinic in ceea ce întreprin
de. priceput și ’ăruitor în descifrarea tuturor detaliilor do
cumentației tehn- e. In fond, toți din brigadă ii sint dragi și 
invățindu-i să pe "ii ■'■ rial, să-1 t ue. să-1 îndrepte,
să asambleze into mai cum trebuie elementele ventilat a- 
relor, cărucioarelor de mină, invățîndu-i sa-și traseze, să-și 
taie, drum în viață .11 fermitate, să se îndrepte uneori, in 
fine să-și aaamb'.e e h -nările intr-un unic cinice 3 împli
nirii, „marele meșter" învață, devine pe timp ce trece mai 
ințelc-pt, mai uman. își făurește chei pentru toate inimile 
și pentru ferirea propriei vieți de cea mai mică umbră de 
prăbușire.

...Brigada, „vecină de secție", a lui Nicolae Nicoară, e 
mai tinâră. rapurtindu-ne fie la da’ 1 înființării ei, fie la 

componență. E o brigadă „de schimb 1", căci majoritatea 
urmează cursurile liceelor, toretic sau industrial. Plini de 
.-..ți.livă, sîrguincioși, disciplinați, atit la uzină cil și la 
școală, s-au dovedit Florea Prodan, Ghearghe Tudor, Petru

Rădoi care au strîns pînă acum o estr frumoasă de învă
țături, în destul de scurtă vreme. S ui ai'âtut demni de în- 
rt'derca care li s-a acordat: conk lion „rea pretențioaselor 

- helete met i’/e ale insiala’.iilor de săpat sudori. Se spune 
că ultimele două asemenea instalații, făurite de mii.nile lor 
vor ajunge cu înd in Chile... Realitatea vorbește de la sine. 
Ta prezent se hi r<. a â la un prototip Itidraulic. Nu se id- 
mite n: i cea mai mică toleranță. De fapt, neasta-i o lecție 
invâțată I • mull. Intre pretențiile și exigențele proie lan
țului si beneficiarului, ochiul de veghe al C.T.C.-ului au-și 
dezminte niciodată puterea de-a vedea totul. Dar un arbi
tru al calității veșnic intransigent, dâinu ■ in fiecare tânăr 
din brigada comunistului Nicolae Nic.Kiră și credem că 
acesta e lucrul cel mai bogat în semnificații.

...Sute de transportoare pentru subteran, mii de stîlpi 
hidraulici de abataj și de grinzi metalice -articulate, zeci și 
sute de utilaje de seric redusă sau unicate („E plină Valea 
Jiului de coliviile noastre de extracție", destăinuia cu min- 
drie .șeful de brigadă Teofil Chiș)... Sute și mii de mărturii 
ale oamenilor-fâurari de la Uzina de utilaj minier din Pe
troșani. Și fie are utilaj sau dispozitiv destinat celor din 
□ dineuri a trecut, mai mult sau mai puțin, și prin secția de 

ustrucții metalice la are ne-am referit mai sus. Gheor
ghe Barna, membru a! biroului organizației de bază îmi 
spunea că de it să vorbească despre ei pentru ziar, mai 
bucuroși ar li acești oameni să facă zece utilaje... M-am 
convins că avea dreptate.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCU
(Urmare din pag 1)

«>knb ora: ea - '■ u!•.. ate - . ă d n:re 
pep rai] român și popoarele so- 

e. prrt adâncită con- 
pe trepte su

perioare Ir. azui dezvoltării so
ci i’is’.e a patriei noastre.

Neștearsă va rămîne in amin
tirea poporului nostru lupta 
fiind de abnegație a comuniș
tilor. a celorlalți patrioți, a 
ostașilor și ofițerilor, a tuturor 

care și-au adus contribu
ția ’.a scuturarea jugului fas
cist. la cucerirea libertății na
ționale și sociale. Ne îndreptăm 
gînduri'e cu recunoștință spre 
glcr- -ii ostași soviet'. :. că mi 
in lupta pentru eliberarea Ro
mâniei, pentru înfrângerea hllle- 
lismului. Cinstim, totodată, me
moria luptătorilor din armatele 
celorlalte țări
hitleriste. a ml urmelor de parti
cipant la lupta de rezistență 
din țările cotropite de fascism.

In noile condiții create după 
23 August 1944 lupta antifas
cistă și democratică s-a trans
format într-o impetuoasă mișca
re de masă pentru așezarea pe 
noi temeiuri a vieții s 'Cetății 
românești.

Reunind într-un larg front 
popular, clasa muncitoare, ță
rănimea. intelectualitatea. pătu
rile mijlocii de la orașe si chiar 
unele cercuri ale burgheziei. 
Partidul Comunist Român a or
ganizat și condus cu succes bă
tăliile de o amploare fără pre
cedent care au impus primul

- rai d crat 
d j • . Prefac* ou 
caracter revoluționar in viața 
politica, economică și socială a 
țării s-au împletit strâns cu o- 
fensiva continuă împotriva for
țelor reacționare ale .liselor 
exploatatoare- și a partidelor lor. 
In cursul acestui proces s-au 
i : ' - -
p • mei! ■ -
rănească, s-a modificat radical 
raportul forțelor de clasă în 
favoarea maselor celor ce mun
cesc. înfrângerea politică defi
nitivă a claselor explo autoare 
a făcut posibilă cucerire . între
gii puteri de către clasa mun
citoare, instaurarea proprietății 
socialiste asupra principalelor 
mijloace de producție, trece
rea ța construirea societății so
cialiste.

Victoria revoluției populare, 
făurirea orînduirii socialiste 
constituie expresia voinței de 
nestrămutat a întregului po
por, încununarea luptei sale în
delungate, pline de eroism și 
sacrificiu, pentru emancipare 
națională și socială, pentru în
florirea patriei — România so
cialistă.

In economic, câ și in toate 
domeniile de activitate, se 
simte suflu! nou imprimat de 

esele lX-let și 
X-.ea ale partidului ne--•a cO- 
mur.is’. rodu; aplicării orien
tărilor stabilite pentru dezvol
tarea sectorului hotăritvr. a 
producției materiale, perfecțio
nare.. relațiilor de producție
socrakste și a intregii ' ieți so-
claie, a stilului și nuetodelor
de muncă ale partidul'.Ji, apa
râtului de stat, intrepri nderi-
lor și organizațiilor eco cinice.
Ca urmare, economia noastră
națională a cunoscut in'i porta n-
le progrese tulitative ș i este
astăzi capabilă să răspundă tot
mai bine cerințelor teh nici; a-
vansate, să realizeze o pro-
ducție cu o eficiență ridicată
și să asigure participarea tot
mai activă a Român ici la
schimburile comerciale. la co-

Stimați tovarăși.

Bilanțul pe care îl face po
porul nostru acum, cu prilejul 
•sărbătorii sale naționale, evi
dențiază deosebit de pregnant 
■marile cuceriri revoluționare, 
mutațiile profund înnoitoare ca
re au avut loc în toate dome
niile vieții sociale, economice și 
politice. Eliberat pentru totdea
una de asuprire și exploatare, 
■stăpân deplin pe soarta sa și 
pe bogățiile țării, poporul nos
tru își desfășoară impetuos u- 
riașele sale energii creatoare în 
opera de edificare a noii orîn- 
duiri. Spre satisfacția și mân
dria legitimă a tuturor fiilor 
ei. România oferă astăzi ima
ginea unei țări angajate ferm 
pe calea progresului și civili
zației socialiste, bucurîndu-se 
de stimă și respect în lumea 
întreagă. Ceea ce caracterizează 
România contemporană este di
namismul puternic al întregii 
economii, efervescența creatoare 
pe toate tărimurile activității 
sociale. Se dezvoltă susținut 
baza tehnieo-materială a socie
tății noastre, se amplifică și se 
perfecționează forțele de pro
ducție, crește necoraten?. avu
ția națională. La orașe și sale, 
în întreaga economie și în toate 
domeniile vieții sociale s-au 
consolidat trainic relațiile socia
liste.

An de an se evidențiază tot 
mai mult rezultatele pozitive ale 
politicii consecvente a parti
dului nostru de industrializare, 
de modernizare a întregii eco
nomii pe baza cuceririlor teh
nicii și științei contemporane. 
România a înregistrat în anii 
socialismului □ cieștere econo
mică cu rate anuale situate în 
zona celor mai dinamice reali-

metalurgia, construcțiile de nu- 
șin:, chimia; ca constituie un 
factor dinamizator al întregii 
dezvoltări economic >-soc;aîe a 
țării.

Agricultura socialistă a cu
noscut un accentuat proces de 
intensificare a producție;, in 
primul rînd datorită dezvoltării 
puternice a bazei sale tehnice- 
materiale. asigurând aprovizio
narea populație- cu mărfuri 
agroalimentare și a industriei 
cu materii prime. Calea sigură 
a progresului agriculturii o 
constituie valorificarea cit mai 
largă a avantajelor marii pro
ducții socialiste, utilizarea ra
țională a pământului și a forței 
de muncă, intensificarea meca
nizării lucrărilor agricole, chi
mizarea producției, extinderea 
suprafețelor irigate, dezvolta
rea pe baze modeme :. zooteh
nie.. impulsionarea cercetării 
științifice.

Concomitent cu dezvoltarea 
industriei și agriculturi: — cele 
două ramuri de bază ale eco- 

creșteri însemnate au cunoscut 
construcțiile, transporturile, <e- 
lec .mur.ieaiiile, circulația măr
furi Ar și serviciile către popu
lație.

operarea internațională eco
nomică și tehnico-știînțificâ.

Baza sigură a progresului 
multilateral al forțelor de pro
ducție, a creșterii venitului na
țional și avuției sociale o re
prezintă politica de dezvoltare 
a acumulărilor, vastul program 

c 5 esftițîi înfăptuit d( parti
dul și statul nostru. Ca rezul
tat al eforturilor materiale ale 
clasei muncitoare, ale întregu- 
lui popor, pe tot întinsul ță
rii, în fiecare județ în orașele 
și comunele patriei s-au ridicat 
mii de'obiective economice și 
social-culturale. Aceasta a per
mis ridicarea la un nivel su
perior de civilizație materială 
și spirituală a tuturor zonelor 
tării, dezvoltarea economică-’ 
socială echilibrată a întregii 
țări.

întreaga politică a partidului 
are ca tel suprem creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului. In acest scop au 
fost și sînt luate an de an mă
suri datorită căroi a r. sporit 
numărul locurilor de muncă, 
au crescut veniturile reale, s-au 
îmbunătățit condițiile de mun
că și de locuit, de ocrotire a 
sănătății și de asistență socia
lă.

Dezvoltarea producției bunu
rilor de larg consum a permis 
îmwfiătățirea continuă apro
vizionării populației, satisface
rea în condiții tot mai bune 
a • cerințelor de mărfuri și ser
vicii.

Pe baza creșterii producției 
materiale și a venitului națio
nal s-au asigurat în decurs de 
două decenii sporirea de peste 
2.7 ori a salariului real, mă
rirea substanțială a pensiilor. 
O creștere asemănătoare au 
înregistrat veniturile reale ale 
țărănimii. Recenta hotărâre a 
conducerii de partid și de stat 
cu privire la majorarea aloca
ției pentru copii și îmbunătă
țirea resimulm de acordare a 
acesteia în spiritul echității so
ciale reprezintă o nouă dovadă 
a grijii partidului față de fa
miliile cu mulți copii.

Unul dintre factorii princi
pali care susțin creșterea noas
tră economică este ridicarea 
nivelului general de instruire 
și cultură a populației. In pre
zent învățământul de toate gra
dele cuprinde peste o cincime 
din cetățenii țării : se genera
lizează învățămîntul obligatoriu 
de 10 ani, se dezvoltă pu
ternic învățămîntul profesio
nal, liceal și cel ’ superior. Sis
temul de reciclare oerlodică a 
cadrelor din toate domeniile 
vieții economice și sociale este 
chemat să asigure perfecționa
rea continuă a pregătirii pro
fesionale și culturale a tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii.

Orânduirea noastră stimulează 
puternic dezvoltarea științei, 
vatorîLicarea capacității crea
toare a cercetătorilor, legarea 
suinsă a activității științifice 
de nevoue societății socialiste, 
lniluresc aria și cui;ura puse 
în slujba Iurmării omului nou, 
a dezvoltării societății noastre 
socialiste.

Transformările care au avut 
loc în economie in perioada 
construcției socialiste au deter
minat modificări substanțiale, 
in structura societății, in cum-' 
poziția și fizionomia socială a 
tuturor categoriilor populației, 
in raporturile dintre eie. Eroi
ca noastră clasă muncitoare, 
forța socială conducătoare a 
societății, și-a sporit puternic 
rândurile și nivelul de pregă
ti.e profesională și culturală. 
Eu și-a dovedit pe deplin forța 
Cicuc^are, capacitatea de a con
cave cu succes dezvplt-itea ge
nerală a societății. Prin trece
rea de la mica producție agri- 

răni- 
mea — aliat de nădejde al 
clasei muncitoare — 6-a trans
format într-o clasă nouă, socia
listă, cu o compoziție omogenă. 
Provenind in cea mai mare 
parte din raidurile muncitori
lor și țăranilor, intelectualitatea 
noastră își pune cu abnegație 
energia și capacitatea sa de 
creație in slujba construcției 
socialiste.

Lna din marile realizări ale 
politicii partidului nostru este 
asigurarea deplinei egalități in 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate. 
In focul revoluției și construc
ției socialiste s-au cimentat trai
nic frăția și unitatea de nez
druncinat a tuturor claselor și 
păturilor sociale, a tuiuror oa
menilor munci: — rom-ini, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — care pârtie pă ac
tiv și cu entuziasm la înfăptu
irea politicii partidului, la con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Actuala etapă de dezvoltare 
a țării se caracterizează prin 
lărgirea continuă a democra
ției socialiste in toate domenii
le. prin participarea tot mai 
intensă a oamenilor muncii la 
conducerea treburilor obștești, 
la soluționarea principalelor 
probleme ale edificării noii 
orîr.duiri. Promovarea în toate 
compartimentele" activității po
litice. economice, sociale și de 
stat a principiului conducerii

și muncii colective, creșterea 
răspunderii și rolului organiza
țiilor de masă și obștești in 
viața socială își arată din ce 
in ce mai mult efectele pozi
tive asupra înaintării cu suc
ces a societății noastre pe ca
lea socialismului.

In prezent, poporul nostru 
își concentrează eforturile pen
tru înfăptuirea sarcinilor pri
mului an din noul plan cinci
nal, întîmpinind marca sărbă
toare națională cu noi și im
portante realizări In întrecerea 
socialistă, în creșterea produc
ției industriale și agricole, în 
jjerfocționarea întregii activi
tăți economice. Numai în in
dustrie sporul obținut în pri
mele 7 Juni ale acestui m, față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, reprezintă 20 de miliar
de lei. In agricultură am obți
nut rezultate bune în recolta
rea culturilor de vară — și se 
prevede un an agricol favora
bil. Toate acestea demonstrează 
-grăitor că oamenii mumii în
făptuiesc cu succes sarcinile 
planului cincinal, programul 
măreț de înflorire a patriei 
noastre socialiste elaborat de 
Congresul al X-Jea al partidu
lui.

Pei*mi te ți-mi. stimați tova
răși. să adresez cu acest prilej, 
din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului, a Consi
liului de Stat și n Consiliului 
de Miniștri, muncitorilor, țăra
nilor. intelectualilor, cadrelor 
de partid, de stat si din orga
nizațiile obștești, tuturor oame
nilor muncii calde felicitări 
pentru munca lor entuziastă, 
pentru succesele remarcabile 
obținute în toate domeniile de 
activitate, să le urăm multă 
sănătate, fericire și noi izbânzi 
în viitor.

Stimați tovarăși.

Programul dezvoltării econo
mice și sociale a țării pe anii 
1971—1975 pune în fața între
gului popor sarcini complexe, 
de mare importanță. Producția 
industrială urmează să sporeas
că cu 68—78 la sută, iar veni
tul național cu 68—82 la sută. 
Se prevede alocarea unor im
portante fonduri de investiții 
pentru construirea de noi e- 
biective economice, pentru ex
tinderea și modernizarea celor 
existente, ceea ce va duce Ia 
sporirea numărului salariaților 
cu peste un milion de persoa
ne. Pe această bază va creș
te in continuare nivelul de 
trai al populației, se va pro
ceda, începînd încă din anul 
1972, la o nouă majorare gene
rală a salariilor ■ pînă la sfîr- 
șitul cincinalului, salariul real 
urmează să crească cu 20 la 
sută.

înfăptuirea programului de 
dezvoltare a țării în anii ce 
vin cere concentrarea în conti
nuare a tuturor energiilor în 
industrie pentru sporirea pro
ducției și productivității mun
cii. îmbunătățirea calității pro
duselor, promovarea progresu
lui tehnic, folosirea integrală 
a capacităților, reducerea chel
tuielilor materiale, în vederea 
ridicării rentabilității activită
ții industriale.

In agricultură eforturile tre
buie îndreptate spre valorif- 
carea rezervelor mari de care 
dispun unitățile socialiste, spre 
rezolvarea problemei mecani
zării complexe a lucrărilor a- 
gricole, realizarea programului 
național de dezvoltare a zo
otehniei și a celui de îmbună
tățiri funciare.

Se impune să se acorde toata 
atenția îndeplinirii în bune con
diții a programului de inves
tiții, respectarea termenelor de 
punere in funcțiune a noilor o- 
biective, realizării indicatorilor 
tehnico-economici la toate în
treprinderile.

Este necesară realizarea exem
plară a sarcinilor de export, 
sporirea competitivității mărfu
rilor românești pe plan inter
național.

In toate domeniile trebuie să 
asigurăm perfecționarea conti
nuă a activității potrivit exi
gențelor puse de partid, a cerin
țelor noii etape de dezvoltare 
în care ne aflăm. In felul aces
ta vor putea fi obținute noi și 
noi succese, vor putea fi în
lăturate greutățile și neajunsu
rile oare mai există, vom face 
pași hptărîți înainte jre calea 
întăririi bazei materiale a socie
tății noastre socialiste, vom a- 
sigura oamenilor muncii un ni
vel de viață lot mai ridicat.

O dată cu începerea reali
zării actualului plan cincinal, 
România pășește într-o etapă 
superioară a evoluției sale. Pe 
acest drum partidul nostru, in- 

'tregul popor este călăuzit de 
mărețul program elaborat de 
Congresul al X-lea, de jaloanele 
mari trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
sârbă to r iri i sem ice n te n ar ul u i
partidului pentru următoarele
decenii, pînă în 1990—2000. A- 
ceste jaloane prefigurează con
tururile luminoase ale societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate; o economie avansată. în
zestrata cu o industrie moder
nă; o agricultură intensivă cu 
înalt randament; desfășurarea 
pe un front larg a activității 
științifice, a instrucției publice, 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al 
întregului popor; perfecționarea 
relațiilor de producție; adânci
rea democrației socialiste.

Prin munca entuziastă, plină 
de răspundere a fiecărui cetă
țean, a întregului popor, sub 
conducerea încercată a parti
dului, patria noastră se va ri
dica pe noi culmi de civilizație 
și prosperitate, se va apropia 
de nivelul țărilor cu înalt grad 
de dezvoltare economică, vor 
fi create condițiile pentru tre
cerea ei treptată spre comu
nism.

Tabloul luminos al victoriilor 
și înfăptuirilor obținute în a- 
cești ani, perspectivele mobili

zatoare ale făuririi societății 
sooialiste multilateral de/vc’.tale 
evidențiază elocvent justețea 
politia ii partidului nostru, sînt 
indisolubil legate de exercita
rea rolului conducător al parti
dului. Așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „Conducerea 
victorioasă a poporului român 
pe drumul socialismului, al pro
gresului material și spiritual, 
al democrației socialiste nu ar 
fi fost posibilă dacă in fruntea 
națiunii nu ar fi existat Parti
dul Comunist Român, unic și 
glorios partid marxist-leninist 
al clasei muncitoare, care și-a 
asumai înalta misiune istorică 
de a face să triumfe pe pă
mântul României societatea co
munistă*.

Partidul Comunist Român s-a 
manifestat ca exponentul cel 
mai fidel al intereselor oame
nilor muncii, a slujit cu neclin
tită credință cauza libertății po
porului, independenței și suve
ranității naționale, afirmând u-se 
ca singura forță capabilă să du- 
.că masele la victorie. In pro
cesul activității laborioase de 
conducere a societății. Partidul 
Comunist Român. că!ăuzindu-se 
neabătut după concepția mate
rialismului dialectic și istoric, a 
aplicat creator legile generale ale 
construcției socialiste la con
dițiile concrete ale României, 
a adoptat soluții adecvate parti
cularităților și cerințelor fiecă
rei etape de dezvoltare a țării, 

-a elaborat programe realiste, 
fundamentate științific, care au 
mobilizat întreaga națiune în di
recțiile hotărâtoare ale. progre
sului economic și social. Con
ducând nemijlocit întreaga via
ță socială, partidul nostru or
ganizează ș’i îndrumă prin mem
brii săi. prin organele și or
ganizațiile de partid, vasta ac
tivitate creatoare a tuturor oa
menilor muncii. In viața Socie
tății noastre, Partidul Comunist 
Român reprezintă izvorul nese
cat care vitalizează și ampli
fică energiile poporului în pro
cesul făuririi orînduirii noi. so
cialiste, forța care dinamizează 
societatea noastră și-i asigură 
mersul ascendent înainte spre 
comunism.

Politica Partidului Comunist 
Român reprezintă pentru țara 
noastră marxism-leninismul cre
ator. Concepută și realizată îm
preună cu clasa muncitoare, cu 
toți oamenii muncii, politica 
partidului insuflă întregului po
por încredere în propriile pu
teri. pasiune revoluționară, ho
tărâre în lupta cu greutățile, 
pentru promovarea noului în 
toate compartimentele de acti
vitate.

Atmosfera de puternic entu
ziasm în care întregul popor a 
sărbătorit în primăvara acestui 
an semicentenarul partidului, a- 
probai-ea cu care masele pri
mesc hotărârile partidului con» 
stătu ie o grăitoare demonstrați® 
a atașamentului și dragostei oa>- 
menilor muncii față de Parti
dul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Contribuția deosebit de va
loroasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea poli
ticii partidului și statului, .de
votamentul său nețărmurit față 
de popor, față de idealurile 
socialismului și comunismului, 
adânca cunoaștere și înțelegere 
a realităților, înalta sa capa
citate de a aplica în mod crea
tor marxism-leninismul la a- 
oeste realități, i-au adus stima 
profundă și prețuirea unanimă 
a întregului partid, a clasei 
muncitoare, a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră.

Puternica personalitate a ce
lui mai iubit fiu al poporului 
nostru se evidențiază prin 
profunda sa clarviziune politică 
și cunoaștere a evenimentelor 
internaționale, prin perseveren
ța și hotărîrea neclintită cu ca
re militează pentru întărirea 
legăturilor dintre partidul nos
tru și toate celelalte partide 
comuniste și muncitorești, pen
tru dezvoltarea relațiilor eco
nomice, politice, culturale din
tre țara noastră și toate sta
tele socialiste.

Acționînd cu principialitate 
comunistă. în spiritul ideilor 
călăuzitoare ale partidului nos
tru. ale marxism-leninismului. 
pentru întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, pentru solida
ritatea tuturor forțelor demo
cratice și progresiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — înflăcărat 
patriot și internaționalist — s-a 
impus ca Un militant de seamă 
a) luptei împotriva imperialis
mului. pentru libertatea și ega
litatea tuturor popoarelor, pen
tru pace și socialism, s-a afir
mat c-a o fieură’ proeminentă 
a vieții internaționale contem
porane, ceea ue constituie un 
motiv de mîndric pentru 1 >ți 
comuniștii români, pentru toți 
membrii națiunii noastre socia
liste. Iată de ce, tov* »ndu-
cătorul iubit și stimat al partidu
lui și statului este și va fi urmat 
întotdeauna cu credință și devo
tament nemărginit de către în
tregul partid, de întreaga noas
tră clasă muncitoare, de eroicul 
pope- român.

Partidul nostru desfășoară o 
vastă activitate politică, orga
nizatorică, ideologică și educa
tivă, de mobilizare a tuturor 
membrilor societății la îndepli
nirea îndatoririlor cetățenești. 
El conduce poporul prin me
tode politice, de convingere, de 
educare a maselor largi în spi
ritul idelor socialismului, al 
concepției clasei muncitoare des
pre lume și viață.

O nouă expresie a caracte
rului revoluționar, militant al 
politicii partidului nostru o con
stituie programul de măsuri a- 
doptat recent de Comitetul E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., la 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al cărui sens fun
damental îl constituie îmbună

tățirea întregii activități poli
tice, . ideologice și de educație 
comunistă a maselor. Aceste 
măsuri profund partinice sînt 

.izvorâte în mod organic din ne
cesitățile progresului multilate
ral aj societății noâstrc. O<în- 
duirea pe c ire o făurim presu
pune atit un nivel ridirat al 
forțelor de producție, perfec
ționarea relațiilor sociale, cît și 
un om nou, eu o temeinică pre
gătire profesională, călăuzit de 
o concepție clară, științifică a- 
supra lumii, cu înalte trăsă
turi morale, proprii oamenilor 
înaintați. Cai-aclcristica funda
mentală a cetățeanului acestei 
orînduiri este dăruirea cu care 
pune toate capacitățile sale 
creatoare in slujba societății 
și progresului general, a victo
riei depline a socialismului pe 
pămîntul României, a înfloririi 
patriei.

Primite cu vie satisfacție și 
deplină .aprobare de către co
muniști, de către întregul po
por, măsurile .stabilite de con
ducerea partidului sînt apre
ciate în mod unanim ca o nouă 
dovadă a înaltei responsabili
tăți pe oare o manifestă parti
dul pentru destinele națiunii 
noastre socialiste. Chezășia prin
cipală a înaintării cu succes pe 
calea socialismului rezidă în în
tărirea continuă a rolului con
ducător al partidului în socie
tate. -în afirmarea lui cu vi- c- 
goare în toate domeniile acti
vității sociale.

Stimați tovarăși,

Intre politica internă și cea 
externă a partidului și guver
nului țării noastre există o u- 
nitate dialectică. Expresie a in
tereselor fundamentale ale po
porului nostru, a cerințelor 
dezvoltării societății -contempo
rane, politica externă a Româ
niei este consacrată instaurării 
unui climat de înțelegere și 
cooperare între toate popoarele 
lumii, triumfului cauzei socia
lismului, progresului și păcii.

In centrul întregii sale acti
vități internaționale. România 
situează întărirea orieteniei, a- 
lianței și colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste. 
Partidul nostru consideră că 
dezvoltarea acestei colaborări 
constituie o necesitate obiecti
vă, izvorîtă din comunitatea de 
orînduire, ideologie și țeluri a 
popoarelor care făuresc socia
lismul și comunismul.

România desfășoară e politi
că activă de dezvoltare a prie
teniei și solidarității interna
ționaliste . cu Uniunea Sovieti
că. cu celelalte țări socialiste 
vecine, cu toate statele socia
liste din Epropa. Extindem 
continuu relațiile de colaborare 
politică, economică, tehnico-ști- 
ințifică. culturală cu aceste 

:țări, promovăm'cu consecven
ță contacte și schimburi de vi
zite la nivelul conducerii de 
partid și de stat, schimbul re
ciproc de experiență în edifi
carea noii orînduiri.

Țara noastră dezvoltă, de a- 
semenea. largi relații priete
nești, de cooperare cu țările 
socialiste din Asia și America 
Latină. Vizita întreprinsă re
cent de delegația de partid și 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in țările socialiste 
din Asia — Republica Popu
lară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Re
publica Democrată Vietnam și 
Republica Populară' Mongolă. 
—. a constituit un moment de
osebit de important în întări
rea continuă, a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre șl, 
în același timp, o contribuție 
prețioasă la cauza refacerii u- 
nității tuturor țărilor socialis
te. a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
întăririi coeziunii frontului an- 
tiimperialist. Exprimând sen
timentele întregului partid și 
popor. Comitetul Central al 
partidului. Consiliul de Stat și 
guvernul au dat — prin Hotă
rîrea care au adoptat-o acum 
două zile — o deplină apro
bare și o înaltă apreciere acti
vității delegației și în mod de
osebit contribuției de seamă 
aduse personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Reușita 
acestei vizite, care prin rezul
tatele sale demonstrează încă 
o dată justețea politicii exter
ne a partidului și statului nos
tru. Vizita delegației române 
se integrează organic în linia 
generală a politicii externe și 
activitatea internațională a 
partidului și statul-ui nostru, co
respunde întrutotul principiiloi 
fundamentale și orientării sta
bilite dc Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
de dezvoltare a prieteniei, ali
anței și colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste, 
de luptă împotriva imperialis
mului, a colonialismului și neo- 
colonialismului, de participare 
activă la soluționarea proble
melor internaționale contempo
rane corespunzător intereselor 
popoarelor și cauzei păcii.

Ea întărirea prieteniei și co
eziunii țărilor socialiste, o con
tribuție de seamă aduce cola
borarea lor reciprocă in sfera 
economiei, științei și tehnicii. 
După cum cunoașteți, sti
mați tovarăși, în ședința 
comună din 19 august. Co
mitetul Central al partidului, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
dc Miniștri au subliniat că a- 
cordâ o importanță deosebită 
Programului complex al adân
cirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvol- ‘ 
tării integrării economice socia
liste a țărilor membre ale 
C.A.E.R, adoptat la Sesiunea a 
XXV-a ținută la București. 
Prevederile Programului com
plex sint îndreptate spre lărgi
rea relațiilor de colaborare in 
cadrul Consiliului de Ajutor 
Economie Reciproc, in scopul 
sporirii potențialului economic 
al fiecărei țări participante, 
creșterii ‘ mai rapide a forțelor

de producție în toate statele 
membre, apropierii și egali
zării treptate a nivelurilor lor 
dc dezvoltare economică, în 
interesul întăririi unității țări
lor socialiste.

După cum s-a relevat în șe
dința comună a Comitetului 
Central a] partidului, Consiliu
lui de Stat și guvernului. Pro
gramul complex cuprinde o 
caracterizare justă și necesară 
a procesului de integrare eco
nomică a țărilor socialiste, de- 
limiitînd-o în mod principii! de 
integrarea capitalistă. O deose
bită importanță are faptul că 
dezvoltarea interdependenței 
dintre economiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R. este concepu
tă ca o activitate condusă în 
mod conștient și planic dc că
tre partidele Și guvernele țâri
lor participante, pe baza prin
cipiilor internaționalismului so
cialist, respectării suveranității 
de stat, independenței și inte
reselor naționale, neamestecului 
în treburile interne ale țărilor, 
egalității depline în drepturi, 
avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești. Pornind de 
la aceste principii. Programul 
complex subliniază că dezvob 
tarea colaborării se întemeia
ză pe liberul consimțămînt de
plin al țărilor membre ale 
C.A.E.R.. cu respectarea inte
reselor fiecăreia dintre ele. pe 
principiile Statutului C.A.E.R. 
fără a fi însoțită de crearea 
de organe supranaționale șr 
fără a afecta problemele pla
nificării interne, ale activității 
financiare și de gestiune eco
nomica a organizațiilor.

Este pozitiv faptul că fieca
re țară participă la măsurile 
de colaborare care prezintă in
teres pentru ea : că poate ade
ra în orice moment la acea 
acțiune a Programului com
plex ța care ca inițial nu a lu
at parte dintr-un motiv sau 
altul.

In conformitate cu Statutul 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, care consemnea
ză caracterul deschis al acestei 
organizații. Programul complex 
conține prevederi cu privire la 
posibilitatea participării totale 
sau parțiale a țărilor nemem- 
bre ale C.A.E.R. la înfăptuirea 
măsurilor și acțiunilor de cola
borare preconizate.

împreună cu celelalte țări 
membre ale C.A.E.R., țara noas
tră va lua parte activă la în
făptuirea în practică a Progra
mului complex. In ședința co
mună a organelor de conducere 
ale partidului și statului nostru 
s-a hotărât ca guvernul, minis
terele și celelalte organe cen
trale să stabilească măsurile 
necesare și să acționeze cu con
secvență pentru participarea 
României în cele mai bune con
diții la realizarea Programului 
complex. Pentru fiecare acțiune 
concretă de colaborare și coope
rare recomandată dc organele 
C.A.E.R. și adoptată de orga
nele competente ale țării noas
tre se vor încheia, cu celelalte 
țări participante, acorduri, con
venții, contracte, în care să se 
prevadă obligații ferme în le
gătură cu realizarea angajamen
telor asumate în mod reciproc.

Adîncind și perfecționând con
lucrarea cu statele membre ale 
C.A.E.R., România va milita în 
continuare, cu consecvență, pen
tru întărirea raporturilor de co
laborare economică și tehnico- 
științifică, a relațiilor de prie
tenie cu toate țările socialiste, 
considerând că aceasta este în 
interesul poporului nostru, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume.

Viața demonstrează că unita
tea statelor socialiste are o 
uriașă importanță pentru întă
rirea forțelor revoluționare și 
progresiste de pretutindeni, pen
tru coeziunea întregului front 
antiimperialist. Interesele majo
re ale unității cer să se dez
volte relații de prietenie și co
laborare intre toate statele so
cialiste.

Desigur, marea diversitate de 
condiții social-politice generează 
aprecieri șî poziții diferite în 
probleme ale construcției socia
liste sau ale vieții internațio
nale. dar aceste deosebiri de 
vederi nu trebuie să afecteze 

rarea și coopei trea 
vărășească, să se transforme în 
surse de animozități și încor
dare; ele trebuie discutate dc 
la conducere la conducere, în-

tru-un spirit principial, tovă
rășesc, dc încredere, stimă și 
receptivitate reciprocă. Partidul 
nostru nutrește ferma convinge
re că ceea ce unește țările so
cialiste constituie elementul fun- 
dajnental care trebuie sâ preva
leze asupra oricăror deosebiri 
de păreri, și de aceea desfă
șoară o activitate susținută 
pentru depășirea dificultăților 
și divergențelor actuale, pen
tru întărirea coeziunii țărilor 
sistemului mondial socialist. 
..Considerăm — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu la marea 
adunare populară ținută vineri 
în Gapitală — că numai întărin- 
du-și unitatea, sistemul socia
list mondial va putea să exer
cite o influență tot mai puter
nică asupra dezvoltării contem
porane. să joace un rol sporit 
în lupta generală antiimperia- 
listă. în realizarea păcii și pro
gresului în lume. Avem ferma 
convingere că, acționînd consec
vent în această direcție, ne în
deplinim îndatorirea sacră de 
revoluționari, de comuniști atît 
față de poporul nostru, cît și 
față de mișcarea revoluționară, 
comunistă, anti imperialistă in
ternațională".

Detașament activ al mișcării 
comuniste internaționale. Parti
dul Comunist Român dezvoltă 
relați1 largi de colaborare cu 
partidele comuniste și munci
torești din întreaga lume, cu 
alte detașamente ale clasei 
muncitoare din diferite țări, a- 
dueîndu-și contribuția la cauza 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la 
întărirea coeziunii frontului an
ti imperialist

România socialistă întărește 
continuu solidaritatea cu miș
cările de eliberare națională, 
cu toate popoarele care luptă 
îmnotriva imperialismului, colo
nialismului și neocoloni'bsmu- 
lui. T :• i ■: .’i i, volt; toi 
mai larg relațiile de colabo
rare cu statele din Asia. Africa 
și America Latină, este alături 
de ele în lupta pentru o viață 
liberă și independentă. împo
triva subdezvoltării, pentru pro
gres social.

Acționînd în spiritul politicii 
de coexistență pașnică. Româ
nia dezvoltă relații de colabo
rare cu toate țările, fără deo
sebire de orânduirea lor socială 
considerînd participarea tot 
mai activă la schimbul mondial 
de valori materiale și spirituale 
o necesitate obiectivă a pro
gresului fiecărei țări în parte 
și al omenirii în ansamblu, o 
condiție esențială pentru sta
tornicirea unui climat de pare 
și securitate în lume.

La temelia tuturor relațiilor 
sale externe, țara noastră si
tuează în mod consecvent prin
cipiile independenței și suve
ranității naționale. egalității 
depline în drepturi, neimixti- 
unii în treburile interne, nefo- 
losirii forței și amenințării cu 
forța, avantajului reciproc, res
pectării dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta. 
Aceste principii, care găsesc o 
adeziune crescîndă pe arena 
mondială, se dovedesc a fi sin
gura bază rațională pentru a- 
sigurarea unei colaborări trai
nice între popoare, pentru dez
voltarea liberă și independentă 
a tuturor națiunilor lumii.

Dezvoltarea unor relații cu 
adevărat democratice, de res
pect și deplină egalitate între' 
națiuni necesită desfășurarea 
unei lupte susținute împotriva 
cercurilor imperialiste, reacțio
nare. împotriva politicii impe
rialiste de dictat, ingerințe și 
presiuni, de forță, dc înrobire 
națională și atentate la adresa 
independenței popoarelor. E- 
xistă astăzi premise reale pen
tru a zădâi-nici acțiunile aces
tor cercuri, pentru a impune 
rezolvarea marilor probleme 
contemporane, corespunzător 

t r popoarelor.
Țara noastră militează pen

tru încetarea conflictelor Și 
războaielor dintre state. între
gul popor român își manifestă 
deplina solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez 
și a celorlalte popoare din In
dochina. Ne pronunțăm pentru 
încetarea agresiunii americane, 
retragerea trupelor S.U.A. din 
această regiune, respectarea 
dreptului sacru al popoarelor 
vietnamez, cambodgian și lao
țian de a-și alege singure ca

lea de dezvoltare. Milităm, de 
asemenea, pentru rezolvarea 
pașnică, pe căi politice, a con
flictului din Orientul Apropiat, 
în spiritul rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 1967.

România acționează pentru 
instaurarea unui climat de 
conviețuire și colaborare paș
nică între toate statele Euro
pei, a unui sistem de relații 
care să asigure fiecărui popor 
certitudinea deplină că se află 
la adăpost de orice încercare 
de recurgere la forță, de orice 
imixtiuni străine. împreună cu 
celelalte țâri socialiste, cu alte 
state interesate, partidul și gu
vernul nostru depune o activi
tate susținută pentru convoca
rea în cel mai scurt timp, fără 
condiții preliminare, a unei 
conferințe europene, care să 
deschidă calea realizării dezi
deratului instaurării securității 
De continent, 'sa cum se știe, 
România desfășoară acțiuni 
concrete pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a oăcii 
și colaborării pașnice, pentru 
dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor între toate țările din 
această regiune.

Ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale. în primul 
rînd a celei nucleare. avînd 
convingerea că numai pe aceas
tă bază se poate clădi o pace 
durabilă. Considerăm că este 
imperios necesar să se treacă 
la adoptarea de măsuri concre
te în direcția dezarmării, cum 
sînt : lichidarea bazelor milita
re de pe teritoriile altor state, 
retragerea trupelor străine în 
granițele naționale, desființa
rea blocurilor militare, reduce
rea cheltuielilor de înarmare 
ale statelor și alte asemenea 
măsuri de natură să elibereze 
omenirea de coșmarul unei noi 
conflagrații ’mondiale.

In activitatea pe care o des- 
fășoară pe arena internaționa
lă. RomâQja pornește de la 
convingerea că in zilele noas
tre fiecare stat, fiecare națiune 
— mare sau mică — poartă 
răspunderea pentru soarta pă
cii și civilizației umane. Viața 
demonstrează că soluționarea 
problemelor complexe ale lu
mii contemporane care intere
sează toate poDoarele este de 
neconceput fără particioarea 
activă a tuturor statelor lumii.

Paralel cu eforturile pentru 
dezvoltarea societății socialiste 
în România, partidul și guver
nul nostru vor desfășura și în 
viitor o intensă activitate con
structivă pentru instaurarea u- 
nor noi raporturi internaționa
le. pentru statornicirea unul 
climat de colaborare fructu
oasă între toate statele, pen
tru securitate și pace în lume.

Stimați tovarăși.

Sărbătorind victoria istorică 
de-acum 27 de ani, poporul ro
mân privește cu deplină încre
dere spre viitorul patriei sale 
socialiste. Este încrederea pe 
care i-o dau marile realizări 
dobîndite în edificarea socie^ 
tății socialiste, uriașele capa
cități creatoare ale oamenilor 
muncii, resursele inepuizabile 
ale socialismului, conducerea 
de către Partidul Comunist Ro
mân, partid încercat și călii 
în luptă.

Deplin convins că izvorul 
forței sale rezidă în legătură 
indisolubilă cu masele largi 
populare. Partidul Comunist 
Român își va consacra și în 
viitor întreaga activitate sluji
rii cu credință a intereselor vi
tale ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, în
floririi și progresului patriei, 
triumfului socialismului și co
munismului.

Cauza partidului și a unității 
sale de fier, cauza poporului 
este de neînvins I

Trăiască poporul român, con
structor al socialismului 1

Trăiască scumpa noastră pa
trie — România socialistă !

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercai 
al poporului pe drumul socia
lismului și comunismului I

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste. a partidelor comunis
te și muncitorești, a tuturor 
f. ițelor antiimperialiste I

Trăiască pacea și colabora
rea între popoare I

Tradiția a înrădăcinat obi
ceiul ca zilele, de sărbătoare 
să fie consacrate cîntecului și 
jocului, voiei bune. Acest ca
racter îl vor avea zilelfc de 
22, 23 și 24 august, cînd or
ganizatorii activității cultural- 
artistice din Valea Jiului, îm
preună cu talentații artiști a- 
matori, întrețin atmosfera eu
forică prin programe artistice 
susținute la iarbă verde — 
cunoscutele serbări câmpenești.

La Tulipan (Iscroni) vor 
participa formațiile Casei de 
cultură și ale clubului sin
dicatelor din Aninoasa. Pe a- 
ceastă estrada amenajată în a- 
propierea exoticului arbore, 
fanfare, echipe de ’ dansuri, 
formații de muzică populară 
si ușoară, împreună cu so
liștii lor, de la Casa de cul
tură, vor susține un program 
muzical ce va satisface toate 
preferințele. Tot pe această 
estradă își vor transmite me

TRAD
sajele muzicale și artiștii a- 
matori din Aninoasa, cunos- 
cuți pentru munca Ș* pasiu
nea lor.

In parcul din Pelrîla și pe 
terenul din jurul clubului din 
Lonea locuitorii de pe Jiul de 
est se vor întâlni cu soliști 
vocali și instrumentiști, cu for
mații de dansuri, tarafuri și 
fanfare ale cluburilor locale 
și ale Casei de cultură din 
Petroșani.

La locurile de agrement din 
Lupeni, Vulcan și Uricani vor 
susține programe diverse și 
cuprinzătoare formațiile loca
le. Repertoriile sînt astfel con
cepute îneît vor satisface cele 
mai diverse și mai exigente 
preferința prin îmbinarea ar
monioasă a elementelor fol
clorice locale cu cele din alte 
zone din țară.

In aceste zile liniștite dc 
6fîrșit de «august, cînd căldura

emanată de soare e mai blîn- 
dă, drumeția își cheamă adop
ții cu mai multă forță. Locu
rile pitorești din munții care 
înconjoară Valea Jiului, ca
banele Voievodul, Lunca Flo
rii, Cîrnpu lui Neag, Rusk vor 
cunoaște o animație deosebită, 
întreprinderea de gospodărie 
comunală Petroșani va asigura 
mijloacele de comunicație pî
nă la locurile de agrement și 
turistice.

Pentru tineret, cluburile din 
localități și Casa de cultură 
vor organiza seri distractive 
care se anunță a fi minuțios 
concepute și organizate. In 
holul Casei de cultură poate fi 
vizitată Expoziția realizărilor 
economice și social-culturale 
din municipiul Petroșani, e- 
lâzventă sinteză a progresului 
înregistrat de Valea Jiului în 
anii construcției socialiste.
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ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA
(Urmare din pag. I)

al

membri supleanți ai Comite
tului Execuție al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, ai 
Consiliului de Stat ai gu- 

’. eroului. La adunare au luat 
parte membri ai C-C.
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi mili
tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, muncitori 
din marile întreprinderi ale 
Capitalei, participant la in
surecția armată de la 23 .Au
gust 1944, generali activi și 
in rezervă, foști comandanți 
de mari unități pe frontul 
antihitlerist, ofițeri superiori, 
academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, activiști 
de partid și de stat, con
ducători de instituții centra
le și organizații obștești. 
Sint reprezentanți ai tuturor 
generațiilor și profesiunilor, 
ai tuturor naționalităților 
conlocuitoare, care împreună 
făuresc familia unită a Ro
mâniei socialiste.

La adunarea festivă 
participat oaspeți de 
hotare care se 
noastră : delegația Partidului 
Comunist din Spania, condu
să de tovarășul Santiago Car
rillo, secretar general al P.C. 
din Spania. delegația Parti
dului Comunist din Japonia 
condusă de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia. Erau prezenți, de ase
menea. oaspeți aflați la o- 
dihnă în România: tovarășii 
Mihai A. Leseciko, membru 
al C.C. al P.C.US. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi-

au 
peste 

află in {ara

niftri al U.R.S.S., Țvietin 
Miatovici, membru ai Birou
lui Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Agostino Novella, 
membru ai Biroului Politic 
al Partidului Comunist Ita
lian, Carlo Galluzzi, și Ab- 
don Alinovi, ' ' '
recțiunii P.C.I., 
sucki, 
Politic 
cretar 
nerale 
peren, 
Biroului 
cez, Jos 
dintele 
Belgian, 
membru 
al C.C.
Janis Katsouridis.
al Biroului Politic, secretar 
a! C.C. al Partidului AKEL 
din Cipru. Hugh Moore, 
membru al Secretariatului 
C.C. ai P.C. din Irlanda.

Se aflau, de asemenea, in 
sală tovarășul Abdalah Ah
med El Khamry, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar general-adjunct al Fron
tului Național, ministrul in
formațiilor și culturii din Re
publica Democratică Populară 
a Yemenului., delegația Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române, condusă de tovarășul 
Boris Grigorievîd Andreev, 
rectorul Școlii superioare din 
Leningrad a P.C.U.S., mem
bru al conducerii Filialei din 
Leningrad a Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie 
și legături culturale cu stră
inătatea. un grup de ziariști 
chinezi, precum și un grup 
de turiști din R.P. Chineză, 
condus de tovarășul Tin Pin,

membri ai Di- 
Henri Kra- 

membru al Biroului 
al P.C. Francez, se
al Confederației Gc- 
a Muncii. Claude Po- 
membru supleant al 

Politic al P.C. Fran- 
Van Eynde. preșe- 

Partidului Socialist 
Jan Debrouwere, 

al Biroului Politic 
al P.C. din Belgia, 

membru

membru al Comitetului 
șencsc de partid-Pekin, 
ședințele Comitetului revolu
ționar al raionului Tunvan, 
secretar al Comitetului raio
nal de partid, delegația Co
munei Praveț, din R.P. Bul
garia. precum și. grupuri de 
activiști de partid și dc stat 
din numeroase țări aflați la 
odihnă in țara noastră.

In sală erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, atașafi 
militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic, precum și co
respondenți ai presei străine.

... Moment solemn. Se in
tonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Adunarea festivă este des
chisă de tovarășul Dumitru 
Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal-București al P.C.R., 
primarul general al Capita
lei.

In aplauzele asistenței, a 
luat cuvîntul tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat.

In repetate rînduri, cuvin- 
tarea a fost subliniată prin 
vii și puternice aplauze.

Sub marea cupolă a sălii 
Palatului, răsună urale și o- 
vații. Se scandează .Ceaușes- 
cu-P.C.R.“, se aud cuvinte de 
slavă pentru partid, inspira
torul, inițiatorul și organiza
torul tuturor victoriilor noas
tre. pentru patria socialistă. 
In aceste manifestări entu
ziaste iși găsesc o vie expre
sie unitatea de nezdruncinat 
a întregului popor in jurul
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■ Cea mai

mare sărbătoare
■ a poporului român ■
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(Urmare din pag. 1)

câni, fiecare localitate minieră oferă mărturii de netăgăduit 
ale schimbărilor radicale petrecute în anii’ socialismului. 
Industria carboniferă, ramura industrială de bază, iși pune 
puternic amprenta pe dezvoltarea multilaterală a munici
piului. Dezvoltarea mineritului, ca urmare a celor 7 434 mi
lioane lei investiții între anii 1949—1970 — este atestată 
de impunătoarele obiective economice și social-culturale a- 
părute pe harta municipiului. Noile mine deschise, moder
nizarea și dezvoltarea celor existente, perfecționarea proce
sului tehnologic de extracție au determinat creșterea con
tinuă a producției de cărbune. Astfel, producția de căr
bune in 1970 a fost de 4.5 ori mai mare decît cea din >945. 
Concomitent cu industria carboniferă s-a dezvoltat produc
ția de energie electrică, forestieră, transportul, industria lo
cală. cooperația meșteșugărească.

Pe linia îmbunătățirii condițiilor de viață și de trai 
se înscrie construirea și darea în folosința oamenilor muncii 
in toate localitățile Văii Jiului, a peste 23 mii apartamente. 
O atenție deosebită s-a acordat dezvoltării invățămîntului — 
culturii, sănătății publice, unităților prestatoare și de de
servire a populației cărora li s-au creat condiții optime, ca 
urinare a fondurilor de investiții sporite alocate an de an 
municipiului nostru.

Noua etapă pe care o parcurgem pune în fața între
gului nostru popor sarcina de mare răspundere a îndepli
nirii exemplare a imperativelor majore formulate de con
ducerea noastră de partid și de stat — înflorirea vieții ma
teriale și spirituale, ridicarea demnității umane, creșterea 
nivelului activității economice și sociale.

Oamenii muncii din Valea Jiului, din industrie, de pe 
șantiere, din instituțiile de stat și obștești au săvîrșit nenu
mărate fapte de eroism, demonstrînd prin munca lor de zi 
cu zi o înaltă dăruire patriotică, hotărîrea de a îndeplini 
sarcinile economice, de a apăra avutul obștesc, de a res
pecta legile țării, de a dezvolta cuceririle obținute.

Cu prilejul marii sărbători naționale a României ne 
putem mîndri cu frumoase realizări obținute in primul an 
al noului cincinal de hameii noștri mineri, de constructorii 
de pe șantierele industriale și social-culturale, de munci
torii din fabrici și uzine, din sectoarele prestatoare precum 
și din celelalte domenii de activitate, care constituie în a- 
celași timp o puternică bază de plecare pentru îndeplinirea 
sarcinilor de viitor.

Insuflețitoarea întrecere declanșată in cinstea glorioasei 
aniversări a semicentenarului partidului, a continuat cu a- 
celași entuziasm și în cinstea zilei de 23 August. Aceasta 
a făcut ca planul producției industriale globale pe 7 luni, 
pe întreg municipiul, să fie realizat 
la sută, producția marfă vîndută și 
de 102 la sută, iar productivitatea 
proporție de 102,5 la sută. Planul de 
zat în proporție de 105.1 la sută.

Realizări frumoase s-au obținut .
litară de înfrumusețare a orașelor și comunelor, valoarea 
lucrărilor executate prin acțiuni patriotice și cu contribuția 
întreprinderilor Și instituțiilor, ridieîndu-se pe total muni
cipiu la peste 55 500 mii lei.

Așa după cum cunoaștem, trăsătura caracteristică și a 
actualului plan cincinal o constituie ritmul susținut de dez
voltare și modernizare a industriei și a agriculturii, ridi
carea nivelului de trai și de bunăstare a celor ce muncesc.

Pentru aceasta partidul și statul nostru iesfășoară o 
politică internă si externă activă potrivit năzuințelor oame
nilor muncii, o politică de prietenie frățească cu popoarele 
țărilor socialiste, cu mișcarea muncitorească internațională, 
menținînd legături economice și comerciale reciproc avan
tajoase cu toate țările lumii. La baza politicii externe a 
partidului nostru stau principiile de bază unanim recu
noscute, de egalitate în drepturi, suveranitate și indepen
dență națională, neamestec în treburile interne, principii 
care sint singurele ce pot garanta relațiile bune, pacea și 
securitatea în lume. Profund atașată și credincioasă acestor 
principii, țara noastră și-a cîștigat un binemeritat prestigiu 
de care se bucură in întreaga lume, fiind un sprijin de nă
dejde al întăririi unității frontului antiimpcrialist.

împreună cu întregul nostru popor, strins uniți în jurul 
partidului, oamenii muncii români, maghiari, germani și de 
alte naționalități din Valea Jiului iși dăruiasc întreaga lor 
capacitate creatoare pentru înfăptuirea liniei politice mar- 
xist-leniniste a partidului, a programului de progres și 
prosperitate a țării, fiind ferm convinși că astfel își înde
plinesc propriile lor năzuințe.

in proporție de 102,9 
încasată în proporție 

valorică a muncii in 
investiții a fost reali-

și în activitatea edi-
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PROGRAMUL MAGAZINELOR ALIMENTARE IN 
PERIOADA 22—24 AUGUST

In perioada 22—24 august, 
unitățile de desfacere a pro
duselor alimentare își vor 
desfășura activitatea după 
următorul program special.

Duminică, 22 august între 
orele 7—11, vor fi deschise 
toate centrele de desfacere a 
produselor lactate și de pa
nificație, măcelăriile și raa-

gazinele de serviciu pe loca
lități.

In data de 23 august vor 
funcționa centrele de pîine 
și lapte plus magazinele de 
serviciu din toată Valea Jiu
lui. După același program se 
va asigura deservirea și in 
ziua de 24 august cu excep
ția că vor fi deschise și uni
tățile de desfacere, a cărnii,

oră- 
pre-

partidului și a conducerii sa
le, adeziunea deschisă, fer
mă, a națiunii noastre Ia po
litica internă și externă a 
partidului și statului.

După adunarea festivă de
dicată glorioasei aniversări a 
urmat un bogat spectacol ar
tistic la care și-au dat con
cursul apreciate ansambluri, 
cunoscuți actori și soliști ai 
scenelor bucureștene. Progra
mul a cuprins cîntece revo
luționare închinate zilei de 
23 August, conducătorului în
cercat, călit in lupte și în 
victorii — Partidul Comunist 
Român, țării iubite, poporu
lui român. Prin cîntece și 
dansuri, prin versuri și ima- 

■ gini, artiștii au redat cu mă
iestrie momente ale insurec
ției armate, ale cuceririi pu
terii politice de către clasa 
muncitoare condusă de partid 
ale începerii și desfășurării 
revoluției socialiste, ale vie
ții libere a poporului român 
constructor al socialismului.

Succesiunea armonioasă a 
cintecelor, dansurilor clasice 
și populare — românești, 
maghiare, germane, din di
verse regiuni ale țării, pline 
de culoare și vioiciune, a stir- 
nit în repetate rînduri apla
uzele asistenței. Spectacolul 
s-a încheiat cu tabloul mu
zical intitulat sugestiv 
cînt partid", interpretat 
toți artiștii profesioniști și a- 
matori care și-au dat con
cursul la reușita spectacolu
lui.

La sfirșitul programului, 
artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea conducerii 
de partid și de stat.

,Te 
de

(Agerpres)

Recepția de la 
Consiliul de Miniștri

Cu prilejul celei de-a XXVII- 
a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist. Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român, ConsiLiul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au 
oferit sîmbătă seara o recep
ție în saloanele Consiliului de 
Miniștri.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Pauj Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constanținescu, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, precum și 
soțiile conducătorilor de partid 
și de stat, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai

instituțiilor centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, parti
cipant la insurecția armată și 
veterani ai războiului antifas
cist, generali, muncitori frun
tași, academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură, șefi 
ai cultelor, ziariști români și 
străini.

Au luat parte oaspeți de pes
te hotare aflați în țara noastră.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 

■ Republica Socialistă România, 
atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

La începutul recepției a fost 
intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut cordi
al în timpul recepției cu oas
peții de peste hotare, cu șefii 
misiunilor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

TV
DUMINICA 22 AUGUST

8,00 Transmisiune de la pa
rada militară și demon
strația oamenilor mun
cii din Capitală și din 
țară cu prilejul celei de 
a 27-a aniversări a eli
berării României de sub 
jugul fascist.

12.30 Țara întreagă in 
bătoare.

13,00 Emisiune în limba 
ghiară.

14,00 Concert popular.
14.30 Post meridian — Telc- 

vacanța — 30 de minute 
la Trei Brazi.

15,00 Magazin duminical.

săr-

ma-

16,00 Fotbal : Rapid — U.T.A. 
(Divizia A) — rezumat 
înregistrat,

16.10 Film serial pentru ti
neret „Planeta giganți- 
lor".

17.30 Fotbal : Steaua — Uni
versitatea Craiova (di
vizia A) înregistrare in
tegrală a partidei.

19,00 Piese instrumentale de 
mare popularitate inter
pretate de Ion Voicu.

19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de scară.
20.10 Concert-spectacol de 

muzică populară.
21.15 Film artistic : „Nevăzut, 

necunoscut" — comedie 
cu Louis de Funes.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Romanțe și cîntece bă- 

trînești.

VIA ȚA INTERNA ȚIONALA

ZIIEI DE 23 AUGUST
PEKIN 21 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării țării, 
la Ambasada Republicii So
cialiste România din Pekin 
a fost organizată o confe
rință de presă. Ambasadorul 
Aurel Duma a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 Au
gust, despre succesele obți
nute de poporul român, sub 
conducerea partidului, în anii 
de după eliberare, precum și 
despre dezvoltarea continuă a 
reilațiilor de prietenie dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chi
neză.

★
SOFIA 21. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : Cu prile
jul zilei de 23 August, ziua 
eliberării României de sub 
jugul fascist, sîmbătă dimi
neața, membri ai Ambasadei 
Republicii Socialiste România, 
Ia Sofia au depus coroane de 
flori la Mausoleu] român de 
Ia Grivița și la Mausoleul 
ruso-român din Pîevna.

La depunerea coroanelor au 
fost prezenți Penko Gherga- 
nov, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Plevna, Ivan Besev, membru 
supleant al C.C. al P.C.B., 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular ju
dețean Plevna, și alte per
soane oficiale.

tetului pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și u- 
nele instituții centrale. A fost, 
de asemenea, prezent Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Phenian.

★
ULAN BATOR 21 (Ager

pres). — La Ulan Bator a a- 
vut loc o adunare festivă 
consacrată zilei de 23 August. 
Au luat parte Ragciaaghiin 
Deler, vicepreședinte ai Co
mitetului Executiv al Federa
ției asociațiilor de pace și 
prietenie, Iambin Batmunh, 
președintele Asociației de 
prietenie mongolo-române, 
alte oficialități mongole, 
precum și membri ai Amba
sadei Române. I. Batmunh și 
Sandu loan, ambasadorul Ro
mâniei în R. P. Mongolă au 
vorbit despre semnificația in
surecției de la 23 August 
1944.

Cu același prilej, în capi
tala Mongoliei au fost pre
zentate expoziția „București” 
și filme documentare româ
nești.

ACCRA 21 (Agerpres). — 
Cu prilejui celei de a 27-a 
aniversări a zilei de 23 Au
gust, la Accra a fost inaugu
rată, sub auspiciile Consiliu
lui artelor din Ghana, expo
ziția de fotografii „Imagini 
din România”. La vernisaj 
au luat parte Cari Reindorf, 
adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, culturii și spor
turilor, șefi ai misiunilor di
plomatice, reprezentanți ai 
ministerului de externe, oa
meni de artă și cultură, pre
cum și reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziunii gha- 
neze.

In cuvîntul de deschidere, 
Cari Reindorf a elogiat le
găturile de prietenie ce există 
între Ghana și România, pre
cum și schimburile tot mai 
ample de valori .materiale și 
spirituale dintre cele două 
țări.

După vernisaj, au fost pre
zentate filme documentare 

■ românești, care s-au bucurat 
de aprecierea asistenței.

prezentanți ai cercurilor de 
afaceri, ziariști.

Manifestarea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★
TIRANA 21 (Agerpres), — 

Ambasadorul României la Ti
rana, Manole Bodnaraș, a or
ganizat o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării țării 
de sub jugul fascist. In ex
punerea sa, ambasadorul ro
mân a vorbit despre semni
ficația istorică a actului de 
la 23 August 1944 și a evocat 
marile realizările obținute de 
poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist, în 
opera de edificare a socialis
mului în patria noastră.

★

★

★

PHENIAN 21 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, la Phenian a avut loc 
o gală de filme organizată 
de Comitetul pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea. Au 
participat: Pak long Sin, mi
nistrul culturii, Kim Koan 
Săp, vicepreședinte al Comi-

CAIRO 21. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin O- 
prică, transmite : Cu prilejul 
aniversării zilei de 23 Au
gust, ambasadorul țării noas
tre la Cairo, Titus Sinu. a 
organizat o întîlnire cu zia
riștii egipteni. In cadrul a- 
cestei manifestări, au fost e- 
vocate realizările României în 
anii de după eliberare.

Cu aceeași ocazie. Ambasa
da română, în colaborare cu 
cercurile culturale egiptene, 
a organizat la Clubul „Al 
Tahrir14 o gală de filme de 
scurt-metraj și artistice ro
mânești.

ir
BUENOS AIRES 21 (Ager

pres). — In cinstea zilei de 
23 August, în saloanele Am
basadei române din Buenos 
Aires, a fost organizată o 
gală de filme documentare, 
urmată de un cocteil.

Ambasadorul Victor Flores- 
cu a vorbit cu acest prilej 
despre succesele obținute de 
țara noastră în anii ce au 
trecut de la eliberare.

ATENA 21 (Agerpres). — 
In cinstea celei de-a 27-a a- 
niversări a eliberării patriei, 
ambasadorul României la A- 
tena, Francisc Păcuraru, a ții 
nut o conferință de presă la 
sediul ambasadei. Vorbitorul 
a subliniat semnificația săr
bătorii naționale a României, 
succesele obținute de poporul 
nostru în anii care au trecut 
de la eliberare, precum și 
orientările fundamentale ale 
politicii noastre interne și ex
terne.

★

★
BAGDAD 21 (Agerpres). — 

Cu ocazia zilei de 23 Au
gust. la Ambasada României 
din Bagdad a avut loc o gală 
de filme documentare. Au 
participat funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe al Irakului, oa
meni de artă și cultură, re-

SOFIA 21. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : In cadrul 
manifestărilor consacrate a- 
propiatei sărbători naționale 
a României, La Sofia au fost 
inaugurate ...Zilele filmului 
românesc14. La gala inaugu
rală a participat și o dele
gație de cineaști din țara 
noastră, condusă de regizo
rul Gheorghe Vitanidis.

Mii de canadieni
amenințați

cu pierderea
locurilor

de muncă
OTTAWA 21 (Agerpres). — 

Pierre Eliott Trudeau, premie
rul Canadei, a declarat vineri 
în cadrul unei emisiuni de te
leviziune că mii de canadieni 
sînt amenințați cu pierderea lo
curilor de muncă, în cazul în 
care S.U.A. nu vor scuti pro
dusele canadiene de noua taxă 
de 10 la sută instituită asupra 
importurilor americane. Premie
rul canadian a precizat, tot
odată, că guvernul său nu a 
primit încă nici un răspuns 
la cererea sa în acest sens a- 
dresată S.U.A.

CONȘTIINȚA DEF1NITATII
(Urmare din pag. 1)

A 
imperativ social, ci și un 
demn lăuntric al fiecăruia. Tot 
ceea ce vedem acum in Vaiea 
Jiului este o firească rezultantă 
a acestei libertăți de a învă
ța, un rod impresionant al „re
zervelor de frumusețe și lumi
nă* cu care omul e înzestrat 

Omul este perfectibil, el se 
modelează și-și vădește ener
giile creatoare in contact cu 
școala. Dacă minerul de acum 
trei decenii era condamnat să 
trăiască neștiutor de carte și 
sufocat de prejudecăți, altfel 
de perspective au avut fiii sau 
nepoții săi. Umanismul socie
tății noastre se degajează și 
din sistemul și structura înva- 
țămîntului nostru. Să amintim, 
doar pentru anul 1971, că in 
Valea Jiului aproape 21 000 de 
elevi au urmat cursurile celor 
37 de școli db patru, opt sau 
zece ani, ale celor 5 licee teo
retice și ale liceului industrial 
minier. învățătura în zilele 
noastre e o necesitate vitală, 
societatea noastră, în actualul 
ei ritm de progres are nevoie 
de oameni cu solide cunoștin
țe ideologice, profesionale, buni 
practicieni. Invâțămîntul profe
sional și tehnic în Valea Jiu
lui, cu un prestigiu adînc înră
dăcinat, a revărsat în fluviul 
industriei miniere de aici și 
din țară (numai în ultimul cin
cinal) 512 maiștri, 518 mineri 
și electromecanici pentru sub
teran, 892 de tineri calificați în 
meserii pentru suprafață; șco
lile de calificare au pregătit 
5 755 mineri, 2 997 de meseri- 

_ ași pentru subteran și suprafa-

învăța" este nu numai un 
in-

ță, 1 402 specializări diverse. 
Astfel, în contact cu școala și 
practica nemijlocită, minerul 
s-a transformat într-un specia
list, ‘cunoscător nu numai al 
tainelor adîncurilor, ci și al 
mecanicii.

A devenit un fapt cu totul 
obișnuit evoluția personalității 
umane. Minerii de astăzi, sau 
urmașii celor de ieri, -arcă te
merari colina pe care se află 
situat Institutul de mine ( 
Petroșani — operă a social 
mului 
litici 
țâre, J 
3 200 <

tehnica minieră în amfiteatre, 
în cele 34 de laboratoare și 
biblioteca de aici. Semnificativă 
pentru relația teorie-producție 
este cercetarea științifică ce se 
desfășoară la I.M.P., S.C.S.M. 
și I.C.P.M.H. Petroșani. Doar 
în anul universitar trecut an 
fost luate în studiu 65 de terne 
științifice în 16 cercuri studen-1 
țești, cadrele didactice au con
tractat 25 de teme de colabo
rare cu întreprinderile și au 
cercetat 87 de teme.

Astfel ne apare profilul omu
lui contemporan din Valea. 
Jiului de azi. Dar această ex
plozie a potentelor umane, pe, 
care numai socialismul a rea-, 
lizat-o. plenari a cuprins și alte« 
părți ale personalității. S-a rea- t 
lizat o sensibilizare, o permea- j 
bilitate a sufletulyi la frumo- î 
șui artistic, altădată interzis și. 
inaccesibil minerilor. Și această! 
operă de educație, ideologică și 
estetică s-a îndeplinit prin in
termediul Teatrului de stat 
„Valea 'Jiului*1, al filialei Uniu
nii artiștilor plastici din Petro-

din 
i’is- 

i și a unei înțelepte po- 
economice. De la înfiin- 
1948, și pînă azi, aproape 
de ingineri și subingineri 
însușit creator știința și

i

seșani — ai cărei membri 
inspiră cu consecvență din rea
litățile acestei regiuni, din via
ța minerilor. Artistul timpului 
nostru este pătruns de conști
ința misiunii lui sociai-educati- 
ve. Caracteristică socialismului 
este ,și impulsionarea talentului 
și aptitudinilor oamenilor mun
cii. Sin tem martori cotidieni 
ai fecundei și efervescentei ac
tivității cultural-artistice ce iz
vorăște din sufletul generos al 
amatorilor grupați in jurul u- 
nei moderne și impunătoare 
Case de cultură, a opt cluburi. 
O muncă tenace și talentată, 
ce-și are originea doar in pa- 
sesiunea dezinteresată pentru ar_ 
tă, sțH concretizat în 65 de for
mații (care însumează peste 
1200 de artiști amatori). Și ne 
desfătăm ochiul și auzul, min
tea și sufletul, la spectacole 
(muzicale, teatru etc.,) care ri
valizează cu profesioniștii, în 
fața unor lucrări plastice sau 
film.

„Va trebui adusă și în viața 
minerilor bucuria de a trăi, 
acea mîndrie de a fi oameni 
Liberi, acea liniște senină in 
fața lumii..." scria Geo Bogza. 
Toate acestea sînt realități 
acum. Le datorăm ZILEI ELI
BERĂRII — 23 AUGUST, cu
vinte cu- sensuri bine 
zate și care pentru ; 
nostru au rezonanțe 
dreptul de a decide singuri a- 
supra destinelor noastre, fău
rirea unei economii moderne, a 
unei industrii socialiste. Elibe
rarea echivalează pentru noi 
libertatea spirituală, 
dăf umanismului.

a

■ precî- 
poporul 
adinei i

:u 
cu izbîn-

; umanismului.
3ste un timp al afirmării 
îlțilaterale a ■ personalității 
iane.

EVENIMENTELE DIN
LA PAZ 21 (Agerpres). — 

Generalul Juan Jose Torres, 
președintele Republicii Bolivia, 
a decretat vineri seara mobi
lizarea generală a poporuiui 
pentru a rezista rebeliunii îm
potriva guvernului.

.După cum a anunțat vineri 
ministrul de interne al Boli
viei, Jorge Gallardo, „o rebe
liune fascistă condusă de Ma
rio Gutierrez, liderul „Falan
gei socialiste boliviene", a fost 
pusă la cale joi, în orașul San
ta Cruz, cu ajutorul grupuri
lor de dreapta minoritare din 
partidul „Mișcarea naționalis
tă revoluționară1*. Postul de 
radio din orașul Santa Cruz, 
reluat de agențiile occidentale 
de presă afirmă că militarii 
rebeli l-au proclamat pe colo
nelul Banzer drept „președin
te" al țării 
forțele in vederea unui marș 
asupra capitalei La Paz. Aceș
tia ar exercita controlul in șa
se din cele nouă regiuni ale 
țării. Se afirmă că de partea 
rebelilor ar fi trecut garnizoa
nele din importantele centre 
Oruro, Cochabamba, precum 
și cele din departamentele Ta- 
rija, Beni, Pândo.

Același post de radio, contro
lat de rebeli, afirmă că fostul 
președinte al Boliviei, Victor 
Paz Estenssoro, lider al Parti
dului „Mișcarea naționalistă 
revoluționară" și unul din prin
cipalii conducători ai rebeliu
nii, ar fi sosit pe ascuns la 
Santa Cruz, părăsind teritoriul 
peruan unde fusese exilat în 
1964, cînd a fost răsturnat de 
la putere. Anterior, Paz Es
tenssoro a difuzat la Lima o 
declarație in care precizează 
că partidul său „Mișcarea na
ționalistă revoluționară" par
ticipă la răscularea militarilor 
contra generalului Juan Jose 
Torres.

In urma acestei situații, pre
ședintele Torres s-a adresat 
într-o cuvîntare rostită la un 
miting convocat de Adunarea 
Populară muncitorilor, țărani
lor, 
lor,

și iși organizează

studenților 
chemîndu-i

și intelectuali- 
„să apere re-

voluția, să facă din locurile lor 
de muncă un tranșeu pentru a 
rezista contra atacurilor rebe
lilor1*. In timpul cuvîntării sa
le, participanții la miting — 
peste 55 000 persoane — și-au 
exprimat adeziunea, cerînd 
„arme pentru popor" și „toată, 
puterea clasei muncitoare".

Ulterior, la sfirșitul unei re
uniuni extraordinare a guver
nului, generalul Torres a a- 
nuntat că s-a hoțărît deschi
derea de centre de înrolare vo
luntară 
vor să 
același 
Iară a 
pentru 
urgență la organizarea de for
mațiuni militare populare, în
sărcinate să ocupe și să apere 
punctele vitale ale Capitalei.

Organizațiile muncitorești, 
sindicale și studențești din 
Bolivia au anunțat totodată 
constituirea de urgență în ca
pitala țării. La Paz, a unui Co
mandament militar revoluțio
nar în vederea înnăbușirii re
beliunii elementelor de dreap
ta de la Santa Cruz. Organi
zațiile au reînnoit apelul adre
sat membrilor lor și întregii 
populații de a se constitui în 
formațiuni armate pentru a 
lupta împotriva rebelilor, in 
vederea apărării regimului 
președintelui Juan Jose Torres.

La chemarea comandamen
tului, pe întreg teritoriul țării 
s-a trecut la mobilizarea popu
lației. ,‘
mează că 25 000 muncitori și 
țărani _..........................‘
spre orașul Santa Cruz, locul de 
unde a izbucnit rebeliunea Și 
principalul punct strategic con
trolat de aceștia. Referindu-se 
la luptele care au loc în acest 
oraș. Ministerul de Interne al 
Boliviei a anunțat sîmbătă că 
opt studenți și muncitori, par- 
ticipanți la acțiunile de apăra
re a guvernului președintelui 
Torres împotriva rebeliunii, au 
fost executați la Santa Cruz de 
către rebeli. Comunicatul pre
cizează, totodată, că, în 
luptelor din Santa Cruz.

a tuturor celor care 
apere regimul său. In 
timp, Adunarea Popu- 
autorizat Comisia sa 

securitate să treacă de

Agenția Reuter infor-

înarmați se îndreaptă

c ursul 
Mario

După 
radio

• •

transmite

• • • • •
cum
Sanaa, preșc-

SANAA. 
postul de ...
dintele Consiliului republican al 
Republicii Arabe Yemen, Abdul 
Rahman Iriani, l-a însărcinat 
pe generalul Hassan al-Amri să 
formeze un nou guvern al re
publicii. Generalul al-Amri este 
membru al Consiliului repu
blican și comandant suprem al 
forțelor armate.

ANKARA. Adunarea Națio
nală a Turciei a aprobat un 
proiect de lege care prevede 
pedeapsa cu moartea pentru 
autorii de răpiri politice.

Proiectul va fi dezbătut în 
curind jn Senatul republican, 
anunță agenția Anatolja. >.

NEW YORK. Reprezentanții 
la O.N.U. ai celor patru mari

BOLIVIA
Gutierrez, unul dvn liderii re
beliunii, a fost rănit. De aniue- 
le părți s-au înregistrat morți 
și răniți.

Sîmbătă dimineața, grupuri 
înarmate de muncitori și ță
rani au intrat în acțiune con
tra rebelilor aflați în orașele 
Santa Cruz, Cochabamba.

Peste 10 000 de mineri înar
mați, din importantul centvii 
muncitoresc Oruro, au început 
să ocupe poziții pentru a neu
traliza unitățile armate din 
garnizoana locală, care au tre
cut de partea rebelilor. In spri
jinul lor au 
vernamentale boliviene care au 
preluat apoi, în cuj-sul zilei de 
sîmbătă controlul asupra aces
tui important centru minier 
Oruro, aflat de vineri în mîi- 

- nile rebelilor. Agenția France 
Presse transmite, citind surse 
oficiale din La Paz, că ope
rațiunea s-a desfășurat fără 
vărsare de șînge. Postul de ra
dio „El Condor*4 din Oruro ca
re căzuse în mîinile rebelilor 
a început să transmită sîmbă
tă dimineața proclamații în 
sprijinul generalului Juan Jose 
Torres, președintele Republicii. 
Aproximativ 10 000 de țărani 
din regiunea Cochabamba se 
îndreaptă spre capitală pentru 
a asigura apărarea acesteia. In 
orașul Cochabamba, Centrala 
muncitorească departamentală 

și sindicatul universitarilor au 
declarat o grevă care urmea
ză să dureze pînă la înfrînge- 
rea completă a forțelor ce do
resc să frîneze mișcarea revo
luționară ascendentă a maselor 
populare.

Potrivit informațiilor venite 
din surse oficiale, trupele can
tonate în capitală și în alte 
trei provincii ale țării au ră
mas fidele guvernului preșe
dintelui Torres. De asemenea, 
forțele aeriene și-au declarat 
sprijinul pentru regim, iar co
mandamentul acestora a lansat 
avertismente rebelilor că avia
ția va trece la acțiune împotri
va lor dacă nu vor înceta osti
litățile.

venit trupe gu-

• • • • • • •

puteri și-au reluat la. New 
York convorbirile asupra situa
ției din regiunea .‘‘Orientului A- 
propiat. Reuniunea a avut loc 
la . reședința reprezentantului 
britanic, Colin Crowe. Următoa-

rea întîlnire se va desfășura la
9 septembrie.

SAN CLEMENTE. Casa Albă 
a anunțat vineri noaptea că 
președintele Richard Nixon se 
va întîlni la 26 septembrie în 
Alaska cu împănatul Hirohito. 
Este pentru prima oară cînd un 
împărat japonez se întîlnește 
cu un președinte american.

BRUXELLES 21 (Agerpres). 
— Cartierul, general al Torțelor 
navale ale N.A.T.O. din Malta 
„Navsouth14 va fi transferat la 
Nappli, s-a ^anunțat - vineri în 
mod oficial lă sediul N.A’.T.O, 
din Bruxelles. După cum se 
știe, -primul .’jnihistru . maltez, 
Dom Mmtoff.-a cerut, încă la 18 
rujie, închiderea cartierului ge
neral din La -‘Valletta.
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