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In ziua dc 22 august a.c. a 
avui loc, la Palatul Republicii, 
ședința Consiliului de Stal, pre
zidatei do tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Const 
lliiltil de Stat.

La ședință au participat ca ln- 
vllațl miniștri șl al|l conducă
tori al organelor centrale de 
stal, precum și președinții unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Slat a dezbătui 
și adoptat următoarele decre
te : Decretul cu privire la ma
jorarea pensiilor de asigurări 
sociale de stal, pensiilor l.O.V.R. 
și ajutoarelor sociale ; Decre
tul privind majorarea pensiilor 
militare do stat ; Decretul pri

vind organizarea șl funcționa
rea Comitetului de Stat pentru 
Prețuri ; Decretul pentru corn 
pictarea articolului 5 din le
gea contractelor economice nr 
71 din 29 decembrie I960 ; De
cretul pentru modificarea Dc 
croiului nr. 673/1969 privind or
ganizarea șl funcționarea Minis 
Ierului Industriei Metalurgice, 
devenii Legea nr. 53/1969, cu 
modificările ulterioare ; Decre
tul pentru modificarea articolu
lui 67 din Legea nr. 12/1971 pri
vind încadrarea și promovarea in 
muncă a personalului din unllă- 
țlle socialiste de stal; De< re 
Iul pentru înlocuirea Anexei la 
Decretul nr. 323/1966 privind cir
culația pe drumurile publice, a

probat prin Legea nr. I 1/1966 șl 
((•publicat in Buletinul Oficial 
al Republicii Socialiste România 
nr. 1.5 din 1 i mal 1972 ; Decre
tul pentru ratificarea Protocolu
lui adițional la Convenția din
tre Republica- Socialistă Româ
nia șl Republica Austria cu pri
vire la asistența juridică in ma
teria dreptului civil șl de fami
lie și la valabilitatea șl trans
miterea actelor, semnală la Vle- 
na, la 17 noiembrie 1965

Decretele adoptate au lost in 
prealabil dezbătute șl avizate 
favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale. •

In continuare au fost rezolva
te unele cereri de grațiere.

Adunarea festivă din Capitală 
consacrată sărbătoririi 

Zilei de 23 August
împlinirea a 28 de ani de la 

eliberarea României dc sub 
jugul fascist, marea sfirbătoare, 
r (tonală a poporului nostru, 
aniversată anul acesta sub sem
nul puternicei însuflețiri cu ba
re oamenii muncii de la orașe 
și sate au trecut la înfăptuirea 
vastului program elaborat de 
Conferința Naționala a partidu
lui pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte dc termen, sub sem
nul pregătirilor pentru sărbăto
rirea unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii, a prile
juit desfășurarea unei impresio
nante adunări festive, organiza
te marți dupâ-amiază de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R și Consiliul popular mu
nicipal.

Sala Palatului. Fundalul sce
nei este împodobit sărbătoreș
te. Stema Republicii Socialiste 
România este încadrată de da- 
tele festive ..23 August 1944—

1972". dc drapelele patriei și 
partidului.

La intrarea in sulă a tovară
șului Nicol«c Ceaușcscu. a con
ducătorilor de partid și dc stat, 
întreaga asistență aclamă, ova
ționează. dînd expresie senti
mentelor de dragoste față de 
partid, conducătorul încercat al 
poporului român. Ovațiile, u- 
ralele și aplauzele nu contenesc 
minute în șir. întreaga asisten
ță scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.".

In prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnaraș. Manea 
Mănescu. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră- 
dulescu. Virgil Trofin. Uie.Ver- 
deț. Gheorghe Cioară, general 
de armată Ion Ioniță. precum și 
Chivn Stoica. Constantin Pîrvu- 
lescu. Ghizela Vass, Constantin 
Tiulescu, Nicolae Guină, Vanda 
Nicolschi. Pavel Bojan — vechi

militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră. Miron 
Nicolcscu. președintele Acade
mici Republicii Socialiste Ro
mânia. Zaharia Stancu, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor. 
Dan Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. Suzana 
Gâdea. președinta Consiliului 
Național al Femeilor, general 
colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Ma
jor, Istvan Peterfi. președintele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Ro
mânia, Anton Breitcnhofcr, vi
cepreședinte al Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
germană din România, general 
de armată Iacob Teclu, general 
de armată în rezervă C. Va
sil iu-Rășcanu. general locote
nent în rezervă Gheorghiu
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
OREORORE RADULESCU

Stimați tovarăși.

Sărbătorim astăzi împlinirea 
a 28 de ani de la înfăptuirea 
insurecției naționale armate și e- 
liberarea României de sub jugul 
fascist, moment dc o covârșitoa
re însemnătate pentru destine
le țării. încununare strălucită a 
luptelor pline de eroism, duse 
de-a lungul veacurilor dc popo
rul nostru împotriva asupririi și 
exploatării, pentru libertate -na
țională și socială, pentru pro
pășirea și progresul patriei. Ziua 
de 23 August, a deschis o nouă 
eră în istoria noastră milenară, 
era unor profunde prefaceri re
voluționare. Pe temelia acestui 
act istoric, poporul român și-a 
cucerit indepenuența reală și 
suveranitatea deplină, a făurit 
orinduirea socialistă, creîndu-și 
o viață liberă, și-a asigurat un 
loc demn între popoarele lumii.

Evocînd marca sărbătoare a 
Eliberării gîndurile noastre se 
îndreaptă pline de recunoștință 
către partidul nostru comunist, 
inițiatorul, organizatorul și con
ducătorul insurecției naționale 
Antifasciste armate. Este meri
tul incontestabil al partidului 
nostru, continuatorul celor mai 
nobile tradiții ale luptei pentru 
libertate a poporului român, că 
a știut — în condițiile agravă
rii crizei regimului fascist, ale 
creșterii voinței de luptă a po
porului — să coalizeze într-un 
front larg clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, pătu
rile mijlocii ale populației, ar
mata. tineretul, toate forțele de
mocratice și patriotice, antifas
ciste ale societății, monarhia și 
alte cercuri și personalități po
litice, orientindu-le in direcția 
răsturnării regimului dictatorial 
militaro-fascist, a scoaterii ță
rii din războiul anlisovietic și în
toarcerii armelor împotriva Ger
maniei hitlcriste. Este de aseme
nea. un mare merit al Partidu
lui Comunist Român că a folo
sit condițiile externe favorabi
le pentru declanșarea insurec
ției, create prin victoriile deci
sive obținute de Uniunea So
vietica împotriva Germaniei na
ziste. prin lupta celorlalte na
țiuni ale coaliției antihitleriste 
prin succesele luptei de rezis
tență a popoarelor înrobite de 
fascism.

In memoria poporului nostru 
vor răinine înscrise pentru tot
deauna eroicele lupte desfășu
rate de ostașii și ofițerii români, 
de gărzile patriotice organizate 
de partidul comunist, care, cu 
sprijinul entuziast al muncitori
lor și țăranilor, al marii majo
rități a populației, au asigurat 
răsturnarea regimului antones- 
cian, au luptat vitejește pentru 
înfringerea și izgonirea trupelor 
hitlcriste. Intr-o atmosferă de 
înalt avint patriotic, însuflețită 
de chemarea partidului, a celor
lalte forțe antifasciste, întreaga 
armată română a întors armele 
Împotriva Germaniei hitleriste 
și a participat la zdrobirea de
finitivă a acesteia. acoperin- 
</u-se de glorie în luptele pur
tate alături de eroica armată so
vietică pentru eliberarea între
gului teritoriu al patriei, în bă- 
Uliile pentru alungarea hitleriș- 
tilor din Ungaria și Cehoslova
cia.

Evocînd aceste memorabile e- 
venimente, aducem astăzi, la

marea noastră sărbătoare, un 
fierbinte omagiu tuturor fiilor 
poporului — revoluționari, lup
tători din rezistență, palrioți și 
ostași — care s-au jertfit pen
tru infrîngerea fascismului, pen
tru libertatea și fericirea pa
triei. Exprimăm, totodată, pro
funde sentimente de prețuire 
față de Uniunea Sovietică, de 
eroismul poporului sovietic,’ca
re a purtat pe umerii săi greul 
războiului antihitlerist, a adus 
o contribuție dc mare însem
nătate la eliberarea patriei 
noastre, la salvarea omenirii de 
pericolul fascist. In focul luptei 

_ comune împotriva fascismului 
. s-a cimentat puternic frăția de 
arme româno-sovietică s-au pus 
temelii trainice relațiilor de 
prietenie între popoarele și ță
rile noastre^

Acordăm, de asemenea, o 
înaltă prețuire aportului celor
lalte țări din coaliția antihitle- 
ristă, al milioanelor de luptători 
din rezistență la victoria fina
lă asupra hitlerismului.

Piatră de hotar în istoria po
porului român, insurecția din 
august 1944 a marcat începutul 
transformărilor revoluționare pe 
calea împlinirii idealurilor de 
libertate națională și dreptate 
socială ale oamenilor muncii din 
patria noastră. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, lup
ta antifascistă, democratică s-a 
transformat rapid într-o mișca
re socială de o amploare fără 
precedent, care a schimbat în
tregul curs al evoluției societă
ții românești. Forțele reacționa
re au fost infrinte și eliminate 
din viața politică a tării; a fost 
instaurată și s-a consolidat con
tinuu puterea democratică a po
porului, în frunte cu clasa mun
citoare, care a permis trecerea 
României pe făgașul înnoitor al 
edificării orinduirii socialiste.

Victoria insurecției, înfăptui
rea cu succes a revoluției popu
lare, făurirea noii societăți sint 
rodul luptei eroice și ale activi
tății neobosite, pline dc abne
gație a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ca
re au urmat cu încredere neabă
tută linia politică generală a 
partidului comunist, asigurînd 
lichidarea exploatării omului dc 
către om, generalizarea relați
ilor socialiste de producție, a- 
firmarea noii orinduiri sociale 
pe pămintul patriei, progresul 
și înflorirea multilaterală a 
României socialiste.

Stimați tovarăși,

Sărbătorirea zilei de 23 Au
gust are loc anul acesta în con
dițiile puternicului avint poli
tic generat de recenta Confe
rință .Națională a Partidului Co
munist Român, ale activității 
clocotitoare pentru traducerea 
in viată a hotărîrilor de însem
nătate isiorică adoptate de a- 
cest înalt for al partidului, pen
tru înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al X-lea in 
vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. Ea 
are loc în atmosfera însufleți
tă a marii Întreceri socialiste, 
care a cuprins întreaga tară în 
intlmpinarea aniversării unui 
sfert de veac de la proclama
rea Republicii, a muncii entu
ziaste ce se desfășoară la ora

șe și sale pentru îndeplinirea 
prevederilor actualului plan 
cincinal înainte dc termen.

Mărețele obiective pe care 
ni lc propunem astăzi se înte
meiază pe succesele obținute 
de poporul\nostru în perioada 
care a trecut de la eliberarea 
tării în construcția economică 
și socială. Tabloul acestor rea
lizări reprezintă o oglindă vie a 
drumului parcurs în anii de 
libertate, o expresie viguroasă 
a justeței politicii partidului, a 
superiorității noii orinduiri so
ciale. In răstimpul istoricește 
scurt de după eliberare, Româ
nia a depășit înapoierea moș
tenită de la regimul burghezo- 
moșieresc, inscriindu-se pe ca
lea unui puternic avint econo
mic și social. Ca rezultat al po
liticii partidului do dezvoltare 
susținută a forțelor de produc
ție, pe baza industrializării so
cialiste, România a devenit o 
tară industrial-agrară, cu o eco
nomie în plin proces de dezvol
tare și modernizare. Industria 
noastră, care a cunoscut o im
portantă diversificare și dezvol
tare cantitativă și calitativă, a 
înregistrat în anii socialismu
lui o creștere cu ritmuri anua
le situate în zona celor mai di
namice realizări obținute pe 
plan internațional. Datorită a- 
cestui fapt, anul acesta produc
ția globală industrială este de 
21 de ori mai mare cfecît în 1938.

Cooperativizarea agriculturii 
a creat cadrul social și orga
nizatoric pentru progresul con
tinuu al forțelor de producție 
din această ramură, pentru creș
terea contribuției sale la satis
facerea necesităților economiei 
naționale, la ridicarea nivelului 
de trai al poporului. După cum 
este cunoscut, producția globală 
agricolă a fost anul trecut, 
de 1,9 ori mai marc decit nive
lul antebelic.

Rezultate însemnate au fost 
obținute și în celelalte ramuri 
ale economici naționale, în dez
voltarea construcțiilor, transpor
turilor, telecomunicațiilor, cir
culației mărfurilor, serviciilor 
pentru populație.

La temelia realizărilor obți
nute în creșterea și dezvoltarea 
forțelor de producție, a avuției 
naționale, a stat și stă politica 
consecventă a partidului de re
partizare judicioasă a venitului 
national. Paralel cu creșterea 
continuă a fondului de consum, 
s-a asigurat alocarea unei părți 
însemnate a venitului national 
pentru fondul de dezvoltare e- 
conomico-socială, înfăpluindu-se 
astfel un vast program de investi
ții. Rolul hotărîtor pe care aceas
tă politică l-a avut în accelera
rea progresului economic al țării 
noastre rezultă cu pregnantă 
din faptul cu în prezent dispu
nem de fonduri fixe productive 
in valoare de circa 610 miliar
de lei, din care 3/t au fost puse 
in funcțiune in ultimii 10 ani. 
Construirea pe Întreg cuprinsul 
tării a mii de obiective econo
mice și social-culturale asigură 
ridicarea la un nivel superior 
de civilizație materială șl spiri
tuală a tuturor județelor, a o- 
rașelor și șalelor patriei, lichi
darea decalajelor moștenite din 
trecut, In vederea îmbunătățirii

(Continuare în pag. a 2-a)
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„PRIN MUNCA TUTUROR, 
CREĂM O NOUĂ VIAȚÂ“

în cinstea marii sărbători

însemnate 
sporuri 

la producția 
de cărbune

1
I

Roade ale muncii 
entuziaste

Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri ale unităților 
economice ale municipiului raportează partidului in această săr
bătorească zi - a Eliberării, - noi succese. Ele sint dobindife, 
prin sirguința fierbinte și tenace - in mine, șantiere, ateliere... 
Mari sau mici, colectivele de muncă iși aduc aportul, fiecare, la 
împlinirea năzuințelor noastre, la grăbirea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.

In zilele premergătoare Iui 
23 August, colectivul dc mi
neri al sectorului IV al*  ex
ploatării miniere Vulcan și-a 
sporit eforturile pentru a in- 
linipina așa cum se cuvine • 
această măreață sărbătoare. Ca 
urmare, el raportează acum 
îndeplinirea in proporție de 
114,9 la sută a planului de 
producție pe perioada de la 
începutul lunii și, în același 
limp, depășirea randamentu
lui mediu planificat pe sec
tor cu 8,3 la sută.

Minerii din brigăzile con
duse de Nicolae Stoian, tron- 
taLișIi în stratul 13, și Con
stantin Ciobănoiu sint princi
palii făuritori ai acestui remar
cabil succes mineresc care 
înseamnă o producție supli
mentară de cărbune, fața de 
cea planificată, cu 1650 tone.

Randamente
majorate

Colectivul sectorului III al
minei Petrila raportează pină 
în ajunul mărețului eveni
ment realizarea planului la 
producția de cărbune, de Ia
începutul lunii, în proporție

de 101 la stuă. Cea mal nouă 
brigadă din sector, condusă 
de un linăr miner. Alexandru 
Cihișan. înscrie în aceste zile 
incandescente alături de ce
lelalte. noi succese. Pe seama 
majorării randamentului rea
lizat față de cel planificat pe 
abataj cu 520 kg/post, compo- 
nenții brigăzii, dintre care ci
tăm pe Onoriu Berarii, Va- 
sile Gavrea, Milial Ciobanii 
Constantin Negru, Vaier S< . 
verineanu, Ioan Bnșe și Ștc 
fan Codreanu, au realizat un 
plus, față de sarcina de căr
bune planificată, de 203 ‘one.

Realizări 
de prestigiu 
la avansare
Rod al hărniciei minerești 

și al dorinței aprige de a o- 
cupa loc de frunte pe podiu
mul întrecerii socialiste din
tre colectivele de înaintări 
din bazin, minerii din briga
da condusă de Constantin Pe- 
loiu, mina Livezeni, au ob
ținut lună de lună realizări 
de prestigiu. Ei au ținut însă 
ca în această lună să realize
ze o avansare record într-o 
galerie cu profil dublu de 
10,3 mp. lucrare prin care 
este pregătit cel de-al doilea
abataj frontal al minei, în pa
noul superior al stratului 5.

In această zi măreață pe
care toți o sărbătorim prin 
fapte deosebite, el raportează 
realizarea, de la începutul lu

nii, a 92 ml de avansare. Aii 
contribuit Ia acest succes, în 

| aceeași măsură, toți ortacii 
săi. conduși pe cele patru 
schimburi de către Gheorghe 
Cosma, Gheorghe Zaharia. 
Mihai Marinaș și Nicolae 
Scorpie.

Un nou succes 
la tunelul 

Banița
In ziua de 18 august la tu

nelul Bănița. lucrare de mari 
proporții a șantierului 71 cons
trucții căi ferate Petroșani, 
unde execuția cu scut me1a- 
lic a obiectivului constituie 
cea mai avansată metodă fo
losită la astfel de lucrări din 
țară, s-a încercat pentru pri
ma oară, la operația de esca- 
vare, folosirea explozivului. 
Raționalizarea adusă, rod al 
gîndiril colective a celor care 
lucrează aici, va permite — 
rezultatele primei încercări 
au confirmat-o — mărirea rit
mului de execuție a tunelu
lui. Prima probă a oferit un 
rezultat concludent : vechiul 
ciclu complet de desfășurare 
a operațiilor a fost scurtat cu 
trei ore. ceea ce garantează 
ca prin preluarea noii meto
de de escavații. executată în

I
I

l
I

I 
I

Ipremieră în cinstea zilei de 
23 August, să fie grăbită pre 
darea acestui important o- |
blectiv pe traseul viitoarei I
căi ferate electrificate.
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DECRET
cu privire la majorarea pensiilor 

de asigurări sociale de stat, pensiilor 
l.O.V.R. și ajutoarelor sociale

DECRET
cu privire la majorarea pensiilor 

militare de stat

în editura politică a apărut volumul 
„Conferința Națională a 

Partidului Comunist Roman"
19—21 iulie 1972

Lăcătușul sculer S.D.V. — Ion Herlea, unul din veteranii 
meseriași ai U.U.M. Petroșani, surpi.n- de obiectivul nostru 
în timpul execuției unei piese de precizie.

'î
Renăscută, tara 

împlinește as
tăzi 28 de 

ani. Pentru un om 
e vîrsta în care vi
sele căutate pină a- 
tunci pe rînduri de 
carte, în palmă, ca
pătă consistența fap
telor, se încheagă 
într-o realitate pal
pabilă. Nu știu de ce 
(sau poate știu) am 
convingerea că ori
cine gîndește și sim
te vîrsta patriei, o 
transferă, prinlr-un 
proces de epură, u- 
nui tînăr aflat în 
plenitudinea forțelor 
sale. Sau tinereții. 
Personificare și sim
bol.

Poale întîmplarea 
— sau nu numai ea 
— a făcut ca Valea 
să capete haine dc 
sărbătoare de două 
ori în acest august 
fierbinte. Poate că 
aici, mai mult ca în 
oricare loc din’ țară, 
in august s-a plămă
dit istoria...

Cine își închipuie 
că o istorie e o co
lecție de evidente se 
înșeală. E nevoie dc

o neliniște, de o in
certitudine fertilă 
pentru a resimți ul
terior la amplitudi
nea cea ma înaltă, e- 
feclele unei măsuri. 
Și minerii Văii Jiu
lui au trăit din plin 
incertitudini fertile, 
Să lăsăm să vorbeas
că faptele...

...In întreg bazinul 
carbonifer al Văii a 
fost introdusă susți
nerea mecanizată cu 
stîlpi hidraulici. La 
început minerii au 
privit stîlpul cu ne
încredere : ,,Da' mic
o: să țină?" Și stîl
pul a linul. S-au mai 
plîns oamenii un 
timp de stîlp, ba că 
pușcă ventilul, ba că 
e greu de scos stîl
pul, dar încet, încet 
au acceptat evidența 
realității.

La fel a fost și cu 
complexele mecani
zate. „Ăla nu-i miner 
care nu simte cărbu
nele în lopată" — 
comenta un miner 
bătrîn „introduce
rea" complexului in 
abataj. Au urmai 
clipe grele, de în

cordare clipe lungi, 
parcă nu se mai 
sfîrșcau (montarea u- 
nui complex în aba
taj nu e o treabă 
dintre cele mai u- 
șoare). Dar rezul
tatul muncii lor s-a

gură și la care as
tăzi aș zîmbi: la u- 
nul din primele 
blocuri din Vale, o 
bătrînă venită de 
undeva, dintr-un colț 
îndepărtat de tară, 
refuzînd pur și sim-

ragazul, televizorul 
au fost privite initial 
cu suspiciune de 
gospodine, pentru ca 
in final să fie accep
tate, cerute, califica
te „de neînlocuit".

Am redat aici o

Făurim în prezent 
viitorul

văzul : acum com
plexul dă 16-18 tone 
post, de două ori mai 
mult decît rezulta
tul la o brigadă bu
nă, fără complex. Și 
din nou oamenii au 
acceptat glasul teh
nicii, glasul istoriei.

A fost o vreme 
cînd, copil, am asis
tat la o scenă pe 
care atunci am ur
mărit-o cu sufletul la

piu să urce treptele 
scării unui bloc, de- 
clarînd că astea-s 
case lipite de... ne
curatul (blocul n.n.) 
N-am mai văzut-o de 
atunci dar sint con
vins că astăzi s-ar 
urca cu dezinvoltu
ră intr-un lift. Cele 
mai casnice aparale 
electrice: fierul de 
călcat. mașina de 
spălat, frigiderul, a-

parte din mutațiile 
care apar in con
știința oamenilor. 
Schimbări ce nu pot 
fi surprinse de gra
fice. de cifre de 
plan. Și, totuși, ce 
convingătoare este a- 
ccaslă istorie a lu
crurilor, posibilă — 
afirm cu loată con
vingerea — în urma 
marii cotituri pe ca
re a făcut-o poporul

român, odată cu ziua 
de 23 August I

Citesc cu emoție: 
ostașii români au 
străbătut 17 masive 
muntoase, au forțat 
12 cursuri de apă, au 
eliberat 3 831 de lo
calități... Dar poate 
cea mai mare victo
rie a Victoriei. a 
fost zborul înalt că
tre piscuri al conști
inței noastre.

Din fiecare loc de 
muncă am putea des
prinde fapte semni
ficative, eroice, ale 
oamenilor. Ale aces
tor oameni care, pri
vind în trecut, fău
resc în prezent vi
itorul.

Un miner „poves
tind" ortacilor prin
cipiul (adaptat) al 
vaselor comunican
te :

..Trebuie să fim cu 
totii Ia același „ni
vel". De aceea citim 
și ziarul: să aflăm 
ce au făcut și cei
lalți ; să comparăm 
cu ce am făcut 
noi".

Alt miner vorbin-

■ du-mi despre fiul 
său i „Acum e doc
tor, are grijă de oa
meni. De fapt nici 
cu munca mea nu 
ml-e rușine.
Și eu am grijă de 
oameni".

...August de foc, 
august fierbinte. Se 
spune că un istoric 
trebuie să aștepte 50 
de ani pentru a pu 
tea scrie despre azi. 
Ar căpăta detașarea 
firească, obiectivita
tea necesară, vi- 
ziunea. Sint curios 
ce va scrie cronica 
rul din 1994 despre 
23 August 19-14, is
toricul din anul 2022 
despre anul 1972. S-ai 
putea să vadă mai 
exact ce înseamnă 
socialismul, să-i va
dă victoriile, valoa
rea lor. I-ar scăpa în
să ceva : acest pre
zent continuu pe ca
re îl trăim astăzi, la 
care participăm. Un 
avantaj al prezentu
lui, pe care viitorul 
nu-l va putea nici 
cînd compensa I

Lucian STROCHI
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Colț din cartierul petri lean „8 Martie"

Astăzi. in jurul orei 8. 
posturile noastre dc radio 
și televiziune vor transmite 
direct din Piața Aviatorilor, 
din Capitală, parada militară 
și demonstrația oamenilor 
muncii consacrate sărbătoririi 
împlinirii a 28 de ani de Ia 
înfăptuirea insurecției arma
te și eliberarea României de 
sub jugul fascist.

■•rpres)

în pagina 
a 4-a:

• Debut fructuos în 
noile ediții ale cam
pionatelor divizio
nare

• Faptul divers pe 
glob

• Televiziune — Fil
me
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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Radulescu DECRET
(Urmare dm pa% 1)

rS pentru toți ret Stenii tării.
I'Tnqnc.'.i dezvoltării Români

ei in unniitoftrele rtauA decenii,
intati$alfi in reportu nră$u-
lui Nicolae Ouușescu la
Conta > Natinr .1 parti-
duhii. are dre pivot
principal Tealizarea unn i pu -
lernic ovini al tartalor d
du» tio. pe temelia sliinF

dezvoltării industriei
posibila realizarea ir 
nei prbducții indușiriale
Ir de 6 - 8 ori mai
in 1970. Modern: ar 1 tari-

lirii a-re-'. Î ron^nmitant
CU r

sul intens al aqrictillurii și al
celor tal ta ramuri ale ecoilomiel,
vor asigura atingereei unu:i venit
national pe locuitor comparabil

u rel din tfirllc nivansata, silua-
c i României In rîndul n aliuni-

nomic.
Tovarăși.
Telul suprem al întregii po

litii i n r«rlidului nostru, rațiu
nea însăși a construcției socia
lismului rezidi» in creșterea 
continuii a nivelului de trai al 
poporului, care sâ asigure o 
viată liberă și demnă pentru 
Iuti cei ce muncesc. înflori
rea deplina a personalității lie- 
*ărui cetățean al patriei noas
tre. Corespunzător cu dezvol
tarea tortelor de producție, în 
economie s-au creat în perma
nentă noi locuri de muncă. In 
prezent numărul de salariați 
este de 2,6 ori mai mare decit 
in 1950. Salariul real depășește 
astăzi de 2,7 ori nivelul înregiș- 
Irat in '938. In ultimii ani ș_-a 
îmbunătățit sistemul de remu
nerare a muncii, au fost majo
rate salariile tuturor categorii
lor de lucrători, în primul rînd 
salariile mici, au sporit pensii
le și alocațiile pentru copii. în
că din acest an. salariul minim 
tarifar va crește de la 800, la 
1 000 lei lunar, iar pensiile plă
tite de asigurările sociale de 
stat vor cunoaște o majorare 
medie de 16 la sută. Pină la 
sfirșitul actualului cincinal, sa
lariul minim va crește la 1 100 
lei. iar salariul mediu va ajun
ge la 1950 lei, înregistrîndu-se 
un spor de 35.1a sută, fată de 
26 la sută cit era prevăzut ini
țial. in comparație cu anul 1970. 
Au crescut, totodată, veniturile 
țărănimii, care in actualul cin
cinal vor spori cu peste 40 la 
sută, calculate pe persoană ac
tivă ; au fost introduse minimul 
de retribuție garantat, sistemul 
de pensii pentru membrii coo
perativelor agricole de produc
ție, asistența medicală gratuită, 
alocația pentru copii și altele. 
O importantă contribuție la 
creșterea nivelului de trai o re
prezintă dezvoltarea construcți
ei de locuințe, îmbunătățirea și 
diversificarea apro v izion ăr i i,
creșterea substanțială a fonduri
lor destinate învățământului, 
culturii, ocrotirii sănătății-

Un factor esențial al dina
mismului dezvoltării României 
îl constituie ridicarea nivelului 
general de instruire și cultură 
a populației, extinderea și mo
dernizarea învățămîntului de 
toate gradele, care cuprinde 
peste o cincime din cetățenii 
țării. Orinduirea socialistă sti
mulează puternic dezvoltarea 
științei, in strînsă legătură cu 
nevoile economiei și vieții so
ciale. înflorirea artei și culturii 
puse în slujba formării omului 
nou, creșterea nivelului de con
știință. activitatea creatoare a 
celor ce muncesc.

Societatea noastră, din care 
au dispărut pentru totdeauna 
exploatarea și asuprirea omu
lui de către om. prezintă ima
ginea unei societăți noi, avan
sate, alcătuită din clase și 
pături sociale strîns unite prin 
interesele și aspirațiile lor co
mune. prin munca și lupta pen
tru edificarea noi; orînduiri, 
pentru continua propășire eco
nomică și social-cui turaJă a pa
triei. Se dezvoltă continuu clau
sa muncitoare, forța socială 
conducătoare a societății: țărăni
mea cooperatistă — clasă so
cială nouă — aduce o contribu
ție tot mai importantă. în strîn
să. alianță cu clasa muncitoare, 
la dezvoltarea întregi, societăți: 
crește intelectualitatea patriei 
noastre, legată organic. prin 
mi: de fire, de ceilalți oameni 
ai muncii, profund atașată cau
zei socialismului. intereselor 
poporului. Soluționarea marxist- 
leninistă a problemei naționale, 
asigurarea deplinei egalități în 
drepturi tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, 
au cimentat trainic unitatea și 
frăția oamenilor muncii d.-, pa
tria noastră — români, ma
ghiari. germani, sîrbi și de alte 
naționalități —. au contribuit 
la întărirea necontenită a coezi
unii întregului popor in jurul 
p.rt’dului. înflorirea națiunii 
noastre socialiste, desfășurarea 
amplă a capacităților ei crea
toare asigură înaintarea cu suc
ces a României, sub conducerea 
partidului, pe calea făuririi so
cietății socialiste m ji’ilT.eral 
dezvoltate — obiectiv strategic 
fundamental în actuala etapă 
de evoluție economieo-soeială 
a tării noastre.

Cu prilejul marii noastre săr
bători naționale, permitrți-mi 
să adresez, din însărcinarea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri, cele mai 
calde felicitări muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, tuturor 
oamenilor muncii pentru activi
tatea lor neobosită, pentru rea
lizările remarcabile- obținute pe 
toate tărîmurile de activitate, 
să le urez noj succese in opera 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României !

Stimați tovarăși.
Toate victoriile dobîndite in 

dezvoltarea economică și social - 
culturală a țării, perspectivele 
luminoase ce se deschid în fața 
poporului român în etapa ac
tuală sint indisolubil legate de 
activitatea partidului nostru co-

numiși, cnrc 
cinste misiun 
efi conducăto;

ea de for
inește cu 
țA politi- 
ietâțil ro-

mânești. Viaț n. dcsfAși
venimentelor, 
internaționale

ntît inie îîmui1 și

confirmă pe deplin jvistețea h
nici goncrnlc a parii di11111 „Pu
tain afirma ni indrcptAțită
mimlric — arăta tovarășul
Nicolac Ceaușescu in Raportul 
prezentat la Conferința Națio 
nOlft - că partidul nostru dis
pune de o linie generală rnar- 
x ist-leninistă cure corespunde 
pe deplin condițiilor concrete 
ale tăvii noastre. Tocmai aceasta 
explică succesele obținute de 
poporul român, sub conduci rea 
partidului, ații in dezvoltarea 
economico-sotială. cit și in poli
tica internațională".

Tovarăși, 

de conducere a s. ■; ictă-
irtidul Comunist li c mân,
indu-se neabătut după
ția materialismului dia-

lecție și istoric, a aplicat cre
ator legile generale ale con
strucției socialiste la condițiile 
concrete ale României, a adop
tat soluții adecvate particulari
tăților și cerințelor fiecărei e- 
tape de dezvoltare a țării, a e- 
laborat programe științific fun
damentate pentru toate compar
timentele de bază ale activită
ții eeonomico-sociale și poiitico- 
ideologicc. care au canalizat e- 
nergiilc întregii națiuni in di
recțiile hotărîtoare ale progre
sului patriei. Prin întreaga sa 
activitate, partidul nostru și-a 
cîștigat încrederea profundă, 
dragostea Și devotamentul tu
turor celor ce muncesc, care, 
pe drept cuvînt, văd în politica 
sa marxist-lcninistă chezășia 
propășirii României socialiste, a 
împlinirii năzuințelor lor dc 
bunăstare și fericire. Avem un 
partid puternic și strîns unit, 
care înmănunchează în rîndtiri- 
le sale pe cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectulității. Conducând ne
mijlocit întreaga viață socială, 
partidul organizează și îndrumă 
prin membrii săi, prin organele 
și organizațiile de partid, vasta 
r.ctivitate creatoare a tuturor 
oamenilor muncii, dinamizează 
forțele și capacitățile creatoare 
ale societății noastre, asigură 
ascensiunea patriei noastre spre 
comunism.

Tovarăși,
Forța și maturitatea parti

dului nostru, fuziunea lui cu 
poporul, legătura lui indisolu
bilă cu realitățile țării și ale 
epocii, caracterul revoluționar 
al politicii și activității sale ÎȘÎ 
găsesc cea mai strălucită întru
chipare în munca și personali
tatea secretarului nostru ge
neral. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarăși,
Contribuția sa excepționa

lă la elaborarea politicii 
partidului și statului, capacita- 
tatea sa de a aplica și dc a dez
volta creator marxism-lcninis- 
mul, devotamentul său nețăr
murit față de popor, față de i- 
deile socialismului și comunis
mului. profundul său interna
ționalism. înaltul atașament față 
de idealurile de pace, progres 
social și înțelegere între popoa
re, dinamismul, luciditatea pre
viziunii, spiritul de inițiativă și 
înnoire, adîncul umanism care 
caracterizează întreaga sa ac
tivitate evidențiază ptoeminen- 
ta personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înaltele sale 
calități de conducător dc partid 
și de stat, de patriot înflăcărat 
și militant de seamă al mișcării 
comuniste internaționale.

Tovarăși,
întregul popor a răspuns în- 

tr-Q impresionantă unanimitate 
la vibranta chemare adresată de 
la tribuna Conferinței Naționale 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a face lotul ca în 
viitorii 10—15 ani să ridicăm 
țara noastră la un nivel înalt 
de dezvoltare economică, știin
țifică și culturală, să asigurăm 
celor ce muncesc un nivel de 
trai superior, lichidînd cu des0- 
vîrșire rămincrea în urmă pe 
care am moștenit-o, depășind 
stadiul de țară în curs de dez
voltare și înscriind pe deplin 
România pe orbita civilizației 
moderne, în rîndul națiunilor 
dezvoltate ale lumii.

Sub semnul acestui obiectiv 
fundamental, se desfășoară în 
prezent în întreaga țară miș
carea patriotică de masă pentru 
înfăptuirea înainte de termen 
a actualului plan cincinal — ve
rigă importantă a programului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Pe 
primele 7 luni ale acestui an, 
producția globală industrială 
înregistrează o creștere de 12,3 
la sută, față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, 
depășind cu circa 4 miliarde de 
Ici prevederile planului. Re
coltele obținute la culturile de 
vară, ca și dezvoltarea în bune 
condiții a celor de toamnă, per
mit să preliminăm o pro
ducție agricolă bună.

Realizările de pină acum, în
deplinirea angajamentelor asu
mate de oamenii munci creează 
premise trainice pentru avintul 
continuu al construcției econo
mi; o-sociale a României, pentru 
ti aducerea iu viață a sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională a 
partidului.

Analizind în profunzime căi
le și mijloacele a căror folosire 
va asigura înfăptuirea înainte 
de termen a planului cincinal, 
partidul pune în fața lucrăto
rilor din unitățile economice 
sarcina de a acționa cu fermi
tate pentru valorificarea tutu
ror rezervelor de care dispune 
economia noastră, pentru spori
rea producției, pentru creșterea 
continuă a eficienței activității 
economice. Ei sini chemați să 
facă totul pentru folosirea in
tensivă a capacităților de pro
ducție Și încărcarea corespun
zătoare a mașinilor si utilajelor, 
scurtarea duratei de execuție și 

dc aiingere a par untirilor pro
iectați la noile obiectiv© de in
vestiții, loiQsircu intcgr.ilil a 
suprafețelor exis.ente. i» cen
trul atenției și activității orga
nelor dc conau<\v2 economică, 
dc sus și pină Jos, a organelor 
și organizațiilor d,> purtid tre
buie sft stea îmbunătățirea a- 
provizionarii tchnico-materiale, 
ridicarea nivelului tehnic nl 
producției, modernizarea tehno
logiilor de fabricație și îmbună
tățirea calității produselor, va
lorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor, 
i ©ducerea cheltuielilor de pro
dus ție. ridicarea mai rapidă a 
productivității munci. Jn actua
la etapă de dezvoltare a țării, 
o importanță deosebită pentru 
< re, i rea eficienței economice 
an dezvoltarea concentrării, 
specializării și cooperării in 
producție, buna gospodărire a 
londurilor matcriule și finan- 
i iarc, creșterea vitezei dc rota
ție a acestora.

Partidul cheamă oamenii 
muncii din agricultură să des
fășoare o intensă activitate 
pentru folosirea posibilităților 
existente de depășire a sarci
nilor dc producție stabilite în 
planul cincinal. Apărarea și 
conservarea fondului funciar, 
îmbunătățirea calităților pro
ductive ale solului, sporirda 
substanțială a productivității 
zootehniei, utilizarea eficientă 
a bazei tehnico-matcrialc și a 
forței dc muncă. întărirea dis
ciplinei și perfecționarea orga
nizării muncii sint menite să a- •. 
sigure, alături de ansamblul de 
măsuri privind dezvoltarea me
canizării, irigațiilor, chimizării 
agriculturii, ridicarea rapidă a 
eficienței economice, creșterea 
aportului acestei ramuri de ba
ză a economici românești la 
sporirea venitului național. a 
bunăstării întregului popor.

Oamenii de știință și cultură 
sini chemați să-și sporească 
substanțial contribuția la rea
lizarea obiectivelor de dezvolta
re economico-socială a țârii, 
să-și pună toată priceperea și 
cunoștințele în slujba înfloririi 
patriei, pe baza celor maj îna
intate cuceriri ale științei, teh
nicii-și culturii contemporane.

Pornind de la faptul că. in 
noua etapă istorică în care a 
intrat România, conducerea ști
ințifică a vieții economico-so- 
ciale devine un factor impor
tant, de care depinde înfăptui
rea cu succes a programului 
partidului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, partidul nostru a stabilit și 
înfăptuiește un ansamblu de 
măsuri pentru continua perfec
ționare a planificării și condu
cerii economiei, a întregii vieți 
sociale în concordanță cu cerin
țele actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării țării noastre. 
Trăsătura fundamentală a aces
tor măsurj o constituie afir
marea tot mai puternică a ro
lului conducător al partidului în 
întreaga viață socială, condiție 
primordială a făuririi noi; so
cietăți.

Totodată, partidul pornește de 
la cerințele obiective ale am
plificării rolului statului nostru 
socialist în conducerea unitară 
a întregii societăți, în dirija
rea organizată a tuturor laturi
lor activității economico-socia- 
le. Hotărîrile adoptate stimulea
ză dezvoltarea activității con
strue! ive a statului pe baza prin
cipiilor centralismului democra
tic, prin îmbinarea armonioasă 
a conducerii unitare cu lărgirea 
continuă a autonomiei organe
lor teritorial-administrative și a 
unităților economico-sociale. Se 
asigură o mai adecvată delimi
tare a atribuțiilor organelor pu
terii și ale administrației de 
stat, se perfecționează controlul a- 

activității desfășurate în 
toate compartimentele societă
ții.

Unul din sensurile majore ale 
întregii activități de pcrfec țio- 
nare a organizării și conducerii 
vieții sociale îl constituie dez
voltarea și adîncirea democra
ției socialiste, crearea cadrului 
organizatoric cel mai propice 
pentru participarea efectivă a 
maselor populare la conducerea 
societății, pentru făurirea de 
către popor a propriei sale is
torii. Constantă a concepției și 
a stilului de conducere al parti
dului nostru, necesitatea intrin
secă a făuririi noii orînduiri, de
mocrația noastră socialista gă
sește în hQtăririle Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român o nouă și trainică 
temelie de dezvoltare și înflori
re.

Ansamblul institutional care 
formează sistemul democrației 
noastre socialiste evoluează în 
direcția conjugării și împletirii 
lot mai strînse a activității parti
dului, statului, a celorlalte or
ganisme sociale. Acesta consti
tuie un proces legic al dezvol
tării socialiste și comuniste, o 
manifestare grăitoare a crescân
dei omogenizări sociale, a in
destructibilei unități de gindire, 
de voință și acțiune a întregu
lui popor în jurul paitidului — 
izvorul și garanția înfăptuirii cu 
succes a programului făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al înaintării spre co
munism.

Amploarea fără precedent a 
sarcinilor pe care ni le propu
nem în etapa actuală și in pers
pectivă implică in mod imperios 
o formație cetățenească de tip 
superior a celor ce muncesc, 
formarea omului înaintat, cu 
conștiință socialistă, multilate
ral dezvoltată, imprimă o valoa
re socială deosebită activității 
politico-idc-ologice, de educare 
marxist-leninistă, componentă 
inseparabilă a procesului de 
făurire a noii societăți. Răspun- 
zind acestei necesități obiective 
de inestimabilă importantă pen
tru viitorul poporului nostru, la 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, partidul a “liberat 
și traduce cu consecvență 
în viata un cuprinzător 
program de îmbunătățire a 
activității ideologice și edu
cative, preocupîndu-se de folo

sirea deplină și tnurumaiea li
nilor 3 a tuturor mijloacelor de 
care dispune societatea noastră 
pentru dezvoltare., conștiinței 
socialista a m<r < b i. întreaga 
activitate ideologic o-edurativB 
este orientată spic înarmarea 
poporului cu concepția șllințl- 
lică despre luni, și vlnț.t — 
materialismul diolei tic și islo- 
• li - , (u politica Partidului Co- 
numi t Român < are reprezintă 
aplii .nea creatoare a mnrxism- 
lcninismului in condițiile tării 
noastre. .Acționăm pentru dez
voltarea largă a instruirii popu
lației, pentru răspîndiren în rîn- 
durile ei a cuceririlor șliintei 
și culturii avansata, pentru 
irnnsform.iica principiilor eticii 
și echității socialiste, c.ire nu 
fost supuse do Conlerinla Na
țională In dezbaterea întregului 
popor, în norme de viată ale 
tuturor membrilor de partid, ale 
tineretului comunist, alo fiecă
rui i. ’ătoan al Republicii Socia
liste România.

Programul elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, 
holăririle de importantă istori
că ale Conferințe'! Naționale, 
caro prefigurează cu claritate și 
cutezanță tabloul luminos al 
viitorului apropiat, acționează 
ca un puternic stimulator al 
conștiințelor și ac celeralor al 
energiilor națiunii, ale tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, reprezintă 
angajamentul partidului nostru 
in fala poporului. Partidul, loji 
oamenii muncii din patria noas
tră au ferma convingere că stă in 
puterile noastre să realizăm a- 
cest angajament, spre binele și 
fericirea României socialiste, a 
poporului român.

Sliniați tovarăși,
Imbinînd organic sarcinile 

naționale cu cele internaționale, 
paralel cu înfăptuirea vastului 
program de edificare â -societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, România se afirmă în 
lumea contemporană ca un stat 
care militează cu fermitate pen
tru colaborare, pace și progres 
social.

Partidul Comunist Român și 
Guvernul Republicii Socialiste 
România situează în mod sta
tornic în centrul activității lcr 
internaționale întărirea priete
niei, solidarității și colaborării 
multilaterale cu toate țările so
cialiste, de care sîntem legați 
prin comunitatea de orînduire. 
ideologie, teluri și aspirații fun
damentale.

O deosebită importantă pen
tru dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor cu țările 
socialiste au avut întîlnirile 
și convorbirile conducătorului 
partidului și stalului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
cei mai înalfi conducători de 
partid și de stat din Uniunea 
Sovietică, Republica Populară 
Chineză, R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. D. Coreeană, 
Republica Cuba, R.D. Germană e- 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mongo
lă, R. P. Polona, R.P. Ungară. 
R.D. Vietnam. De asemenea, se 
dezvoltă colaborarea tovără
șească cu R.P. Albania.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
nostru a dat o înaltă apreciere 
și deplină aprobare activității 
depuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta întîlnire 
din Crimeea a conducătorilor 
dc partide din unele țări socia
liste în scopul dezvoltării prie
teniei și colaborării între tarile 
socialiste participante, al întă
ririi socialismului și paeij în 
lume.

Totodată. Comitetul Executiv 
a apreciat că recenta întîlnire 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, cu 
tovarășul Leonid Brejnev,
secretar general al C.C.
al P.C.U.S., reprezintă o nouă 
și importantă contribuție la 
dezvoltarea continuă a relați
ilor în toate domeniile între 
Republica Socialistă România șj 
Uniunea Sovietică.

Tovarăși,
România participă activ la 

diviziunea internațională socia
listă a muncii, dezvoltînd cola
borarea economică Și coopera
rea în producție, știință și teh
nica cu toate țările socialiste, 
pe baza principiilor internațio
nalismului socialist, ale egali
tății depune în drepturi, res
pectării suveranității și inde
pendenței naționale, avantaju
lui reciproc Și întrajutorării to
vărășești. Acordăm toată aten
ției lărgirii cooperării cu țările 
membre ale C.A.E.R., în cadrul 
„Programului complex", megit 
să contribuie la progresul mul
tilateral al fiecărei țări, la ega
lizarea nivelurilor de dezvoltare 
economica a statelor meni re, la 
valorificarea tot mai eficientă a 
resurselor lor materiale Și uma
ne. România dezvolta relațiile 
de colaborare, pe plan militar, 
cu țările care fac parte din Tra
tatul de la Varșovia, al cărui 
membru este, lărgește colabo
rarea cu armatele tuturor țări
lor socialiste, fiind gata oricând 
să-și aducă contribuția la apă
rarea păcii, împotriva oricărui 
atac imperialist.

Partidul și guvernul nostru 
acordă o atenție deosebită dez
voltării multilaterale a relați
ilor cu tinerele state indepen
dente, sprijinirii eforturilor lor 
de progres, solidarității active 
cu mișcările de eliberare națio
nala, in interesul luptei comune 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului.

In același timp, acționînd în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice și pornind de la pre
misa că în condițiile revoluției 
științifico-tehnice contemporane 
încadrarea activă in diviziunea 
mondială a muncii, schimburile 
internaționale și colaborarea 
tehnico-economică reprezintă o 
necesitate stringentă. România 
militează pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării pe plan 
economic și în alte domenii 
Cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, pe 
baza respectării reciproce a su
veranității și independentei, e-

galității și avantajului reciproc. 
Conducerea partidului nostru,

adus o remarcabilă contribuție 
ic arctică la aniiliza schimbărilor 
intervenite in raportul de forte 
pe plan mondial, a importante
lor mutații ce au loc în evolu
ția social-politică a lumii con- 
i< mpordiie. trăgînd de alei con
cluziile ce se impun pentru dez
voltarea relațiilor internaționa
le, pentru asigurarea păcii în 
lume. De o excepțională în
semnătate principială și practi
că sint in acest, sens propune
rile- concrete adresate comuni
tății mondiale de la Iribuna 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român privi
toare Ia necesitatea afirmării 
și respectării depline a princi
piilor șj normelor democratice 
în raporturile dintre toate sta
tale lumii.

Mililînd activ pentru Înfăp
tuirea securității europene, Ro
mânia socotește că la temelia 
acesteia trebuie să stea respec
tarea riguroasă a egalității în 
drepturi a tuturor statelor, a 
independenței și suveranității 
fiecărei națiuni, neamestecul în 
treburile interne, ax-nt.ijul 
reciproc. Sc impune adoptarea 
unui acord comun, sub formă 
jur.dh u corespunzătoare, prin 
care fiecare stat să se angaje
ze că renunță la amenințarea 
cu forța în relațiile cu celelalte 
țări. Guvernul român este de 
părere <’â securitatea europea
nă. croind condițiile care să 
pună capăt oricărei amenințări 
la adresa păcii pe continentul 
nostru, trebuie, în același timp, 
să ducă la intensificarea co
operării, dezvoltării schimburi
lor economice și tehnico-știin- 
lifice. fărîi nici o discriminare, 
în interesul tuturor țărilor 
europene. In spiritul concepției 
generale despre întărirea secu
rității și dezvoltarea cooperării 
constructive între state și na
țiuni. România a acționat și va 
acționa în continuare pentru 
realizarea unei colaborări trai
nice între statele balcanice.

Tara noastră acordă o însem
nătate deosebită sțingerii ac
tualelor focare de război. In 
acest sens. România se pronun
ță cu fermitate pentru înceta
rea agresiunii S.U.A. în Viet
nam și respectarea dreptului 
sacru al popoarelor Indochinei 
de a-și soluționa singure pro
blemele, fără nici un amestec 
străin. Dc asemenea, țara noas
tră se pronunță pentru adop
tarea unei soluții politice în O- 
rientul Mijlociu, pe baza rezolu— 
ției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Abordînd cu toată răspunde
rea problema cardinală a de
zarmării, țara noastră socoteș
te că a sosit timpul să se trea
că de la vorbe la fapte, la adop
tarea unor măsuri dc natură să 
asigure oprirea cursei înarmă
rilor, înghețarea bugetelor mi- 

xlîtare, elaborarea unui program 
^concret pentru interzicerea fa-
■ bricărli armamentului nuclear
I și a altor mijloace de extermi
nare în masă, lichidarea trep
tată a acestor arme, sub con
trol internațional. desfi.'nțarea 
bazelor*  militare și retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor 
state. Toate acestea trebuie să 
ducă la înfăptuirea dezideratu
lui vital al omenirii, înfăptuirea 
dezarmării generale și totale și, 
in primul rînd. a celei niiriea- 
re. —

Pornind de la cerințele vitale 
ale dezvoltării sociale contempo
rane. Partidul Comunist Român 
acționează cu toată consecven
ța pentru --lărgirea colaborării 
și întăririi solidarității interna
ționale a mișcării comuniste și 
muncitorești, a marelui front 
revoluționar antiimperialist. In- 
deplinindu-și neabătut îndatori
rile sale internaționale, parti
dul nostru își dezvoltă și întă
rește contactele și cooperarea 
cu toate partidele comuniste, cu 
forțele revoluționare, democra
tice. antiimperialiste de pretu
tindeni, împletind astfel, în 
mod armonios, îndeplinirea sar
cinilor naționale cu activitatea 
internațională, cu participarea 
activă la lupta pentru progres 
social. împotriva imperialismu
lui. pentru colaborare Și pace 
in lume.

întreaga politică internă și ' 
externă a României au asigu
rat țarii noastre o poziție dem
nă în rîndul națiunilor lumii,

■ un loc dc seamă în frontul 
mondial al forțelor păcii și

•' progresului. Și pe viitor, popo
rul nostru, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, Va depu
ne toate eforturile pentru ca 
glasul său să se facă auzit în 
toate problemele de care de
pinde dezvoltarea colaborării 
și cooperării între state, conso
lidarea păcii mondiale

Dragi tovarăși,
Poporul roman sărbătorește 

istorica victorie de acum 28 de 
ani, într-un climat de intensă 
mobilizare creatoare, încreză
tor în forțele și viitorul său, 
acționînd hotărit pentru tradu
cerea în viață a mărețelor o- 
bieclive elaborate de partid 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Rezultatele obținute, pînă acum, 
pe toate tărîmurile de activita
te, înalta conștiință patriotică 
a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a tineretului 
nostru. a tuturor oameni
lor muncii din România l'ărâ 
deosebire de naționalitate, ho- 
tărîrea cu care ei transpun in 
viață linia politică a partidu
lui. constituie garanției înfăptu
irii mărețului program de dez
voltare economico-socială a Ro
mâniei. accelerării mersului ei 
înainte pe drumul socialismu
lui .și comunismului.

Trăiască poporul român, con
structor al socialismului I

Trăiască scumpa noastră pa
trie. Republica Socialistă Ro
mânia 1

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului pe calea socialis
mului și comunismului. în frun
te cu secretarul noștr i general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască socialismul, liberta
tea și pacea în lume 1

cu rrîvire la majorarea pensiilor de asigurări 
sociale de stat, pensiilor I. 0. V. R.

și ajutoarelor sociale
Consiliul (le Stat nl Republi

cii Socialiste România decre
tează:

ART. 1. Pensiile de asigu
rări sociale de stat, pensiile 
1.0.V.R. și ajutoarele sociale se 
ninjoronZii, pe data dc 1 noiem
brie 1972, potrivit prezentului 
decret.

ART.2. — Pensiile pentru li
mită de virslă și cele dc Inva
liditate, în cuantum de pinii la 
550 lei inclusiv, se majorează 
cu 30 la sulă.

ART. 3. - i J) Pensiile pentru 
limită de virsll și cele de inva
liditate, al căror cuantum depă
șește 550 lei, se majorează du
pă rum urmează :

a) cu 25 la sută, pensiile sta
bilite pină la 31 Iulie 1959, pre
cum și cele stabilite după a- 
ceastă dală pe baza salariilor 
folosite Ia recalcularea pensii
lor din anul 1959;

b) cu 15 la sută, pensiile sta
bilite în perioada 1 august 1959 
— 31 decembrie 1963;

c) cu 10 1a sulă, pensiile sta
bilite în perioadele 1 ianuarie 
1964 — 31 decembrie 1966 și 23 
octombrie 1968 — 31 octombrie 
1972.

(2) Pensiile pentru limită de 
vîrstă și cele de invaliditate, 
cuprinse între 551 și 650 lei, 
majorate potrivit alineatului 1, 
nu pol fi mai mici de 715 lei.

(3) Cuantumul pensiilor pen
tru limită de vîrstă și cele de 
invaliditate, cuprinse între 551 
și 714 lei, stabilite în perioada 
1 ianuarie 1967 — 22 octombrie 
1968, va deveni 745 leii

ART. 4. — Pensiile dc urmaș 
se majorează corespunzător ma- ■ 
jorarii ce s-ar cuveni pensiei 
susținătorului, decedat, în raport 
atîl de cuantumul pensiilor, cit

D
cu privire la majorarea pensiilor militare de stat

Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România d e c r e- 
t ea z â :

ART. 1. — Pensiile militare 
de stal se majorează, pe data 
de 1 noiembrie 1972, potrivit 
prezentului decret.

ART. 2. — Pensiile de ser
viciu și cele de invaliditate, 
in cuantum de pînă la 550 fei 
inclusiv, se majorează cu 30 
la sută.

ART. 3. — (1). Pensiile de 
serviciu și cele de invaliditate, 
al cărui cuantum depășește 
550 lei, se majorează după cum 
urmează :

a) cu 25 la sută, pensiile celor 
trecuti în rezervă sau retragere 
pină la 1 ianuarie 1949;

b) cu 20 la sută, pensiile ce
lor trecuti în rezervă sau re
tragere din unitățile Ministeru
lui Forțelor Armate și ale fos
tei Direcții generale a servi
ciului muncii în perioada de 
la 1 ianuarie 1949 pînă la 27 
mai 1958, precum și pensiile 
celor trecuti în rezervă sau re
tragere din unitățile Ministeru
lui dc Interne în perioada de la 
1 ianuarie 1949 pînă la 16 apri
lie 1958;

c) cu 15 la sulă, pensiile ce
lor trecuti în rezervă sau re
tragere din unitățile Ministeru
lui Forțelor Armate și ale fostei 
Direcții generale a , serviciului 
muncii în perioada dc la 27 
mai 1958 pînă la 1 octom
brie 1964, precum și pensiile 
celor treeuț i în rezervă sau 
retragere din unitățile Ministe
rului de Interne in perioada de 
la 16 aprilie 1958 pînă la 1 oc
tombrie 1964 ;

d) cu 10 la sută, pensiile ce
lor trecuti in rezervă sau re

PRILEJ DE REMEMORĂRI..
IMini Livezeni și, în fața ei, car

tierul Aeroport, care ar putea fi 
| socotit un orășel in sine. Omit cu 

1 bună știință valoarea lor econo- 
a mică și social-edilitară pentru a 
n lăsa loc unui gind care are in ve
il dere modul lor de existență. Și 
B una și alta sint creații noi, chiar 
H dacă edificiile cartierului poartă 
3 o patină a timpului, ridicate in 
| urmă cu vreo cițiva ani. In a- 
S ceastă porte a Petroșaniului erau 
a terenuri virane. Dar amintirea a- 

celor locuri a început să se es
tompeze pe măsură ce noul car
tier se extinde.

Pentru o pătrunde întreaga 
semnificoție a realității zilelor 
noastre, in plină expansiune cons
tructivă, este necesară compara
ția, operația logică ce este un 
factor al progresului. Ne compa
răm cu noi înșine, pornind adese

BUCURIE
Manifestările consacrate zilei 

eliberării României de sub jugul 
fascist continuă astăzi după de
monstrația oamenilor muncii, su 
un alt aspect - cultural-artistic. 
Serbările cimpenești și horele
populare sint elemente înrădă
cinate in tradiția poporului nostru, 
ele exprimind sintetic bucuria vie
ții și a muncii. Aceste manifes
tări de explozivă fericire vor a- 
vea loc in următoarele puncte din 
Valea Jiului : Slerminos (Uricani),

Valea Tușului (Lupeni), la Brazi 
(Vulcan), Iscroni (Petroșani și A- 
ninoasa), parcul din Petrila și in 
jurul clubului din Lonea, la .Peș
tera Bolii (Banița), căminul din 
Cimpa și piața din Petroșani.

In aceste locuri, multe din ele 
avind un farmec pitoresc de ne
tăgăduit, artiștii amatori din 
Valea Jiului se vor strădui ca 
prin cintece, joc și voie bună să 
întrețină atmosfera sărbătoreas
că a zilei. Dacă timpul este favo
rabil (iar dacă nu este, in sălile

și de perioadele in care se tn-
< .ulreazB, astfel:

o) cu 30 la sută, indiferent de 
perioada în care au fo-d stabi
lita, pensiile de urmaș de pînă 
la :

— 275 lei inclusiv, în cazul 
unui singur urmaș;

— 413 lei inclusiv, in cazul 
a doi urmași ;

— 550 lei inclusiv, în cazul 
a Irei sau mai multi ur
mași ;

b) cu procenlul.ee s-ar fi cu
venit pensiei susținătorului, fă
ră a pul ea fi mai mici de:

— 358 lei, pensiile mai mari 
de 275 lei, pentru un urmaș ;

— 537 lei, pensiile mai mari 
de 413 lei, pentru doi urmași;

— 715 lei, pensiile mai mari 
dc 550 lei, pentru Irei sau mai 
mulți urmași ;

c) Pensiile de urmaș din pe
rioada 1 ianuarie 1967 — 22 oc
tombrie 1968, ale căror cnantu- 
muri sini cuprinse intre limitele 
prevăzute la litera b, vor) de
veni : 358 lei in cazul unui ur
maș, 537 lei pentru doi ur
inași, 715 lei pentru trei sau 
mai multi urmași.

ART. 5. — Pensiile care au 
fost recalculate sau transforma
te, cu modificarea bazei de 
calcul, se majorează cu procen
tul aferent perioadei înlăuntrul 
căreia s-a efectuat ultima da
la o astfel dc recalculare sau 
transformare. Pensiile recalcu
late sau transformate, fără mo
dificarea bazei de calcul, se 
majorează cu procentul cores
punzător perioadei în care au 
fost stabilite.

ART. 6. — Pensiile I.O.V.R. 
se majorează după cum urmea
ză :

a) pensiile invalizilor și acci

E C R E T
tragere în perioada de la 1 
octombrie 1964 pină la 1 ia
nuarie 1967 și de la 23 octom
brie 1968 pină la 1 noiembrie 
1972. Cu același procent se ma
jorează și pensiile celor tre
cuti in rezervă sau retragere 
in perioada 1 ianuarie 1967 —
22 octombrie 1968, dacă au fost 
stabilite în perioada de la
23 octombrie 1968 și pină la 1 
noiembrie 1972.

(2) Pensiile de serviciu și ce
le de invaliditate, cuprinse 
intre 551 și 650 Iei, majorate po
trivit alineatului 1, nu pol fi 
mai mici de 715 lei.

(3) Pensiile de serviciu și 
cele de invaliditate, cuprinse 
între 551 și 714 lei, stabilite în 
perioada 1 ianuarie 1967 — 22 
octombrie 1968 — pentru cei 
trecuti în rezervă sau retrage
re în această perioadă, vor de- 

-veni 715 lei.
ART. 4. — Pensiile de urmaș 

se majorează corespunzător ma
jorării ce s-ar cuveni pensiei 
susținătorului decedat in ra
port atît dc cuantumul pen
siilor cît și de perioadele în 
caro se încadrează, astfel:

a) cu 30 la sută, indiferent 
perioada în care au fost stabi
lite — pensiile de urmaș de pî
nă la :

— 275 lei inclusiv, în cazul 
unui singur urmaș ;

— 413, Iei inclusiv, în cazul 
a doi urinași;

— 550 lei inclusiv, în cazul 
a hei sau mai multi urmași.

b) cu procentul ce s-ar fi cu
venit pensiei susținătorului, fă
ră a putea fi mai mici de:

— 358 lei, pensiile mai mari 
de 275 lei, pentru un urmaș; 

ori de la o zi de foc izbăvitor - 
23 August - care echivalează cu 
întoarcerea noastră spre noi în
șine, spre realitățile noastre pe 
care le-am descoperit cu alți ochi 
Adevărata temelie a tuturor crea
țiilor din acest timp de 28 de ani 
este o zi - 23 August, pe care
am început să ne clădim viața și 
să brodăm munca noastră.

In fiecare an, ziua de 23 au
gust ne prilejuiește momente de 
relrospecțiune. In acest an privim 
un punct de care ne despart 28 de 
ani, dar in acest punct în
văpăiat se află ceva care ne hră
nește gindul și fapta - idealul 
comunist. In Valea Jiului, renumit 
centru urban și carbonifer, in ca
re transformările timpului socia
list sint evidente Io tot pasul - 23 
August este precedat de momen
te festive însoțite de expuneri 
despre ziua eliberării României

dentalilor de r izboi, ale ur
mașilor acestora, precum șl ale 
urmașilor celor morU sau dis
păruți în război, stabilite pe ba
ză de solde sau salarii, se ma
jorează după criteriile și cu 
procentele prevăzute pentru 
ix’nsiilc de asigurări sociale de 
stat, dc- invaliditate sau de ur
maș:

b) pensiile invalizilor și ac
cidentalilor de război, ale ur- 
ma.și'or acestora, precum si ale 
urmașilor celor morii sau dis
păruți in război, stabilite în 
< u inliiniuri fixe, se majorează 
cu 23 la sulă.

ART. 7. — Ajutoarele socia
le dc toate categoriile se majo
rează cu cite 50 lei.

ART. 8. — Pensiile stabilita 
sau majorate, nominal, prin de
crete ale Conciliului de Stai sau 
prin hotărîri ale altor organe, 
legal competente, se mojorenză 
după criteriile și cu procentele 
prevăzute pentru pensiile de a- 
sigurări sociale de stat, cu ex
cepția celor menționate în anc- 
•<a la prezentul decret, care nu 
beneficiază de majorare.

ART. 9. — Fracțiunile de leu, 
rezultate din calculul majorări
lor de pensii, se întregesc la un 
leu, în favoarea pensionarilor.

ART. 10. — Pensionarilor și 
beneficiarilor de ajutor social 
care, ca erect al majorării, an 
urma să piardă drepturile pri
vind procurarea combustibililoD 
solizi și acordarea de burse șco
lare, de care beneficiază la da- 

- ta majorării, li se mențin in 
continuare aceste drepturi.

Președintele

Consiliului dc Stat 
NICOI AE CEAUȘESCU

— 537 lei, pensiile mai mari 
de 413 lei, pentru doi urmași;

— 715 lei, pensiile mai mari 
de 550 lei. pentru trei sau mai 
multi urmași

c) pensiile de urmaș stabilite 
în perioada 1 ianuarie 1967 — 
22 octombrie 1968, — în iaz că 
susținătorii lor au ieșit din ca
drele permanente în această 
perioadă, ale căror cuanlumuri 
sînt cuprinse între limitele pre
văzute la litera „b“ vor de
veni : 358 lei în cazul unui ur
maș, 537 lei pentru doi urmași, 
715 lei pentru trei sau mai 
multi urmași.

ART. 5. — Pensiile stabilite 
sau majorate nominal prin de
crete ale Consiliului de Stat 
sau prin hotărîri ale altor orga
ne legal competente, se majo
rează după criteriile și cu pro
centele prevăzute Ia articolul 
3 din prezentul decret, în ra
port de data de la care ,aceste 
pensii au fost stabilite sau ma
jorate, indiferent de data tre
cerii în rezervă sau retragere.

ART. 6. — Fracțiunile de leu, 
rezultate din calculul majorări
lor de pensii, se întregesc la 
un leu. in favoarea pensionari
lor.

ART. 7. — Pensionarilor mi
litari care, ca efect al majoră
rii ar urma să piardă dreptu
rile privind procurarea com
bustibililor solizi și acordarea 
de burse școlare de care bene
ficiază la data majorării, li se 
mențin in continuare aceste 
drepturi.

Președintele 
Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU

de sub jugul fascist. Acestea sint 
retrospectivele cu valoare steni
că, în care avem in față însăși 
istoria. Astfel de întruniri au avut 
ioc zilele trecute la toate exploa
tările miniere din Valea Jiului, la 
preparații, uzine și șantierele de 
construcții, unde tovarășii loan 
Ghlnea, Ionel Cazan, Loghin Po
pa, alți membri ai comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, au 
vorbit colectivelor de muncă des
pre semnificația zilei de 23 Au
gust - nivel de la care poporul 
nostru a început reconstrucția u- 
nei țări pe care socialismul și i- 
dealul comunist o poartă spre 
culmile bunăstării și civilizației 
despre înfăptuirile realizate în 
Valea Jiului și bilanțul cu care 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri au intimpinat sărbătorirea 
acestui crucial eveniment istoric.

cluburiloi din fiecare localitate) 
pe estradele amenajate Io fieca
re loc de agrement vor evolua 
apreciați soliști de muzică popu
lară, tarafuri, fosmații de dansuri, 
fanfare, formații de muzică ușoa
ră, împreună cu soliști, brigăzi 
artistice de agitație. Frumusețea 
cintecului popular ne va aminti 
de frumusețea României socialis
te. de frumusețea muncii și a omului 
din Valea Jiului, participant fer
vent la muncă și la bucuriile vieții.

procenlul.ee
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Toți membrii familiei Moldovan sînt acasă. Marika ab;a a venii din oraș, dc la cumpărături. Prezintă tatălui 
„pachetele" și, bineînțeles,... restul !

Pină se... răcește cafcluța. Petru Cosma mai frunzărește, 
cilcva momente, revista. Soția sa. Elsa. prepară cina...

PAKTAMENTL L 2. Su- 
năm timid. Încercăm o 
primă emoție: oare. e 

bine, c admis să... tulburi așa. 
dintr-odată. tabieturile unei fa
milii ? Dacă oamenilor, cum
va, cine știe dc ce. nu le con
vine ? Și totuși ne am fixat 
„n tei. trebuie să îndrăznim. 
Sunăm, deci, la familia Cirnea- 
lă Ne deschide soția lui Mihai 
Cirncală. artificierul de la 
E.M Dîlja. Ii explicăm, foarte 
succint, scopul vizitei noastre 
inopinate. Facem cunoștință 
(așa se cade !) și intrăm Iu- 
liana soția ..capului" familiei, 
iși cerc scuze că am prins-o 
in... „deranj" Dorea să facă cî- 
teva permutatii prin aparta
ment Variația învinge plicii 
sul ' Nu refuzăm . scuzele. Deși, 
pe noi nu ne interesează „de
ranjul" provizoriu In camera 
marc, nea Mihai privește atent 
la televizor Arc Ș> musafiri 
Kercstes Blasiu și fiul său. elev 
fntr-a VII-a Stau la aparta
mentul 43 O privire circulară 
prip cameră. Vaze cn flori, mo 
bilă durabilă, covoare, tab’nuri. 
tot cu motive florale... Bibc 
louri. O păpușă marc, blondă, 
nc incită o întrebare:

— Aveți copii ?
— Da. sigur. Trei ! Un băial 

și două fete Băiatul o la Tg. 
Mures, o fată la Hațeg, la școa
la dp meserii, și cealaltă aici, 
»ntr-a VIIl-a E handbaliste la 
Jiul Zoia.

— Unde ați locuit înainte dc 
a veni în blocul acesta ?

— In Aeroport Pe Unirii. 
— E mai bine aici ?
— Mult mai bine L_ 
Zărim, instantaneu, pe col

țul noptierei o carte. „Norme
le de tehnică a securității mun 
cii". Am ținui să aflăm cu ce 
„ocazie" o răsfoise, mai inain- 
fe. Mihaj Cirncală. „Am avut 
o reexaminare. Am răspuns 
coreei dar mi s-a părut că am 
făcut, totuși, o greșeală. Și am 
vrut să verific acasă. E adevă
rat, greșisem". Oamenii sînt sin
ceri. Se disculpă și cind nu li 
se cere Trăim doar între oa
meni. Și trebuie să ne cunoaș
tem bine.

. PABTAMFNTIIT. 7 Nn

„Soția ! Ea știe nemțește. Se 
„trage" dc prin Banat". I’etru 
Cosma începe să nc povestească 
o anecdotă. Ascultăm. Kidcm. 
Iși aduce aminte dc anii aproa
pe uitați de demult. Se trăia 
greu. Acum c altfel. Aparta
mentul c confortabil, comod. 
„Nu e nevoie să fac; toată ziua 
curățenie". Copii nu au. Au o 
nepoată. Era plecată să vadă 
„Un suris in plină vară", cu 
Papaiani. la televizor, în ve
cini Amfitrioana nc îmbie, din- 
tr-odată. cu vișinată. Refuz 1 
(„Noj sîntem în reportaj, nu e 
corect să mirosim apoi a..,“) 
Gazda stăruie. Nu poți să te 
retragi chiar la nesfîrșit... At
mosferă destinsă E bine ! în
trebăm ce citeau Petru Cosma 
ne aduce o revistă „Uniunea 
Sovietică". E bună ? Pledoaria 
..pro" începe firesc și „curge" 
așișderea : „Mă pasionează noul. 
Tot ce e nou în lume. Aflu 
multe din această revistă. Și 
nu numai din aceasta. Mai ci
tesc „Magazinul istoric". E o 
publicație excelentă !“ Ne-am 
simțit bine, dar timpul ne mina 
din urmă... Ne cerem scuze și 
trecem alături la...

Apartamentul 9. Aici 
locuiește Victor Miclea. 
A lucrat la mina Dîlja.

Acum e pensionar fără drept 
de muncă. 15 ani de minerit ! 
In apartament — pretutindeni 
— flori ornamentale, dc cameră, 
mindre gladiolc. In camera mi
că, la masă. Ion Miclea, elev în 
clasa a Vl-a la Școala generală 
nr. 1, răsfoiește revista „Cute
zătorii" II întrebăm dacă-i pla
ce lectura. Ii place. Ultima car
te care a citit-o ? „Insula mis
terioasă".. De cine ? De Jules 
Verne (pronunție exactă!). 
„Citește mult — începe tatăl 
—, are o magazie de cărți Ii 
plac volumele de aventuri și 
cărțile de călătorii". „Citește, 
dar e și harnic" — completează 
mama. „Mama e foarte harni
că" — răspunde amabilității 
mamei sale, cel ce s-a clasat la 
finele anului școlar trecut „al 
14-lea din 30“ (clasamentul îl 
aflăm de la Victor Miclea). Fos
tul miner are mult timp liber 
anim Sp nrnn-X A.. Haini Vron

...Am ales o zi dc vineri. O dtipă-amiază oarecare, 0- 
bișnuită. E ora 18 Plouă subțire, cintător. Cer întunecai, o 
umezeală plăcută. Se aprind lumini... Strada iși menține — 
lotuși — tipicul. „Nu c soare, dar c bine !" Vitrine fanteziste. 
Magazinele foiesc. Oamenii cumpără. Intră. Ies Se întilncsc 
unii cu alții. Se salută. Se grăbesc... Holurile cinematografe
lor gem. Rulează filme care atrag... Frenezie. Mișcare con
tinuă, zigzagată. Umbrele. Multe umbrele. Gospodine cu sa
coșe doldora Mame cu copii. O familie și-a cumpărat lele 
vjzor. II transportă acasă. Cu autoturismul il transportă Doi 
tineri duc un magnetofon. Se poate dansa și vinerea !... 
In librărie. Se solicită intens felurite „noutăți" Literatură 
contemporană, lucrări tchnico-științifice. Oamenii tin .trena" 
timpului. Nu se poate altfel. E o cerință a vremurilor de

Cam lunea introducerea? Nu Nu-i lungă. Nu dorim ni
mic altceva devii si vi prezenUm scena, marea scenă din 
care va începe acțiunea reportajului nostru. Mai întii strada.

Oamenii sînt sin- 
Se disculpă și cînd 
se cere...

cum e 
mental 
comod..

® „Mă pasionează 
j noul. Tot ce e nou în 
s lume. Aflu multe din 
> reviste !“
' ® „Citește mult, are
2 o magazie de cărți... Ci- 
< tește, dar e și harnic !“

@ „Am fost la băi, la 
Pucioasa, acum ne pre- 
ge'-m pentru... deschi
derea unui nou an șco
lar../*

« ® „M-am dus în ca-
14 lea nevestei, știți, lu-

< crează la spital, apoi 
> am fost după cumpără- 
î turi“

® — Ați fost în con-

La vioară : Zorița Kerekes. E abia la început de drum, 
ilar vădește . ptitudini certe...

colo, uc totbal ! Maria Molau 
van, soția, ne poftește in ca 
mera. locuia» statuau de vorb.i. 
la masă. Serveau cite o vodcă 
mică... „M-am dus in calea nc 
vestei, știți, lucrează la spital, 
apoi am fost după niște cum
păraturi, împreună... (A, da. ne 
amintim că am văzut la in
trare. Pe o măsuță, în hol, un 
pachet cu carne. Nici n-au a 
vut timp s-o introducă in frigi
der și-am apărut noi...) „Inspec 
tăm" apartamentul. Flori, flori. 
Iar flori ! Trandafiri, Pe reca- 
mier revista „Pentru patrie". 
Pe masă, țigări „D. S.“ și o 
scrumieră nouă, frumoasă „Ne-a 
adus o Rodeanu, un coleg, dc la 
Govora. E simpatică!" Calorife
rul e aurit Lucește. Mobilă de 
bucătărie nouă. Aragaz De 
toate! Apartament „aglomerat". 
Crește an de an nivelul <|e trai 
al oamenilor...

— -Ați fost în concediu ?
— Da in februarie La Felix. 

La anul viitor, vrem să mergem 
în U.R.S.S. In Bulgaria am 
fost

...Apare <> fată. Zglobie, vo
ioasă E fiica soților Moldovan. 
Marika. A „luat" de curînd exa
menul la Liceul economic din 
Tg. Jiu. Prezintă tatălui o plasă 
cu cumpărături și... restul de 
bani Ne grăbim. Nu mai stăm, 
retractăm politicos insistențele 
și plecăm

Apartamentul 24. Ne o- 
prim o clipă în fata ușii. 
De dincolo, se aud cîtcva 

acorduri dc vioară. Oare ino- 
portunăm ? Fie ce-o fi ! Cîtcva 
minute doar.. Verificăm sone
ria. Alerge ! N'e deschide Fran- 
cisc Kerekes. E în ținută de 
scară. Normal ! 11 rugăm pe in
ginerul șef al minei Bărbăteni 
să nu se jeneze și să permită 
fiicei sale celei mici, Zorița, 
să-și continue exercițiul solis
tic instrumental. Se conformea
ză. Ne aruncăm privirea asupra 
portativelor. Citim : „Alte semne 
de repetiție — Da capo al fine, 
lecția 56". Zorița își învinge 
timiditatea și cintă. Cîntă bi
ne ! Sora ei mai marc. Ana. o 
urmărește. Tot violonistă ? „Nu. 
pictoriță". Și Ana, elevă in

cj o undă de ostentație, 
fiica cea mare, 
tică o citește tata, 
t-o gata demult", 
subiectul care ne 
timpul liber, în discuție. Aflăm 
ce cărți au citit, ce filme au 
văzut in utima săptămînâ. 
Despre „Rubin Hood", comen
tariile sint foarte aprinse. Con
trazicerile se succed. Adevărul, 
esența, transpar totuși fără di
ficultăți. Mai ales că apar și •• 
prăjiturile. Foarte bune prăji
turi..

Apar IAMENTU1 Jl Su
năm. Surpriză! Eram aș
teptați Președintele aso

ciației de locatari Corncliu Pa
lea, șeful biroului sesizări și 
reclamați! de la Consiliul popu
lar municipal, deja informat de 
raidul nostru nocturn, nc in- 
tîmpină binevoitor. Intrăm Pre
găteau mîncarea copilului. 
„Laptele !“ Arc doar trei luni și 
jumătate Claudiu-Alin, dar știe 
să-și ceară răspicat drepturile. 
N'u-I deranjează radioul Nici 
musafirii. I se prepară baia. 
Mama e în zor marc. Tata o 
ajută Ușa e bine... O familie 
tînără. o ambianță cit se poate 
mai propice. O familie la în
ceput de drui 
toate

Ana, 
Proza umoris- 

Eu am da- 
Introduccm 
interesează.

im, beneficiind de 
avantajele civilizației. 

Cărți, flori, fotografii Aer 
lini. plăcui. Timpul trece 
pede...

Apartamentul 29. fj 
milia profesorului Mu 
„„„ XT.. A 1 n „> • .17 — ..

in- 
re-

Apartamentul 29. Fa
milia profesorului Mir
cea Munteanu. directorul 

Scolii generale nr. 1 Vulcan, 
are oaspeți Soții Georgescu, 
medici în Petroșani, au venit la 
o „parolă" Se discută litera
tură Proză scurtă. Se degustă 
„Rouă Carpaților". Patru tineri, 
două familii, iși umplu util 
timpul liber Soții Georgescu se 
arată foarte mulțumiți de noua 
lor locuință S-au mutat de cu- 
rînd în acest bloc Stau la a- 
partamentul 22. Ne invită pe 
la ei. Acceptăm. în principiu. 
Dar., mai stăm Ia discuții. Nu 
incomodăm pe nimeni.

★
Cum trăim ? Bine I Foarte 

bine ! E minunat ! E altfel... In
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Adunarea festivă din
Capitală consacrată

u L va • •• 7•t •sărbătorim filei
de 23 August

(Urmare din pag. 1)

Gheorghe — foști comandanți 
de mari unități în războiul an
tihitlerist, Vasile Iscru. Erou al 
Muncii Socialiste, mecanic șct 
la Uzinele „23 August", George 
Ciucu, rectorul Universității — 
București. Ion Căpâțînă. direc
torul Uzinelor „Semănătoarea", 

directoarea 
„7 No- 

Haica. di- 
„Gheorghe 

Ecaterina 
Uzinelor 
iembrie**,  
rectoarca 
Șincai*

zelor și tramvaielor vor efectua 
peste 62 000 dc ore suoliîTten- 
tare.

★

Prima delegație a sportivhor 
din Cuba a plecat spre 
Munchen. In fruntea delegației 
se află Manuel Gonzalez Guer
ra, președintele comitetului o- 
llmpic cubanez și Jorge Garcia 
Bango, vicepreședintele acestui 
for. Al doilea lot al delegației 
cuprinde 140 de sportivi si spor
tive.

♦

Echipa de atletism a Franței 
numără 53 de selecționabili. 
Printre ultimii selecționați so 
numără săritorul cu prăjina 
Trăncănelii și săritorii In lun
gime Tourret și Rousseau cure 
au realizat cu prilejul ultimului 
concurs „Test** 8,08 m și res
pectiv 7,88 m.

Stancu, 
textile 

Felicia 
liceului „ ___

din Capitală, Manola- 
cbc Mihalache. șef de echipă la 
Uzinele Vulcan, Silvia Drăghia, 
muncitoare la întreprinderea 
„Flamura Roșie1*.  Gcorgeta Pre
da. muncitoare la Fabrica dc 
Confecții și tricotaje — Bucu
rești

In sală se aflau membri și 
membri suploanti ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinți aj Marii Adunări 
Naționale, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului. La adu-
nare au luat parte membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și aj guvernului, vechi mi 
litanii ai mișcării muncitorești 
din (ara noastră, muncitori din 
marile întreprinderi ale Capita
lei, participant! la insurecția ar
mată de la 23 August 1944, ge
nerali activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul atihitlerist, ofițeri su
periori, academicieni și alți oa
meni de știința și cultura; acti
viști de partid și de stat, con
ducători c’e instituții centrale 
și organizații obștești, reprezen
tanți ai tuturor generațiilor și 
profesiunilor, tuturor naționali
tăților conlocuitoare, care alcă
tuiesc marea familie a Români
ei socialiste.

La. Adunarea festivă partidipă 
reprezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești, aflați 
la odihnă în țara noastră, pre
cum și alți oaspeți de peste ho
tare.

In sală erau prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, atașați mili
tari. alți membri ai corpului di
plomatic, precum și corespon
denți ai presei străine.

Se intonează -Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea este deschisă de to
varășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
G.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R.. primarul general al 
Capitalei.

„Aniversăm astăzi, a spus vor
bitorul, împlinirea a 28 de ani 
de la victoria insurecției arma
te și eliberarea României de 
sub jugul fascist — eveniment 
crucial în istoria poporului nos
tru, a luptei sale pentru liber
tate națională și socială, pen
tru propășirea scumpei noastre 
patrii. Răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste la 23 August 
1944 a dat un curs nou dezvol
tării României, a deschis calea 
unor profunde transformări po
litice și sociale, calea făuririi 
de către poporul nostru a so
cietății socialiste.

Cinstim astăzi marea noastră 
sărbătoare națională în condi
țiile puternicei efervescențe po
litice și sociale generate de 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, care a e- 
laborat un amplu program de 
dezvoltare a României socialis
te, c’e perfecționare a vieții so
ciale, de ridicare în continuare 

întreprinderea
de gospodărie locativă 

PETROȘANI angajează :
8 coșari și 8 tinichigii calificați pentru sec

toarele: Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni și 
Aninoasa.

încadrarea conform H.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
la serviciul personal-administrativ, strada Cuza 
Vodă, nr. 23, telefon 1667.
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Oprea, eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă.

a bunăstării poporului nostru.
Avem deosebita bucurie, să 

salutăm prezenta la adunarea 
festivă de astăzi a conducerii 
partidului și statului nostru, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Salutăm prezența în sală a 
veteranilor mișcării muncito
rești, ai luptei antifasciste și ai 
războiului antihitlerist.

Ingăduiți-mi, totodată, să sa
lut prezenta oaspeților de pes
te hotare — reprezentanți ai 
partidelor comuniste și munci
torești, ai unor organizații de
mocratice, caro aflindu-se la o- 
dihnă în țara noastră, participă 
Ia sărbătoarea națională a Ro
mâniei. a unor delegații străine, 
precum și a membrilor corpului 
diplomatic".

Primit cu puternice a- 
plauze ia cuvîntul tovară
șul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Cuvintarea este subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii aplauze. 
In sală domnește o atmosferă 
de puternic entuziasm. Sub înal
ta cupolă răsună însuflețite o- 
vații in cinstea Partidului Co
munist Român, conducătorul în
cercat al poporului nostru pe 
drumul edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
față de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de patria socia
listă. Cei prezenți își exprimă 
cu înflăcărare adeziunea depli
nă la politica, interna și exter
nă, a partidului, hptărirca lor 
de a milita neabătut pentru în
făptuirea ei, angajamentul de a 
munci cu dăruire și aonegație 
pentru îndeplinirea prevederilor 
planului cincinal înainte de ter
men, pentru continua înflorire 
a României socialiste.

In încheierea adunării a avut 
loc un spectacol festiv consacrat 
memorabilului eveniment ani
versat. Și-au dat concursul an
sambluri și soliști de frunte ai 
scenelor bucureștene și clujene, 
precum și formații de artiști a- 
matori din diverse județe ale 
tării.

Au fost interpretate lucrări 
muzicale, literare și coregrafi
ce închinate zilei de 23 Au
gust, Partidului Comunist Ro
mân, patriei noastre — Repu
blica Socialistă România. Au 
fost evocate, de asemnea, pa
gini din istoria plină de bătă
lii și victorii a poporului ro
mân pentru libertate, indepen
dență și păstrare a ființei na
ționale. Amplul ecou patriotic 
al Conferinței Naționale a parti
dului din iulie 1972 și-a găsit 
o vibrantă expresie in cintecul 
„Glasul partidului" pe versuri 
din Raportul prezentat la Con
ferință. Bogatul program de 
înaltă tinută a cuprins, de ase
menea, numeroase piese instru
mentale și vocale, dansuri româ
nești, maghiare, germane și ale 
altor naționalități conlocuitoa
re din țara noastră, succedate 
într-o sugestivă suită, simboli- 
zînd bogăția spirituală și artis
tică a întregului popor, frăția și 
unitatea sa în marea familie a 
României socialiste.
, La încheierea spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea conducerii de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România.

(Agerpres)

Manifestări peste hotare 
cu prilejul 

Zilei de 23 August
MOSCOVA 22. La Moscova, 

Leningrad șl laroslavl s-a des
chis, la 22 august, Decade căr
ții românești.

Gu acest prilej, In Comitetul 
de stat sovietic pentru proble- 
mele tipăriturilor, poligrafiei și 
vînzării de carte a avut loc 
marți dimineața o adunare fes
tivă.

Boris Slukalin, președintele 
Comitetului, a evocat aspecte 
din viața creatoare și succesele 
repurtate de poporul român în 
coi 28 de ani care au trecut de 
la eliberare, urîndu-i noi suc
cese în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea și alo re
centei Conferințe naționale a 
partidului pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Au mai luat cuvîntul ambasa
dorul României, Gheorghe Ba- 
drus, scriitorul Evgheni Sarla- 
kov și ziaristul Vladimir Pav
lov.

PEKIN 22. — In ajunul ce
lei dc-a 28-a aniversări a Zilei 
naționale a României, Asocia
ția populară chineză pentru re
lații culturale și de prietenie 
cu țările străine și Asociația de 
prietenie chino-română au ofe
rit o recepție la hotelul „Pe
kin".

Au participai Go Mo-jo, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari pe întrea
ga Chină, U De, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, președinte
le Comitetului revoluționar oră
șenesc Pekin, Pin Sao-hui, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, ad-
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8,00 Transmisiune de la para
da militară Și demonstrația oa
menilor muncii din Capitală Și 
din țară cu prilejul aniversării 
a 28 de ani de la înfăptuirea 
insurecției armate și eliberarea 
României de sub jugul fascist; 
12,00 Țara întreagă in sărbătoa
re. Cîntece și dansuri. Iși dau 
concursul ansambluri ale case
lor de cultură și ale căminelor 
culturale din județele s Arad, 
Bacău, Brașov, Caraș-Severin, 
Cluj, Iași, Ilfov, Hunedoara, 
Mehedinți, Satu Mare și Sibiu; 
13,00 „Noi sîntem mîndria ță
rii'... Prinos dc slavă al crava
telor roșii adus la marea săr
bătoare. 13,50 Film documentar. 
După 20 de ani'; 14,00 ,,360 dc 
grade'* *.  Ediție specială. In cu
prins ; 14,00 „De la 0 — la 2 500 
de metri — reportaj realizat de 
la farul de larg al noului dig 
de la Constanța și Vîrful Omul; 
14,15 Autografe muzicale cu Ni
colae Herlea; 14,25 „Destine**  — 
un reportaj despre tineri năs- 
cuți în ziua de 23 August; 14,45 
Desene animate; 14,55 Poetul 
meu — mărturisiri lirice cu E- 
lena Sereda; 15,05 Autografe 
muzicale; 15,35 ..Pe urmele lui 
Hemingaway — Safari '; 16,00 La 
poalele Semen icului — reportaj 
realizat la Reșița; 16,15 Desene 
animate; 16,20 Autografe muzi

Primește înscrieri pentru
CONCURSUL DE ADMITERE 

în anul 1 pentru meseriile:

■ mecanizator miner
■ electrician de mină
■ lăcătuș de mină

Se primesc absolvenți a 8 și 10 clase.
Pentru meseria de mecanizator miner se 

primesc tineri plnă la vîrsta de 20 ani.
înscrierile se fac zilnic la sediul școlii.

strada Viitorului nr. 27 Lupeni, județul Hu
nedoara, plnă la data de 31 august 1972.

Informații suplimentare se pot obțlno zil
nic Intre orele 8 — 14, la secretariatul școlii.

juncl al șefului Marelui Stal 
Major al Armatei populare chi
neze do eliberare și alto per
soane oficiale chineze.

HAVANA 22. — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : La sediul Ambasadei 
româno din Havana a fost orga
nizată o conferință de presă 
consacrată celei dc-a 28-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Ambasadorul 
României, Petre Ionescu, a fă
cut o expunere despre însemnă
tatea actului Istoric do lo 23 
August 1944, însemnătatea Con
ferinței Naționale a P.C.R., a 
raportului prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Amba
sadorul român s-a referit, de a- 
semenea, la relațiile de priete
nie și colaborare frățească din
tre România și Cuba, sublini
ind dezvoltarea ascendentă a 
acestora pe plan politic, econo
mic, cultural, tehnico-șliințific 
și în alte domenii.

BUDAPESTA 22 — Cu prilejul 
celei dc-a 28-a aniversări a eli
berării României de sub jugul 
fascist, in comuna Szecseny, din 
nordul Ungariei, a avut -Ioc, 
marți, dezvelirea unui monu
ment închinat ostașilor români 
căzuți in timpul luptelor pentru 
eliberarea Ungariei. înălțat in 
cimitirul comunei care adăpos
tește mormintele a 105 ostași 
și ofițeri români căzuți în tim
pul luptelor, monumentul, con
struit din pietre mari de granit, 
poartă inscripția în limba un 
gară: „Recunoștință veșnică e- 
roilor români care și-au jertfit 
viața pentru libertatea poporu
lui nostru".

cale; 16,40 Moment umoristic : 
„Divorțul'*  de M. Alexandru; 
16,45 In studio violonistul Va- 
leriu Maior; 16,55 Sport; 17,10 
Umor din filme; 17,30 Program 
de divertisment; Zilele săptă- 
mînii cu... Angela Similea; 18,00 
Cîntare României socialiste — 
coruri și versuri patriotice: 
18,30 Pagini de umor : „Aven
turi epoca de piatră-': 19,20 
1 001 de seri; 19,30 Telejurnal: 
20,15 Reportaj TV: „Oțelarii"; 
20,35 Un zîmbet, un cîntcc, o 
floare; 23,15 Telejurnal.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Livada din stepă; Republica : 
Trenul: PETRILA — Carmen; 
LONEA — Minerul : Poveste 
sîngeroasă; VULCAN : Golgota; 
PAROȘENI: B. D. în alertă: 
LUPENI — Muncitoresc : Ase
diul: Cultural : 19 fete și un 
marinar: Uricani: Decolarea.

JOI 24 AUGUST
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Marea dragoste; Republica: 
B. D. la munte și la mare; 
PETRILA: Carmen; LONEA — 
Minerul : Poveste sîngeroasă; 
ANINOASA: Bucătăreasa;
VULCAN: Evadare din planeta 
maimuțelor; PAROȘENI: B. D. 
în alertă: LUPENI — Cultural: 
Robin Hood.

Faptul 
divers 
pe glob
PARIS. In ultimele zile, in 

pădurile din sudul Franței au 
izbucnit numeroase incendii, 
care au distrus, pe teritoriul 
citorva departamente, arborii de 
Pe mii de hectare de teren.

In lupta cu focul, au lost an
trenate detașamente dc pom
pieri, unități militare, precum 
și avioane special echipate, dar 
acțiunile acestora sint conside
rabil îngreunate de vintul uscat 
și puternic.

ROMA. Grav mutilată la 21 
mai a.c. dc loviturile de ciocan 
ale unui dezechilibrat mintal, 
celebra sculptură „Picta" a lui 
Michelangelo este restaurată, 
in prezent, dc experți in cape
la sa din ansamblul bazilicii 
Sfîntului Petru, intr-un perime
tru închis accesului vizitatori
lor. Lucrările de restaurare vor 
fi încheiate spre sfirșitul acestui 
an și, după ce va fi redat ad
mirației publicului, celebrul 
grup statuar va continua să-și 
ocupe vechiul loc din capelă', 
dar va fi protejat de o placă 
specială dc cristal rezistentă la 
șocuri violente.

VIENA. După zece zile de 
caniculă, frigul s-a instalat în 
Austria însoțit de furtuni și- 
chiar de ninsoare. In masivul 
Hochschwab din Styria, un om 
și-a pierdut viața din cauza 
viscolului. Alte șapte persoane, 
rătăcite din aceleași motive, au 
fost salvate dc echipele dc 
prim-ajutor, în munții Felber 
Tauern. La altitudinile de pes
te 1 500 de metri, ninsoarea s-a 
așternut într-un strat de zece 
centimetri grosime, iar drumu
rile nu mai sînt practicabile 
decit cu mașini prevăzute cu 
lanțuri.

In orașe plouă, iar tempera
tura oscilează între 10 și 15 
grade

DELIII. Comitetul național 
pentru sărbătorirea unui sfert 
dc veac de independență a In
diei a încheiat dezbaterea unui 
amplu program, conform căruia 
urmează să fie construite 5 000 
de sate pentru cele mai sărace 
pături ale populației. Toate a- 
ceste mici localități vor fi a- 
provizionate cu apă potabilă, cu 
un sistem de servicii pentru 
populație, cu electricitate. Fie
care va dispune de școli ele
mentare. Amenajarea acestor 
sate urmează să se încheie în 
august 1973.

BELGRAD. In apropiere de 
Dubrovnik, in zona sudică a li
toralului adriatic iugoslav, a a- 
vut loc, într-un tunel în con
strucție, un accident provocat 
de creșterea bruscă, îq urma 
ploilor, a nivelului unor rîuri 
locale — anunță agenția 
Taniug. Apele care au năvălit 
pe neașteptate în tunel au sur
prins 12 lucrători, care și-au 
pierdut viața.

SPORT o SPORT o SPORT

DEBUT FRUCTUOS
în noile ediții ale campionatelor divizionare

® RUGBI : Știința Petroșani — Universitatea Timișoara 4—0
© FOTBAL : Universitatea Cluj — Jiul 2—2; Știința Petroșani — Meta

lul Topleț 3—1; Minerul Lupeni — Minerul Ghelar 1—0.

Duminică, a început șl cel 
de-al 56-Ic'a campionat națio
nal de rugby. La Petroșani, pe 
stadionul ..Jiul", clapa inaugu- 
raia a pus față în față două 
„15-uri redutabile, animatoarele 
„in facto" ale campionatului 
trecui, ocupantele primelor do 
uă locuri in ierarhia rugbyulul 
românesc. Campionii țării, uni
versitarii timișoreni, convinși 
fiind de importanța primului 
derby al disputelor și dorind 
să-și aureoleze titlul chiar de 
la început, au abordat partida 
cu mult aplomb, au încercat to
tul pentru a evolua la un ni
vel tehnico-taclic ridicat și a 
oferi publicului un spectacol de 
calitate. Ei au găsit, însă, in e- 
cliipa locală o ..garnitură" mai 
mult decit decisă in a nu ceda 
„pasul", o echipă pe multe „por
țiuni" din joc cu nimic mai pre
jos de cea care învingea anul 
trecut orice adversar... Este foar
te adevărat, așteptam de la a- 
cest prim „mare test" mai mult 
decit ni s-a oferii. Ne gindeam 
că vom asista la o adevărată 
„premieră de gală" — de con 
iirmare a valorii și tradiției șco

PENTRU ÎNCEPUT, 
E BINE I

La numai o săptămină de la 
reluarea antrenamentelor, fotba
liștii de la Știința au intrat, du
minică, în marea „bătălie" a 
punctelor. Beneficiind de incal
culabilul avantaj al... programă
rii (un adversar fără pretenții 
contează, mai mult, ca un util... 
partener de verificare), studen
ții au tranșat ușor în favoarea 
lor rezultatul, final al partidei. 
Jocul, in ansamblu, cum e și 
firesc, nu s-a ridicat la un ni
vel tchruco-spectacular ridicat; 
dimpotrivă, a fost presărat cu 
multe „mostre" de erori de toa
te genurile. Deși a stăpînit în 
întregime mijlocul terenului, 
dominind uneori chiar copios, 
elevii profesorului Gheorghe 
Irimie nu au găsit întotdeauna 
calea eficientă spre gol, s-au 
complicat în combinații sterile 
în atac, au apărut spectatorilor 
in postura unor jucători mulțu
miți cu un minim avantaj, obți
nut la „mica ciupeală" cum se 
zice...

Echipa, ca tot unitar, ne-a

Un meci al... portarilor
Intîlnirea dc la Lupeni a 

stîrnit un viu interes în rîndul 
spectatorilor, chiar dacă norii 
plumburii și ploaia, au consti
tuit... decorgl întregii partide.

Echipele necunoscindu-se (Mi
nerul evoluînd pentru prima da
tă in această serie), au fost fi
rești acele minute de studiu 
de ia începutul partidei, după 
care, fiecare echipă a adoptat 
stilul de joc și concepția tacti
că ne sară. Atacurilor în 
trombă ale gazdelor, oaspeții 
le-au răspuns prin contraatacuri 
periculoase, purtate in special 
de ex-hunedoreanul Popa și, dacă 
in min. 38, scorul ar fi fost 2—0 
pentru oaspeți n-ar fi mirat pe 
nimeni din tribună, însă de fie
care dată Purice a fost la post, 
apărînd cu siguranță. De fapt, 
portarii ambelor echipe s-au re
marcat și' în special Marin de 
la Minerul Ghelar, pentru că 
atacau ții și-au creat numeroase 
ocazii, unele dintre ele rar in

ȘTIRI OLIMPICE
Federația unională de box a 

selecționat 11 pugiliști care vor 
reprezenta U.R.S.S. la turneul 
olimpie. In fruntea selecționa- 
bililor se află „mijlociul**  Vla- 
ceslav Lemeșev, dublu campion 
european de tineret. Iată cei
lalți componenți ai echipeii 

VI. Ivanov (semimuscă), B. Za- 
ritkuev (muscă), V. Solomin 
(cocoș), B. Kuznețov (pană), 
G. Dobrokov (semiușoară), A. 
Kamniev (ușoară), A. Kohlov 
(semimijlocie), N. Anfimov (se
migrea) și I. Nesterov (grea).

★
Comitetul olimpic vest-ger- 

man a maj selecționat încă 4 
atleți în echipa pentru J.O., în 
pofida faptului că aceștia nu au 
obținut rezultatele cerute de 

Iii românești a sportului cu ba 
Ionul oval — la un joc care 
să se distingă, in primul rind. 
prin cursivitate și mișcare per
petuă. N-a fosl chiar așa i Ti 
mișorenii n-au reușit să-și impu
nă jocul percutări:. s-au închis 
in... el. mizind vădit pe un re
zultat alb ; studenții petroșă- 
neni, de cealaltă parte a „bari
cadei", au jucat ponderat (linia 
de „trelsferturl" a evoluat ine
gal. nedecis). Rezultatul final 
(4—0) a fost decis de înainta
rea Științei, mai combativă, mai 
combinative...

Punctele victoriei poartă sem
nătura lui TRUȚA (un „essai" 
Indubitabil Și categoric).

Arbitrul V. CIȘMAȘ — Bucu
rești a condus bine următoarele 
formații : ȘTIINȚA: Dinu. OR 
TELECAN. Talpă. MOROE, Ște
fan. CONSTANTIN, MOROME- 
TE. Lomotă. Neagu (BĂRGĂU- 
NAȘ) Truță. Abribula, Radu 
lescu. Burghelea, BĂLTÂREȚU, 
FÂLCUȘĂNU ; „U“ : Ioniță, PO 
POVICI, Ene, Celea, Priș, Rășca- 
nu, VOLLMANN, TÂTUCU. 
Ceauș, Ghețu, Sucin, Zamiires- 
cu, DUJA. IACOB.

părut oarecum slăbită fată de 
campionatul trecut, ca potential 
tehnic și coerentă în acțiuni. în
să jocul corespunzind efectivu
lui existent, și cerințelor de mo
ment. Cum s-au înscris goluri
le : in min. 23, la un corner, 
Zăvălaș fructifică impecabil ,cu 
capul și cu... cap, o pasă idea
lă a lui Grizea; în min .44, 
Ștefan încearcă un șut de la 
distanta, care-1 surprinde pe 
portarul advers, și e 2—0; în 
min. 52, la un contraatac, Paul 
reduce din handicap; în min. 
76, noul echipier al Științei, 
Gruia iși răscumpără o elemen
tară greșeală inițială, înscriind 
plasat: 3—1... Arbitrul Petre 
Sotir (Mediaș) a condus autori
tar.

Știinfa a aliniat următoarea 
formație : Berindei 6 — Faur 7, 
Zăvălaș 7, Burnete 7, Safla 7. 
Nădășan 6, Bîtea 9 — Mathe 5 
(Gruia 6), Grizea 7. Ștefan 7, 
Pănescu 5.

V. T.

finite pe stadioane. Lucuța, 
Cotroază, Voicu, Șvedak și Mol
dovan au combinat frumos în 
cîmp, dar în apropierea porții 
șuturile imprecise, Marin, bare
le și... neșansa s-au opus în
scrierii golurilor. Marin a fost 
„bătut'*  o singură dată, în min. 
55, cînd la o centrare de pe 
dreapta a lui Polgar, Moldovan 
a înscris printr-un șut din voie. 
Cea mai frumoasă fază insă a 
creat-o Cotroază în min. 15, 
printr-o trecere peste un apă
rător, preluare, șut și portarul 
a apărat...

Minerul Lupeni a aliniat for
mația l Purice 9 — Polgar 6, 
Kelemen 8, Burdangiu 7 Rus 
5, — Crlstaclie 6. Șvedak 7 — 
Lucuța 8, Cotroază 8, Voicu 6, 
Turbatu 1 (min. 30 Moldovan 6).

A arbitrat corect M. Nico- 
laescu din Caransebeș.

Vasile MOLODEȚ 

baremul olimpic. Noii selecțlo- 
nabili sînt Hans Joachim Wal- 
de, decatlon, Gunther Glasauer, 
suliță, Erika Weinstein, 400 m 
plat și Klaus Peter Bieler, șta
feta 4x100 m plat. S-a stabilit 
definitiv ca în proba feminină 
de săritură în lungime să parti
cipe Heidl Roscndahl și Heidi 
Schuller.

★

Primarul orașului Munchen, 
Georg Kronawitte a anunțat o- 
ficial că în perioada J.O. de la 
Munchen vor circula peste 
60 000 dc turisme, 345 de tram
vaie și 568 de autobuze care 
vor parcurge o rețea de peste 
200 de trasee. Metroul va a- 
coperj 108 linii. Cei 2 612 con
ducători ai metroului, autobu

...In sfirșit! A început cea 
de-a 55-a ediție a campiona
tului diviziei A la fotbal ' Și 
a început sub cele mai bune 
auspicii, așa cum, de altfel, 
era de așteptat. Prestigiul in
ternațional de care se bucu
ră azi fotbalul românesc (mai 
mult la nivel de... reprezen
tativă a țării), trebuie con
solidat și dezvoltat. Ori, a- 
ceasta, se știe, nu poate În
cepe decit cu continua ascen
dență a fotbalului practicat 
in campionatul autohton...

Duminică, in 7 orașe din 
țara, s-au disputat primele

CRONICA
ETAPEI

partide ale unui nou campio
nat. Să vedem ce reflecții ne 
prilejuiesc primele rezultate...

© U.T.A - F C. ARGEȘ 
2—1 O partidă dinamică, an
trenantă .,Trena" fastuoasă 
pe care Dobrin și-a propus 
s-o ducă... „bătrinei doamne", 
l-a deranjat, se vede treaba, 
prea mult pe Petescu, care 
intrigat de golul debutantului 
in A. Troi, a uitat că oaspe
ții sint totuși campioni... O 
victorie așteptată. nu at if de 
comodă insă.

@ „U" CLUJ — JIUL 2—2. 
Un meci spectaculos, surprin
zător de atractiv. Debut cu... 
dreptul al Jiului' Un egal 
nesperat ? Poate ' Dar nu a- 
ceasta contează ' După o lună 
și ceva de... secetă in goluri, 
iată că, la momentul oportun, 
și Stoian și Mulțescu și-au 
amintit subit că-s atacanți. 
Sincere felicitări >

© SPORTUL STUDEN
ȚESC — S. C. BACĂU: 0—2. 
Intilnire echilibrată. încheia
tă cu victoria coechipierilor 
lui Dembrovschi. Pană a 
punctat de două ori și stu
denții bucureșteni pierd pri
mul „contact" cu fotbalul de 
A. Duelul înaintărilor a de
cis soarta meciului...

@ C.S.M. REȘIȚA — 
STEAGUL ROȘU 0—0. După 
22 de ani, Reșița reia firul 
meciurilor de primă divizie 
Cu un „nul" meritoriu. Re
zultatul nu surprinde pe ni
meni. Echilibrată și solidă, 
echipa lui Adamache nu pu
tea pierde partida...

© PETROLUL — DINAMO 
1—1. Rezultat echitabil. Au 
marcat Dumitrache și Gro- 
zea. Așteptările au depășit 
realitatea. Potențialul „tea- 
mului" dinamovist n-a putut 
fi valorificat integral, in con
diții totalmente improprii...

© „U" CRAIOVA — RA
PID 2—1. Tradiția se confir
mă, chiar dacă noul jucător 
giuleștean, Dumitriu III, își 
permite să înscrie primul gol 
al campionatului. Rezultat fă
ră dubii, ușor previzibil...

© STEAUA — A.S.A. Tg. 
MUREȘ 4—2. Era firesc! 
Nici nu putea să cunoască un 
alt învingător un asemenea 
meci 1 Nu, nu pentru că s-a 
disputat -in familie". Steaua 
are, in. acest campionat, cel 
mai bun lot de fotbaliști. 
Așteptăm roadele acestei... 
concentrări de forțe.

© FARUL - C.F.R. CLUJ 
1—0. Nu-i nici mult, nici pu
țin. E un rezultat mulțumitor 
pentru Farul și, dacă avem in 
vedere faptul că ne aflăm in 
prima etapă și că C.F.R.-ul 
intră „la peron" abia in 
retur e... satisfăcător și pen
tru clujeni.
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