
23 AUGUST — prilej de puternic entuziasm creator, expresie a hotăririi 

unanime de a infăptui programul Conferinței Naționale a partidului
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ȘI DEMONSTRAȚIA 

OAMENILOR MUNCII 
DIN CAPITALĂ

moLEmu-nm,iqate tarile, onhi-va i

xSteuqul roșu
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI' AL P.C.R, Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

A 28-a aniversare a eliberării 
patriei noastre dc sub jugul 
fascist — act de însemnătate 
crucială pentru destinele Româ
niei — a fost sărbătorită, 
miercuri, in întreaga țară prin 
mari și însuflețite demonstra
ții. Cinstind cu legitimă min- 
dric patriotică ziua dc 23 Au
gust. participanta La demon
strații — români, maghiari, ger
mani și de alte au', ion ah lăți 
—, înfrățiți în muncă și in i- 
dealuri, și-au exprimat impre
sionant unitatea dc monolit in 
jurul partidului, a conducerii 
sale în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, voința ne
strămutată dc a înfăptui ne
abătut hotâririle istorice adop
tate dc recenta Conferință Na
țională, programul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

★
La București, impunătoarea 

parada militară Și demonstra
ția sutelor de mu de cetățeni 
au avut loc in Piața Aviatori
lor, tradiționalul loc al mani
festărilor prilejuite de marile 
noastre sărbători. Deasupra tri
bunei centrale, străjuită de 
steaguri roșii și tricolore, se 
află stema Republicii Socialis
te România încadrată de da
tele festive: „23 August 1944 
— 23 August 1972". Alături se 
văd lozincile: „Trăiască a 
XXVIII-a aniversare a elibe
rării României de sub jugul 
fascist „Trăiască Partidul 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului, inspira
torul și organizatorul victoriilor 
noastre .'-. Tribuna ridicată de 
cealaltă parte a pieței este 
dominată de un medalion cu 
chipurile marilor dascăli ai 
clasei muncitoare i Marx, En
gels, Lenin. Pe fundalul tribu
nelor sînt înscrise urările; 
„Trăiască și să se dezvolte, tot----------- „ Mctvuiie, iot 
mai înfloritoare Republica So
cialistă România „Trăiască 
unitatea partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor democratice și antiimpe- 
rialiste, în lupta pentru pace, 
democrație, independență na
țională și progres social !u, 
„Trăiască pacea si prietenia în
tre popoare I“.

In tribune, pe Bulevardul A- 
viatorilor, pretutindeni dom
nește atmosfera sărbătorească, 
plină de entuziasm.

Ora 8,00. Conducătorii parti
dului și statului sînt întîmpi- 
țiați cu vii și puternice aplau
ze. In tribuna oficială iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu. Paul Niculescu-Mizil. Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin. Ilie Verdeț, Ma-

Cj prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, 
Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliul de Stat șl Consiliul de 
Miniștri, au oferit, miercuri 
seara, o recepție în saloane
le Consiliului de Miniștri.

Au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodriaraș. Manca Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorqhe 
Rădulescu, Virgil Trofin, 
Die Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară. Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, Leon te 
Răulu, Gheorghe Stoica, Ște-

Aspect de la tribuna oficială în timpul demonslrațiel

Popescu.
? Răutu, Gheorghe

Ștefan Voitec, Iosif 
l'ctre Blnjovici, Cor- 

Burtică, Miron Constan-

Ștefnn Andrei.
Mihai Marinescu

C.C. al P.C.R.. ai 
de Stat Și ai gu-

al 
al 
al

xim Bcrghianu, Gheorghe 
Cioară Florian Dfinfilache, Ja
nos Fazekas, Dumitru
Leonle 
Stoica, 
Banc, 
nd 1 
tinescu. Mihai Dalea. Mihai Ge
re, Vasile Patilineț Ion Pățan» 
Ion Stânescu, 
Ion Dincfi, 
membri ai 
Consiliului 
vernului.

Alături de conducătorii de 
partid și de stat ai tării noas
tre în tribuna oficială iau loc. 
de asemenea, reprezentanți ai 
partidelor comuniste Și munci
torești aflați la odihnă în 
România, tovarășii : Dolores 
Ibarruri. președintele P.C. din 
Spania, Santiago Carillo, secretar 
general al P.C. din Spania, 
Luis Carlos Prestes, secretar 
general al P.C. Brazilian, Sta
ne Dolanț, secretarul Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, Leonid Vasilievici Smir
nov. membru al C.C. 
P.C.U.S., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri
U. R.S.S., Narciso Isa Conde, se
cretar general al P.C. Domini
can, Kiro Gligorov. membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Ugo Pecchioli, 
membru al Biroului Politic și 
al Secretariatului P.C. Italian, 
Eduardo Mora Valverde, secre
tar general adjunct al Partidu
lui Avangărzii Populare din 
Costa Rica, Paul Laurent, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Jean Blume, membru 
al Biroului Politic al P.C. din 
Belgia, Hubsch Fernand, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Luxemburg, Arsene 
Ratsifehera și Remi Rakotobe. 
secretari generali adjuncți ai 
Biroului Național al Partidului 
Congresului pentru Indepen
dența Madagascarului, Andrei 
Marinț. secretar al Secretaria
tului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Slovenia.

In celelalte tribune se află 
conducători ai instituțiilor cen
trale șj organizațiilor obștești, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, par
ticipant la'insurecția națională 
antifascistă din august 1944, ge
nerali activi și de rezervă, 
foști comandanți de mari unități 
Pe frontul antihitlerist, croi 
ai muncii socialiste, muncitori 
fruntași din întreprinderile 
bucureștene, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și 
cultură, activiști ai organelor 
centrale de partid și de stat, 
ziariști români și străini.

Au participat, de asemenea, 
delegația Asociației de priete
nie sovieto-română. condusă de
V. K. Uspenski, ministrul in- 

fan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Ion Pățan, Ion Slfines- 
cu, Ștefan Andrei, Ion Din- 
că, cu soțiile, membri al 
C.C. al P.C.R., aj Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor cen
trale, organizațiilor de masă 
și obștești, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, vechi 
militanți ai mișcării munci
torești din tara noastră, parti
cipași la insurecția armată 
și veterani ai războiului an
tifascist, generali, muncitori 
fruntași, academicieni, alt* 
oameni de știință, artă șl cul
tură, șefi ai cultelor, ziariști 
români și străini. 

dustrici locale al R.S.F.S.R., 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., delegația de ziariști 
din R-P. Chineză, condusă de 
Li Yen-nien, responsabil la re
dacția agenției „Sîn Hun", de
legația Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C. Bulgar, condusă 
dc Nikolai Dulgherov, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid, delegația Partidului de 
stingă — Comuniștii din Sue
dia, condusă de B. Svensson, 
membru al C.C. al Partidului, 
Pascal Luvualu, membru al 
Comitetului Executiv al Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea 
Angolei, delegația Mișcării So- 
cial-Democrate din Danemarca, 
condusă de Karl Johan Morten
sen. secretarul grupului parla
mentar Social-Democrat, delega
ția de tineri militanți ai Parti
dului Muncii din Elveția, con
dusă de Philippe Muriset, res
ponsabil cu activitatea tineri
lor comuniști din cantonul 
Vaud, delegația Comitetului 
județean Ruse al P.C. Bulgar, 
condusă de Racio Stoianov, se
cretar al Comitetului, delegația 
Comitetului comunal de partid 
Praveț (R.P. Bulgaria), condusă 
de Dimităr Naidenov, secretar 
al Comitetului, precum și alți 
oaspeți, aflați la odihnă, din 
R-P. Chineză, R.P. Ungară și 
Republica Cuba.

In timpul demonstrației, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu oaspeți 
de peste hotare participantă la 
sărbătorirea zilei de 23 August.

La demonstrație asistă șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă 
România, atașați militari și 
membri ai corpului diplomatic.

Fanfara celor 800 de instru
mentiști și corul care reunește 
1 700 de militari așteaptă seni
nul dirijorului. In stînga și în 
dreapta podiumului sînt alinia
te batalioane de infanteriști, 
grăniceri, marinari și militari 
ai trupelor Ministerului do In
terne, în ținută de paradă.

In acest decor sărbătoresc, 
un semnal îndelung de trompe
tă vestește începutul festivită
ților închinate celei de-a 28-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist. Tru
pele aliniate în Piața Aviato
rilor și de-a lungul bulevardu
lui prezintă armele pentru 
onor.

In fața tribunei centrale, 
generalul de armată Ion Ioni- 
ță, ministrul forțelor armate, 
aflat la bordul unui turism de 
luptă primește raportul coman
dantului paradei, general-loco- 
tenent Nicolae Militam. Minis
trul forțelor armate trece apoi 
în revistă și îi felicită pe mi
litari cu prilejul marii noastre 
sărbători naționale. Din mii de

(Continuare tn pag. a 3-a)

deAu luat parte oaspeți 
peste hotare.

Au fost prezenti șefi 
misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialis
tă România, atașat! militari 
șl membri ai corpului diplo
matic.

La începutul recepției a 
fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat, s-au 
întreținut cordial, în timpul 
recepției, cu oaspeții de pes
te hotare, cu șefii ’misiuni
lor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)
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MITINGUL Șl DEMONSTRAȚIA
DIN PETROȘANI

Incâ din zorii zilei, Petroșaniul a cunoscut o vie 
și puternică revărsare de entuziasm, otmosferă pro
prie marii sărbători prin care întreaga țară a cin
stit ziua de 23 August, cea de a 28 aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fascist.

înscrisă in tradiția poporului nostru, sărbători
rea acestui eveniment de mare însemnătate istorică 
și socială constituie omagiul fierbinte, adus cu 
ginduri pline de recunoștință Partidului Comunist 
Român - organizatorul și conducătorul consecvent 
al luptei pentru eliberarea socială și națională o 
țării, pentru edificarea unei societăți libere, a civi
lizației și bunăstării, pentru înfăptuirea visului de 
aur al omenirii - societatea comunistă.

In acest an, marcat de emulația vie ce a cu
prins întregul popor sub imboldul chemării adre
sate de la tribuna înaltului forum al comuniștilor 
- Conferința Națională a P.C.R. - pentru spori
rea eforturilor pe linia înfăptuirii programului' ela
borat de Congresul al X-lea al partidului, săr
bătorirea lui 23 August a adus cu sine noi re
zonanțe ale devotamentului deplin, ale dăruirii 
oamenilor muncii, anagajați plenar intr-o activitate 
rodnică, clocotitoare, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Pe coordonatele aces
tei activități creatoare, chemarea partidului a de
clanșat, pretutindeni, în țara noastră, o insufleți- 
toare întrecere socialistă, o dăruire entuziastă, pen

tru îndeplinirea prevederilor actualului cincinal 
înainte de termen.

împodobite festiv, străzile, cartierele, localitățile 
municipiului au fost cuprinse de freamăt. După 
tradiționalul obicei, fanfarele miniere au creat dis- 
de-dimineață atmosfera sărbătorească, chemînd 
oamenii muncii din Valea Jiului, mineri, prepara
tori, constructori, filatori, metolurgiști, forestieri, 
tineri și virstnici, români, maghiari, germani și dc 
alte naționalități, la festivitatea consacrată marii 
sărbători. Grupuri, grupuri de oameni, cu pancar
te și lozinci, cu flori și drapele au impinzit ar
terele Petroșaniului, unindu-se intr-un nesfirșit flu
viu de oameni.

Ora 9,30.
Piața Victoriei, locul 

tradițional al marilor în
truniri festive, devenise nein- 
capătoare pentru miile de de
monstranți, reprezentanții co
lectivelor de muncă din muni
cipiu. Imbrăcați sărbătorește, cu 
sute de drapele roșii și trico
lore, cu tablouri ale conducă
torilor iubiți ai partidului și sta
tului, cu grafice, pancarte, lo
zinci, cu mii de flori, colective
le unităților noastre economice, 
întreprinderilor prestatoare de 
.servicii și instituțiilor au venit 
la demonstrație pentru a-și ex
prima, și pe această cale, ata
șamentul față dc- politica "în
țeleaptă a partidului- hotărivea 
de a-și consacra întreaga ca
pacitate creatoare. înfloririi și 
progresului patriei. Mulțimii 
nesfîrșite cuprinse de freamăt 
și voie bună fi aduceau un 
plus de frumusețe detașamen
tele de pionieri, precum și 
sutele de tineri imbrăcați in 
frumoase costume naționale 
care întregesc prin colo-it at
mosfera festivă a acestei zile 
de sărbătoare.

...La un moment dat privirile 
tuturor se îndreaptă spre tri
buna oficială dominată de ste
ma Republicii și de drapelele 
partidului și statului unde iau 
loc, prirpiți cu aplauze, tovară
șii CLEMENT NEGRUȚ, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de. partid, președintele 
consiliului popular municipal, 
IOAN GHINEA, IONEL CA
ZAN, secretari ai comitetului 
municipal de partid, TRAIAN 
BLAJ, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, 
LOGHIN POPA, șeful secției 
organizatorice a comitetului 
municipal de partid. A.RON 
POPA. PETRU ROMAN ILIE 
CONSTANTINESCU. IO AN CO- 
TOȚ, membri ai biroului co
mitetului municipal de partid. 
VASILE OROS, prim-secretar al 
comitetului municipal al U.T.C. 
MARIA BRÂNISTEANU. preșe
dinta consiliului municipal 

femeilor. primii-secre- 
tari ai comitetelor oră
șenești de partid, conducători 
de întreprinderi și instituții, 
fruntași în producție.

Peste întreaga mulțime răsu
nă acordurile solemne ale Im
nului de stat al Republicii So
cialiste România.

Mitingul închinat zilei de 23 
August a fost deschis de to
varășul TRAIAN BLAJ, prim- 
vicepreședinte al consiliului 
popular municipal.

Despre semnificația mărețu

lui act istoric, petrecut în urmă 
cu 28 de ani, care a marcat în
ceputul unei noi vieți pe pămin- 
tul României, a vorbit tovară
șul IOAN GHINEA, secretar al 
comitetului municipal de partid.

Sărbătorim în acest an — a 
spus vorbitorul — ziua eliberă
rii noastre naționale și sociale 
sub semnul unor uriașe prefa
ceri in viața politică și econo
mică, pe linia înfăptuirii gran
diosului program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. întregul nostru popor pri
vește cu satisfacție șl justifica
tă mîndrie drumul parcurs în 
cei 28 de ani, marile transfor
mări revoluționare săvîrșlte pe 
pămintul palriel noastre, șl îșl 
manifestă, prin muncă însufle
țită, printr-o efervescentă acti
vitate creatoare, încrederea sa 
nețărmurită față ele viitorul lu
minos prefigurat cu multă cla
ritate in mărețele planuri de 
perspectivă Inițiate de partidul 
și statul nostru.

Privind retrospectiv drumul 
parcurs de-a lungul celor 28 de 
ani — drum de luptă și istorice 
izbinzl — șl oprindu-ne cu pre
cădere Ia ceea ce am realizat, 
putem afirma cu deplin temei 
că România socialistă prezintă 
azi imaginea viguroasă a unei 
societăți dinamice, cu o econo
mic modernă, bazată pe creș

terea intensă a forțelor de pro
ducție chemate să asigure și să 
satisfacă in măsură tot mai ma
re cerințele mereu sporite ale 
societății, pe dezvoltarea im
petuoasă a științei și culturii, a 
învățămîntului. Eliberat pentru 
totdeauna dc asuprire și ex
ploatare, stăpîn pe soarta sa șl 
pe bogățiile țării, poporul nos
tru își desfășoară impetuos u- 
rlașele energii creatoare în ope
ra de edificare a noii orîndulrl.

Alături de Întregul nostru po
por, oamenii muncii din județul 
Hunedoara, prin nenumărate fap
te de eroism, prin munca lor 
fără preget, demonstrează zl de 
zl profunda lor înțelegere față 
de sarcinile stabilite de condu
cerea de partid șl de stat. Ac
tivitatea oamenilor muncii din 
județul nostru este caracteriza
tă prin exemple de înaltă dărui
re patriotică. Iată de ce. cu pri
lejul marii sărbători naționale a 
României, putem privi cu mîn
drie realizările obținute de miile 
de mineri, siderurgiștl, construc
tori și ceilalți oameni ai mun
cii din județul nostru.

In primul an al actualului cin
cinal, comparativ cu anul 1967, 
producția industrială a județului 
a crescut cu 35,2 la sută. Sem
nificativ pentru valoarea acestei 
creșteri, pentru dinamismul in
dustriei hunedorene este fap
tul că. exprimat in cifre abso 

Iute, sporul producției indus
triale din acești ani este de 1,5 
ori mai mare decit sporul pro
ducției înregistrat In întreg de
ceniul 1951—1960. După ce in 
1970 județul nostru s-a situat pe 
locul 3 pe țară, în 1971, primul 
an al actualului cincinal, jude
țul Hunedoara a înregistrat re
zultate de mare prestigiu în în
trecerea socialistă în ramurile 
industriei și construcțiilor. S-a 
obținut o producție industrială 
suplimentară de 374 milioane lei. 
concretizată în mari cantități de 
energie electrică, minereu de 
fier, cocs, iontă, oțel, laminate, 
produse chimice și forestiere, ma
teriale de construcții și alte pro
duse realizate peste plan. Pentru 
aceste realizări prestigioase, do
bindite în marea întrecere de 
oamenii muncii hunedorenl, în 
frunte cu comuniștii. județul 
nostru a ocupat locul 2 pe țară, 
fiind distins cu Ordinul Muncii 
clasa a Il-a.

In contextul efortului colec
tiv ai județului șl al întregii na
țiuni pentru realizarea mărețelor 
sarcini care ne stau în față, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român se înscrie și efortul ge
neral al oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Rezultate bune în activitatea 
economică au obținut colective
le de muncitori, ingineri și teh- 
niceni de la minele Uricani, 
Pelrila, Vulcan, Livezcni, de Ia 
U.U.M.P. și preparațille de căr
bune. De asemenea, colectivele 
de muncă de la Termocentrala 
Paroșeni, de la Fabrica de fire 
și fibre artificiale „Viscoza" Lu- 
peni se prezintă cu rezultate re
marcabile în marea întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal inaln- 
te de termen. La bilanțul oame
nilor muncii din Valea Jiu
lui se adaugă realizările impor-

tante dobindite de harnicii con
structori de pe șantierele de
construcții industriale și so-
clai-culturale. Colectivele de
muncă din sectorul forestier 
șl silvic s-au mobilizat tot mai 
intens în vederea valorificării 
superioare, și cu un grad sporit 
de eficiență, a masei lemnoase. 
Muncitorii, Inginerii, tehnicienii 
din unitățile de transporturi 
auto și feroviare se prezintă cu 
rezultate însemnate in activita
tea economlco-financiară. Iși a- 
duc o contribuție tot mai mare 
Ia satisfacerea cerințelor mereu 
sporite ale populației, lucrătorii 
din industria locală, din Între
prinderea de gospodărie locativă, 
din comerț și cooperație.

Răspunzind cerințelor impose 
de creșterea gradului de urba
nizare, locuitorii orașelor șl co
munelor din municipiul Petroșani 
s-au afirmat printr-o participare 
entuziastă la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a locali
tăților. la construirea unor obiec
tive de Interes general. Apre
ciem de asemenea, aportul tot 
mal substanțial adus de harnicul 
nostru tineret din întreprinderi
le șl instituțiile Văii Jiului, la 
înfăptuirea sarcinilor economi
ce, politice și sociale, preocupa
rea pentru continua pregătire po
litică șl profesională a tineri
lor din școli și facultăți.

In toate colectivele de muncă, 
în viața cotidiană femeile din 
municipiul nostru se manifestă ca 
participante active la Îndeplini
rea obiectivelor stabilite de 
partid, la formarea și educarea 
tinerel generații.

Evidențiem cu acest prilej acti
vitatea rodnică, profunda înțe
legere față de imperativele ma
jore formulate de conducerea 
noastră de partid și de stat, e- 
xemplele de inaltă dăruire pa
triotică pe uriașul front al pro
ducției, spiritul de buni gospo
dari șl apărători al avutului ob
ștesc, de care au dat dovadă ca
drele noastre de partid, sindi
cat și U.T.C., conducătorii pro
ceselor de producție, cadrele di
dactice. personalul medico-sani- 
tar. toți activiștii și lucrătorii din 
domeniul muncii științifice, artei 
șl culturii.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la succesele remarcabile 
dobindite in construcția socia
listă. succese care relieiează 
vasta activitate organizatorică și 
politică desfășurată de partid, 
înalta competență cu care parti
dul iși îndeplinește rolul de for
ță conducătoare a națiunii noas
tre socialiste.

Orientarea justă a procesului 
complex de iăurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
— a arătat vorbitorul — ridică 
in iața comuniștilor cerința impe
rioasă de a-și periecționa neîn
cetat propria activitate politică 
și organizatorică, iormele prin 
care iși exercită rolul conducă-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Sărbătorirea zilei de 23 August peste 
hotare
Miinchen. Cu 24 de ore înaintea deschi- 
rii Olimpiadei de vară
Rubrică sport
Informații utilitare
Discursul președintelui Nixon
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DEMONSTRAȚIA OAMENILOR 
MUNCII DIN VALEA JIULUI

Pentru om, pentru creșterea
continuă a bunăstării lui

Parada militară si demonstrația din Caoitală• > r
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rrc cut — și voi cirșîc in iitm 
vertiginos în viitorul imediat — 
veniturile reale nlc oamenilor 
muncii, s-au îmbunătățit condl-
>lilc <b taci 
ocrotire a săi 
V* socialii

u si de locuit, de 
rtatătii și dc asislcn-

Oamenii niuncii din V<dea Jiu-
lui nptobfi evi însuflețire — mftr-
tarii ne stnvj declarațiille rntu-

trepte de
Cultura și arta pe noi

Cinlecul și jocul au Insolit ar
tiștii amatori din Valea Jiului, 
îmbrăcat! în frumoase costume 
naționale din diferite zone etno- 
gralice ale țării. In astlel de 
momente sărbătorești sintem so
lidari cu întreaga tradiție de 
munca, luptă și viată a poporu
lui nostru, cu aspirațiile secu
lare spre fericire și bunăstare, 
deziderate ce s-au tradus In 
fapt concret în cei 28 de ani de 
construcție socialistă. Artiștii a- 
matori din Petroșani, Uricani și 
Lenea Vulcan și Lupenl sînt a- 
cc;a care ne prilejuiesc, adese
ori, momente de îneîntare ar
tistică prin intermediul specia- 

coleior diverselor formații. Ne 
amintim că artistul amator este 
un om care, după terminarea 
muncii Iui, urmărește să-și ridi
ce pe noi trepte talentul. Posi
bilități pentru a-și cultiva pasiu
nea dominantă se află, abia a- 
cum, în socialism.

Id fața tribunei, artiștii ama
tori s-au în-ins intr-o sîrbă în
volburată. Fiecare club din Va
lea Jiului și-a adus la manifes
tație nu numai formații de ama
tori, ci și un complex efort al 
muncii cultural-educative de 
masă, modalitate eficientă de 
formare a trăsăturilor noi, comu
niste, de conștiință.

Dacă instituțiile de cultură de 
masă și-ar aduce, sintetizat, re- 
Bultatele. acestea ar trebui să 
• ibă o asemenea structură: zeci 

Mitingul 
din Petroșani

(Urmare din pag. /)

tor în societate, de a împrumu
ta un caracter științific întregii 
munci de conducere a vieții so
ciale.

Exprimind voința, gindnrile și 
aspirațiile întregului popor a- 
lirmîndu-se ca forță motrice a 
societății, parlicipind direct, la 
întreaga viață socială, organi
zând prin membrii săi. prin or
ganele și organizațiile de partid 
activitatea creatoare a muncito
rilor. țăranilor, intelectualilor, a 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, parti
dul comunist reprezintă izvorul 
care vitalizează energia crealoa- 
re a poporului, forța care dina
mizează societatea noastră șl a- 
signră mersul el ascendent spre 
comunism.

Avem in față un vast program 
de activitate menit să servească, 
așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. realiză
rii celui mai uman și mal demo 
crafic scop din lume — făurirea 
societății comuniste. Spre acest 
țel tindem astăzi cînd aniver
săm 28 de ani de la eliberarea 
țării. împreună cu întregul nos

,'iasle ( alese în coloane — »•- 
rentele decrete ale Consiliului 
de S’nt cu privire la majorarea 
pensiilor și a ajutoarelor socia
le. Pentru om, pentru creșterea 
permanentă a bunăstării lui; toi 
ce se face azi. p« vechea glie 
strămoșesc a României, trans- 
formalii intr-un vast șantier, e 
pentru om, pentru bunăstarea 
Ini...

realizare
de spectacole de muzică popu
lară si ușoară, filihelc cineclu- 
burilor din Lupcni, Petroșani și 
Vulcan — care au devenit 
pun< le de referință In județ și 
in tară, prestigiosul ccrc loto și 
formația de dansuri din Lupcni, 
formațiile de teatru din Petro
șani și Lonea, brigada artistică 
de agitație a Casei de cultură. 
Este doar o fugară selecție din 
frumoasele rezultate ale bogatei 
mișcări cullural-arlislice din Va
lea Jiului.

Din coloana demonstranților 
oamenilor muncii a făcut parte 
și colectivul Teatrului de Stal 
Valea Jiului. In stagiunea care 

s-a încheiat, pe scena din Pe
troșani au fost pregătite specta
cole de reală valoare. „Este vi
novată Corina" de Laurențiu 
Fulga, „Vlaicu-Vodfi" de Al. Da- 
villa, „Ștafeta nevăzută" de Paul 
Everac, „Interesul general" de 
Aurel Baranga, „Cînd revolvere
le tac" de T. Negoiță, „Eseu..." 
de Tudor Mușalescu. A fost o 
stagiune in care .dramaturgia ro
mânească a oferit un fertil cîmp 
de muncă artistică pentru re
gizori și actori. Teatrul este tri
buna de la înălțimea căreia sînt 
rostite adevărurile realității 
noastre în așa fel îneît ele să 
intre adine în suflet, să convin
gă prin valoarea artistică a tra
tării. Imperative care se des
prind din munca teatrului din 
Petroșani in mod constant.

tru popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din Valea Jiului ne 
consacram toate eforturile, mun
cind cu spirit de abnegație și 
dăruire patriotică pentru înde
plinirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale din acest an 
punind in centrul activității 
noastre economice și politico- 
educative organizarea cîf mal 
bună a muncii pentru ca măre
țele sarcini trasate de partid să 
fie îndeplinite cu succes spre 
binele și prosperitatea întregii 
noastre națiuni.

In încheiere tovarășul loan 
Ghinea a spus : Penlru rezulta
tele dobindite în toate sectoa
rele de activitate, vă rog să-ml 
îngăduiți să vă felicit pe dum
neavoastră, pe toți cel ce mun
cesc in Valea Jiului în numele 
Comitetului municipal de partîd 
șl al Comitetului executiv al 
Consiliului popular Petroșani, și 
să vă doresc dumneavoastră șl 
familiilor dumneavoastră, sănă
tate, fericire șl mult spor în 
munca nobilă ce o desfășurațl 
pentru înflorirea scumpei noas
tre pairii, Republica Socialistă 
România.

„Suflet tînăr,
...și corp oțelil...... In acordu

rile imnului lor, trec sportivii. 
Se perindă, în pas cadențat, prin 
fața tribunei, grupuri compacte 
de sportivi. Ca de fiecare dată, 
purtătorii culorilor sportului 
Văii Jiului, cei care au înlîm- 
pinat măreața sărbătoare a Eli
berării cu o splendidă salbă de 
succese realizate în producție 
sau la învățătură, raportează 
ultimele lor victorii în compe
tițiile interne la care participă. 
Coloana sportivilor este deschi
să de un grup de purtători ai 
tricourilor purpurii aparținînd 
asociației sportive C.F.R. Pe-

EC U L
Defilarca oamenilor dc or

dine s-a terminat. Bărbați și 
femei, tineri Și vîrstnici, s-au 
adunat in fața tribunei. Din 
piepturile lor răsună pu- 
fernic acordurile „Internațio
nalei". Alături de noi, un bă- 
trin își scoate solemn șapca, 
apoi, rămas parcă încremenit, 
cîntă și el.

gînd curat...“
troșani. Cu ropjte Și aplauze 
sînt inlimpin-iți apoi, tinerii a- 
tlcți petroșăneni de la Jiul, cei 
care au avut deosebita cinste 
de a purta. în ziua de 15 au
gust a.c., flacăra -olimpică în 

'driimu-i spre Munchen. Copii 
ale ștafetei olimpice — simbol 
al prieteniei, al perenității spor
tului — sînt purtate cu mîndrie 
de Maria Lăzăresc. Eugen Roi- 
ban, Nicolae Rădesni, Ion Ma- 
gheru. Ștefan Szitaș. Nicolae 
Borca. Adela Cobuz, Gabriela 
Nicolcscu și de ceilalți, care nu 
vor uita niciodată faptul de a 
fi făcut parte din marea fami
lie a „ștafetei păcii"...

Emoționantul și încântătorul 
tablou al paradei sportive s-a 
amplificat prin participarea 
navomodeliștilor petroșăneni, 
multipli campioni ai României. 
Numele luj Friederich Csaszar 
sau Lcontin Ciortan, ale celor
lalți constructori de navomo- 
dele, sînt azi cunoscute Și îndră
gite de întreaga masă a supor
terilor, a iubitorilor sportului 
din Valea Jiului... Trec apoi 
alpiniștiî de la Jiul. împreună 
cu antrenorul lor Alexandru 
Zolotaru cuceritori ai alitor 
piscuri din marile masive ale 
munților noștri, animatori ai 
disputelor autohtone, trec boxe
rii inimoșii boxer, ai Lupeniu- 
lui...

Subgrupa fotbaliștilor este 
deschisă de vigurosul schimb de 
mîine, de reprezentanții marii 
pepiniere care vor duce spre 
noi culmi cel mai îndrăgit sport 
al acestor meleaguri, juniorii. 
Defilează fotbaliștii de la Știin
ța Petroșani, de la Minerul Lu
pcni. participant a: campiona
tului diviziei C. divizionarii de 
la Jiul Petroșani, finaliști ai 
..Cupei României" cei care țin
tesc — și primele rezultate cu 
care-au debutat în noua „sta
giune" sportivă sînt elocvente 
— atingerea unor trepte supe
rioare pe scara ierarhică a spor
tului românesc

Marilor realizări obținute în 
dezvoltarea și modernizarea e- 
conomiei naționale, în dezvol
tarea științei și culturii, cu deo
sebită mîndrie le asociem și re
marcabilele acumulări de ordin 
calitativ și cantitativ, din do
meniul educației fizice și a 
sportului...

E SOLOMON LAZĂR, mi
ner din 1924, S-a născut oda
tă cu veacul, a ieșit la pen
sie în 1951. ..Internaționala" 
il răvășise :

— Ascult și cint ..Internațio
nala" din 1924. Dc cînd am 
venit în Valea Jiului. Am 
participat la greva din 1929. 
Și atunci am cîntat-o. D<- ce

(Urmare din pag. i) 

piepturi izbucnes- ural© puter
nice, prelungite. Ih ind la tribu
na oficială, generalul de armată 
ion loniță prezintă raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
comandantul suprem ai forțelor 
noastre armai c.

Trupele iau ixiziția de drepți. 
Răsună acordurile solemne ale 
Imnului de Stal, în limp ce se 
trag in semn de salut 21 de 
salve de artilerie.

Parada este deschisă, după 
tradiție, dc batalionul ofițerilor 
elevi ai Academiei militare. 
La scurtă distanță, urmează e- 
levii Școlii militare de ofițeri 
activi „Nicolae Bălccscu" și cei 
.ii Liceului militar „Ștefan cel 
Mare*. Umăr lingă umăr, în- 
tr-o ireproșabilă ținută ostă
șească defilează apoi batalioa
nele de infanteriști, ale vânăto
rilor dc munte grănicerilor, 
marinarilor și vele ale trupe
lor Ministerului de Interne. 
Insignele de militari dc frunte 
și dc specialiști dc clasă prinse 
pe bluzele ostașilor sînt o eloc
ventă mărturie a responsabili
tății și fermității eu care acești 
tineri, fără deosebire de na
ționalitate, strîns uniți prin 
devotamentul lor fără margini 
față de patrie, de partid și 
popor, se pregătesc zi de zi 
pentru a fj demni apărători ai 
prezentului și viitorului nostru 
socialist. In fruntea batalioane
lor flutură drapele de luptă — 
mîndrul nostru tricolor. sub 
faldurile căruia nc-am cucerii 
prin luptă dîrză libertatea Ș» 
dreptul de a fi singurii stă- 
pîni ai vetrei strămoșești. Fiii 
de muncitori, dc țărani și in
telectuali. îmbrăcați în haine 
militare, sînt mîndri de cinstea 
dc a fi continuatorii glorioase
lor tradiții de luptă ale înain
tașilor, de a fi apărătorii cuce
ririlor revoluționare ale popo
rului.

In zgomotul puternic al mo
toarelor, dinspre Bulevardul A- 
viatorllor înaintează coloana li
nei unități mecanizate, ai cărei 
ostași prezintă onorul de la 
bordul transportoarelor blinda
te. Sînt mașini de construcție 
românescă, suple, rapide, cu o 
mare mobilitate în cîmpul tac
tic. Ele ilustrează pe deplin 
preocuparea partidului și sta
tului de a moderniza neconte
nit aparatura și mijloacele de 
luptă aflate în dotarea armatei 
noastre. Un batalion de parașu- 
tiști, îmbarcați pe autoturisme 
c*e luptă, încheie defilarea uni
tății mecanizate, In timp ce 
în văzduh evoluează formații de 
elicoptere.

Cu puternice ovații este sa
lutată defilarea arlileriștil )r 
Prin fața tribunelor trec mașini 
purtătoare de rachete antitanc 
dirijate, autovehicule pe care 
sîflț instalate mănunchiuri de 
țevi lansatoare de proiectile 

'reactive, urinate la scurte in
tervale de tractoare purtătoare 
de tunuri — obuziere de cali
bru greu. Această imagine este 
întregită cu o nouă și puter
nică pavăză — tancurile. Stă- 
pînii cetăților blindate pe șeni
le se prezintă la marea demons
trație, ca și nrlileriștii și toți 
ceilalți militari ai forțelor noas
tre armate, cu satisfacția de a 
fi obținut la toate categoriile 
de instrucție numai calificative 
bune și foarte bune, și In a- 
celnși limp de a fi fost prezenti 

am rămas nemișcat acum ? 
Poate ca un omagiu pentru 
tovarășii căzuți atunci, pen
tru că e cîntccul nostru, pen
tru viata nouă pe care o tră
im...

Peste 2 ani, minerul Lazăr 
va împlini 50 dc ani de cînd 
cîntă Internaționala. Nc-am 
dat atunci întîlnire, tot la de- 

la muncă pe marile șantiere ale 
> i onomjri noastre naționale. In 
ii mp ce pe traseele din Piața 
Aviatorilor puternicele mașini 
își -onlinuă mersul lor disci
plinai, apărătorii spațiului ne- 
rian, Mrăbătlnd in zbor săgetat 
cerul Capitalei, dau același ra
port comandantului suprem : 
„Sîlom mereu prezenti In da
torie?, in serviciul patriei iubi
te''. Parada militară atinge 
punctul culminant atunci cînd 
în lața tribunelor iși Iac apariția 
rachelișlli, acești maeștri ai tra- 
gerilor precise, » are prin te
meinica lor pregătire sînt ca
pabili să răspundă în -orice 
< lipii cerinței : racheta și țin-

întreaga defilare constituie 
o viguroasă subliniere a înal
tei aprecieri tăcute la adresa 
armatei, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna Con- 

< >iii|< i Naționale a partidului i 
Armata țării noastre iși în

deplinește cu cinste rolul do 
nj iirălor al națiunii socialiste, 
ai independenței șl suveranită
ții palrici".

In marea piață Iși fac apoi a- 
pnriția gărzile patriotice — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei, oameni care 
vin din marele front al muncii 
pașnice, din fabrici și uzine, de 
re șantiere, din școli și institu
ții. Ei sini prezenti astăzi aici 
pentru a cinsti tradiția de acum 
28 dc ani, pentru a încredința 
încă o dată partidul, pe condu- 
' ătorii săi, că brațul energic a) 
celor ce muncesc liberi și stă- 
pîni pe soarta lor, știe să con
struiască, dar să și apere munca 
pașnică a întregului popor. 
Mulțl dintre cei ce pășesc as
tăzi In batalioanele gărzilor pa
triotice sini înșiși „civilii înar
mați" din august 1944 care au 
purtat grele bătălii aici, în Pia
ța Aviatorilor, ț.e cheiurile Dîm
boviței, po Calea Victoriei, în 
Dealul Spirii sau în pădurea 
Băneasa.

In rinduri compacte, trec a- 
poi detașamente de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa- 
triei. In frumoase costume cu 
ecusoane tricolore, tinerii, muh- 
cilori și elevi, Iși exprimă în a- 
ceasta zi, în fața partidului șl 
a patriei, holărîrea fermă de a 
învăța și de a munci cu stăruin
ță pentru a deveni schimbul de 
mîine al constructorilor orîndu- 
irii noastre noi și în același 
timp de a se pregăti pentru a- 
pararea păminlului străbun, a 
patriei socialiste.

In imensul patrulater al de
monstrației se așterne liniștea. 
Deodată, din toate colțurile pie
ței își fac apariția, în urale, gru
puri de pionieri care se îndreap
tă cu buchete de flori spre tri
buna centrală. Momentul emo
ționant al înlilnirii pionierilor 
cu conducătorii partidului șl ai 
stalului nostru este subliniat 
prin aplauze furtunoase. In îm
brățișarea caldă cu care secre
tarul general aJ partidului șl cei
lalți conducători îi înconjoară 
pe micii purtători ai cravatelor 
roșii, întreaga asistență. întregul 
popor văd grija de zi cu zi pe 
care partidul și statul o poartă 
tinerei generații, pentru ca ea 
să crească și să se formeze în 
spiritul muncii constructive, al 
clicii și moralei comuniste, în 
spiritul dragostei pentru patrie, 
popor și partid, al nobilelor I- 
dei ale internaționalismului so
cialist;

Apoi în Piața Aviatorilor pă

monstrație. tot la 23 August, 
pentru a cinsti evenimentul. 
Solomon Lazăr se desparte 
cu greu de noi. N-arc ce fa
ce însă. Nepoții îl trag de nri- 
necă :

„Vrem baloane" ! 

S. LUCIAN

trunde mulțimea, In coloane 
dense, Jnninlînd sub falduri roșii, 
tricolore, scandînd puternic: 
„23 August libertate ne-a aduși" 
„Un partid avem și-un nume 
prețuite mult în Innrel", 
„Ceaușescu luptător, pcntru-al 
nostru-nlreg popor I". Pe imen
se pancarte sînt înscrise urări 
care slăvesc patria și partidul. 
Pnrtlf ipanții la marea demons
trație poartă cu ci stema țării 
și stema partidului, însemne 
care dolin' - însăși libertatea 
poporului nostru, drumul său 
spre viitorul fericit. Al|i de
monstranți duc cu el portretele 
marilor învățători și conducători 
ai proletariatului — Marx, En
gels, Lenin. Pcsle coloanele 1n 
mișcare, se văd portretul secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
ale celorla|i conducători. semn 
al dragostei și ol încrederii în 
Partidul Comunist Român, sufle
tul insurecției antifascist.- vic
torioase, neînfricat dotas-'.menl 
revoluționar de avangardă ol 
proletariatului, stegarul intere
selor naționale fundamentale 
ale poporului român, care în- 
deplinindu-și cu înaltă respon
sabilitate măreața misiune în
credințată do popor, a deschis 
cea inai luminoasă epocă din 
îndelungata istorie a patriei 
noastre - epoca revoluției și 
construcției socialiste —, dlnd 
cu adevărat vigoare șl puterni
ca vitalitate națiunii române.

„Ne conduci partid iubit spre 
trai bun și fericit!" — răsună 
îndelung, din mii de piepturi, 
lozinca devenită expresie vi
brantă a recunoașterii rolului 
conducător al partidului, a uni
tății de monolit a poporului In 
jurul conducătorului său încer
cat.

Ca valurile nesfîrșite, coloa
nele trec prin fața tribunelor 
raporlînd cu nețărmurită bucu
rie partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, succesele 
remarcabile obținute în marea 
întrecere socialistă pe care cel 
peste 800 000 de oameni ai mun
cii din Capitala patriei noastre 
au desfășurat-o în cinstea zilei 
de 23 August și care continuă 
cu intensitate în Intlmpinarea 

. aniversării unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii. Ei 
vestesc astăzi, în ceas de săr
bătoare, că însuflețiți de istori
cele hotărîri adoptate de Con
ferința . Națională a partidului 
au îndeplinit la 21 august, pla
nul pe 8 luni, la producția mar
fă, pe ansamblul economiei bu- 
cureștene, ceea ce creează pre
mise ca pînă la sfîrșitul acestei 
luni să se obțină produse pesle 
plan în valoare de 1 250 milioa
ne lei.

In fresca multicoloră și tre
pidantă a coloanelor apare un 
ingenios și sugestiv car alegoric 
infățlșînd diferite aspecte ale 
dezvoltării industriei Capitalei. 
O mare inscripție reamintește 
angajamentul pe care oamenii 
muncii din Capitală și l-au asu
mat, în cadrul Chemării adresa
te întregii țări de a îndeplini 
cincinalul in patru ani și jumă
tate, rcalizînd peste prevederi o 
producție evaluată la circa 52 
miliarde lei.

In rinduri compacte defilează 
muncitorii Uzinelor 23 August, 
puternică unitate, cu nume de 
simbol pentru rolul său în dez
voltarea industriei socialiste. 
Sînt prezenti la marea demon
strație colectivele altor mari u- 
zine bucureștene-ca Grivița Ro
șie, Vulcan, Uzina de mașini 
grele, Timpuri Noi, Semănătoa
rea. Danubiana, muncitorii de pe 
platforma industrială Pipera și 
din toate celelalte unități care 
fac din orașul București cel mai 
important centru Industrial al 
țării.

Cu fiecare nouă coloană care 
își face apariția în Piața Aviato
rilor, miile de demonstranți își 
exprimă într-un singur glas sen
timentele lor de dragoste 
fierbinte șl de prețuire pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul său general. Ore 
în șir în imensa piață s-a auzit, 
rostite din zeci și zeci de mii de 
piepturi : „Ceaușescu — P.G.R., 
„Ceaușescu și poporul", iar în- 
tr-o clipă de liniște cînd mega- 
foanele aduc în Piața Aviatori-

„Toate gîndurile mele
de mulțumire
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Este un adevăr cunoscut, 
străvechi, cu valoare de axio
mă și lege, care vorbește des
pre faptul că fiecare schim
bare, fiecare cotitură în via
ța noastră, are un sens a- 
parte, ce exprimă prin ceea 
ce numea pensionatul Ștefan 
Balea, din Petroșani. grija 
partidului nostru față de oa
menii muncii. Actualitatea 
româneasca este un timp al 
ascensiunii temeinice și ire
versibile Cu totul firesc ni 
s-a părut faptul că un bătrin 
cumpără ziarul și se apleacă 
curios asupra paginilor lui. 
Un om al României de azi, 
in care se adună fără îndoia
lă, firele cele mai rezistente 
ale pămintului istoriei noastre 
și care. în cel de odinioară 
iși găsește justificarea exis
tenței sale contemporane.„

Un dialog, deci, in dimi
neața lui 23 August 1972, asu
pra decretului cu privh-e la 
majorarea pensiilor.

— Sinteți pensionar, după 
cum se vede.. Omul nu pare 
surprins.

— Da, din 1965. Am fost 
miner, șef de brigadă la plina 
Petrila. timp de 18 ani. De 
fapt eu am lucrat 41 de ani, 
dar numai 18 în inină.

— Ge pensie aveți a- nm ’
— 1983 lei! 

<3 “
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lor hrmaltul entuziastelor de
monstrații din celelalte or •>>>_■ a- 
le țării, lozincile rostite par un 
uriaș ecou al sentimentelor viu 
exprimate aici, In Capitala țării: 
„Ceaușescu luptător, pentru al 
no.slru-întrcg popor".

împreună cu muncitorii parti
cipă cu aceeași nemărginită 
bucuri- la marea demonstrație J 
oamenii dc știință, oamenii de 
nrlă și cultură a căror pasiune 
și talent, ale căror nobile idea- 
tari - ălăuzite do partid pe t<1- 
rlniul ideologici marxist-lenmis
ie — șl-au găsit împlinire hi n- 
nii construcției socialiste, îmbo
gățind activitate,! creatorilor de 
bunuri materiale și pe cea spi
rituală a poporului.

In coloanele demonslran|il< r 
sînt prezențî, ca in flecare Au
gust, cu entuziasmul și exube
ranta caracteristică virstei — 
mii dc studenți și elevi. L ra
portează partidului, aeemen în
tregului nostru popor mum ii or, 
- <i in atara strădaniei pentru în- 
sușirea temeinică a cunoștințe
lor pe băncile școlii, ci muncesc 
■ u abnegație pe marile șantiere 
ale țării pentru infrumus- tarca 
-roșelor și satelor, adu- i tau-șl 

o nobilă contribuție la mar- a o- 
peră a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

însuflețiți de istoricele liotă- 
liri adoptate de Conferința Na
țională a partidului, demon ira- 
lia oamenilor muncii din Capita
lă s-a desfășurat anul acesta sub’ 
somnul angajamentului ferm 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, pentru con
tinua ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, 
pentru cauza progresului, păcii 
și socialismului.

Rellecttnd fidel principiile sta
tornice ale politicii externe 
marxist-leniniste a Partidului 
Comunist Român, detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. al 
frontului antiimperialist, parii- 
cinanții la demonstrația din 
Piața Aviatorilor și-au reafirmai 
cu tărie spiritul internaționalist 
de care este animat întregul 
nostru popor. Coloanele poarta cu 
ele panouri cu urări de salut la 
adresa popoarelor din toate țările 
socialiste, cu lozinci care chea
mă la întărirea unității m scă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale, a frontului antiim- 
perialist, la întărirea păcii și pri
eteniei între popoare.

Un semnal de trompetă vesteș
te apoi mult așteptata paradă a 
sportivilor. In cîteva minute ma
rea piață este inundată de feeria 
multicoloră a costumelor, de co
loanele tinerilor cu trupuri 
bronzate și vinjoase, pline de 
sănătate. In pas cadențat*și rit
mic, intr-o aliniere perfectă el 
defilează prin fața tribunelor, 
exprimîndu-și sentimentele de 
recunoștință profundă fală da 
minunatele condiții create între
gului tineret de a se dezvolta ar
monios. Grupuri masive de fete 
și băieți poartă stemele Partidu
lui Comunist Român, Republicii 
Socialiste România, încadrate de 
o mare de steaguri roșii și tri
colore. Alți sportivi și sportive 
înscriu in marea Piață in fața 
tribunei oficiale cu trupurile lor 
Stema P.C.R., inițialele R.S.P. și 
cifra simbolică ,,23" în timp ce 
masele de sportivi realizează 
prin costumația lor un imens 
tricolor viu.

Frumoase care alegorice pre
zintă dezvoltarea mișcării spor
tive în țara noastră, succesele 
obținute de sportivii români în 
competițiile internaționale, an
gajamentele de a concura Ia 
înălțimea reputației de pînă a- 
cum și la întrecerile apropiatei 
olimpiade de la Munchen. Prin 
fața tribunei trec grupuri de 
băieți și fete, care țin un mare 
steag olimpic. Ei conturca/ i cu 
trupele lor cuvîntul pace, atlt 
de scump tineretului lumii, în
tregii omeniri.

Entuziasta demonstrație a oa
menilor muncii din Capitala pa
triei noastre, consacrată cele! 
de-a 28-a aniversări a eliberării 
de sub jugul fascist, ia sfîrșit în 
atmosfera de entuziasm generat 
întreaga asistență intonează „In
ternaționala" — imnul de luptă 
al clasei muncitoare.

■

■
— Afi citit decretul f
— Mai încape vorbă ' După 

prevederile decretului, majo
rarea — mă refer la catego
ria mea — va fi de 10 la su
tă, iar pentru soție, că și ca 
are pensie, cu 20 la sută. Este o 
creștere substanțială, pentru 
toate categoriile. Eu, personal, 
am toată mulțumirea față de 
partid pentru grija ce nc-o 
noartă anilor de odihnă vie
ții noastre...

Este oare ceva senzațional, 
sau surprinzător. în spusele 
'ui Ș'ețan Balea ? Nu, de cre
me ce el însuși crede, are 
convingerea certă că tot ce 
se face, pe acest pămint ro
mânesc c pentru om, pentru 
viața lui. Decretul cu priri>e 
la majorarea pensiilor, e unul 
din faptele cotidiene ale rea
lității noastre este reflectarea 
unei griji ce o noartă parti
dul omului, stării lui mate
riale. „Cînd s-a mai manifes
tat in istoria acestei țării — 
se întreabă Ștefan Balea — o 
asemenea atenție și qrijă fa
tă de bă’rînetea omului mun
cii ? Niciodată n-au existat a- 
'itea prilejuri de bucurii pen
tru omul muncii, pentru bu
nul lui trai*.

■

■

■■
n

■■■
■ ■Dan DUMITRESCU
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DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
Sărbătorirea Luptele din Vietnam

Zilei de 25 August
peste hotare

ROMA 23 — Ziua eliberării 
României a lost sărbătorită la 
„Academia dl Romania" din Ro
ma in prezența unui numeros 
Dublii, membri al corpului di
plomatic acreditați în Capitala 1- 
Uliei și membri ai coloniei ro
mâne.

Despre însemnătatea Zilei 
*3 August și despre perspocti 
Ife deschise patriei noastre 
Atre Conferința Națională 
tartidului a vorbit 
Mirean, secretar al 
ftomâne. In continuare a 
Bfezentat un concert 
|&umnctal de muzică românoas-

Cu acest prilej, în incinta Bi
bliotecii a fost Inaugurată o ex- 
rozitie a "

de 
ve
de 

a 
Alexandru 
Bibliotecii 

fost 
vocal-in-

cărții de istorie a Ro-

★

Tot în ziua de 23 August a 
«VUt loc la .,Palazzo del Con- 
flîessi' din Republica San Mari- 
gb o adunare consacrată elibe
rării României. Cu acest prilej, 
tt prezența secretarului de stat 
pentru afaceri externe, Giancar
lo Ghironzi. a ministrului turis
mului si spectacolelor, Giuseppe 
Michcloni, și a Consulului Re
publicii Socialiste România la 
San Marino, Pompiliu Colan, a 
fgst prezentată o gală de filme 
românești.

★

MOSCOVA 23 — La marea li
brărie „Dom Knighi" din centrul 
Moscovei a fost inaugurată, la 
23 August, tradiționala manifes
tare ,.Decada discului românesc", 

festivitatea inaugurală au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S., ai 
firmei unionale „Melodia", oa- 
ipen; de artă sovietici. Au fost 
DȚezenți ambasadorul României. 
Gheorghe Badrus, precum și 
membri ai ambasadei, reprezen
tanți ai Casei de discuri „Elec- 
tfecord".

★

HAVANA 23 — In sala
-Thalia" din Havana a avut loc, 
luni seara, o adunare organizată 
£e Institutul de economic în 
cinstea celei de-a 28-a aniversări 
â eliberării României de sub ju
gful fascist. Au fost prezenți Or
lando Segundo Arrias, decanul 
Institutului de Economie din Ha
vana, și alte cadre didactice șl 
ștudenți- Au luat parte, de ase
menea, Petre Ionescu, ambasa
dorul României la Havana, și 
alți membri ai ambasadei.

Despre Importanța zilei dc 23 
'August au vorbit Orlando Se
gundo Arrias și Petre Ionescu.

★

SOFIA 23 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite: Cu prilejul zilei de 
23 August, posturile de radio 
bulgare au transmis miercuri cu-

vintul ambasadorului României 
la Solia. Nicolae Blcjan.

In cadrul „Săplfiniînii cultura
le românești", posturile dc radio 
bulgare au transmis muzică 
populatei si de estradă româ
nească. De asemenea, televiziu
nea bulgară a transmis, timp de 
o oră șl 20 dc minute, în ca
drul emisiunii de miercuri dimi
neața, sclectiuni din programul 
prezentat mai ti scara In cinstea 
sărbătorii naționale a Româ
niei.

★

BUDAPESTA 23. — Amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, loan 
Cotoț. a oferit un cocteil cu 
prilejul celei de-a 28-a aniver
sări a eliberării naționale a 
României de sub jugul fascist 
AU luat parte Nemeth Karoly, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.. prim-secrctar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Budapesta, Valy Peter, 
vicepreședinte al Guvernului 
ungar. Bondor Jozsef, minis
trul construcțiilor și urbanisti
cii. Csonadi Gyorgy, ministrul 
transporturilor Și poștei, dr. 
Korom Mihaly. ministrul justi
ției, Gyenes Andras, șef de 
secție la C.C. al P.M.S.U., Fold- 
vari A ladar, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, alte personalități 
ale vicțn politice, economice și 
social-culturale din Ungaria.

★

BELGRAD 23. — Cu prilejul 
Zilei de 23 August, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, Vasile Șandru, 
a oferit o recepție. Au luat 
parte Budislav Șoșkici, membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Petar Stambolici, 
membru al Prezidiului R.S.F.I., 
Dragoslav Markovici, președin
tele Adunării R.S. Serbia, Mar
ko Nikezici, președintele C.C. 
al U.C. din R.S. Serbia, Milenko 
Boianici, președintele Consiliu
lui Executiv al R.S. Serbia. Du- 
șan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugo- 
slavă de colaborare economică, 
reprezentanți ai vieții politice, 
sociale, economice, culturale 
și științifice din Iugoslavia.

★

HELSINKI 23. — In sa
la „Arbetets Vanner" din 
Helsinki a fost organizată — 
sub auspiciile Ministerului fin
landez al educației. Asociației 
de prietenie Finlanda-România 
și Ambasadei române din Hel
sinki o seară de cultură închi
nată zilei de 23 August.

VIETNAMUL DE SUD 24 
(Agerpres). — Potrivit agenției 
de presă „Eliberarea", unități
le Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au 
lansat acțiuni ofensive viguroa
se împotriva bazelor militare 
amcricuno-saigonezc din jurul 
localităților Saigon. Da Nang. 
Pleiku, Cam Rank și Vung Tau. 
Conform unor date incomplete, 
patrioții au distrus aproximativ 
20 000 de tone de muniție, 100 
de vehicule militare de diver
se tipuri, au scufundat o navă 
militară de transport cu un de
plasament de 10 000 de tone, 
au scos din luptă un mare nu
măr de soldați și ofițeri ina
mici.

★

VIETNAMUL DE SUD 24 
(Agerpres). — Agențiile Reuter, 
United Press International și 
Associated Press informează că 
unități ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud s-au apropiat la numai 22 
de kilometri de orașul Da Nang. 
aflat într-o zonă din Valea Que 
Song, obligînd astfel trupele

saigoneze să se retragă pc po
ziții defensive. După cum se 
sile, Valea Que Song și orașul 
cu același nume, precum și 
baza militară amcricano-saigo- 
noză Ross nu fost cucerite de 
patrioțll sud-vietnamezi la în
ceputul săptămînii în curs. A- 
ccasta face, menționează agen
țiile citate, ca situația trupelor 
saigoneze din zona orașului 
Da Nang să fie extrem de cri
tică.

Pntrioții sud-vietnamezi au 
atacat, de asemenea, pozițiile 
întărite ale inamicului din zo
na localității Duy Xuyen Si ce
le de pe șoseaua nr. 1, la nu
mai 21 kilometri de Da Nang. 
Totodată, ei au provocat o ex
plozie la depozitul de carbu
ranți do la Nh'a Be. situat la 
numai 10 kilometri sud-est de 
Saigon.

Comandamentul militar ame
rican a ordonat bombardierelor 
,.B-52" să vină în sprijinul tru
pelor regimului lui Thieu. In 
pofida ajutoruui bombardiere
lor gigant, situația trupelor sai
goneze continuă să rămînă cri
tică.

Discursul președintelui Nixon
MIAMI BEACH 24 (Ager

pres). — Miercuri, în ultima zi 
a lucrărilor Convenției Națio
nale a Partidului republican, 
președintele S.U.A. Richard 
Nixon, a rostit tradiționalul 
discurs de acceptare a învesti
rii sale drept candidat al aces
tui partid la alegerile prezi
dențiale din luna noiembrie.

Președintele a apărat politi
ca promovată fie Administrație 
în Indochina, reafirmînd pozi
țiile cunoscute în problema 
prizonierilor de război, a re
tragerii trupelor americane și 
a continuării sprijinului acor
dat regimului de la Saigon.

In continuare, el s-a referit 
la semnificația vizitelor între
prinse în R.P. Chineză și 
U.R.S.S., precum și la impor
tanța acordurilor sovieto-ameri- 
cane privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive și

a lansat un apel concetățenilor 
să sprijine Și pe viitor astfel 
de inițiative, care pot contribui 
la pacea și destinderea interna
țională.

Pe plan intern, președintele 
Nixon a declarat că, în cazul 
în care va fi reales, politica 
Statelor Unite va merge pe li
nia pe care este angajată de 
aproape patru ani, evitînd „un 
brusc viraj spre stingă". Prin
tre obiectivele Pe care și 
propune să le urmărească 
cazul cînd va primi un 
mandat, Richard Nixon a men
ționat lupta împotriva infla
ției și a șomajului, a abuzului 
de droguri Și a criminalității.

Președintele S.U.A. a criticat 
politica preconizată de Partidul 
democrat, a cărui platformă 
„promite totul pentru toți", dar 
a cărui realizare ar atrage du
pă sine noi poveri asupra con
tribuabilului american.

Chile: Consiliului superior
al securității naționale

SANTIAGO DE CHILE 24 (A- 
q- rpres). — Sub președinția lui 
Salvador Allende, la Santiago 
de Chile, a avut loc ședința 
Consiliului superior al securită
ții naționale pentru studierea si
tuației in urma înmulțirii aftclor 
teroriste provocate dc grupuri 
reacționare înarmate.

Desfășurarea dc demonstrații 
antiguvernamentale, tentative dc 
devastare 
bru al 
cîteva 
minat

a locuinței unui meni- 
cabinetului, sint numai 
din adele care nu deter 
decretarea stării de ur-

genții în provincia Santiago. 
Drept răspuns la ar este provo
cări, în uzine și fabrici au loc 
mitinguri In caro se condamnă 
acțiunile elementelor reacționa
re. oamenii muncii cxprimln- 
du-și, totodată, sprijinul fată de 
guvernul unității populare.

Intr-o conferință do presă con- 
sacrală activității elementelor do 
dreapta, Luis Corvallan, secreta
rul general al P.C. din Chile, a 
de< larat că Partidul Comunist 
respinge asemenea acte antigu
vernamentale.

Situația din Irlanda de Nord
BELFAST 24 (Agerpres). — 

Liderii a două dintre principa
lele organizații politice protes
tante tiin Ulster — Partidul u- 
nionist și mișcarea avangardistă 
— au avut, la Belfast convor
biri în vederea constituirii ți
nui front unit cu prilejul con
ferinței asupra Irlandei de 
Nord, care urmează să se în
trunească în termen de apro
ximativ o lună. Sarcina celor 
doi lideri protestanți care s-au 
întrunit — Brian Faulkner, fost 
prim-ministru al Ulsterului, și 
principalul său adversar, fostul 
ministru de interne. William 
Craig — pare cu atît mai difi
cilă cu cît conducătorii altor

trcl forțe politice Influente în 
rîndul comunității protestante, 
nu au fost reprezentanți la re
uniune.

In timp ce conducătorii for
mațiilor 
le nu 
că un 
definitiv 
dalitatea _ . .. __
ferința preconizată de secreta
rul de stat britanic pentru pro
blemele 
Whitelaw 
toi ice au 
invitației 
ca. pînă . __  ...
fie suprimată internarea în la
găre a ncrsoanelor suspecte.

politice prolcstan- 
și-au exprimat în- 
punct de vedere 
cu privire la mo

de participare la con-

Ulsterului. William 
partidele politice ca- 

acceptat să răspundă 
acestuia cu condiția 

la 25 septembrie să

SPORT SPORT SPORT

„Cupa Eliberării
FOTBAL

Lo-

O Agenția TASS relatează că 
Erich Honecker, prim-sccretar 
al C.C. al P.S.U.G., a fost decorat 
cu Ordinul Lenin pentru „ma
rele aport la cauza întăririi pă
cii și socialismului, cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de 
naștere". Leonid Brejnev, 
kolai Podgornîi și Alexei 
sîghin au adresat Iul Erich 
neckcr un mesaj de salut.

la 
Ni- 
Ko- 
Ho-

nene, în frunte cu tovarășul A, 
P, Leașko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din L'ctai- 
na, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene^ ’

0 La Praga s-a deschis o ex
poziție românească de artă. Sînt 
reprezentați prin creațiile lor. 
285 de pictori și sculptori ro
mâni. Expoziția va funcționa 
pină la 1 octombrie.

0 La 24 august expoziția in
dustrială a Republicii Socialiste 
România — „România 1972“ — a 
fost vizitată de conducătorii de 
partid și de 6tat ai R.S.S. Ucrai-

Sr. informații utilitare
TRILA : Carmen ; LONEA — 
Minerul: Locotenentul Bulitt; 
ANINOASA: Bucătăreasa ;
VULCAN: Evadare din plane
ta maimuțelor ; BARBÂTENI: 
Bătălia de pe Nerețya ; LU- 
PENI — Cultural : Robin Hood.

22,30 Concert de seară; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.
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EVENIMENTE

Soarele răsare la ora 8,31 
apune la ora 19,04. Zile tre
cute din an — 238. Zile răma
se — 128.

Și
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0 La Genova a avut loc joi 
o nouă ședință a Comitetului 
pentru dezarmare al O.N.U. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Sta
telor Unite și Japoniei, Joseph 
Martin și respectiv, Masahiro 
Nfsibori.

0 Trimisul special Agerpres. 
Vasile Crlșu, transmite : Ansam
blul „Bihorul' din Oradea, parti
cipant la manifestările organiza
ta 1n cadrul „Săptăminil Interna
ționale de folclor" de la 
Neustadt, a prezentat, în orașul 
vest-german Kiel, un 
spectacol.

reușii

0 Explozia unei bombe 
calitatea Newry, situată 
frontiera sudică a Ulsterului, a 
provocat miercuri, moartea altor 
nouă persoane. Noile victime ri
dică la peste 530 numărul pier
derilor de vieți omenești înre
gistrate In Irlanda de Nord, în 
‘cei trei ani de Incidente.

în lo- 
lîngă

Rubrica noastră săptămînală 
„Consultație iuridică" va apa
re în numărul de mîine al zia
rului, avînd ca temă ALOCA
ȚIA DE STAT PENTRU CO
PII.

Stadionul „Paringul" din 
nea a găzduit trei întîlnirl 
fotbalistice, conlînd pentru „Gu
pa Eliberării", competiție organi
zată de C.M.E.F.S. Petroșani.

In primul meci, s-au înlilnll 
echipele Paringul Lonea și Pre- 
parația Pelrila. Partida s-a în
cheiat nedecls (0—0), așa că. 
pentru desemnarea învingători
lor, s-a recurs la penally-uri... 
Transformind trei, față de nu
mai unul al echipei din Pelrila, 
loncnil s-au calificat pentru fi
nală.

întâlnirea următoare. dinlro 
Minerul Aninoasa și C.F.R. Pe
troșani, s-a terminat cu rezul
tatul de 2—I In favoarea anl- 
nosenilor.

Finala s-a ridicai, in ciuda... 
oboselii, la un bun nivel teh
nic și spectacular și 
cheiat cu victoria
2—1. Trofeul pus in 
venit, deci, echipei 
Lonea.

duil o pasiononlă dispută do 
volei. Au participat echipele i 
Minerul Lupeni, LP.S.P. Live- 
zenl, Paringul Lonea, Jiul sl Pa
ringul Petroșani.

Prezenlind o „garnituiă" mal 
omogenă, echipa Minerul Lu
peni a realizat trei victorii din

< u- 
iror-

tot alîtea meciuri disputate, 
cerind „Cupa Eliberării", n, 
dată d’ organizatori.

S. BALC

POPICE

VOLEI

s-a în- 
gazdelor i 
joc a re- 

Parî ngul

de la sta-Terenul de volei 
dionul „Jiul" Petroșani a qăz-

Munchen

„Triunghiularul" disputat
timp de două zile la Pdrih, 
între echipele Jiul Pctrila .di
vizionară A), o sekcționat.. do 
seniori și una de tinerel a ' ill 
Jiului, dotat cu „Cupa Elibe
rării", a fost cîșligat de popi
carii de la Pctrila, cu 4 806 p.d. 
La individual, primul loc a fost 
ocupat de Mihai Torok, cu 849 
p.d.

-------- ♦

llie Năstase,

1864 — S-a născut scriitorul 
român Spiridon Popescu (m. 
1933); 1873 — S-a născut actri
ța Lucia Sturza-Bulandra, ar
tistă a poporului (m. 19. IX. 
1961); 1907 — A murit scriito
rul Bogdan Petriceicu-Hașdeu 
|r'5 de ani) (n. ?'. ’I. 1838);
1915 — S-a născut Grigore 
Preoteasa, militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră 
(m. 4. XI. 1957); ALBANIA — 
„Ziua presei" (in 1942 a apărut 
primul număr al ziarului „Zeri 
i Popullit", organ central al 
Partidului Muncii din Alba
nia); 1944 — eliberarea Parisu
lui de sub ocupația nazistă ; 
1912 — S-a născut Erich Hone
cker, prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G. (60 de ani); R. P. 
MONGOLA : Ziua tineretului 
mongol (La 25. VIII. 1921 a 
luat ființă Uniunea Tineretului 
Revoluționar Mongol); 1825 — 
URUGUAY — Proclamarea in
dependenței. Sărbătoare națlo-

a 
la
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Filme

nală | 1972 — A 19-a ediție 
Tirgului international de 
Damasc (25. VIII. — 20. IXJ.

PETROȘANI — 7 Noiembrie! 
Marea dragoste; Republica i 
B. D. la munte și la marc , PE-

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Memoria pămîntu- 
lul românesc ; 9,50 Cintă Elena 
Burke; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Geografie muzical-folclo- 
rică ; 10,30 Harta țării la sca
ra viitorului; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din muzica popoa
relor; 11,15 Pe teme juridice; 
11,25 Poemul coral „Regele 
Munților" (Avram Iancu) de 
Timotei Popovici ; 12,00 Auto
graf pe un disc: Dalida ; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremi
eră cotidiană; 13,30 Estivală; 
14,00 Din repertoriul orches
trei Filarmonice „Banatul" din 
Timișoara; 14,40 
„Trumpet Boy" și 
„Muzicanții veseli" ; 15,00 Bu
letin de știri j 15,05 Radioan- 
cheta economică ; 15,20 Muzică 
de estradă ; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Coruri de Ion Vidu; 
16,30 Știința la zi; 16,35 Soliști 
de muzică populară; 17,00
Pentru patrie; 17,30 Din cele 
mai cunoscute melodii popu- 
lare; 18,00 Orele serii; 20.10 
Zece melodii preferate; 20,45 
Kfoment folcloric; 21,00 Revis
ta șlagărelor; 21,25 Moment
poetic ; 21,30 Bijuterii jfldzica- 
le; 21,-15 Clntece de Gelu S0- 
lomonescu ; 22,00 Radiojurnal;

Formația 
orchestra
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9,00 Deschiderea emisiunii 

— Telex; 9,05 Reportaj TV i 
„Oțelarii"; 9,20 Orchestra de 
muzică populară „Chindia" 
din Pitești; 9,55 Publicitate; 
10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 13-a; 10,30 Telecine- 
mateca pentru copii; 12,30 A- 
teneum; 13,10 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Curs de limba en
gleză — lecția a 12-a; 18,00 
Arta plastică. 18,15 Pri
mul festival al dansului 
fecioresc — Cluj 1972 — re
portaj; 18,35 Ce trebuie să 
știm despre combaterea can
cerului; 18,50 Tragerea Loto; 
19,00 Legile în dezbatere pu
blică. Proiectul de lege pri
vind dezvoltarea economico- 
socială planificată a Româ
niei; 19,15 Avanpremieră; 
19,20 1001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,10 Ancheta TV i 
„Cei care nu fac" (Combate
rea parazitismului social); 
20,65 Film artistic i „Vaporul 
lui Emil". Ecranizare după 
nuvela lui Georges Simons; 
22,30 24 de ore.

VREJI EA
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani de plus 21 
grade, iar la Paring de plus 13 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 12 grade și, 
respectiv, de plus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE i Vreme In general, 
instabilă cJu cerul mai mult no- 
ros. Temperatura In ușoară 
creștere. Vini slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

Rprfnr-tîa si administrația ziarului t Petroșani, strada Republicii Nr, 00, telefon i 1662

nou 
învingător

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Tcnismenul român llie Năstaso 
s-a calificat în sferturile de fi
nală ale turneului internațional 
dc la South Orange (New Jer
sey). In ultima partidă susți
nută, llie Năstase l-a eliminat 
în două seturi cu 6—2, 7—6 pe 
jucătorul american Alex Ma
yer. Primul set a fost la dis
creția campionului român, ale 
cărui execuții tehnice au stîr- 
nit admirația celor prezenți. 
In setul doi. .tînărul tenismen 
american a opus o rezistență 
neașteptată, victoria lui Năs
tase fiind decisă în urma unui 
,.tie-breaku. Ion Tiriac l-a in- 
tîlnit Pe redutabilul jucător 
spaniol Manuel Orantes, în fa
ța căruia a fost nevoit să ce
deze cu 1—6, 4—6. A mai ob
ținut calificarea în ..sferturi1’ 
brazilianul Thomas Koch’, care 
l-a învins cu 6—4, G—3 pe a- 
mericanul Jim Osborne.

REYKJAVIK 23 (Agerpres). 
— întreruptă marți ia muta
rea 40-a, a 17-a partidă a 
meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre Boris 
Spasski și Robert Fischer a 
fost continuată miercuri du- 
pă-amiază. La mutarea 45-a 
cei doj jucători au căzut dc 
acord asupra remizei. Scorul 
este acum 10—7. în favoarea 
lui Fischer.

Cu U de are înaintea deschiderii Olimpiadei de vară
MUNCHEN 24 - Cu 24 de ore 

înaintea deschiderii celei de-a 
20-a ediții a Olimpiadei de va
ră, la Munchen este senin sub 
toate aspectele : timpul s-a fă
cut frumos, echipa Rhodesiei ra
siste a fost exclusă de la Olim
piadă, iar țările africane vor par
ticipa cu toate efectivele anun
țate. In sfîrșit, a 73-a sesiune 
a C.I.O. s-a încheiat cu alegereo 
noului său președinte pe o pe
rioadă de 8 ani, in persoana lor
dului John Killanln (Irlanda), a- 
legerea a satisfăcut, se pare, 
majoritatea delegațiilor. In virs- 
tă de 58 de ani, fost sportiv in 
tinerețe, boxer și călăreț, lordul 
Killanin se bucură de multe sim
patii in cercurile sportive și de 
prețuirea colegilor săi din forul 
olimpic. Alegerea lordului Killa
nln, învingător în „competiția"

cu francezul Jean de Beaumont, 
al doilea candidat la președinție, 
ar putea marca o nouă orientare 
a C.I.O., in sensul unei integrări 
mai rapide a mișcării olimpice 
in structurile societății contempo
rane. Unii observatori subliniază 
că totuși succesorul lui Avery 
Brundage (care a deținut preșe- 
denția timp de 20 de ani) va fi 
confruntat cu probleme destul de 
complexe. Odată cu alegerea 
noului președinte a fost ales și 
un nou vicepreședinte al C.I.O. : 
Willy Daume, președintele Comi
tetului de organizare a J. O. - 
Munchen, și un nou membru al 
comitetului olimpic Internațional, 
cunoscutul arhitect mexican. Pe
dro Ramirez Vasquez, fost preșe
dinte al Comitetului de organiza
re o J. O. de la Cidad de Mexi-

ședințe al C.I.O. suscită vii co
mentarii dar subiectul nr, 1 rămi- 
ne aici excluderea Rhodesiei de 
la Jocurile Olimpice. Majoritatea 
ziarelor vest-germane ca și a’le 
publicații sosite din diferite țări 
iși exprimă satisfacțio pentru ho- 
tărîrea justă și înțeleaptă a unui 
număr de 36 membri oi C.I.O. (31 
au votat contra), care, în po(ido 
recomandării comisiei executive 
au votat pentru excluderea 'epre- 
zentativei Rhodesiei.

Cîteva mii de ziariști au asis
tat în uriașa rotonda de la „Press 
Hause" la conferința de presâ în 
cadrul căreia au făcut decla.oții 
și au răspuns la întrebări Willy 
Daume, președintele Coiniteiuluî 
de organizare a celei de-a 20-a 
ediții a J. O., Jean Claude Gan
ga. secretar general al Consiliu
lui superior al sportului African și 
Gerard Kamanda, secretar gene
ral adjunct ol Organizației Uni
tății Africane.

ÎNTREPRINDEREA
DE GEAMURI

Buzău
Produce și livrează pe bază de comandă fermă geam 

dublu izolant cu proprietăți termo și fonoizolatoare (termo- 
pan) cu un distanțier din bandă de plumb, în grosime de 
6, 9 și 12 mm.

Geamul dublu izolant se utilizează in construcții in
dustriale și civile, asigurînd 
izolare termică și acustică

Se produce geam în 
mensiunile comandate Intre

stoc geam șlefuit 5—0 mm ca
litate vitrină, în următoarele dimensiuni:

De asemenea, vinde din

150—160X260 cm
80—100X150—200 cm
100—150X200 cm
65X92 cm.
Relații suplimentare la sediul întreprinderii, Aleea in

dustriilor nr. 1, telefon 14422/152 Buzău.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite simbâtă, 26 august, 
cu începere din jurul orei 16 
aspecte de la festivitatea de 
deschidere a celei de-a 20-a 
ediții a Olimpiadei de vară. ln-

tre 27 august și 9 septembrie, 
pe programul 1, intre orele 13 
și 23 inclusiv se vor transmite 
in direct aspecte de la între
cerile Jocurilor Olimpice.

(Agerpres)

o vizibilitate maximA, o bună

grosime de 3 la 6 mm la di- 
400 — 2 500X400 — 3 000 mm.

Desigur, alegereo noului

S.U.C.T. București

40 393Subunita tea Petroșani

SECȚIA VALEA 3IULUI-U^ICANl!

țutiiniacaragii autnriiati
pentru automacarale de la 5-25 tone

pentru secția S.U.C.T. Valea Jiului, cu sediul în Uricani.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M.

914/1968, Legea nr. 1'1970, Legea nr. 22'1969 și H.C.M. 2 230'1969. 
Informații suplimentare se pot obține, zilnic, de la serviciul personal 

din cadrul întreprinderii cu sediul în Uricani, telefon 122.

Tiparul — Intreprjpderea poligrafică Huneduuro
' > 11 ‘


