
Ziua de 23 August sărbătorită sub semnul adeziunii unanime a oamenilor muncii 
față de politica partidului, a hotăririi lor ferme de a-și consacra intreaga capacitate 

creatoare infloririi și progresului patriei
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muncii.
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lă, locul unde 
tradition alele 
masă pi 
bători a 
găzduit 
radă m 
demonst 
cii, con: 
aniversă 
de sub ,

In act 
oameni ai muncii 
și-au exprimat în 
sionant, alături de 
de cetățeni ai patrie, 
măr.:, maghiari, germani și de 
alte naționalități — unitatea 
de monolit în 
a conducerii s 
tovarășul Nic 
hotărîrea de r. 
făptui neabăti 
nă și externă 
raportat prin 
re succese de . 
dite munca plină de avi?.: 
pentru înfăptuirea prevederilor 
primului an al noului cincinal, 
s ho răririlor istorice ale celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului.

In marea piață, tribuna cen
trala este dominată de stema 
Republicii Socialiste l’amânia, 
încadrată de datele festive 
.1944-1971“. Dedesubt, o urare 
.scumpă tuturoi — „Trăiască 
23 August, Ziua Eliberării Ro
mânie. de sub jugul fascist*. 
De cealaltă parte a pieței se 
.află portretele marilor dascăli 
ai proletariatului: Marx. En- 

enir.. Pe fundalul azuriu 
anelor se pot citi urări- 
ă.ască Partidul Comunist 

, forța politică conducă- 
a societății noastre !*, 
că și înflorească scumpa 

patrie. Republica So- 
. România 1”. ..i căiască

lor din Capita- 
se desfășoară 

manifestări de 
: iiejuite de marile săr
ile poporului nostru, a 

ieri impunătoarea pa- 
îilitară și grandioasa 
mație a oamenilor mun- 
sacrată celei de-a 27-a 
iri a eliberării patriei 
jugul fascist 
eastă zi, sute de mii de 

din Capitală 
chip impre- 

milioanele
ro-

nia, Mîhai A. Leseciko, membru 
al C.C. a! P.C.U.S. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Li Dă-șin, 
membru supleant al Birouju; 
Politic- al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chine?., 
șeful Direcției Generale Politi
ce a Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Țvietin Miato- 
vici, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
Henri Krasucki, membru a! Bi
roului Politic al P. C. Francez, 
secretar al Confederației Ge
nerale a Muncii, Agostino No
vella, membru al Biroului Po
litic al Partidului Comunist 
Italian. Jos Van Eynde. pre
ședintele Partidului Socialist

jurul partidului. Belgian. Jan Debrouwere.
sale, in frur.te cu membiru al Biroului Politic al
colae Ceaușescu, C.C. a 1 P. C. din Belgia, Janis
neclintit de a în- KM :iridis, membru al Bi'.ou-
ut politica inter- lui Poilitic. secretar al C. C. al

a partidului, au Partid ului Akel dun Cipru,
bilanțuri grăitoa- Hugh Moore, membru a' Se-

■ prestigiu dobîn- cretariatului C.C. al P. C. din

gels. Le 
al tribu 
Ie : „Tri 
Român, 
'toare a 
'.Trăiasc 
noastră 
ci al istă 
poporul 
social isr 
tatea țărilor so 
cării comuniste 
internaționale. ; 
lor antiimpera' 
că poceă și p 
popoare !".

Imaginea festivă este î:.
tă de prezența trupelor Forțe
lor noastre Armate. a.i;..-ic 
pentru paradă.

-- I ■ .
și puternice aplauze de 3s:s 
ța din .tribune sosesc cor. ducă
torii partidului și statului. In 
tribuna oficială iau loc tova
rășii : Nicolae Ceaușescu îm
preună cu soția sa, E'.ena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Nîculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofln, Iile Ver- 
deț. Maxim Berghianu. Florian 
Dănâlache. Emil Drâgănescu. 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa. Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
St Ș Voi
Banc, Petre Blajovic’, 
Constantinescu,

ră:as
in trfe

Iosif 
Mirc-n 

_____ ___ ____ Mihaî Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu. Vasile Pati’ineț. Ion 
Stănescu. Mihai Marinescu, 
membri a: C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Alături de condu: 
partid și de stat ai 
tre, în tribuna ofi 
loc tovarășii : Ker 
președintele Pre-’ 
teiului Central al 
Comunist din 
go Carrillo, se 
Partidului Co:

șiorii de 
țării noas- 

i'â au luat
Mivamoto, 

jlui Comi-
Partidului

ist
jer.eral al 
din Spa-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIfl-VA!

Irlanda, Abdalah Ahmed El 
Khamry, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar general 
adjunct" al Frontului Național, 
ministrul informațiilor și cul
turii ” ~ ~
tică 
Boris 
conducătorul delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
ne.

In celelalte tribune, se aflau 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
vechi militanti ai mișcării mun
citorești din țara noastră, par
ticipant la insurecția armată 
din august 1944, generali activi 
și în rezervă, foști comandanți 
de mari unități pe frontul an
tihitlerist, muncitori fruntași 
din întreprinderile bucureștene,, 
academicieni și alți oameni de 

acti- 
de 

i ro

din Republica Democra- 
Populară a Yemenului.

Grigorievici Andreev.

mi și
tă și cultură, 
irefanelor cent 

partid șî de stat 
mâni și străini.

In tribune se- a 
menea, membrii 
Partidului Comunist din -. 
nia ; Tornio Nishizawa, me: 
al Biroului Permanent -al 
zidiului C.C. al P

;da, mejnbru al 
,C. al P.C.J., “ 

membru 
al P.C.J.,

ivist la secția int>
C.C. al P.C.J. ; mem- 

ației Partidului Comu- 
ia: Santiago Al- 
Mendezona, Juan 
Mauricio Perez, 

membrii ai Comitetului Execu
ți-. al P.C.S. ; Carlo Galluzzi 
și Abdon Alinovi, membri ai 
Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian ; Claude Poperen, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic :.. P. C. Francez; membrii 
delegației Asociației de prie
tenie sovieto-române ; membrii 
delegației militare chineze ; 
grupul de ziariști chinezi, pre
cum și un grup de turiști din 
R. P. Chineză, condus de tova
rășul Tin Pin. membru al Co
mitetului orășenesc de partid 
Pekin, președintele Comitetului 
Revoluționar al '
van. secretar al 
regional de partid ; 
comunei Pravăț din

C.C. a: 
nami, t 
țională 
brii del _ 
nist din Span 
varez, Ramon 
Calanda și

gației
Japo- 
::nbru

Pre- 
.J., Koichi- 

Prezidiu- 
Eizo Koba- 

supleant al 
Hiroshi Kiku-

raionului Tun- 
Comitetului 

delegația 
R P. Bul-

asemenea, 
de partid.

Au participat, de 
grupuri de activiști _ . 
de stat, ai organizațiilor sindi
cale din U.R.S.S., Cuba, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă. R. s. F. Iugoslavia, 
R. P. D. Coreeană. R. P. Mon
golă, ai Frontului Național de

Eliberare din Vietnamu 
sud, din Italia, 1-rauțu 
zilia. Belgia, Peru, huli, 
Britanie, Glanda, b.u.A., 
marca, Republica Arabă 
Republica DemocraVcă 
lara a Yemenmm, care se află 
in aceste zile în țar.

Sint prezenți șefi 
nilor diplomatice acredii 
Republica Socialistă 1 
atașați militari și alți 
al carpului diplomatic.

In decorul sărbătoresc al 
Pieței Aviatorilor, un sunc-t 
prelung de trompetă anunță 
începerea festivității închinate 
cele: de-a 27-a aniversări a e- 
Ijberării patriei de sub jugul 
fascist.

In fața tribunei centrale, ge
neralul de armată Ion Ioniță, 
ministrul Forțelor Armate, 
primește raportul comandantu
lui paradei, general-locotenent 
Nicolae Militaru. Ministrul For
țelor Armate trece apoi în re
vistă trupele și ii felicită pe 
militari cu prilejul marii noas
tre sărbători naționale. Milita
rii răspund cu tumultoase u- 

~rale. Urcînd la tribuna centra
lă. generalul de armată Ion 
Ioniță prezintă raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
Comandantul suprem si Forțe
lor noastre Armate.

Se intonează Imnul c 
al Republicii Socia'iste 
nia, în timp ce răsună 
sat/e de artilerie.

Ostașii ce alcătuiesc 
oanele aliniate in piață, 
nătorul cor de 1 bOO a: 
tari, marea fanfară, 
cîntecul „Poporul ne- 
ma/ Partidul ne-a 
Ca patriei să-i facem/ Zid de 
netrecut*.

începe defilarea trupei 
inimile și in conștiința
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de
Bra-

Merca 
Dane- 
Unită, 
l’opu-

noastră.
misiu- 
tați în 
'mânia, 
membri

de stat
Romă- 

i 21 de

batali- 
impu- 

j milj- 
mtonează 

-a dat ar- 
crescut/

>r. In 
miii- 
ad re

set de secretarul general al 
partidului in urmă cu cîteva 
zile, la marea adunare popu
lară consacrată împlinirii a 150 
de ani de ia mișcarea revolu
ționară condusă de Tudor Vla
dimirescu și festivitatea acor
dării gradului de ofițer unei 
noi promoții de absolvenți ai 
școlilor militare i ..Să Au uitați 
niciodată tovarăși mii.tari, că 
sînteți urmașii armatelor lui 

........ ... ale lui Ște- 
Mihai Viteazul, 
dor lui Tudor 
i armatelor care 
J77 pentru inde- 

ai acelora 
in războiul 

•1918 pentru apărarea 
împotriva co- 

irmatelor care 
luptat împotriva fascismu-

Mircea cel Bătrîn, 
fan cel Mare, 1 ' 
urmașii panduri. 
Vladimirescu, ai 
au luptat în 181 
pendența patriei, 
care au luptat 
din 1916- 
pămîntului țării, 
tropitorilor, ai 
au ' 
lui.

Acești înaintași ai voștri vă 
cheamă să fiți gata întotdea
una să serviți poporul, patria*.

Parada este desch'să cu de
filarea ofițerilor elevi ai Aca
demiei Militare, a elevilor Șco
lii militare de ofițeri activi 
„Nicolae Bălcescu' și ai Liceu
lui ..Dimitrie Cantemir11. Trec 

' apoi batalioanele de infante
riști, vînâtori de munte, gră
niceri, marinari și trupe de 
securitate, trupele ambarcate 
pe transportoare blindate, ar- 
tileriști. tanchiști și rachetiști.

In fruntea unităților flutură 
drapelele de luptă — mîndrul 
nostru tricolor — sub care 
ne-am cucerit prin luptă dreap
tă și dîrză libertatea Și dreptul 
de a fi singurii stăpîni ai ve
trei strămoșești. Sub faldurile

(Continuare in pag. a 3-a)

DIN PETROȘANI
Petroșaniul a cunoscut din 

nou puternica revărsare de en
tuziasm care a cuprins dumi
nică intreaga țară — fierbinte 
c-magiu dedicat zilei de 23 Au
gust, celei de-a 27-a aniversări 
a eliberării patriei de sub ju
gul fascist.

Cinstind din radincul inimii 
lor acest moment de uriașă 
însemnătate istorică, minerii și 
constructorii, preparatorii și 
metalurgiștii. forestierii și fila
torii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului și-au îndreptat 
gîndurile pline de recunoștință 
către Partidul Comunist Ro

mân, organizatorul și conducă
torul consecvent al luptei ma
selor pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru victoria 
deplină a socialismului în pa
tria noastră. In acest an, anul 
jubiliar al aniversării unei ju
mătăți de secol de la crearea 
P.C.R., sărbătorirea zilei elibe
rării a găsit oamenii muncii 
angajați plenar în realizarea 
sarcinilor primului an al nou
lui cincinal, a mărețelor sarc:ni 
elaborate de Congresul a X-lea 
al PC.R., muncind cu răspun
dere pentru dezvoltarea multi
laterală a țării în spiritul înal
telor exigențe •cuprinse în ma

gistralul program de educare 
comunistă elaborat de secreta
rul generai al partidului, pro
gram de făurire a omului so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Din zorii zilei, cartierele, stră
zile orașelor noastre întinerite 
și amplificate în anii socialis
mului și împodobite festiv au 
fost cuprinse de freamătul săr
bătoresc. Fanfarele miniere au 
chemat de dimineață oamenii 
Văi: Jiului !a festivitatea con
sacrată marii sărbători. Artere
le principale ale orașelor au 
devenit fluvii de oameni, de 
entuziasm.

Trec prin fața tribunei stegarii coloanei minerilor Lonei

Ora 9. Spre Piața Victoriei, 
locul tradițional a! marilor în
truniri festive se scurg coloa
ne de mii de cetățeni — repre
zentanții colectivelor de muncă 
din municipiu — oameni ai 
abatajelor și schelelor, ai uzi
nelor și instituțiilor, tineri și 
vârstnici, femei și bărbați. Sub 
faldurile larg desfășurate ale 
steagurilor roșii și tricolore, 
purtind tablourile conducători
lor' partidului și statului, bu

chete de flori, pancarte și gra
fice, colectivele minelor, șantie
relor, uzinelor, ale unităților 
de exploatare a lemnului și de 
transporturi, din unitățile co
merciale și deservire, au venit 
la demonstrația prilejuită de 
cea de-a 27-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fas
cist pentru a exprima atașa
mentul lor fierbinte față de 
partid, pentru a-și raporta suc
cesele, pentru a-și exprima vo

ința unanimă de a munci cu 
dăruire comunistă și elan pa
triotic pentru obținerea de noi 
înfăptuiri pe drumul deschis de 
23 August, ai infloririi multi
laterale a patriei socialiste.

Fanfarele, detașamentele de 
pionieri, formațiile cuitural-ar- 
tistice, cu tineri imbrăcați in 
pitoreștile noastre costume na
ționale, carele alegorice au 
conferit un plus de farmec ma
rii întruniri populare, acestei

Tribuna oficială in timpul demonstrației oamenilor muncii- din municipiul Petroșani

minunate zile scăldate de soa
rele de august

In Piața Victoriei răsună a- 
cordurile solemne ale Imnului 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

In tribuna oficială, dominată 
de stema Republicii, avînd de
desubt urarea „Trăiască a 
XXVII-a aniversare a eliberă
rii României de sub jugul fas
cist', ia-i loc tovarășii Ion Ghi- 
nea, Gheorghe Feier. Ionel Ca
zan, secretari ai Comitetului 
municipal de partid. Traian 
Blaj. urim-vlcepreședinte ai 
Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal. Da
vid Gavrilă, președintele Consi
liului municipal al sindicatelor, 
Petru Roman, directorul gene
ral al Centralei cărbunelui Pe
troșani, Vasile Oros. prim-se- 
cretar.al comitetului municipal 
U.T.C., prim-secretarii comite-_ 
telor orășenești de partid, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești, conducători de întreprin
deri și instituții. .

Mitingul închinați zilei de 
2 August a fost schis de 
tovarășul Traian Blaj, prîm-vi- 
cepreședinte al Comitetului e- 
xecutiv. al Consiliului popular 
municipal.

Despre semi.if A ,ția Zilei Eli
berării patriei de sub jugul 
fascist a vorbit tovarășul 
Ionel Cazan.

Sărbătorim, in acest an, — a 
spus vorbitorul — ziua eliberă
rii noastre naționale și sociale, 
sub semnul unor uriașe prefa
ceri poliiico-economice, pe linia 
iniuptuirii grandiosului program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului, întregul r.por 
privește cu satisfaiți. și jus
tificată mindrie drumul parcurs 
in cei 27 de uni, marile trans
formări revoluționare săvirșite 
pe pâmintul patriei noastre li
bere și iȘi manifestă prin mun
că însuflețită, printr-o eferves
centă activitate politică, încre
derea sa nețărmurită in viito
rul luminos ce se reflecta cu 
claritate în mărețele planuri de 
perspectivă inițiate de partid.

Moment de cea mai mare în
semnătate istorică și socială, 
memorabilul act al eliberării 
constituie sinteza luptei de 
veacuri desfășurată de poporul 
nostru împotriva împilării și a- 
supririi, pentru suveranitate și 
independență națională, pentru 
pace și progres social. Ziua de 
23 August este încrustată in 
frămintata istoric a patriei ca 
moment al împlinirii năzuințe
lor seculare ale celor ce de-a 
lungul vcacurii r de oprimare 
au plătit cu prețul singe’.ui și 
al libertății dorința de a avea 
o țară liberă și prosperă, în 
care poporul să fie stăpin.

încrezător în Partidul Comu
ni'.t Rc mân care și-a asumat 
înalta responsabilitate față de 
destinele țării, poporul român a 
răspuns cu înflăcărare la che
marea lui, înfăptuind insurecția 
națională antifascistă armată și

răsturnarea dictaturii mi'.ilaro- 
fasciste.

Privind retrospectiv drumul 
parcurs de-a lungul celor 27 
de ani — drum de luptă și 
istorice izbinzi — și oprindu-ne 
cu precădere la ceea ce am 
realizat, putem afirma cu de
plin temei că România socia
listă prezintă azi imaginea vi
guroasă a unei societăți dina
mice, cu o economie modernă, 
bazată pe creșterea intensă a 
forțelor de producție, chemate 
să asigure și să satisfacă în mă
sură tot mai mare cerințele me
reu sporite ale societății, pe 
dezvoltarea impetuoasă a invă- 
țămîntului. științei și culturii. 
Societatea românească contem
porană oferă tablou] generos al 
împlinirii și înfloririi persona
lității umane, in care s-au in
staurat raporturi sociale profund 
democratice care asigură cadrul 
și condițiile de afirmare ale fie
cărui cetățean, participarea sa 
liberă și nestinjenită la condu
cerea treburilor țării.

Apare ca deosebit de fireas
că. in contextul acestor reali
zări și în lumina perspective
lor grandioase deschise societă
ții românești, preocuparea sus
ținută a partidului pentru ac
tivitatea ideologică, teoretică, e- 
ducativă a oamenilor muncii. 
Omului, dezvoltării multilate
rale a personalității sale, omu
lui făuritor al societății socia
list-- multilateral dezvoltate, în
zestrat cu bogate cunoștințe de 
specialitate și, in același timp, 
cu o înaltă conștiință politică, 
luptălor activ pentru înfăptui
rea liniei politice a partidului, 
pe care să o înțeleagă. știe 
s-o aplice — făuririi unui ast
fel de om îi este consacrat 
programul elaborat de partid, 
documentele prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul i- 
deologiei și al activității poli
tice și cultural-educative.

In anii construcției socialiste, 
clasa muncitoare din patria 
noastră. în alianță cu țărăni
mea. cu toți oamenii muncii 
au obținut realizări de scama 
în traducerea în viată a poli
ticii r.c.R

Cu prilejul marii sărbătdri na
ționale a României, privim cu 
mindrie realizările obținute de 
miile de mineri, siderurgiști. 
constructori si ceilalți oameni 
ai muncii din județul Hunedoa
ra. In contextul efortului co
lectiv al județului și a! intre- 
:ii națiuni inxlrcntat spre rea
lizarea mărețelor sarcini care
ne stau în i’r.'.u. sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân. oamenii muncii din Y ’.’ea 
Jiului iși aduc o contribuție 
deosebită. Astfel, pe cele 7 luni 
din acest an. la nivelul muni
cipiului, planul productivității 
muncii a fo t realizai in pro
porție de 102,5 la sută, planuj

(Continuare in pag. a 3-a)
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Pentru creșterea
poporului

jurul partidului
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cutezător
civiliza-

I.C.P.M.H., care, prin 
și cercetările între- 
străduiesc să înalte 
superioare tehnologi-

de la lotul Vul m al T.C.M.M ,
-iei Georgeta Cojocari1., 

d ;a E. M Petrila, ale mun- 
j " . r Ștefan Rădici și Ic..a

Ma- 
Ioan
Sînt 
unei 
elan

de pionieri cum sînt 
Bănică, Iosif Legrand, 
Tăios...

le pasiunii constructive

ale uzine- 
cărbunelui 

și CO- 
la marea

prospciime și exu- 
reînnoiește in oa- 
în tribună, și de-o 
ai ta a străzii, sen

at

o arzătoare do- 
treia oară con- 
în posesia mult 
de fruntaș pe

într-o unitate de monolit
Dionisie Bartha de 94 
decurs de o lună la 

și betonarea puțului 
a] minei...

depărtare se vede cum 
frumos car ?de- 
atenția marca 

UTILAI MINIER 
Pe Un panou în-

TIE. ÎNTREPRINDERII 
1RANSPORTURT \UTO.

Din coloana demonstranților 
reține atenția EȘALONUL ..OA-

in a-

Steagul roșu

> re

momentul care marcheazăinf-ni-'T-ca Tr.ternf '.im■ 'înd T.-in • 'fr- realj/.'rite colectivul"i ei

x/U S- VW. .

CU
și

la 
ale 
de

grupuri de tineri în 
albastre, cu ecuson 

detașamentele de pre- 
tineretului

să sădesc 
sufle- 

ani 
de

ce peste 
fi tovarăși

La 1 :n m r ”.ie, mame -i ■: ' copii și

f run tea fluviului uman, 
plin de vitalitate și entuziasm, 
Ln fața tribunei oficiale își fac 
apariția, intr-o explozie de cu
lori vii, grupuri de stei ari. pur
tând cu bărbăție simbolurile în
gemănate ale patriei și parti
dului iubit. Unduirile drapele
lor sub bolțile albastre suge
rează zborul liber și 
a) țârii către culmile 
ției.

Coloana pionierilor 
demonstrația oamenilor muncii 
din Valea Jiului. E o revărsare 
de tinerețe, 
beranță, ea 
menii aflați 
parte și de 
timenlul tonic al certitudinii 
că viitorul pulsează puternic 
încă de azi in tinerele mlădițe 
ale comuniștilor.

Trec pionierii. Pionierii și 
ș larii... In miinile lor flutură 
sterulețe și flori, pe mici pan
carte. ridicate mult deasuora 
chinurilor zîmbitaare sînt în

Dirzcnia, disciplina b. -’ărîr.a - iiă-ăturî cara.(eristice ale gărzilor muncitorești înarmate

Prin fata tribunei trec coloanele de muncitori ale U.U.M.P.

cuceririlor noastre
per- 
mi n- 

și bra
c-a o 

i- 
pentru apărarea

...In coloane compacte, 
ci aliniate, cu frunțile 
-u înălțate spre cer 

țele încleștate pe arme, 
revelatoare garanție pentru 
itorul patriei, 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, trec formațiile gărzi
lor patriotice. In rîndurile lup
tătorilor se disting cetățeni de 
toate vîrstele, bărbați și fe
mei, muncitori, mineri, construc
tori, care la îndemnul propriei 
lor conștiințe au îmbrăcat uni
formele, constituind o unitate 
de monolit, în jurul partidului. 
Ei perpetuează glorioasele tra
diții ale înaintașilor noștri. în 
luptele pentru cucerirea inde
pendenței țării, a libertății so
ciale și naționale, dînd tuturor 
siguranță mersului neabătut, 
fără stavile pe calea progresu
lui și civilizației României so
cialiste.

Fanfara intonează un marș 
cadențat. El a răsunat pentru 
prima oară pe șantierul Bu ro
bești — Livezeni. Sosesc în fața 
tribunei 
uniforme 
tricolor : 
gătire a 
pararea patriei. Sînt 
tre 18 și 20 
din facultăți 
prezentantii 
educați în 
nemărginite 
partid, al 
revoluționare 
nostru. Pașii lor hotărîți vădesc 
vigoare și optimism, certitudi
nea iă vor f; continuatorii de 
nădejde ai înaintașilor, fii .de
votați ni patriei.

Pă’ ■ undem în mijlocul acelo
ra are aduc cu ei aerul proas
păt al șantierului.

— Uniformele pe care le pur-

pentru a- 
tineri in
dia școli, 
uzine, re
generați!, 
dragostei 
patrie și 

cuceririlor 
poporului

de ani. 
și din 
tinerei 

spiritul 
față de 

apărării 
ale

Bilanțul pe
vistă oamenii muncii acum, 

în zi luminoasă de aniversare 
națională, reflectă transformă
rile de substanță, adine înnoi
toare, din toate domeniile vie
ții sociale, economice și politice. 
Cu fiecare an parcurs se evi
dențiază cu tot mai multă preg
nanță efectele pozitive ale po
liticii consecvente a partidului 
nostru de industrializare, de 
modernizare a întregii econo
mii pe fundamentul cu eririlor 
tehnicii și științei contempo
rane.

In viața productivă a Văii 
Jiului, ca de fapt :n . onomia 
ei pe ansamblu se resimt con
secințele rodnice ale liniei tra- 

scrise cuvinte de recunoștință 
pentru copilăria lor fericită. 
Ei sînt o parte din cei aproape 
21 DOO de pionieri și elevi ai 
municipiului nostru, strînși u- 
măr lingă umăr să mulțumeas
că pentru condi’iile. fără pre
cedent. de viață și învățătură, 
de înflorire nestânjenită a ap
titudinilor, talentului și a per
sonalității lor de viitori con
structori ai comunismului.

In cele 43 de unități școlare, 
în laboratoarele și atelierele e- 
xistente, a cercurile înființate 
pe lingă casele pionierilor din 
Petroșani Vulcan șj Lupeni ei 
au posibilitatea să-și pună în 
aplicare inteligența virtuțile 
tehnice și setea de frumos.

O materializare a acestor po
tente ce sălășluiește în copiii 
noștri este oglindită de trece
rea carturilor, dirijate cu dex
teritate
Rodica
Nicolae

tâia noi, fiii și fiicele acestei 
’ări, indiferent dc n;> A •nulita
te, simbolizează năzuințele 
noastre comune — ne mărtu
risește Elena Manea, coman- 
d nt de detașament. Sin' elevă 
la —
șa ni 
vățat foarte multe dar de 
pe șantierele patriotice am 
șit să pătrund în esența 
ții : munca. De modul în 
vom ști să îmbinăm cele 
vățate in aceste două „școli" 
va depinde viitorul nostru

La cei 19 ani ai săi. Petre 
Pagani. elev fruntaș Ia învă
țătură ne vorbește despre suc
cesele colegilor și colegelor din 
detașamentul ce-1 comandă. Vi
sul de mîine al acestui tinăr ? 
Să devină inginer miner.

vorbește des- 
tinerei gene- 

în spiritul v- 
munc-ă și in

și tânărul sem-

Liceul teoretic din Petro-
In sălile de clasă am în- 

abia 
re ti
vi e- 
care 

în-

devină inginer
Lucia Pop ne 

pre satisfacțiile 
rații de a creste 
pectului pentru 
x ă jătură La fel 
natâst de la E. M. Vulcan, An
drei' Horvath.

— Voi deveni muncitor cali
ficat și am o dublă satisfac
ție. In primul rînd pentru mi
ne. pentru formarea ca om 
complet și. apoi, pentru f «ptul 
că mă voi strădui 
dragostea de muncă în 
tul celor 
îmi vor 
muncă mai tineri.

...Gînduri. sentimente, opțiuni. 
Tot atâtea dovezi prin care ti
neretul patriei î.și exprimă ne
țărmurita lui dragoste și pro
fundul lui atașamenl față de 
partid. Dovezi elocvente de 
contribuție nemijlocită ! • înfăp
tuirea mărețului program de e- 
dificare în România a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate

de congresele al IX-lea și 
al X-lea ale partidului nostru 
privind perfecționarea relațiilor 
de producție socialiste și a cli
matului social, promovarea ți
nui minerit modern și eficient, 
dezvoltarea multilaterală, armo
nioasă a acestor meleaguri, 
vechi tradiții de muncă 
luptă.

Strădaniile de a aduce 
„ziuă" bogățiile de cărbune 
adin-ului. conferă marca 
semnificație, pecetea distincti
vă a Văii Jiului. Iată pentru 
ce tradiția a statornicit Ca de
monstrația oamenilor mun ii 
din municipiul Petroșani să fie 
deschisă de colectivul fruntaș, 

această aniversare. -:r ’ca

de a-și prezenta primii succe
sele înregistrate pe fronturile 
din subteran revine vrednici
lor MINERI PETR1LENJ. Pre
ced 'ți de fanfara care intonea
ză un marș plin de dinamism, 
dt vitalitate, purtând steaguri, 
pancarte și tablouri ale con
ducătorilor partidului și statu
lui, minerii de la Petrila ra
portează cifre grăitoare ale 
vredn. .-.ei și abnegației : spo
rul producției de 8 000 de tone 
de căi•' une de )a începutul a- 
nului, 
cost 
nu

economii la prețul de 
dc 0,6 lei/tonă. Nici 

e de minare »>n asemenea 
bilanț tind. te poți baza ori
ei nd pe capacitatea de dăruire 
a unor mineri ca Iosif Hușan, 
Emilian Cioc in. Ioan Jurca, 
Gheorghe Meszaros — pe care-i 
zărim în coloană — Mihai Ti- 
găeru, Gheorghe Borșos, loan 
Vasile, Ioan Ordbs și Vasile 
Avarvarei.

Atenția este captată de un 
sugestiv car alegoric, simboli
zând modernizarea mineritului 
în acest bazin carbonifer. El 
însoțește pe minerii de la E. M. 
Lonea. rare au dovedit iniția
tivă în sfera extinderii susți
nerii metalice, aducătoare de 
mari economii de lemn de mi
nă La peste 11 000 de tone se 
•idi'ă plusul de rod al sîrgu- 
inței și al pasiunii în muncă 
al minerilor din Lonea. ca 
rin Ciubăr Traian Molnar. 
Micelea Gheorghe Agiu. 
oamenii reprezentativi ai 
unități econom’re 'n ol in 
creator.

Cu toții cunoaștem că i 
nul care a trecut COI ECTIVUL 
MINIER DE LA LUPENI și-a 
văzut împlinită 
rință : pentru a 
secutiv a intrat 
rîvnitului titlu 
ramură.

Panourile și graficele pe tare 
le poartă azi minerii din Lu
peni înfățișează via forță a 
faptelor dm adîncuri. deșt iini- 
cia și priceperea acestui me
reu tânăr colectiv. In ’ bună 
privirea ii întâlnește pe renu- 
mitii mineri Pet-e Constants. 
Ioan Solovan și Ioan Onuț. La 
abatajul frontal al acestuia din 
urmă, mai sînt de montat d^ar 
tamburii combinei și în p" 
schimb care va veni cu ultra
modernul complex de abataj in
trodus aici — cel dintâi de la 
mina Lupeni — se vor extrage 
noi comori de „diamante ne
gre".

MINA PAROȘENI — cea mat 
modernizată unitate din bazin 
— care are deja în funcțiune 
două complexe de tăiere și sus
ținere mecanizată <e prezintă 
cu mîndrie la bucuria sărbă
torii. Brigăzile c. aduse de ex- 
perimentații mineri Constantin 
Zaharia și Georee Deac au a- 
jv.-s beneficiarele unor mijloa
ce de producție de mare ca
pacitate. cu ajutor”! cărora ob
ținerea unei prod’ tivităti de 
18 tone pe post a ^nătat nuan
ța prea-nbișnuitu’ui.

..Rînd pe rînd, spre tribună 
înaintează colectivele de muncă 
de : ■ xploatările n miere LI-
VEZENT — care va intra în 
producție anul viitor — VUL
CAN, ANINOASA. BARBA- 
TENI, URIC ANI și DÎLJA... 
Dionisie Bartha, Aueus’in De
meter. Dumitru Mirea. Vespa
sian Cat mă. Nicolae Enache. 
Aurel Cristea. V mie Miriță, 
Nicolae Tomulea. Constantin O- 
nofrei. Carol Varga. Constantin 
Scorpie. Mihai Ceucă. 
S redean Ștef n Ghioc si 
alții sînt mineri și șef: de 
gadă capabili, pe care-i 
țuim și care duc în toată 
renumele mineritului Văi’ 
lui. Cine nn-și amintește de re
cordul național înregistrat în 
această primăvară de către or
tacii lui 
metri în 
săparea 
principal

...In
înaintează un 
goric. Atrage 
UZINEI DE 
din Petroșani.
• -Irat dc mătase albă, se poate 

Petru 
atâția 

bri- 
pre- 
țara 
J iu

citi realizarea în proporție de 
104.57 la sută a productivității 
muncii, realizarea unor econo
mii la prețul de cost de peste 
patru milioane lei.

— Uzina noastră 
nea ing. 
rectorul 
voltă de 
confirmă 
struct:', e 
tu Iui nostru de ridicare 
cetată a nivelului ramurilor ho- 
tăritoare pentru economia na
țională. Avem un colectiv tâ
năr și entuziast, in plin proces 
de maturizare, de creștere a 
conștiinței muncitorești. Ne a- 
jută mult in acest sens, și sînt 
binevenite, recentele propuneri 
dc- măsuri ale secretarului ge
neral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceau.șescu. pri
vitoare la activitatea 
și cultural-educativă.

Colectivele harnice 
lor dc înnobilare a 
PETRILA. LUPENI 
ROE$TI se prezintă 
sărbătoare cu meritorii reali
zări. Spicuim cîteva din mersul 
acestor coloane de preparatori, 
îndreptându-se către tribuna o- 
ficială. Un spor de 7 000 dc

ne spu- 
Gheorghe Olariu, di- 

U.U.M.P. - se dez- 
la an la an. Faptul 
justețea politicii con- 
a partidului și sta- 

neîn-

Coi. tivul FABRICII DE FI
RE ȘI FIBRE ARTIFICIALE 
..V1SCOZA" din Lupeni, cu un 
car alegoric ce reflectă îmbu
nătățirile și înnoirile -.duse 
procesulm tehnologic din sec
țiile acestei unități, se zărește 
în coloană.

...Bogat împodobite cu ceea 
ce este mai semnificativ, m ii 
plin de miez în activitatea lor. 
a'unecă unu) după altul carele 
alegorice ale constructorilor 
GRUPULUI DE ȘANTIERE 
VALEA JIULUI AL T.C.H. 
DEVA și ai ȘANTIERULUI 
T.C.M.M. PETROȘANI.

Salbei obiectivelor de utilitate 
socială = culturală i s-au adău
gat in acest an noi blocuri, 
cuprinzând 467 de apartamen
te. cu 40 mai mult decît era 
planificat să se recepționeze, 
Înregi6trfndu-se totodată econo
mii la prețul de cost ce totali
zează 150 mii lei. O perlă a 
constructorilor T.C.H a fost fi
gurată de o impresionantă ma
chetă : hotelul turistic de la

Coborîți din crestele îndepăr
tate ale munților din patria fa- 
guluj și a bradului, FORES
TIERII prezintă succese mar
cante in activitatea ce o de
pui pentru valorificarea ,au- 
. ului verde" a! pădurilor. E .ru 
îndeplinit și depășit importan
tele - :cini la export, dînd su
plimentar produse în valoare de 
aproape 50 000 lei.

Intercalate de frumoase care 
alegorice, se scurg ovin fața tri
bunei "oloaneie O.C.L. PRODU
SE INDUSTRIALE si ALIMEN
TARE, C.L.F., T.A.P.L., ale
COOPER XTORILOR MEȘTE
ȘUG ARI. ile ÎNTREPRINDERII 
DE MORARIT ȘI PANIFICA- 

DE

Din discuțiile cu cetățeni din 
"oloana demonstranților carc-și 
exprimă sincera și deplina sa- 
tisfa țde față de această măsu
ră, ne rețin aten'.i , opiniile in
ginerului Nicolae Gheorgh1 ș. 

tone la cărbunele special pen
tru cocsul metalurgic și 3 000 000 
lei beneficii peste plan in cinstea 
zilei de 23 August la preparația 
Lupeni, un plus de 6 028 mii lei 
la producția globală și peste 800 
mii lei la beneficii. 543 mii lei 
beneficii peste plan la Coroești... 
Fapte deosebite in cartea de 
aur a muncii au înscris echi
pele destoinice de preparatori 
ale lui Andrei Drotzinger. Va
sile Fumate, Gheorghe Bedcan, 
I-adislav Lengyel, Tudor Mîn- 
dreanu, Ioan Burlacu, Pavel 
Damicnoiu Constantin Ce.iu.șu, 
Ion Ologii. Gonczi Sigismund, 
Ștefan Perdi și alții.

...De tribună se apropie CER
CETĂTORII _și PROIECTA NȚI1 
minieri ai ’ ~
strădaniile 
prinse se 
pe trepte 
ile de extracție a cărbunelui, 
să cîștige noi teritorii pentru 
mecanizare și automatizare.

...Trec ENERGETICIENH de 
la E.C.E. Paroșeni — obiectiv 
economi viguros a! anilor so
cialismului. CERCETĂTORII DE 
LA S.C.S.M. Petroșani, care ve
ghează la serur’atea muncii din 
subteran.

Valea de Pești, în toiul edifi
cării.

N ile mine, complexele de ex
tracție de la Lonea, Aninoasa, 
construcțiile de curînd înălțate 
in ; idrul incintelor de la mi
nele Uricani. Paroșeni, Dîlja, 
fabrir . de brichete Coroești, 

adele te emerniștilor. Pa
siunea și dăruirea lor și-au 
găsit materializarea în construc
ții și instalații miniere de pri
mă necesit ite pentru dinamica 
ascendentă a producție’ mine
lor din Valea Jiului. Faptele, 
meritele lor -int demne de lau
dă, justificând cu prisosință a- 
plauzcle cu care sînt primi'i în 
fata tribunei.

Se scurg pe artera principală 
a orașului COLOANELE MUN
CITORILOR CEFERIȘTI și

■ ȘANTIERULUI .71 CON- 
S.TRI’ TT1 C.F.R. care ’urează 
intens !a electrificarea linie; fe
rate Petroșani — Simeria. la 
sistematizare;’ și modernizarea 
s’ •Mior de ne acest traseu.

MI'.'.TL R IN ALBĂ al celor 
vv-hează la sănătatea oa

menii jr muncii.
întreaga politică a partidului 

are a țel suprem creșterea 
i’inuă a nivelului de trai al 

po;: rului. In acest domeniu au 
L st și sînt luate an de an mă
suri datorită cărora a sporit 
numărul ’ jurilor de muncă, a'-t 

;• veniturile reale, s-au 
î Atât’’ condițiile de lucru 
și ’ locuit, de ocrotire a să- 
nătâtii și de asistență socială. 
O.ni; muncii din Valea Jiu
lui i (.probat cu deosebită sa- 
• ’ -f \ ■ ie. >e. enta Hotărîre a Co- 

ului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la 
maior,-’rea alocației dc stat pen
tru pii și îmbunătățirea regi
mului de acordare a acesteia.

inch ie-ea demonstrației oamenilor muncii



IAJNI 23 AUGUST 1971 Steagul roșu

PARADA MILITARĂ
SI MANIFESTAȚIAe *

DIN CAPITALA
(Urmare din pag. 1)

in
și

lui aurei '.k giorlc, se 
i’ru.esc astu.-.i ca pasiune 
dăruire ostașii armatei r.-'OStre 
popula, e. fii de munci’.cri. ță
rani, i itelectual:. fără deosebire 
di național'!, te. 'trins uniți 
pi in devotamentul lor față de 
patrie, popor Și partid, prin 
hotărirea de a fi demni apă
rător: i.. prezentului și viito
rului nostru socialist.

Reprezenta:'ti: trupelor teres
tre. ca și temerarii șoim: ai 
văzduhului — piloții de pe su
personice șl eiicopteriștii — au 
arătat că armele moderne ce 
le sint ii'.redir.țate se • flă in 
mîini sigure.

Trecînd prin fața Comandan
tului suprem, ■ conducă! ■'rilor 
de partid și de stat, a repre
zentanților oamenilor muncii 
aflați în tribune, milita: ii ra
portează succesele lor de sea
mă în pregătirea de luptă și 
politică, și totoc'ziâ. șî în ac
tivitatea de mumă pașnică pe 
marile șantiere ale socialismu
lui.

Strajă de nădejde 
rilor revoluționare, 
ale poporului, torțele 
a rm a t e, b u c u rîn d u-se 
deosebit', a partidului și sta- 

a tuturor celor ce mim
au dovedit cu prilejul pă
un înalt nivel de pregă- 

Raportînd că pat::?. se 
buza pe energia, respon- 

mteu și cutezanța lor, pe 
.oîismul i. r îaflă.ăr t, roi

Un fluviu 
muțind sub 
tricolore su 
piață. Zeci
glusur; scandează 
„Ceaușescu — 
mile poai tă pe 
. inci ce s.a\ ou p . 
mur: portrete ale 

.ile cerni 
ai partidului și

-a fre- 
■••>! Și 
ma-nsa 
mii de 
:m:s'. a
Mulți- 

lor lo— 
paula,

a cuceri- 
socinliste 

noastre 
de grija

tulul, 
cesc, 
radei 
tire.
p< aiv 
sabili 
pat 
litarii forțelor noastre armate 

de ziua marii 
,/i naționale, că 

.1 mfăp- 
■, ..i indepen- 
utu:.:i naționa- 
ip, în spiritul 

mternațiuaa- 
Partidmui Comunist 

armata noastră este 
ar
ia 

aie 
a- 
,Ș1

,cîg*3.

i: ; reafirmat, 
noastre sârbă 
sini scut de nădejde 
tuirilor socialiste, 
denței și suveran 
le. In același tini 
politicii profund 
liste < ~
Român, armata noastră 
gata oricind ca, alături de 
mutele țărilor participante 
Traiului de ia Varșovia, 
(clorlui'.e țări socialiste, să 
pere cauza socialismului 
păcii.

In piață își fac apariția găr
zile patriotice, unități înarma
te ale poporului. Sint munci
tori. ingineri, tehnicieni, eco
nomiști din fabrici și uzine, 
intelectuali, tiner. ș. vîrstnfci. 
bărbați și femei — popo; i:l în- 
suș; care ș:-a cucerit prin lupte 
ș: jertfe libertatea și v 
rici’ă de astăzi și 
ho tării să-și apere 
sale revoluționare.

Defilează up in 
lor uniforme uzurii, 
tele de pregătire a 
pentru apărarea patriei.

La murea oemunstra':e sînt 
prezenți și brigadierii de pe 
marile șantiere ale construe^ 
ție. socialiste. Odată cu apari
ția lur, in piață se re', ursa pu
ternic, acordurile uvintatuiui 
marș . He: rup care au în
flăcărat tinerelul în muncă, ani 
de-a riadul, încă de ia primele 
bătăi:: pentru edificarea socie
tăți’: noastre de azi. Privindu-i, 
ai imaginea hărțiâ Rom; 
cialiste 
marile 
sute și sute de 
de pe întreg 
muncesc cu abnegaț 
înflorirea României

Fanfara face o su 
Deodată, dm toate 
pieței, grupuri de 
teri ai cravateiot 
dreaptă spre tribuna 
In acordurile fanfa 
versurile 
mim din 
oferă cu 
fierbinte 
dc flori 
partid și 
țumesc și

ța fe- 
care este 
cuceririle

frumoasele 
detaș u.en- 
lir.ei - ”,;ui

iniei so- 
pe care sint inseiîse 
șantiere, acolo unde 

mii de tineri 
Lisai țării 
ț’e pentru 
socialiste.

.urtă pauza, 
colțurile 

cujj.i, uurtă- 
rușii. se în- 

cer. trală.
i. ei recită 

imnțllui lor _Mulțu- 
inimă partidului" și 
dragoste, in semn de 
recunoștință, ba bete 

conducătorilor de 
de stat, --.-.re le mul- 
ii îmbrățișează.

v:u, o m 
faldui de 

uprup.c de 
și zt.! de 

a
P.C.KT. 

alazul 
.rtidul, 

tovarășului 
v v . a, . ie ue.m'lalți c . ..ucâ- 

i ai partidului și stalului. 
Este o expresie vibranta iS dra
gostei și încrederii in Partidul 
Comunist Român, în conducă
torul încercat al par'.duluj și 
statului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ’mității 
de monolit dintre partid și po
por. Rinduri, rînduri. trec mun
citori, ingineri, tehnicieni, eco
nomiști 
deri ale 
deni, se 
douăzeci 
temei !'. 
unit, sub 
„De partid condus popi rul își 
clădește viitorul 1".

Privind coloane deslușești în 
gesturi, pe fețele oamenilor, 
bucuria generată de i.ibinzîle 
în muncă, de \ iața noastră 
r.uiiâ, optimismul și încrede; eu 
i.î viitorul patriei sacua’isle. 
Mulțimea entuziastă își mani
festă prin viu grai și pi .n lo
zincile pe care le poariă, hotă- 
rîrca furmă dc urma n.du.n- 
r.u] secretarului genei, 
partidului, de a munci 
fel incit c.ipil .la patriei 
cupe prim Ui 
pen 
Congresului al X-iea 
ceasta întrecere să c
iur.u noastră socialistă

In fresca multicoloră și 
pidaniă a coloanelor de 
mor.s’ranți, vedem 
care ileguricu. panouri sugesti
ve — grafice elocvente, sinte
ze vii aie conștiinței, efortari- 
.■ r pe care 820 000 de oameni 
ui muncii din Capitală, milioa
ne de cetățeni ai țări; le depun 
neîncetat pentru a consolida, 
pentru a ridica mai sus edifi
ciul minunat al societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Recitind cîteva din multitudi
nea cifrelor de bilanț, remar
căm cu satisfacție că în cinstea 
marii sărbători de la 23 Au
gust, colectivele întreprinderi
lor bucureștene. sporindu-și e- 
forturile. folosind mai deplin 
potențialul tehnic și uman. r.u 
obținut noi rezultate in reali- 
•-.rea angajamentelor privind 
depășirea planului pe acest an. 
Astfel, pe ansamblul ecunom.ei 
orașului a fost dată peste plan 
o producție marfa in valoare 
dc 1,1 miliarde lei, depășin- 
du-se angajamentul anual. De 
asemenea, printr-o mai bună 
organizare a producției și a 
muncii, productivitatea realiza
tă peste plan depășește în in
dustrie cu 1 la sută angaja
mentul anual. Din multitudinea 
graiuclor și panourilor, a rea
lizărilor ce le oglindesc, se con
turează acea forță de primă în
semnătate a Bucureștului in
dustrial, care a realizat anul 
trecut o producție de aproape 
3 ori mai mare decit produc
ția României din 1938. Aici, in 
Capitala patriei, prin contribu
ția celor care astăzi an schim
bat salopeta cu ha: 
bătoare? se realizează 
sută din producția 
a țării, 
ția de 
din cea 
tă din ] 
de pielărie 
la sută din valoarea producției 
textile.

Alte grafice și panouri înfă
țișează principalele prevederi 
ale actualului plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale. Glasul lapidar al cifre-

lori

ingineri, tehnicien
i din marile intreprin- 

orașului. De pretutin- 
scandează : ..August 

și trei a pus țării nou 
..Toi poporu-i strîns 
stindarul tău partid!",

ni al 
în așa 
să o- 

!■;<• in ir, trecerea 
a îndeplinirea holmîiilor 

i din a- 
na-^e

tre- 
de- 

îngenioa-,e

chim- 
a de săr-

17.6 la 
industrială 

26 la sută dm produc- 
m-așini, 21 la sută 
chimică, 26 la su- 
producția industriei 

și încălțăminte, 28

lor prinde parcă viața sub 
impulsul urărilor pe care mun
citorii, inginerii, tehnicienii, 
le scandează necontenit: „Cin
cinalul zi de zi, noi £’ vom în
deplini 1". Ele exprimă adevă
rul incontestabil că marile în
făptuiri alt poporului român 
sînt indisolubil legate de pro
movarea consecventă a politi
cii partidului nostru de indus
trializare. politică vitală care 
s-:i dovedit a fi factorul hotă
rî t r al întăriri; independenței 
naționale, al dezvol’ării susți
nute a tuturor ramurilor econo
miei. al ridicării 5ociul-cii!tu- 
rale a țării și asigurării acce
sului tot'mai larg al populați
ei la cuceririle civilizației mo
derne.

In rînduri strînse, pășesc re
prezentanții muncitorilor de ia 
U..mele ,,23 August", colectiv 
care se află in rindul frunta
șilor întrecerii. Cu nețărmurită 
mindrie, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii, economiștii acestei 
mari întreprinderi, care poartă 
cu cinste numele zilei memo
rabile de August, raportează re- 
zulto’e superioare dobîr.dite -'e 
e: -a urmare a aplicării pre- 
ți.- ,selor indicații ?i recoman
dări primite in atitea și a’-itea 
ocazii din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Contintind 
dmiugul cu secretarul general 
a! partidului ei expi ;mă acum, 
la marca demonstrație, cele 
mai alde mulțumiri și profun
da recunoștință pentru rezulta
tele ce le-au obținut, urmînd 
. este prețioase îndrumări.

Trec prin fața tribunelor alți 
reprezentanți ai industriei 
bucureștene — munc.tori. ingi
neri, tehnicieni ai întreprinde
rilor fruntașe în întrecerea so
cialistă : «Vulcan**, Uzina de 
mușini grele ..I. .romet", F. liri
ca de cabluri și material elec- 
troizolant, ..Danubiana". .Gri- 
vița roșie", colectivele de mun
că de pe platforma industrială 
Pipera.
• La marea demonstrație este 
prezent și un 
de frunte al clasei i 
re — constructorii — 
înalță mari obiect:ve 
ale. social-culturale si 
clădiri care schimbă 
rea orașelor și satelor pAtriei.

In coloanele nesfîrșite ale 
cetățenilor Lup. teici defilează, 
alături de munci', ri, aceiași 
entuziasm, oameni de cuiturâ 
și știință, cure prin activitatea 
lor creatoare îmbogățesc viața 
spirituală a poporului, elevi și 
studenți — cărora partidul ie-a 
creat minunate .-ondiții pentru 
învățătură și muncă.

Refleclînd ca intr-o oglindă 
realitățile de astăzi ale țării, 
viața și preocupările construc
tori!.: socialismului. murea
de:n mstruțic uin Capitală a fost 
o mărturie emoționantă a ade
ziunii depline a tuturor comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
mu., ii față de rc.-cnic.c măsuri 
privind îmbunătățirea 
-ți: iueologiei 
tive de masă.

In coloana 
vedem o mare machetă ic 
prezintă coperta broșurii 
cuprinde in paginile sa e 
nerea tovarășului 
Ceaușescu la cunsfătiiirea 
lucru a activului de 
domeniu! ideologiei 
tivilățji poii’dce și 
ducative. Pe același 
înscris cu litere roșii 
din aceste documente : „îmbu
nătățirea activității politico-edu
cative trebuie să ducă ia inten
sificarea participării comuniști
lor, a tuturor oamenilor mun
cii, a întregului partid si popor 
la făurirea s vietății socialiste 
multilateral dezvoltate'*.

ai ț de'-a.șamcnt 
murcitp?.- 

- cei cmc 
industri- 

i locuințe, 
îr.fățișa-

activilâ
și politico-educa-

demonstranților 
re- 

care 
expu- 

Xiculae 
de 

partid din 
si al ac- 
cu'.tural-e- 

panou cs'.e 
un citat

De altfel, asemenea mache
te au fost pui -.le m muițin.e 
in tot limpu, Gumuiistrarii i, cu 
un omagiu ueioinie ad.is parti
dului, conducerii sate.

O trăsătura uuiu.iiuutâ a de
monstrației a rost reunrmar.ea 
și cu acest prilej a spiritului 
înlernațiunal.'i de care este a- 
nimat întregul nostru 
rod ai politicii 
mu-rxist-ieniniste 
Comunist Roman, 
activ al mișcării 
muncitorești internaționale, 
f roi: iu 1 u. un li i ntpcr iul ist. 
supra coloanelor se pot cili ;.e 
marj pancarte cuvinte de suim 
adresate tuturor țarilor socia
liste din Europa, Asia, Ameri
ca Latină, partidelor comuniste 
și muncitorești, forțelor demo
cratice și antiimperialislu din 
întreaga lume.

Ilustrare vie a sprijinuiu: și 
adeziunii depline față de po
litica externă activă, consec
vent marxist-leninistă, promo
vată de partidul și statui nos
tru, alte chemări dau glas do
rinței poporului nostru de pace 
și înțelegere internațională, 
hotăi’irii sale de a-.și aduce pe 
mai departe, contribuția la in
staurarea unui climat de des
tindere, colaborare și încredere 
intre popoare.

Poiihcu mternuți analistă a 
partidului și statului se bucură 
de o înaltă apreciere, fapt i- 
lustrat în această zi și de pre
zența in tribune a numeroși 
oaspeți străini, care au ținut 
să ia parte la marea sărbătoa
re națională a poporului român.

Demonstrația celor 159 000 de 
oameni ai muncii dm Capita
lă <e încheie cu tradiționala 
paradă a sportivilor, l-i o ade
vărată revărsa.e de forță, sănă
tate Și voioșie. Sportivii ală
turi de toți oamen’i " muncii, 
mulțumesc partidului și statu
lui pentru minunatele condiții 
ce le sînt create, raportează 
victoriile obținute. Printre cei 
care "rec prin fața tribunelor 
sint, ca de obicei, numeroși 
campioni olimpici, mondiali și 
continentali, sportivi 'are au 
cucerit victorii de răsunet în 
muri confruntări pe 
mondiale.

Parada 
să de un 
îmbrăcat i 
drează stemele Republicii So
cialiste România și Partidului 
Comunist Român. Le urmează 
tineri și tinere care înscriu ci 
trupurile lor in mijlocul pieții 
data istorică „23 August". Alții 
formează inițialele 
noastre socialiste, și 
Oprindu-se în fala 
grupuri de sportivi 
frumoase exerciții de 
că. Defilează reprezentanții clu
burilor bucureștene. Ei prezin
tă demonstrații din diferite dis
cipline sportive. Sugestive ca
re alegorice ilustrează reali
zările sportului de performan
tă. din țara noastră, ampla 
mișcare sportivă de masă. Asis
tenta îi aplaudă îndelung.

Marea și entuziasta demon
strație a oamenilor muncii a 
luat sfîrșit. întreaga asistență 
intonează „Internaționala*1, im
nul de luptă al clasei munci
toare.

popor, 
cmiseuvvn le, 

a i-arîidului 
detașament 

coama iste și 
al 

Deu-

sportivilor e 
grup de băieți 

în alb.

★

arenele

des.In
și fete, 

care înca-

Republicii 
partidului, 
tribunelor, 

prezintă 
gim nasti-

Demonstrația oamenilor mun
cii din 
orașe ale tării, a fost t 
să de posturile de 
levîziune.

Capitnlă, ca și din îlte 
nsmi- 

radio și te-

de :
IO NES CU

CIOBANU

Reportaj realizat
Mircea 

Ni co lac
Gheorghe BRăTESCU

Nicolae DĂSCĂLESCU

FOTBAL

Rezultatele
din prima

etapă
E

Duminică, in p. ... s el pă a 
campionatului cut. i .'oibal, 
campioana țării Dinamo Bucu
re'.:, juci.'.d in deplasare, a 
invi.ns cu se. . ui du 3—1 —I)
pe C.I'.R. U!uj prin punctele 
marcate de Lucusuu (11 ni) și 
Doru Popescu (2). ,Ș>o > a înscris 
pentru gazde. La Iași, Univer- 
eitaîea Cluj a terminat la ega
litate 3—3 1—0) cu Politehnica. 
L’c rensarer.'. că studenții ieșeni 
au egalat in minutul (fO prin 
RcmiJă. In Capitală, pe slodi- 
or.ui Republicii, Steaua nu a 
putut învinge pe Univers!!, lea 
Craiova, joeu! încheindu-se 
■u.-. rezuliat de e;x.:i‘.ale: 
(&—f'. Gazdele au deschis

Itul 48 prin Ă
lat în

cel dintîi
robot al

Văii Jiului
locuitorii au pri
ește semnificativ 
fapt: la fiecare 
(pînă acum

sec.; .-.rafia și sonoriza 
im Gco Bucur, araja-mult

o restructura! e cali- 
substanțialâ. conse- 

a unor modificări ce
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La Lonea acțiunile < ulturale 
au cunoscut, de mai 
timp, 
tativă 
cință
s-au produs in evaluarea ca
pacității .și posibilităților ar
tiștilor amatori din locali
tate. Rînd pe rînd, activita
tea clubului s-a îmbogățit 
prin înființarea une- echipe 
do dansuri, formațiile de 
muzică populară și ușoară, 
împreună cu soliștii și-au 
lărgit repertoriul culegînd 
aprecieri din partea celor 
care urmăresc frecventele 
serbări câmpenești. Înființa
rea unui cerc de artă plas
tică a fost o inițiativă care 
facilitează progresul tine
rilor care dovedesc talent. O 
evidentă curbă evolutivă se 
desprinde din activitatea for
mației de teatru ai cărei 
componenti își descoperă cu 
fiecare repetiție, si cu fie
care piesă, noi si noi posi
bilități interpretative. In 
aceste condiții, curam! de a 
abo>-da lucrări dramatice mai 
comn’exe este justificat. Cu 
puține zile în urmă forma
ția de teatru a clubului a 
prezentat premiem spectaco
lului cu comedia ..Băiat bun. 
dar... ou lipsuri*1 de Nicuță 
Tănaso. Interpreți! (Ștefan 
Zgrincea, loan Aprofirii. P'i- 
iu Ivanovici. Toan Cazacu, 
Dumitru Tașcău etc..

gia, 
rea 
mente muzicale — prof. Gh. 
Popa) sint tineri care, după 
orele de muncă lu exploa
tarea minieră sau alte între
prinderi, își desăvîrșesc re
gistrul talentului lor. Despre 
felul cum 
mit piesa 
următorul 
spectacol 
fost susținute patru) in sal 
se aflau peste 240 de ot 
meni care participau c 
întreaga ființă lu intriga de 
pe scenă.

— Cu acest spectacol vom 
face și un turneu prin Va
lea Jiului — ne spunea Gco 
Bucur, animatorul teatrului 
de amatori din Lonea. Suc
cesul pe care l-am avut la 
sediu cred că va fi reeditat 
și la celelalte cluburi, co
media fiind actuală și bine 
interpretată.

In întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a 27-a aniver
sare a eliberării patriei noas
tre oamenii muncii au obținut 
strălucite succese în edifi
carea socialismului. Crea
ția actorilor amatori din 
Lonea a fost închinată zilei 
de 23 August, ca un omagiu 
pentru posibilitățile multi
ple de realizare a persona
lității ce ’e 
epoca noastră.

...din frământări creatoare 
și tenacitate, din răbdare și 
năzuință fierbinte, din nopți 
de insomnie și clipe de en
tuziasm, din neliniște și zbor 
al minții cutezător înălțat, 
din flacăra cărților și a unui 
suflet generos. Din materiale 
pi-ocurate cu mare greutate 

unul, miine altul, poi- 
niciunul...
plexiglas, din tranzis- 
rezistențe, 
și relee,

— azi 
mii ne 
tal și 
tori, 
diode 
alții își petrec zilele de va- 
eanță în excursii, la munte. 

,.!a mare, inginerul doctorand 
loan Miriță, asistent univer
sitar al I.M.P., făurește un 
robot de

(îmi
serios 
greși

CUt-iv... li 
înalt cît 
bal.

...O cameră de la căminul 
3 studențesc s-a transformat 
intr-un atelier de proiectare 
și de execuție a întiiului ro
bot de prin partea locului. 
A început un colocviu cu vi
itorul, de rezonanță cosmi

din me-

capacități 
în timp ce

testare a student i- 
garantează că va 
la rost pe cci care 
de trei ori conse

nting de milă), 
■o poartă dc fot-

LUNI 23 AUGUST

Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Matineu 
pentru copii. ..Viers și 
joc de bucurie" — spec
tacol prezentat dc an
samblul folcloric a! Ca
sei pionierilor din Ti
mișoara. Film de dese
ne animate.
Viața salului.
Mari compozitori, mari 
interpreți.
De strajă patriei, 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii 
de dupâ-amiază. Sport. 
Din sumar: Tenis : Ilie 
Năstase — Clark Graeb- 
ner (aspecte din finala 
turneului de la Hamp
ton).
Vara copiilor — album 
de vacanță.
Film artistic: „Stan și 
Bran“.
Vetre folclorice, 
dia vîlceană".
Reportaj TV : 
argintii.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de 
„Românie, țara 
glorii, țara mea
— spectacol 
zi cal.
Spectacol de 
Telejurna'ut

16700U 
kilograme

Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Film ar
tistic pentru copii : „Ba
ladă pentru Măriuca" — 
producție a studiourilor 
„București1*.
Cintece și jocuri popu
lare de pe întreg cuprin
sul țării. Emisiune mu- 
zieal-coregrafică.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschid, rea emisiunii 
de după-amiază. Maga
zin sportiv : Fotbal ; a- 
(asă și în depla are; 
Pregătiri olimpice 
tru Miinchen 1972; 
rielăți sportive.

V-en- 
Va-

Antrenați in întrecerea e s-a 
desfășurat in cinstea aniversă
rii eliberării patriei iubite, ti
nerii din Valea Jiului au partici
pat cu entuziasm la diferite acți
uni de muncă patriotică. In urma 
acțiunilor întreprinse de orga
nizațiile U.T.C. de la prepara
ta din Coroești, minele Lu- 
peni, Vulcan. Uricani și Bărbă- 
teni, de la depoul C.F.R., Fa
brica de pline, Șantierul 1 con
strucții, Fabrica de lapte și 
altele. în numai 10 zile, s-au 
colectat 167 000 kilograme fier 
vechi. Se preconizează ca pînă 
la sfirșitul lunii august să se mai 
colecteze ce] puțin 200 000 ki
lograme de fier vechi.

Petrila :
O vedere din cofetărie spre 

complexul comercial.

(Urmare din pag. I)

producției marfă vîndută și în
casată in proporție de 102 la 
sută; au fost realizate econo
mii la prețul dc cost de 9,5 
milioane lei, iar beneficiile pes
te pian se cifrează la '-urna de 
8,1 milioane Iei.

Acest tablou a| înfăptuirilor 
se întregește cu realizarea a 
83 583 tone cărbune net peste 
plan.

Rezultate bune in activitatea 
economică au obținui țoale co
lectivele de muncitori, ingineri, 
tehnicieni de la exploatările 
miniere aparținătoare C.C.P., dc 
la U.U.M.P., preparații, intre-
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turnâtorie 
doi a vi nd

oc. men i- 
șase co

in așa 
munca, 

pe care

Tăm iș, de la secția 
a U.U.M.P., ultimii 
iile patru capii pentru care vor 
bec -licia de o majorare substan- 
ți Jă a veniturilor familiare.

— Mi-a produs o mare bu- 
i.urie Jiotării-ea privind majora
re . alocației pentru copii. S-a 
. oat o aouă măsură ce reflectă 
grij i partidului pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al 
lor muncii. Sini tată a 
pii. voi ști să-i cresc 
ie; incit să prețuiască 
să fie demni de grija
partidul nostru le-o po; ,-tă — 
ne-a declarat șeful de brigadă 
?.■ . :e Tudor de la E. M. Lu

...Sint mărturii emoționante, 
coavinge.-i profunde care ii fac 
pe oamenii tnun.ii să participe 
cu toată ființa lor la aniver
sarea memorabilului eveniment 
al Eliberării. Aceștia văd în 
partid și în consecvența politi
cii sale chezășia principală a 
înaihiârii cu succes pe calea 
socialismului și a cOTDunismu- 
lui.

Intre politica internă 
externă a jjai Udului 
nulul nostru există 
deplin, o unitate

resortul care i
iile umam
aie Vă: J.ului, pe tre.iec-

și cea 
și guver- 
un acord 
dialectică, 

declanșează 
ale 1 creții

18.15 Toate pînzele sus !
Emisiune 
nieri.

pentru pio-

19.80 Renorlaj 
energiei.

TV — Orele

19.15 1 om de seri.
19,30 Telejurnalul de seară
2’1.10 .. Rochia de bal“ — o-

peretă de A. Giroveanu. 
Adaptare TV de Florica 
Glmorghescu și Marianii 
Bariu.
I'i'm artistic : ..Roman 
prin corespondență** 
(partea I) — o produc
ție a studiourilor sovie
tice Premieră pe țară. 
Spre soare — recital de 
muzică 
nească
Doinei Badea
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL 1 : 6,00 Buletin 
ș’.iri: 6,05 Concertul iimi- 

ții: 7,00 Radiojurnal: 7.45 A- 
npremieră cotidiană^ 8.00 De 

munte la
lu lui; 10,00

tu! 82 da: ri’â ui Ok-lcrr.? ro. se'e consiruc
A. i re„.n- ate : Crîșul lății.
Jiul Pei- _ ; -
Roșu Bre /-Petrolul Pi . iești Jiului, ne nu
3—0 (2—0) Sport Club Br ău- țară vestită îr
F.C. Argeș Pitești 4—1 (3- 9; o contribuție
A.S.A. Tg. Mureș-Farul Con- '■ n
st. ța 0—0. munuitoreș'.’

\ alea 
ndrim că avem o 
. lume, care aduce 
eficientă la cauza 
—li <. muniste -și

OI -C, â3er.

întărirea >eziunii frontului an- 
tiimperialist. Vizita delegației 
partidului nostru, în frunte cu 
iubitul nostru cr< :ducător, iov. - 
rășul Nicolae Cu îușescu, în ță
rile socialiste din Asia, ne măr
turisește .-■fu; de brigadă Ma
rin Ciu'.'n- de la mina Lonea, 
o c nsidcr-'in -c i mai grăi! ■are 
expresie a clarvi lunii pol tieii 

lidului.
Sub ru iele .'enc-roa.-c ale 
■elui de aițgust, demonstra-? 

ția oamenilor muncii din V ilea 
Jiului continuă. Se aud acordu
rile cântecelor noastre popu
lare. Par*?:, pcitra a dovedi că 
din amic. f?ra unei veritabile 
s;■.•a*.-... . t lipsi dnte'-ul

și jocul, de tribună se apropie 
artiștii amatori, înt'mpinați cu 
aplauze, zimbete și flori.

Un spectacol de grație, far
mec și echilibru oferă coloana 
sportivilor din municipiu. E 
semnalul care 
rea de sfîrșit a 
oamenilor muncii 
Jiului cu prilejul 
27-a aniversări a 
Auiust.

municipiu. 
anunță apropie- 

deinon-Tr.ției 
din Valea 
celei de-a 

zilei dc 23

...In văzduhul limpede se imi- 
ac-ordurile

eătoare ale 
tuturor celor 
tcrnaționala.
virile îndreptate către zâ 
itorului, încrezători în victoria 
desâvîrșirii conslri ‘ici socialis
te in patria noastră drn.-'.ă. sub 
coc iu crea inter' Pă și r elită în 
foca! luptelor revoluționare a 
Par ițiului Comunist. Român

și cuvintele miș
un ui imn sc imp 
ce muncesc : In- 

C-u toții au pri- 
le vi-

H.i j .-curat de Traian MULLER și Tiberiu SPĂTARI?

prinderile de construcții indus
triale și social-culturale. indus
tria locală, comerțul, coopera
ția. transporturile, unitatea de 
exploatare a lemnului, al(e u- 
nități și instituții 
piui nostru.

Evidențiem cu 
activitatea rodnică, 
(elegere față de 
majore tor mu laie 
rea i; 
exemplele de înaltă 
triolică de care au 
cadrele noastre de 
dicaț și I .T.C., 
proceselor de producție, cadrele 
didactice, personalul medico-sa- 
nitar, toți activiștii și lucrăto
rii din domeniul muncii știin
țifice, artei și culturii.

Pentru 
realizarea 
partidului 
îngăduiți 
pe toți cei ce 
lea Jiului 
tului municipal dc partid și al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal si să 
vă doresc dv. și familiilor dv. 
sănătate, fericire și mult spor 
in munca nobilă ce o desfă- 
ști-ați pentru înflorirea scumpei 
noastre pairii. Republica Socia
li' lă România

In continuare, vorbitorul a 
relevat că. drept urmare a creș
terii continue a puterii econo
mice □ patriei, 
superioare a resurselor 
i ii be și spirituale ale țării, s-au 
obținut însemnate succese 
ri-’îcarea nivelului de viață al 
poporului — obiectiv suprem al 
politicii parii'ului nostru. Ca 
urinare a încheierii acțiunii de 
majorare a salariilor tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii la sfirșitul anului 1970 ve
niturile salariaților au crescut 
cu peste 12 miliarde lei. De a-x 
semenea, ca urmare a majorării 
alocației do stat pentru copii 
și îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia, numărul 
copiilor ce vor beneficia de a- 
locație va crește cu circa 470 
de mii. fondurile destinate a- 
locațici pentru copii pe întrea
ga perioadă 
vor totaliza 
lei.

După cum 
mai in Valea Jiului in anii 
cialismului s-au construit 
fondurile statului aproape 2-> 000 
apartamente, iar peste 3 50(i de 
cetățeni și-au construit locuințe 
proprietate personală. Pentru a- 
sigurarea sănătăți oaia :Mor 
muncii și prevenirea bolilor

din munici-

acest prilej 
profunda in- 
imperativelc 
de conducc- 

istră de partid și de stat, 
dăruire pa- 
dat dovadă 
partid, sin- 
conducătorii

succesele obținute în 
!K»li1icii științifice a 
nostru, vă rog să-mi 

să vă felicit pe dv., 
muncesc în Va

in numele Comite-

a valorificării 
matc-

în

a anilor 1971—1975
peste 31 miliarde

este cunoscut. 11U-

din

medicale 
ridică la 
anul 1970 
din acest

pentru acest an
44 milioane lei. 
și primul semes- 
an un număr in- 

ai muncii

27 
la eli
ni u ia
și r<>- 
arena 
S'.icia-

I

mare; 9,00 Ora 
RadiomagazinuJ 

■ meii.a-: 10,20 Parada soliștilor 
c muzică ușoară; 11,00 Bu- 
v.in de știri: 11.05 Intîlnire cu 
lelodi» populară și interpretul 
■referat: 12 00 De toate pentru
oți: 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Cîntă Dorina Drăgh'-i si 
V ~ -----
distrări de muzică 
14.00 Unda veselă: 14.30 
•r sportiva șlagărelor: 15,00 

unb’u; i f'O -'orice: 15,30 P: 
-.mic muzical: 16.30 Gala 
rilor interpreți dc operă;

' 1 putere

i Sto’enescu: 13.30 Noi înre- 
nopulură;

Re-
An- 

’ mo
rn a- 

17.00 
•elin le știri: 17.05 Tinerețea 

ie «imbol; 17.35 Re- 
mrelor: 18,30 Gînduri 

niiversare...; 18,35 Ansam- 
folc'orice: 19,00 Radiojur- 
19 15 Meridiane melodii; 
Tableta de seară: 20.05 

cînteculm: 22,00 Radio- 
22.10 Panoramic

ta o 
' duri 
nai: 
20.00
rnradt
' irnal: 22.10 Panoramic spor- 
: • 22 30 Muzică de dans; 22.50 
Moment porii:: 23,00 Muzică 
de dans (continuare); 24.00 Bu- 
’etin do știri: 0.03—6.00 Estrada 
nocturnă.

profesionale au fost alocate su
me importante. In municipiul 
nostru fondurile alocate asisten
ței 
se 
In 
tru
semnat de oameni 
din municipiul Petroșani și-au 
petrecut concediile de odihnă 
in diferite stațiuni balneo-cli- 
matrrîce Numai în acest an. 
in municimv! uostru, s-au des 
făcut populației mărfuri cu 
peste iu milioane lei mai mult 
decit prevederile- planului.

Referindu-se la politica exter
nă a partidului și stalului, vor
bitorul a accentuai că schim
bările radicale care s-au pro
dus în structura societății ro
mânești in perioada celor 
de ani ce s-au scurs de 
berare. au determinai o 
ție profundă a situației 
Itilui țării noastre pe 
internațională. Re”ublica
listă România este un stat su
veran și independent, liber să-și 
hotărască singur soarta în ra
port cu comandamentele fun
damentale ale națiunii noastrt 
socialiste, cu interesele gene
rale ale păci' s: progresului

Avem in față, a spus mai 
departe vorl iuirul. un va?t pro 
gram do acii’ita'e menit să 
servească, asa cum suplinii t.> 
varăsul Nicolae Ueauș-escu, ren 
lizăriî cehii mai uman și mai 
democratic scor, din lume — 
făurirea societății comunice 
înfăptuirea acestui program 
perfecționarea necontenită a a< 
(ivității ideologice, politice si 
cult ural-educative. dezvoltarea
pe multiple planuri a orizon
tului spiritual al tuturor ce
tățenilor țării, ne vor apropia 
cu pași și mai repezi (le co
munism — țelul care sinteti
zează aspirațiile cele mai <le 
preț ale poporului nostru, ale 
întregii omeniri.

Spre acest țol tindem astăzi 
cînd aniversăm 27 de ani de 
la eliberarea țării. împreună cu 
întregul nostru popor, comu
niștii. toți oamenii muncii din 
Valea Jiului ne consarrăm toate 
eforturile muncind cu spirit de 
abnegație și dăruire patriotică 
pentru îndeplinirea istoricelor 
hofăriri ale Congresului al X- 
lea. punînd în centrul activi
tății economice și politico-c-du- 
cative p.rfe (ionarca nimicii 
noastre pentru ca mărețele *ar- 
cini trasate de partid să fie în
deplinite cu succes, spre binele 
și ; eritatea întregii noastre 
națiuni.

I

I

»

I

I

I
I

PROGRAMUL 1 : 6,00 Buletin 
i muzical;
Avanpre- 
Uvorturi 
operete; 
8.30 La 

preferată; 
femeilor;

de știri; 6,05 Matineu 
7.00 Radiojurnal: 7.15 
mieră cotidiană: 8.00 
și scene vesele din
8.25 Moment poetic; 
microfon. melodia | 
9,00 Radiomagazinul
9.25 La microfon, melodia pre
ferată (continuare): 10.00 Din 
muzica popoarelor: 10.15 Caval-
ada ritmurilor: 11,00 B'detin 

de ști i: 11.05 Inti’nire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 12,00 De toate pentru 
toti: 13.00 Radiojurnal; 13.15 
Cîntă Corina Chirino. N'-o’ae 
Suciu, lordanka Ilristova și 
Antoine; 13.40 Po aripile rap
sodiei — cintece și jocuri popu
lare: 
14 30 
trală 
15.00 
diodîvertisment muzical;
Cartea mimn'atei noastre copi
lării 
nieri 
trârj 
goroș 
imaginară în timp: 18.00 Recital 
Mirela Frcni. Dan lordăchescu 
și Ion Buzea: 18.2'1 Gînduri la 
o aniversare: 18.25 Duete vocale 
și instrumen! 'e muzică u- 
roarâ: 19,00 R.admpirnal: 19,10 
Concert de muzică populară; 
20,00 Tableta dc seară: 2Ț05 
Zece melodii prefera*?; 20.40 
Romanțe, cînteee d? petrecere 
= ; melodii do virtu 21.30
Muzică ușoară: 21 45 Recitcl 
de vioară Mibci CenMantin^'cu; 
22.09 Radiohiranl: 2?,?0 Tan-

.,... celebre: 22,40
Ci D-?i.i> ' C'?ns‘an!inescii« 
2'2.55 Mom'n: mcclie: 23.00 VA 

■> la f’-'.O» Buletin
știri; 0,03--5,0» Estrâda

14.00 Cine știe cîș'.igă; 
O nouă versiune orches- 
a valsm-i’or lui Chopin; 

Buletin de .știri: 15,05 Ra-
16,00

— emisiune pentru pio- 
și școlari: 17.00 Inregis- 
cu Marin Tunase și Gri- 
Dinicu; 17.3'1 Călătorie

de 
nocturnă.
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Manifestări cu prilejul 
zilei de 23 August

FRAGA 22. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Prisă- 
oaru, transmite: Cu prilejul
zilei de 23 August, la invitația 
Ministerului Apărării Naționale
a R. S. Cehoslovace. atașatul 
militar al României la Praga, 
colonel Petru Roiarîu și secre
tarul ambasadei. Alexandru 
Ghiță, au făcut o vizită unei 
unități de srăniceri din locali
tatea Susice.

La adunarea militarilor, or
ganizată cu acest prilej, atașa
tul militar român a prezentat 
aspecte ale trecutului de luptă 
al poporului român, succesele 
sale obținute sub conducerea 
Partidului Comunist Român in 
edificarea societății socialiste 
pe pămintul României.

A fost prezentat un film do
cumentar cu aspecte din acti
vitatea de perfecționare a pre
gătirii de luptă a forțelor ar
mato ale României.

In timpul vizitei, intre oaspe
ții români și militari cehoslo
vaci au avut loc discuții cor
diale prietenești.

HAVANA 22. — Corespon
dentul Agerpres. Victor Sta- 
mate. transmite > La Havana a 
avut Ioc o adunare festivă în
chinată celei de-a 27-a aniver
sări a eliberării României de 
sub jugul fascist. La adunare, 
care a fost organizată sub aus- 
piciile Institutului cubanez pen
tru prietenie între popoare 
(I.C.A.P.), au participat Fabio 
Grobart membru al Comitetu
lui Central al P. C. din Cuba.

Conferința 
organizată de

PARIS 22. — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite ■

La Paris a avut loc o confe
rință de presă organizată de 
Partidul Comunist Francez în 
legătură cu hotărîrea guvernu
lui francez de a-1 expulza din 
țară pe Santiago Carrillo, se
cretar general a1, Partidului Co
munist din Spania.

La conferința de presă, pre
zidată de Francois Bilious, au 
luat parte Claude Fuzier,'secre
tar al Partidului Socialist. Rene 
Duhamel, secretar al C.G.T.. 
membru a! Biroului confederal. 
Pierre Herold, secretar general 
aț Ligii drepturilor omului, 
precum și alte personalități, nu
meroși ziariști francezi și străini.

Inserînd în paginile sale con
ferința de presă, „L’Humanite" 
relatează că Guy de Colone, de
putat, a relevat că guvernul 
francez a aplicat un decret 
vechi de 21 de ani. decizia de 
expulzare fiind adoptată după 
cuvintarea rostită de Santiago 
Carrillo la adunarea oare a a- 
vut Ioc la Montreuille, adunare 
în care s-a exprimat solidari
tatea clasei muncitoare cu de
mocrații spanioli în lupta lor 
antifascistă.

Evocind tradițiile de solida
ritate internaționala care leagă 
clasa muncitoare din Franța și 
din Spania de-a lungul unor 
lupte comune împotriva fascis-

Adalberto Quintana, președin
tele I.C.A.P., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. ai diferitelor organizații de 
masă, oameni de artă și cultu-
ră, ziariști, numeroși oameni 
ai muncii din Havana.

Au participat, de asemenea. 
Petre Ionescu, ambasadorul 
României la Havana, alți șefi 
și membri ai misiunilor diplo
matice acreditați în Cuba.

Despre importanța zilei de 
23 August 1944 și despre succe
sele înregistrate de România în 
anii de după eliberare, în toa
te domeniile de activitate, au 
vorbit ambasadorul Petre Io
nescu și Adalberto Quintana.

In încheiere, a fost prezentat 
un program artistic.

★
LONDRA 22 (Agerpres). — 

In cadrul acțiunilor prilejuite 
de aniversarea zilei de 23 Au* 
gust. Asociația de prietenie 
Anglia—România a organizat 
la Londra o adunare festivă. 
Președintele Asociației, coman
dorul Edgar Young, a relevat, 
cu acest prilej, semnificația ac
tului de la 23 August in isto
ria poporului nostru, precum 
și succesele obținute de Româ
nia în perioada care s-a scurs 
de la eliberare.

După adunare, un grup de 
artiști din cadrul Asociației a 
prezentat un program artistic, 
în care au fost incluse cintece 
și dansuri românești.

La manifestare a fost prezent 
Vasile Pungan ambasadorul 
României in Marea Britanic.

de presă 
P.C. Francez

mului, Guy de Colone a subli
niat că decizia guvernului fran
cez lovește în sentimentele fran
cezilor.

După ce a anunțat că s-au 
înregistrat numeroase proteste 
venite din diverse cercuri și, 
mai ales din uzine, vorbitorul 
a spus : „Este imposibil să tă
cem în fața acestei amenințări. 
P.C.F. a protestat și a făcut 
mai multe demersuri. La 12 iu
lie, în numele grupului parla
mentar. George Gosnad, depu
tat de Val de Marne, s-a a- 
dresat primului ministru. Orga
nizațiile partidului au organi
zat și organizează, în continua
re, proteste. Vom continua a- 
ceastă acțiune11.

Conferința de presă, a în
cheiat Guy de Colone, are drept 
scop să continue avertizarea o- 
piniei publice pentru ca exi- 
lații politic’ să nu fie supuși 
la presiuni și măsuri asemă
nătoare celor care îl lovesc pe 
Santiago Carrillo, pentru ca de
cretul de expulzare împotriva 
lui Santiago Carrillo să fie a- 
nulat. iar ei să beneficieze de 
un permis ședere în Franța, 
de lungă durată.

In continuare, au răspuns la 
întrebările puse de ziariști 
Francois Bilious și Leon Feix. 
deputat.

In încheiere, s-a dat citire 
unor mesaje și telegrame de 
solidaritate, sosite din Franța 
și 'din Spania.

Evoluția evenimentelor 
din Bolivia

0 RAPORTUL DE FORȚE S-A SCHIMBAT BRUSC ÎN FAVOAREA REBELILOR
@ CONSTITUIREA UNEI JUNTE MILITARE

LA PAZ 22 (Agerpres). — 
Raportul de forțe 6-a schimbat 
brusc în Bolivia, o dată cu tre
cerea garnizoanei din La Paz, 
pînă atunci fidelă guvernului 
președintelui Juan Jose Torres, 
de partea rebelilor de la Santa 
Cruz, acțiune urmată de coman
danții aviației militare.

Forțele guvernamentale con
trolau pînă în acel moment si
tuația în țară, orașul Oruro, 
important centru minier, fiind 
reocupat de către formațiuni 
înarmate ale muncitorilor, ..pre
ședintele11 Hugo Banzer, procla
mat de rebeli, arestat și trimis 
in capitală, iar centrele Santa 
Cruz și Cochabamba încercuite 
de grupuri muncitorești și ță
rănești înarmate.

Imediat după această răstur
nare de situație, generalul Tor
res a adresat populației capi
talei o proclamație chemînd-o 
să se înarmeze pentru a face 
față rebelilor. Centrala munci
torească, Adunarea Populară și 
alte organizații muncitorești și 
studențești au chemat imediat 
pe toți membrii lor în stradă, 
pentru a se înarma 'și a începe 
lupta. Grupuri de muncitori și 
studenți înarmate au atacat de
pozite ale armatei, distribuind 
peste 2 500 de puști și mitra
liere, iar circa 10 000 de per
soane s-au adunat, pe stadio
nul din capitală în așteptarea 
armelor. Concomitent, au fost 
înconjurate sediile comanda
mentului armatei de la Mira- 
flores. Ministerului Apărării și 
Academiei Militare, centre ale 
rebelilor, care, așa cum rela
tau telegramele de presă, nu 
ar fi .ripostat dacă în ajutorul 
lor nu ar fi venit trupe de 
elită. Rebelii au utilizat artile
ria, blindatele și aviația pentru 
a infringe rezistența populară 
în apărarea regimului genera
lului Torres. Timp de șapte ore, 
pe străzile La Paz-ului s-au 
desfășurat lupte violente. în ca
re regimentul „Colorado", care 
asigura garda prezidențială, 
muncitorii, studenții și țăranii 
slab înarmați au încercat să 
țină piept unităților din gar
nizoana Miraflores.

Spre sfîrșitul nopții de sîm- 
bătă spre duminică, președin
tele Torres, împreună cu cițiva 
membri ai guvernului, a pă- 
răsÂ. Palatul prezidențial, in 
timp ce acesta era înconjurat 
de o coloană de blindate a re
gimentului „Camiri11. El s-a în

dreptat spre o direcție necu
noscută.

Intr-un ultim mesaj adresat 
populației, genoram-1 Torres a 
cerut muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor să nu înceteze 
lupta, să se pregătească pen
tru a trece la lupta de guerilă 
împotriva rebelilor. El a pre
cizat că se retrage împreună 
cu regimentul „Colorado1* pen
tru a continua lupta.

După părăsirea Palatului pre
zidențial, pe străzile La Paz- 
ului au mai continuat un timp 
luptele. Știrile transmise de a- 
gențiile de presă menționează 
că situația se menține confuză.

Toate partidele de stingă și 
organizațiile muncitorești, țără
nești și sindicale, Adunarea 
Populară, Confederația muncito
rilor bolivieni, Federația uni
versitarilor, Federația țăranilor 
au adresat un apel membrilor 
lor să se pregătească pentru 
lupta de guerilă, pînă la înlă
turarea elementelor de dreapta 
din viața politică a țării.

Intre timp, postul de radio 
din Santa Cruz, controlat de 
Rebeli, a anunțat constituirea

unei junte militare compuse din 
generalul Jaime Florentino 
Mendieta și coloneii Hugo Ban
zer și Andres Selich. Potrivit 
postului de radio, Santa Cruz 
a fost declarată capitala pro
vizorie a Boliviei. Noua junta 
a decretat numirea a doi mi
niștri de stat în persoanele hr 
Mario Gutierrez, șeful grupării 
politice paramilitare de extre
mă dreaptă „Falanga Socialistă 
Boliviană", și Giro Humbolt, li
der interimar al partidului 
..Mișcarea naționalistă revoluțio
nară", condus de fostul pre
ședinte Victor Paz Estensso-o 
răsturnat de la putere în 1964, 
printr-o lovitură de stat și e- 
xilat în Peru. Junta a anun
țat, totodată, că a trecut la nu
mirea celorlalte oficialități, care 
urmează să constituie noul re
gim bolivian.

Potrivit agențiilor de presă, 
membrii juntei sînt relativ ne- 
cunoscuți în activitatea ■ politi
că boliviană. Unul dintre ei, 
colonelul Andres Selich, a con
dus în 1967 acțiunile desfășu
rate de armata boliviană împo
triva forțelor de guerilă.

Bobov Doi - o nouă stea
pe harta energetică a Bulgariei

Bobov Doi, numele unei co
mune din județul Kiustencil, 
a devenit de cîtva timp foarte 
cunoscut in întreaga Bulgarie. 
Aceasta deoarece în curînd pe 
harta energetică a țări: °1 va 
marca locul unei puternice 
rermocentrale cu o capacitate 
de 630 MW. Ea va fi situată 
alături de termocentrala Var
na11. de aceeași putere insta
lată, și de termocentrala ,Ma- 
rița Istok 2“ — de 600 MW, 
una dintre cele mai mari ca
pacități ale sistemului ener-
getic al Bulgariei.

De fapt, aici, la Bobov Doi,
va fi construit un mare corn
plex energetic s în afara ier-
mocentralei, se vor mai con
strui o mină cu o producție 
de 1,5 milioane tone cărbune 
pe an și un baraj care va a- 
dăposti circa 30 milioane me
tri cubi de apă (ambele pen
tru asigurarea necesităților 
termocentralei).

Este pentru prima oară cînd 
se cor.struiște în Bulgaria un 
obiectiv energetic de ' atît 
de mare capacitate proiectat 
integral la Institutul „Energo- 
proect" din Sofia. Dotarea ter

mocentralei va fi dintre cele 
mai moderne, la Bobov Doi 
montîndu-se și prima mașină 
de calcul electronic destinată 
conducerii proceselor termo- 
tehnice de exploatare.

De cîteva zile, constructo
rii complexului energetic au 
început lucrările de execuție 
și la cel de-al treilea obiec
tiv al marelui șantier: nodul 
hidrotehnic „Diakovo".

Printre barajele din Bulga
ria- care, în număr de 2 029, 
rețin în spatele lor aproape 
cinci miliarde metri cubi de 
apă, baraju] de la Bobov Doi. 
cu cele 30 milioane metri 
cubi ale Iul, nu se află prin
tre cele mai mari. (Barajele 
hidrocentralelor „Belmeken- 
Sestrimo" sau „Vîcea1* acumu
lează sute de milioane de 
metri cubi de apă. fiind două 
dintre cele mai mari obiective 
de acest gen din Bulgaria im
puse de necesitatea construi
rii unor puternice cascade fur
nizoare de energie electrică). 
$i totuși, barajul „Diakovo*1 
are o însemnătate deosebită 
în economia Bulgariei pentru 
că ei contribuie la construi
rea unei termocentrale a cărei

putere o plasează printre cele 
mai mari surse energetice ale 
țârii.

Termocentrala Bobov Doi’, 
ai cărei primi kW/h de ener
gie vor fi livrați economiei 
bulgare în anul 1974, se dis
tinge printre celelalte obiec
tive similare ale sistemului e- 
nergetic al țării nu numai 
pentru faptul că a fost inte
gral proiectată în Bulgaria, 
dar și pentru că ea va uti
liza, în scopul evitării poluă
rii aerului, un coș de fum de 
200 de metri, cel mai înalt 
construit pînă în prezent aici.

Cei pes’e 1 500 de construc
tori. care au terminat recent 
săpăturile la fundația clădirii 
principale a termocentralei, 
sînt conștienți că munca lor 
va contribui la creșterea pu
terii energetice a Bulgariei, 
care se va ridica în 1975, la 
finele actualului cincinal, la 
30—31 miliarde kWh. adică cu 
54 la sută mai mult decît a 
beneficiat economia Bulgariei 
în 1970.

C. AMARIȚEI
Corespondentul Agerpres 

la Sofia

TEL AVIY Israelul a pro
cedat la devalorizarea cu 20 la 
sută a monedei naționale — 
lira — și a fixat cursul ia 4,20 
lire pen’ru un dolar. Astfel, 
Israelui prima țară care
anunța deal irigarea monede: 
sale, in ■ ! măsurilor pre
zentate de z-eședintele S.U.A. 
în vederea ameliorării situației 
dolarului american.

SAIGON. Luptători ai Forțe 
lor Populare de Eliberare au 
scufundat in portul Cyinen din 
provincia Din'h Binh din Viet
namul de sud o navă militară 
americană cu un deplasament 
de 11000 tone. Nava era în
cărcată cu materiale strategico 
de război.

PEKIN. La invitația Asocia
ției chineze pentru prietenie cu 
țările străine, la Pekin a sosit 
o delegație de tineri din Fili- 
pine. anunță agenția China

BONN. Guvernul R. F. a Ger
maniei a aprobat proiectul de 
lege privind protecția mediului 
înconjurător. Legea prevede că 
persoanele vinovate de polua
rea apei și atmosferei sînt pa
și'.. . de pedepse cu închisoa-

■a 10 ani sau amenzi
nâ la 100 000 de mărci.

capitalisteeconomaco-sociate
VARROW

LENINGRAD. Cea de-a 17-a -expediție antarctică sovie
tica va fi cea mai mare expediție de acest tel trimisă de 
Uniunea Sovietică pentru explorarea Antarctidei. In pla
nurile ei sînt cuprinse diverse lucrări științifice si pregă
tirea amplasării a încă unei stațiuni științifice -oviefice 
permanente pe continentul sudic

Membrii expediției formate din 420 persoane vor fi 
aduși in Antarctica de patru nave oceanice care vor com
pleta. de asemenea, înzestrarea stațiunilor sovietice sud- 
polare cu noi avioane, elicoptere și mașini speciale pentru 
transport pe zăpadă

ORAȘUL DISPERĂRII
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Opt tineri rămași fără lucru 
de cîteva luni hoinăresc în ju
rul unui local din Yarrow. 
Intrebînd pe unul din ei ce 
crede despre viitor îmi răs
punse : „Care viitor ?' In a- 
propiere, la clubul tineretului, 
îan Frane, împreună cu prie
tenii, privește la televizor. Este 
șomer de trei luni și are o 
privire obosită. L-am Întrebat 
cu ce se ocupă o zi întreagă. 
„Hoinăresc pe străzi, merg la 
cinema cînd am bani”. Ian mai 
adaugă că a fost înrolat în ar
mată ; „Este singura ieșire 
pentru mine" — adaugă’ el.

In Yarrow există peste 
2 009 șomeri, bărbați și fe
mei. Pe un afiș în fața bi
roului de plasare stă scris: 
„Se caută sudori in Norvegia". 
De obicei, la încasarea aju-

u|
ircă oamenii se grăbesc să 
rmihe cu o deprindere fa- 
iliară. Unu] din ei. șomer de 
>: ani. r.e spune : „Se zice 

prea bătrân. Am 53 
•i sînt siguri că sînt

mii 
doi 
că sînt 
ani, iar ei 
un om terminat, inapt pentru 
muncă1*. .Aproape jumătate din 
șomerii din Yarrow și toată 
valea rîului Tyne sin* oameni 
peste 40 ani.

Problema demnității 
umane

Este drept că unii preferă 
ăias-că din ajutorul de șo- 
dar eu n-am întâlnit în 

asemenea oameni, 
nu vrea să cerșească 
spus unul din lucră- 
la șantierul naval ■ — 
oameni respectabili. 

:m să lucrăm. Vrem să fini 
fiți ca oameni'.. Peste 17 

la sută din bărba'ii- din Yar
row sînt nevoiți -.L trăiască 
aproape o jumătate de an doar 
din ajutorai pe care-1 primesc.

..Oare ați venit ca să po-

mei
Yarrow
„Nimeni
— mi-a 

. larii de
sîntem
V

negriți orașul nostru ? — a- 
ceasta a fost prima întrebare 
cu care ni s-au adresat Paddy 
Scallion, membru al consiliu
lui orășenesc, cînd am intrat 
în casa lui. Ne-a jignit în 
mod serios acest tînăr Priest
ley".

Consilierul municipal Scal
lion are 72 ani. El a partici
pat la renumitul „Marș spre 
Yarrow11 în 1936, cînd 200 de 
oameni au sosit aici de la Lon
dra pe jos. Pe atunci, trei 
sferturi din populația munci
toare din Yarrow nu avea de 
lucru. „Orașul nostru părea o 
fabrică fără pereți — spune 
Scallion. Ce dorim acum? Sâ 
construim noi întreprinderi. 
Și nu numai în orașul nos- 
rru, ci in întreaga vale Tyne. 
Avem nevoie de lucru. Omul 
trebuie- cu adevărat să mun
cească**.

Funcționarii Ministerului co
merțului Și industriei din 
Newcastle mi-au spus despre 
ei că parcă „fug în sus pe 
un escalator care duce în jos". 
Cu tot planul de stimulare a 
noilor investiții de capital în 
industria regiunilor nordice, 
care este propus de guvern, 
nu poate fi oprită decăderea 
ramurilor tradiționale : minie
ră, constructoare de nave, re
parații de nave, industria con
structoare de utilaje navale. 
Pînă la începutul lunii au
gust, la Yarrow s-au închis 
încă patru uzine. Pe deasupra, 
marea parte a șomerilor sin: 
— ■ £x..- iar

școlilor 
tutelate 
proble- 
m uncii 
am în-

lo-

oameni fără specialitate 
numărul absolvenților 
profesionale care sînt 
de ministerul pentru 
mele productivității 
este insuficient. Cind 
trebat pe secretarul secției V 
cale a Confe i rației i ius t i i- 
șitor britanici (organizația ma
rilor monopoluri și companii 
care reprezintă interesele pa
tronilor ia convorbirile cu gu-

vernul și sindicatele și care 
elaborează politica generală a 
cercurilor, de afaceri în pro
blemele economiei — N. R.) ce 
ne poate spune în această pro
blemă a răspuns : „Nimic. Aici 
nu avem nici un răspuns. Pur 
și simplu, oamenii trec prin 
vremuri grele**.

George B. Priestley (cunos
cutul scriitor englez), vizitând 
Yarrow în 1953 seria că acesta 
este un oraș „urit, mic și mon
struos11. Totuși Scallion nu a 
prins pică pe el ■. locuitorii 
orășelului Yarrow țin la ora
șul lor, ei se mîndresc cu is
toria lui. Președintele clubu
lui local ml-a arătat Un tablou 
care reprezenta .Marșul spre 
Yarrow*'. ..Iată pe unchiul meu 
Harry, pe unchiul Bob și pe 
unchiul Toșb‘'/Pur și simplu, 
radia de mîndrie.

Cu 'oricine am stat de vor
ba totdeauna se aducea vor
ba despre „Marșul spre Yar
row". Dar cînd cineva îl numi 
„marșul foametei", a fost ime
diat corectat • „acesta nu a 
fost un marș, ci o campanie, 
iar papticipanții la el nu erau 
flămânzi, ci cereau de lucru".

Helen Wilkinson, legendar 1 
deputată în parlament din 
Yarrow, participantă la renu
mitul marș, a scris o carte 
despre Yarrow sub titlul ,.O- 
rașul mort". Portretul Helenei 
Wilkinson atîrnă la loc vizi
bil în sala de primire a pri
măriei. Totuși, chiar demon
strația din 1936 a creat ora
șului Yarrow ren urnele de 
„mlaștină industrială" și locui
torii orașului au trebuit să 
lupte împotriva acestui prost 
renume.

De fapt, locuitorii au drep
tate : în Yarrow, practic, nu 
există maghernițe și orașul 
nu este atît de părăsit pe cit 
se scrie. Dar ci știu bine ce 
înseamnă sărăcia și lipsa de 
locuințe.

Trecutul poate reveni
■ S-a schimbat chiar și popu
lația orașului. Ea nu este atît 
de omogenă ca în' anii ’30, 
cînd. depindea în întregime de

șantierul naval „Palmer”. Au 
apărut alte întreprinderi, iar 
astăzi aproape jumătate din 
oraș lucrează în afara lui. Dar 
întreaga comunitate din Yar
row a reușit să-și păstreze 
vechiul spirit, mândria, dîrze- 
nia și hotărîrea. E drept, ti
neretul, pe care nu-] entu
ziasmează perspectiva halbei 
de bere seara sau a jocului 
de bingo este dezamăgit de 
oraș. „Este o adevărată mlaș
tină — mi-a spus unu’ din 
tineri — aici nu avem nimic 
de făcut11. Prietenii lui mi-au 
spus același lucru. Una din 
puținele instituții de cultură 
din Yarrow — sala „Bead Gal
lery" — nu primește’nici un 
fel de ajutor din partea con
siliului orășenesc.

Inaugurând o expoziție în 
acest salon, un njembru al 
consiliului orășenesc s-a adre
sat celor prezenți cu urmă
toarele cuvinte : „Uneori oa
menii se străduiesc să uite 
trecutul. Atunci cînd ei își 
amintesc dc el, le este teamă, 
in același timp, că el ar pu
tea să se repete1-.

Chiar aceasta înspăimântă 
cel mai mult pe locuitorii din 
Yarrow : trecutul „s-ar putea 
reîntoarce. Simptome Junes'e 
au unit masele : din nou un 
număr mare de șomeri, din 
nou hoinăreala tineretului ■ e 
străzile orașului și din nuu 
lipsa de bani.

„Este mai mult decît tea; ă 
— mi-a spus un muncitor 'e 
la șantierul naval. Noi ne ' ■- 
mem și de- viitor. Trăim e 
muchie de cuțit. In fier e 
zi ne putem aștepta la con
cedieri11.

Un tînăr funcționar de 'f 
antrepozitele orășenești ne 
spune: „Ne apasă neîncrede
rea, avem presimțiri sumbre. 
Atîta vreme cit lucrez 
am de lucru. Dar simt în 
tinuu o încordare. Am 
din alocația de șomer.

: înspăimântător. Luerul a, 
îl înjosește pe om".

.M-au îndrumat să ascul 
rul bărbătesc din Yano' 
m-am dus la repe'Uii. Di 
rul a întrebat cine dorește!

să rămînă după repetiții ca să 
vorbească cu mine. Vreo 12 
persoane s-au îndreptat cu 
mine spre clubul muncitoresc. 
Iată ce mi-a spus unul dintre 
ei : „Noi toți sîntem încredin
țați să trăim intr-o țară îm
părțită în două categorii în
tre care nu există egalitate. 
Dacă se înregistrează o scă
dere economică, știm că la noi 
în nord o vom resimți deose
bit de greu. Și aceasta nu este 
o părere; o știm precis. Su
dul se sfîrșește Ia Manchester. 
Noi trăim pe pămintul nimâ-

, nul. Odată eu am lucrat la 
Londra iar aco'.o toii mă nu
meau scoțian. Ei considerau 
că Yarrow se află undeva în 
Scoția'*.

Ceilalți interlocutori au vor
bit asemănător: „Cel din sud 
ne consideră niște leneși. Dar 
noi vrem să lucrăm, avem ne
voie de încredere in 
doresc 
re. Nu 
ajutor 
Am și

noi. Nu 
să trăiesc din ajutoa- 
doresc nici un fel de 
de șomer, înțelegeți ? 
eu o mîndrie“.

(După „The Observer")
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MADRID. De la inccpuhz 
acestui an, incendiile au dișfnn 
în Spania 22 216 hectare d? pă
duri, a anunțat Ministerul A- 
griculturii al acestei țări.

TOKIO. Un nou cablu subma
rin transpacific de 13 000 km 
va lega Japonia și Statele Uni
te pînă la sfîrșitul anului 1974, 
anunță agenția Kyodo. In urma 
creșterii rapide a cererii, ca
blul actual care leagă Statele 
Unite de Japonia, și care a

€
O
©

fost rcAi? t în 1964 a devenit- 
insuficient.

LONDRA. Secretarul general 
al T.U.C. (Congresul sindicate
lor britanice). Vic Feather a 
apreciat în cadrul unei confe
rințe de presă că pînă la sfîr
șitul acestui an numărul șome
rilor în Anglia va depăși cifra 
de 'in milion. El a ..rătat că 
sporirea numărului șomerilor 
în țară, precum și creșterea 
costului vieții, reprezintă o lo
vitură serioasă dată oamenilor 
muncii.

SANTIAGO DE CIIILE. Președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, a primit delegația sovietică de specia
liști în domeniul pescuitului, condusă de ministrul piscicul
turii a| U.R.S.S., Ale-xandr Ișkov. Membrii delegației, care 
poartă in Chile convorbiri privitoare la dezvoltarea co
operării intre cele două țări, au avut, de asemenea, între
vederi cu ministrul de externe. Clodomiro Almeyda.
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NEFAVORABILE

Giuseppe Petrilli, președin
tele- institutului pentru recon
strucție industrială din Italia, 
institut care controlează o par
te considerabilă a economiei 
italiene, a întocmit recent un 
tablou sumbru al rezultatelor 
Obținute în cursul exercițiului 
financiar 1970. Tendința ac
tuală — a indicat el — rămâ
ne îngrijorătoare. Totuși, gru
pul I.R.I. se pregătește „cu o 
imensă încredere in viitor*' 
pentru o relansare mai ales 
în domeniul investițiilor și --1 
creșterii folosirii mîinii de lu
cru.

Principalele cauze ale rece
siunii înregistrate de între
prinderile grupului -au fost de 
ordin național. In acest sens, 
în 1970, au fost înregistrate 
conflicte sociale numeroase, 
precum și murirea mîinii de- 
lucru folosite fără o mărire 
corespunzătoare a producției. 
In t-5 '. Italia a fus; cam
pioana lumii in materie de 
greve. „Aproximativ 159 mili
oane de ore de ir.u: tiyitate — 

re’ care aproape 6 nhliua- 
.■i f< st I -.regn to în ri- 

’ pjiț ER.I. — adi.ă un timp 
i dublu față de cei înregistrat 

re k ea Bri-tanie** —r ace i

au 
sociale 

și murirea

ar fi bilanțul grevelor Care 
au avut loc în Italia.

Raportul lui Petrilli preve
de, de asemenea, că începînd 
din 1971 „creșterea costului 
muncii (în întreprinderile I.R.I. 
— a. n.) v-j atinge 40 p.c., în 
principalele sectoare de acti
vitate ale grupului, în raport 
cu 1969". Pierderile de pro
ducție în anul 1970 „au osci
lat intre 5 și 15 p.c., raportat 
la previziunile anuale**. In 
fine, valoarea exporturilor la 
produsele industriale ale gru
pului, care se cifrează la 353 
miliarde lire italiene in 1970, 
acuză o diminuare în raport 
cu 1969 (375 miliarde) și chiar 
cu anul 1968 (363 miliarde). 
„Acest fapt se înscrie intr-un 
proces care durează, fără în
trerupere, din 1962". Investi
țiile în anul 1970 au ațin 
din contră „un nou record : 
870 miliarde, ceea ce repre
zintă 33 p.c. mai mult decli 
în 1969".

După cum. apreciază obser 
v Horii i' .iiehi'și cei vest-eu- 
r peni. Giuseppe P. iri'.li a rea
lizat un tablou cupri înd re- 

' zultate „dc-cepțianante" pentru 
grupul I.R.I. Și pentru 'CC'-- 

. nothin italiană in general.

Top:
Deprecierea monedelor

— PERIOADA 1963 — PRIMA PARTE A LUI 11)71 —
(IN PROCENTE)
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1. JAPONIA 34.2 1. ELVEȚIA
2. OLANDA 33,8 7. ITALIA
3. ANGLIA 32,8 8. BELGIA
4. SUEDIA 30.U 9. S.U.A.
5. FRANȚA 27,0 10. R.F.G.
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Deveniiă prezență permanentă a economiei capitalisto, 
criza sistemului monetar occidental a îmbrăcat o serie de 
aspecte din cele mai complexe Alături de inflație, curs 
flotant, crize de încredere și reevaluări, continua depreciere 
a principalelor monede occidentale a menținut o constanță 
puțin de invidiat.

In toaiil prezentat sînt enumerate zece țări occidentale, 
cu o economie puternic dezvoltată, ale căror monede au avut 
de suferi', din 1 )63, o permanentă depreciere. A fost ne
cesar mh. puțin de opt ani pentru ca de la marca vest-ger- 
mană și pînu'la yen-ul japonez — deprecierea monedelor să 
oscileze între 20,6 și 34,2 procente.

Criza se prelungește; pentru o bună bucală de timp 
nu se întrevăd soluții, ele imp’.icînd poziția dominantă a 
unor economii c-pitabste. După cum apreciază experții mo
netari vest-em-.y??ni prelungirea crizei nu face altceva decît 
sa ...dinei-.' și nni mu!’, dezacordul care a loot proporții, 
deza ord c -.v nu repc';n'â decît o parte c'mi»nen'ă n 
(o..- .Jic',iilor inter - ildentale. .Rezolvarea acelora este 
greu de in'.r vă:-i în condițiile în cari? ele sini generate 
de evoiui'.a ac’.uaiâ a capitalismului contemporan.
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