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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu 
tovarășa Dolores Ibarruri și tovarășul 

Santiago Carrillo
Vineri, 24 august, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu tovară
șa Dolores Ibarruri, președin
tele Partidului Comunist din 
Spania, și Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania.

ba întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Cu acest prilej a avut loc o 
informare reciprocă privind 

activitatea Partidului Comu
nist Român și Partidului Co
munist din Spania și au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării raporturilor frățești din
tre cele două partide.

In cursul convorbirii s-a re
alizat un'Schimb, de, opinii a- 
supra unor probleme ale vie
ții internaționale, ale luptei 
popoarelor pentru pace, liber
tate, independență națională, 
democrație și socialism.

Conducătorii celor două 
partide au procedat, de aseme
nea, la un schimb de păreri în 

legătură cu unele probleme 
ale unității mișcării comunis
te și .muncitorești, ale frontu
lui antiimpcrialist.

In deplin consens, s-a sub
liniat satisfacția profundă 
pentru relațiile de prietenie 
militantă, conlucrare și soli
daritate statornicite între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania 
și s-a exprimat hotărîrea de a 
se acționa pentru extinderea 
și diversificarea acestora —
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ZIUA DE 23 AUGUST
sărbătorită sub semnul bucuriei marilor împliniri socialiste 

din cei 29 de ani liberi, al angajării 
plenare în muncă pentru înfăptuirea sarcinilor cincinalului

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală 

întreaga țară a sărbători!, într-o puternică atmosferă de entuziasm, a XXIX-a aniversare a Insurecției naționale anti
fasciste armate - piatră de hotar pentru destinele patriei, incununare strălucită a luptelor pline de eroism duse de-a lungul 
veacurilor de poporul nostru împotriva asupririi și exploatării, pentru libertatea, propășirea și progresul națiunii noastre. Des
chizătorul unei noi ere în istoria țării, actul de la 23 August - pe temelia căruia a fost cucerită independența reală și suverani
tatea deplină a României, a fost făurită ornduirea socialistă - este prezent in conștiința întregului nostru popor, a tuturor 
oamenilor muncii - români, maghiari, germani și de alte naționalități, care, cu sentimentul de legitimă mindrie patriotică, cinstesc 
acum, in aceste momente, marile realizări obținute sub ințeleapta conducere a Partidului Comunist Român în cei 29 de ani de 
la eliberarea de sub jugul fascist.

La București, impunătoarea 
paradă militară și entuziasta 
demonstrație a oamenilor 
muncii au avut loc in Piața 
Aviatorilor, tradiționalul loc 
al manifestărilor prilejuite de 
marile sărbători naționale. 
Tribuna centrală, străjuită de 
drapele roșii și tricolore, este 
dominată de o mare stemă a 
Republicii Socialiste România, 
încadrată de datele festive : 
„23 August 1944 — 23 August 
1973“. Alături, se văd lozinci
le : „Trăiască scumpa noas
tră patrie, Republica Socialis
tă România", „Trăiască Parti
dul Comunist Român în frun
te cu secretarul său general — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu I"

De cealaltă parte a pieței, 
tribunele sînt dominate de un 
medalion cu chipurile marilor 
dascăli ai proletariatului : 
Marx, Engels, Lenin. Pe fun
dal sînt înscrise urările : 
„Trăiască poporul român, 
constructor eroic al socialis
mului !“, „Trăiască unitatea 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor socialiste, democrati
ce, antiimperialiste !“, „Sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, să luptăm cu ho- 
tărîre pentru realizarea planu
lui cincinal 1971—1975 în pa
tru ani și jumătate !“. * II

Zorii zilei de 23 August i-au 
găsit pe minerii primului 
schimb al minei Lupeni la 
datorie. Erau hotărîți să-și 
respecte și de această dată — 
ca de atîtea ori — cuvîntul 
dat în răspunsul la înflăcăra
tă chemare a secretarului ge
neral al partidului, adresată 
constructorilor de a munci in 
zilele de sărbătoare pentru re
cuperarea restanțelor. Și ei 
s-au simțit mobilizați de che
marea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și voiau să confir
me prin fapte hotărîrea pe ca
re au luat-o. Prezenți 100 la 
sută minerii din abatajele Lu- 
peniului, în frunte cu comu
niștii, au confirmat din nou 
hărnicia și priceperea ce-i ca
racterizează. Din abatajele lui 
Mihai Blaga de la sectorul VI, 
a lui Petre Constantin de la 
IV, ale lui Ioan Popescu și 
Marin Ciochia de la sectorul
II au ieșit „la ziuă"" sute de 
tone de cărbune peste plan.

Ziua de muncă de la 23 Au
gust a însemnat pentru mine
rii de la Lupeni aproape 6 000 
tone de cărbune extras, cărbu
ne care „a scos" exploatarea 
de sub plan inregistrindu-se 
față de sarcinile lunii un plus 
de 2 249 tone.

Și în sectorul de investiții 
miniere s-a muncit din plin. 
Minerii din acest sector s-au 
angajat — drept răspuns la 
chemarea secretarului generai 
al partidului — să realizeze în 
ziua de 23 August 15 metri li-

Munca a pulsat intens, spornic
MINERII

La mina de unde a pornit
inițiativa

CONSTRUCTORII

Șantierele de investiții 
au îmbrăcat, fârâ excepție, 

haine de lucru

Este ora 8,00. Intîmpinați cu 
vii și puternice aplauze, so
sesc conducătorii partidului și 
statului. La tribuna oficială 
urcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 
Nicuiescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Iile Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Petre 
Lupți. Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului.

Alături de conducătorii de 
partid și de stat ai țării noas
tre, în tribuna oficială se află, 
de asemenea, reprezentanți ai 
partidelor comuniste și mun
citorești — tovarășii : Dolores 
Ibarruri, președintele P. C. din 
Spania, Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spa
nia, Paul Verges, secretar ge
neral al P. C. din Reunion, 
Jacob Lechleiter, membru al 
Secretariatului Partidului El
vețian al Muncii, Ramon Mar
tinez, secretar general al 
P. S. din Uruguay, Petar 

niari de galerie. La sfîrșitul 
zilei de lucru cînd minerii din 
brigăzile lui Mihai Sandu și 
Dionisie Zoia, împreună cu 
ortacii, au încheiat „recepția" 
calculele au arătat că, cuvîn
tul dat e faptă împlinită.

Bilanțul rodnic încheiat de 
minerii Lupeniului în ziua de 
23 August este cel mai de preț 
omagiu adus în dar patriei de 
sărbătoarea eliberării.

La Școala cu 13 clase din Pctrila s-a atins un stadiu 
care precede doar cu cîteva zile termenul final de predare 
— izolația la acoperiș.

Stambolici, membru al Pre
zidiului IȚ.C.I., Jan Gregor, 
membru al C.C. al P.C.C., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al. R. S. Cehoslovace, 
Jan Debrouwere, membru al 
Biroului Politic al P. C. din 
Belgia, V. Teitleboim, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al 
P. C. din Chile, Jean Colpin, 
membru al Biroului Politic al 
P. C. Francez, Hegesippe Ibe- 
ne și Gerty Archimede, mem
bri ai Biroului Politic al 
P. C. din Guadelupa, Domeni
co Ceravolo, membru al Di
recțiunii P. C. Italian, Valen
tin Campa, membru al Prezi
diului C.C. al P. C. Mexican, 
Abdelaziz Belal, membru al 
Biroului Național al Partidului 
Eliberării și Socialismului- din 
Maroc.

In tribuna oficială se afla, 
de asemenea, Badr Eddin, 
Suleiman, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, asistent al secreta
rului general al U.S.S.

Erau, totodată, prezenți dr. 
Hafez Badawi, președintele 
Adunării Poporului din Re
publica Arabă Egipt, și Pierre 
Christian Taittinger, președin
tele Grupului parlamentar de 
prietenie Franța-România . din 
Senatul Francez.

In timpul demonstrației, to-

Pulsul muncii, pulsul -dă
ruirii a fost nemărginit 
de avîntat pe șantiere 

în zilele de sărbătoare de . la 
23 și 24 August. Pretutindeni 
în municipiu unde sînt în con
strucție obiective de investiții, 
participarea prin muncă la 
cinstirea sărbătorii, a con
structorilor a fost unanimă, 
s-au înregistrat, pretutindeni, 
ritmuri de lucru intense. I-am 
întîlnit pe fiecare din vredni
cii constructori, montori sau 
mecanizatori la punctele de 

varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu oaspeți 
de peste hotare, participanți 
la sărbătorirea zilei de 23 
August.

In celelalte tribune se aflau 
conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești, militanți din ilegalitate 
ai partidului și ai mișcării 
muncitorești ■ din România, 
participanți la Insurecția na
țională antifascistă armată 
din August 1944, generali ac
tivi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, eroi ai mun
cii socialiste și alți muncitori 
fruntași din* întreprinderile? 
bucureștene, academicieni și 
alți reprezentanți de frunte ai 
vieții științifice și culturale, 
activiști ai organelor centrale 
de partid și de stat, ziariști 
români și străini.

• In tribune se aflau numeroși 
alți oaspeți de peste hotare, 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, ata
șați militari și membri ai 
corpului diplomatic.

Pe vastul platou al pieței 
sînt aliniate trupe reprezen- 
tînd toate armele, o fanfară
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lucru, îndeplinindu-și cu entu
ziasm sarcinile, muncind ast
fel îneît activitatea de invest 
tiții să cunoască în aceste zile 
de sărbătoare cele mai înalțe 
ritmuri.

—- In nici o altă zi nu s-a 
muncit într-un asemenea iureș 
pe șantierele de locuințe, ne-a 
declarat tovarășul Dumitru 
Stancu, secretarul comitetului 
de partid al Grupului de șan
tiere Petroșani al T.C.H. In
tr-o mobilizare generală toate 
colectivele de constructori și 
instalatori, au dovedit, în a- 
cest fel, că răspund cu devota
ment și plenară participare la 
chemarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresată construc
torilor țării la începutul aces
tei luni în scopul recuperării 
grabnice a rămînerilor în ur-
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...Prima jumătate a 
zilei de lucru s-a în
cheiat. La obiectivul 
„grădinița de copii 
Vulcan" s-a înregis
trat un ritm de mun
că neobișnuit de 
tens chiar dacă 
de sărbătoare, 23 
gust. Obiectivul
buie predat la timp și 
constructorii știu că 
cele cîteva zile de lu
cru cite au mai ră
mas pîriă ia termenul 
final trebuie folosite 
din plin.

$i totuși, munca es
te întreruptă pentru 
cîteva clipe. Cu toții 
se retrag de pe schele 
și-i întîmpină pe e- 
levii liceului din loca
litate care, însoțiți de

Aspect din timpul mitingului desfășurat în fața Casei de cultură din Petroșani. Foto : Ion LlCIU

Mitingul de
împreună cu întreaga țară, 

Valea Jiului a sărbătorit în
tr-o atmosferă de puternic 
entuziasm manifestat prin 
muncă, printr-o tumultuoasă 
revărsare de sentimente adine 
patriotice, împlinirea a 29..de 
ani de la actul istoric cu mari 
rezonanțe al Insurecției națio
nale antifasciste armate de la 
23 August 1944. Numeroase 
colective de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la exploa
tările miniere și preparațiile 
de cărbune, de pe șantierele 
de construcții industriale și 
social-culturale, din unitățile 
de transporturi s-au aflat la 
posturile lor, în haine de lu
cru, cinstind printr-un prinos 
creator plin de roade aceas
tă sărbătoare, răspunzînd din 

Gheorghe Radeș primește cele mai prețioase felicitări 
— ale brigadierului luliu Varga.

tovarășii Mircea Zem- 
ber, secretar al Co
mitetului județean 
Hunedoara al U.T.C., 
Ioan Barb, secretar al 
Comitetului munici-

rit unui tînăr con
structor, utecist, care, 
în această zi de săr
bătoare, a 'împlinit 21 

de ani de
tot acum, a lost primit

viață și,

ANIVERSARE
pal Petroșani al U.T.C. 
și Vasile Pupăzan 
primul secretar al Co
mitetului orășenesc 
Vulcan al U.T.C. an 
venit să-i inmîneze 
zidarului GHEOR
GHE RADES un fru
mos buchet de flori. 
Este un dar simbolic, 
pornit din inimă, ofe-

în rindul comuniști
lor.

Este unul din cei 
mai vrednici zidari 
din brigada de tineret 
pe care o conduc, ne 
spune luliu Varga. La 
o vîrstă fragedă, încă, 
are cinci ani de șan
tier, îsi iubește cu 
pasiune profesiunea

adîncul simțirii lor, chemării 
partidului de a-și spori reali
zările pentru înfăptuirea1 cin
cinalului înainte de termen. 
Zeci de mii-de .alți oarneniai 
muncii din Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, Petrila.și Uricani, a- 
flați în haine de sărbătoare, 
și-au îndreptat, în această zi, 
gîndurile pline de recunoștin
ță către Partidul Comunist 
Român, organizatorul și con
ducătorul consecvent al ma
selor populare pe calea socia
lismului victorios, manifestîn- 
du-și deplina adeziune față 
de politica sa științifică, lumi
noasă, clarvăzătoare.

DiS-de-dimineață, după o 
frumoasă tradiție, fanfarele 
minerești au intonat în acor
duri înălțătoare, marșuri mun

aleasă, muncind și 
invățind cu rivnă 
pentru a-și perfecțio
na continuu pregăti
rea profesională. Este | 
un exemplu in munca j 
și conduită, asemeni 
multor tineri con
structori de pe șanti
ere.

Pe rînd constructo
rii îl îmbrățișează. 
Nu lipsește nici u- 
nul. Intîi luliu Varga, 
brigadierul, apoi or
tacii din brigadă.

...După scurta între
rupere a momentului 
festiv, munca își re
intră în drepturi. Cu 
entuziasm sporit și 
cu realizări pe ace
eași măsură.

i
H. ANTON

la Petroșani
citorești, patriotice. Străzile 
frumos pavoazate ale muni
cipiului au fost cuprinse de 
freamăt. Oamenii muncii — 
români maghiari, germani și 
de alte naționalități — tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei 
s-au îndreptat spre locurile 
unde au avut loc mitinguri 
închinate sărbătorii noastre 
naționale.

In Petroșani, piațeta cuprin
să între două însemnate edi
ficii — sediul Comitetului 
municipal de partid și Casa de 
cultură a sindicatelor — a 
devenit neîncăpătoare pentru 
mulțimea sosită aici, animată 
de dorința de a-și manifesta 
totala adeziune față de con
ducătorul încercat al poporu
lui român — partidul comu
nist, inițiatorul insurecției na
ționale antifasciste armate de 
la 23 August 1944 — dragos
tea față de patria noastră so
cialistă tot mai prosperă, mai 
înfloritoare.

Ora 8,45. Primiți cu aplauze 
puternice, în tribuna oficială, 
pavoazată sărbătorește, iau 
loc tovarășii Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, loan Mineu, ad-

Patriei — gîndul 
și fapta

Este în firea noastră ca la marile sărbători să purtăm 
pe brațe buchetele realizărilor muncii, să le aducem în 
dar patriei iubite căreia îi închinăm gîndul și fapta.

„Cu ce ginduri ați venit la mitingul de la 23 August ?" 
a lost întrebarea pe care reporterii ziarului au adresat-o 
mai multor participanți. Ce ne-au răspuns ? Rîndurile care 
urmează vin să confirme că ei închină patriei toate 
succesele lor.

Zile de muncă
O retrospectivă a noului des

tin al țării, care începea în 
urmă cu 29 de ani, scoate în 
relief munca rodnică ce cons
tituie însuși fundamentul tu
turor împlinirilor. Fiecare om, 
fiecare colectiv de muncă tră 
iește cu intensitate responsa 
bilitatea față de progresul ța 
rii. Este un fapt de viață co
tidiană iar sărbătorirea zilei d< 
23 August prin muncă este o 
■ locventă demonstrație a ca 
pacității de mobilizare pentru 
realizarea sarcinilor acestui 
an hotăritor în îndeplinire: 
pianului cincinal.

— In întreprinderea noas
tră procesul de producție este 
neîntrerupt în aceste două zi
le, ne spunea ing. Gheorghe 
OJariu, director al I.U.M. Pe
troșani. Gîndul colectivului 
de muncă, și al meu, este să

.5

junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei și direc
tor general al Centralei căr
bunelui Petroșani, Loghin Po
pa și Gheorghe Fcier, secre
tari ai Comitetului municipal 
de partid, Aron Popa, recto
rul Institutului de mine și 
Iosif Cotoț, miner pensionar, 
membri ai biroului Comitetu
lui județean de partid, Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal, Va- 
sîle Ogherlaci, director gene
ral adjunct al Centralei căr
bunelui, Vasile Oros, șeful 
secției organizatorice a Comi
tetului municipal de partid, 
Maria Brănișteanu, președin
ta Comitetului municipal al 
femeilor, Gavrilă David, pre
ședintele Consiliului municipal 
al sindicatelor, Nicolae Haneș, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al U.T.C., 
Ioan Poporogu, președintele 
Comitetului municipal pentru 
cultură și educație socialistă, 
alți membri ai biroului comi
tetului municipal de partid.

Fanfara intonează Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. Acordurile solemne 
sînt urmate de o vie mani-

(Continucre in pag. a 3-a)

— sărbătoare
ne facem planul, chiar să-l 
depășim, deoarece în iulie au 
existat niște greutăți obiective 
în centrala noastră sub ale 
căror influențe am început și 
luna august. Toate eforturile 
noastre au acest scop, iată 
pentru ce astăzi avem o pre
zență foarte bună — aproape 
C00 de oameni. La secția pre
lucrări la rece, unde se află 
brigăzile lui Teofil Kiss și I. 
Vișan, cu maiștrii ionică 
Gheorghe și Vasile Roman, se 
lucrează la finalizarea unor 
utilaje miniere (o instalație de 
‘chip, una de culbutare pentru 
vagonete de marc capacitate, 
grinzi articulate în consolă, 
piese de schimb pentru E.M. 
Rovinari, grinzi pășitoare și 
hidraulice etc). In aceeași sec
ție, atelierul de prelucrare

(Continuare in pag. a 3-a)
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De mai bine de un secol Valea Jiului este cunoscută ca o 
devorata „citadelă11 a cărbunelui, o regiune chemată să asigure 
unuia din principali' factori de progres ai secolului - industria - 
iorța motrice și materia primă necesare în multiple procese tehno
logice. 105 ani de muncă încordată pentru a smulge adîncurilor 
marea bogăție a pădurilor incarbonizate, interval de timp din care 
ultimii 29 de ani au fost cei mai denși, martorii unei profunde 
metamorfoze, a unor schimbări acre au afectat profund modul de 
j munci și de a trăi al celui care a constituit din totdeauna figura 
proeminentă a acestor meleaguri : minerul.

In Vale trăiesc mulți oameni a căror viață a fost un martor 
și participant activ la modificările structurale ce au survenit în cel 
mai mare bazin carbonifer al țării în anii care au urmat actului 
istoric de la 23 August 1944. Cu toții au luat parte, alături de tî
năra generație al cărei rol în viața economică și socială a munici
piului a sporit continuu, la procesul rapid de evoluție al acestui 
străvechi meșteșug, - mineritul - pînă la actualele cote 
tinse în concordanță cu exigențele revoluției științifice și 
contempoiane.

Fistâul și lămpașul de altădată, caii care impărțeau 
rul povara transportului din subteran și șobolanii care il preveneau 
asupra pericolelor ce se apropiau au rămas undeva în lumea 
amintinlor care se îndepărtează pe zi ce trece. Le-au luat locul 
modernele echipamente miniere, combinele și complexele de a- 
bataj, locomotivele, transportoarele cu raclete și benzile de cau
ciuc care constituie suportul material al nenumăraților afluienți ca
re se unesc în marele fluviu de energie descătușată - cărbunele 
Văii Jiului. La asigurarea securității muncii în subteran veghează 
metanometrele și stațiile telegrizumetrice moderne care reacționea
ză prompt la prezența metanului.

La început baza materială a fost precară și cel mai adesea 
se recurgea la utilaje din import care nu reușeau să satisfacă pe 
deplin cererea crescîndă a minelor. Politica înțeleaptă a partidului 
de industrializare socialistă a făcut posibilă creșterea contribuției 
proprii la asigurarea zestrei tehnice a minelor ; întîi prin interme
diul unor mari uzine specializate din țară, iar mai recent prin mo
dernizarea și asimilarea curajoasă a unor produse de înalt nivel 
tehnic, cum sint echipamentele de susținere cu stilpi individuali sau 
cadre pășitocire, de către vechile ateliere de reparații care au de
venit prin sprijinul primit și prin strădania de perfecționare a tu
turor salariaților, întreprinderea de utilaj minier Petroșani.

Vizita de lucru din toamna anului trecut a secretarului general 
ol partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, printre minerii Văii Jiu
lui a jalonat direcțiile principale de perfecționare în anii viitori a 
activității de extracție minieră prin sporirea eficienței economice pe 
baza creșterii mai accentuate a productivității muncii. La baza rea
lizării acestui obiectiv va sta crearea unui puternic centru de cons
trucții de utilai minier în Volea Jiului, și perfecționarea pregătirii 
cadrelor in raport cu noile cerințe.

Valea Jiului și oamenii săi formează azi imaginea unui puter
nic centru industrial care își aduce o contribuție importantă la 
dezvoltarea economică și sociolă rapidă a României socialiste.

I

I

Cu cei aproape 150 000 
locuitori ai săi, Valea Jiului 
se numără astăzi printre ma
rile orașe ale țării. Acesta es
te actualul stadiu al evoluției 
tot mai rapide spre urbaniza
re pe care a cunoscut-o muni
cipiul nostru în ultimii 29 de 
ani, evoluție care are ca în
ceput modestele localități mi
niere de odinioară și care ne în
fățișează în zilele noastre mo
derna conurbație pe care o 
reprezintă Valea Jiului.

In pas cu dinamica produc
ției industriale a municipiu
lui, dotările social-culturale se 
înfățișează tot mai numeroase 
și mai adecvate necesităților 
materiale și spirituale ale u- 
nei populații care a cunoscut 
o creștere de peste 2,5 ori în 
ultimul sfert de secol. Exem
plul Vulcanului — comuna 
suburbană de altădată, comu
na șomajului și mizeriei a 
cărei soartă apărea în culori 
dintre cele mai sumbre de
terminată de pretinsa neren- 
tabilitate a minelor sale, este 
cit se poate de semnificativ : 
în noile cartiere moderne ale 
orașului luminos, de astăzi, 
trăiesc de peste 5 ori mai 
mulți locuitori decît în anul 
1948. Exemplificarea ar putea 
continua cu Uricaniul — o ve
che așezare de păstori, deveni
tă azi un cochet oraș munci
toresc cu peste 10 000 de lo
cuitori — sau cu oricare din 
orașele municipiului nostru.

Dezvoltarea urbană rapidă 
a localităților Văii Jiului se 
bazează pe cele peste 22.000 
de apartamente care au asigu
rat condiții civilizate de lo
cuit unui număr egal de fami
lii, de rețeaua de magazine

moderne care desfac un volum 
de mărfuri ce crește vertigi
nos in raport cu nivelul de 
trai al populației. Armonie, 
simplitate, modern, funcționa
litate, încadrare cît mai de-

înfloritoare

in pas cu

dezvoltarea

economică

plină în pitorescul împrejuri
milor — iată doar cîteva din 
coordonatele arhitecturii și ur
banisticii actuale a Văii Jiu
lui.

Consemnăm, de asemenea, 
marele progres al transportu
lui și comunicațiilor : o rețea 
modernă de șosele străbate 
Valea și o leagă de restul ță
rii. Calea ferată electrificată 
este o realitate de care ne mai 
desparte puțin timp. Transpor
tul în comun a devenit un fapt 
cotidian, iar rețeaua telefoni
că automată, presa, televiziu
nea și radioul reduc distanțe-

le și-i apropie pe locuitori de 
evenimentele zilei.

Necesitatea continuei ridi
cări a nivelului de pregătire 
profesională și de cultură ge
nerală a determinat apariția 
și dezvoltarea unor instituții 
corespunzătoare: 11 cămine
culturale, 24 de cinematogra
fe, biblioteci însumînd peste 
o jumătate de milion de vo
lume, 5 licee de cultură ge
nerală, unul cu profil indus
trial, 2 grupuri școlare. Mai 
notăm rodnica activitate pe 
care o desfășoară institutele 
de cercetări și proiectări, 
contribuția însemnată pe care 
o are Institutul de mine la 
asigurarea cadrelor necesare 
industriei miniere, mesajul de 
cultură pe carc-1 aduce Tea
trul minerilor, precum și exis
tența unei puternice mișcări 
artistice de amatori.

Pe zi ce trece împrejurimile 
Văii Jiului, marele potențial 
turistic al celor patru masi
ve muntoase înconjurătoare, 
sînt tot mai bine valorifica
te în avantajul oamenilor 
muncii. Pe lingă vechile ca
bane, ultimii ani au înregis
trat apariția elegantului motel 
de la Gambrinus și, recent, a 
lacului și hotelului de la Va
lea de Pești.

Un mare centru industrial 
aflat în plină dezvoltare eco
nomică, in care spațiile verzi 
și armonia arhitecturii moder
ne cîștigă tot mai mult teren, 
mine, uzine și orașe în care 
întîlnești oameni harnici și 
încrezători în viitorul pe care 
și-l construiesc — acesta este 
Valea Jiului a anilor ’73.

Contrastul dintre vechiul 
turn de extracție al minei 
Vulcan (sus), și moderna in
cintă a minei Lonea (jos) 
simbolizează drumul par
curs de la dotarea modestă 
din trecut pînă la tehnologi
ile avansate a căror ponde
re crește continuu în mine
ritul Văii Jiului.

Peisajul industrial al Văii 
Jiului se îmbogățește pe zi 
ce trece : incinta principală 
a minei Livezeni semnifică 
începerea valorificării unui 
nou cimp minier.

mineritul 
fie o me- 
cunoșiințe 
industrial 

oferă prin

Pe zi ce trece 
încetează să mai 
serie bazată pe 
empirice. Liceul 
minier Petroșani
dotările sale imaginea exi
gențelor care stau astăzi 
la baza pregătirii viitoare
lor cadre ale industriei mi
niere.

Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani nu este 
decît unul din lăcașurile 
de cultură puse la dispoziția 
oamenilor muncii din mu
nicipiu. Ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire i- 
deologică și de cultură ge
nerală cerință obiectivă a 
epocii noastre, are asigura
te toate condițiile pentru a 
se realiza in condiții opti-

Coroeștiul — noul cartier 
al orașului Vulcan, ilustrea
ză prin eleganța și ritmul 
său rapid de dezvoltare 
creșterea nivelului de trai 
al locuitorilor Văii Jiului, 
stadiul de urbanizare atins.

Tînăra generație este în
conjurată pretutindeni cu o 
grijă și o dragoste caracte
ristice celor ce îșî constru
iesc în mod conștient viito
rul. Instruirea viitorilor ce
tățeni începe la virsta preș
colară și se desfășoară me
todic în instituții adecvate.

Tinerii care optează pen
tru meseria de miner bene
ficiază de condiții do mun
că și de viață deosebite. Că
minul minei Livezeni este 
doar una din gazdele ospita
liere care ii intimpină pe 
cei ce vin să continue tra
dițiile mineritului din cel 
mai mare bazin carbonifer 
al țării.
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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST
Mitingul de la Petroșani Patriei g î n d u I ș i fapta

(Urmate din pag. 1)

politic, 
cu

festare de atașament 
a oamenilor muncii sosiți 
zeci de lozinci și mii de stegu- 
lețe, cu portrete aLe celui mai 
iubit fiu al poporului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ale al
tor conducători de partid și 
de stat.

Mitingul oamenilor muncii 
din Petroșani, consacrat săr
bătorii noastre naționale, este 
deschis de tovarășul Traian 
Blaj.

Despre semnificațiile celei 
de a 29-a aniversări a Zilei de 
23 August a vorbit tovarășul 
Gheorghe Feier, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid.

„Răspunzînd cu înflăcărare 
chemării partidului, poporul 
român a înfăptuit Insurecția 
națională antifascistă armată 
și a răsturnat dictatura mili- 
taro-fascistă deschizînd căile 
socialismului biruitor, a arătat 
printre altele vorbitorul. Pe 
baza unei tradiții cu rădăcini 
tot mai adinei, oamenii mun
cii din întreaga țară, de la 
orașe și sate, cinstesc marea 
sărbătoare cu noi și impor
tante succese în toate domeni
ile de activitate, cu o profun
dă angajare pe frontul muncii 
creatoare pentru ridicarea ță
rii pe treptele mereu mai 
înalte ale civilizației.

Ca răspuns față de grija ne
țărmurită a conducerii de 
partid și de stat față de mu
nicipiul nostru, minerii care 
scot din adincuri cărbunele, 
constructorii, metalurgiștii, e- 
nergeticienii, filatorii, foresti
erii, lucrătorii din transporturi, 
din sectoarele de deservire, 
învățămînț, sănătate, toți oa
menii muncii din Valea Jiului 
își intensifică zi de zi efortu
rile creatoare pentru înfăptu
irea cincinalului înainte de 
termen. Ei raportează, în a- 
ceastă zi, însemnate succese, 
ca îndeplinirea planului pro
ducției globale pe municipiu 
în proporție de 101 la sută, cu 
un spor de 16,1 milioane lei, 
la planul producției marfă ob- 
ținîndu-se o depășire de 24,9 
milioane lei. Rezultate remar
cabile s-au obținut și în ono-

sarcinilor către benefi- 
externi, ca și în dome- 

industriale

rarea 
ciarii 
niul investițiilor 
și social-culturale. O contribu
ție substanțială la obținerea 
acestor succese au adus-o co
lectivele aparținătoare Cen
tralei cărbunelui Petroșani, 
din rîndul cărora s-au eviden
țiat cele de la minele Vulcan, 
Dîlja, Petrila, Paroșeni, Lo- 
nea, și de la preparațiile de 
cărbune, ca și colectivul în
treprinderii de utilaj minier,

Lu- 
șan- 

71

filatorii de la „Viscoza" 
peni, constructorii de pe 
tiorelc I.C.F., I.L.H.S.,
C.C.F. și altele

Sărbătorind Ziua de 2? 
gust căreia îi sînt 
succesele obținute în muncă, 
întregul popor privește cu de
plină încredere spre viitorul 
patriei noastre socialiste, vi
itor prefigurat cu multă clar
viziune de către partid. Este 
încrederea pe care poporului 
i-o dau propriile sale reali
zări, capacitatea creatoare a 
oamenilor muncii în dubla lor 
ipostază de proprietari și pro
ducători ai bunurilor materi
ale și spirituale ale societății, 
inepuizabilele resurse ale so
cialismului, conducerea între
gii vieți sociale de către un 
partid încercat și călit în focul 
luptelor revoluționare — 
Partidul Comunist Român. 
Strîns uniți în jurul partidu
lui, oamenii muncii își dăru
iesc cu însuflețire întreaga 
lor capacitate creatoare pen
tru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pen
tru ca România să evolueze 
tot mai rapid pe calea pro
gresului multilateral, a bună
stării și civilizației socialiste".

Cuvîntarea a fost subliniată 
de vii aplauze. Din zeci, sute 
de piepturi au fost 
lozinci, ovaționîndu-se în re
petate rînduri, la adresa parti
dului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mitingul oamenilor muncii 
de Ia Petroșani a luat sfîrșit 
în acordurile solemne ale In
ternaționalei.

Au-
dedicate

scandate

sărbătoare
(Urmare din pag. 1)

prin așchiere are plasate toa
te mașinile conducătoare. A- 
telierul de lăcătușărie — mon
taj, condus de maistrul Va
sile Stan, lucrează la trans
portoare, dispozitive de mon
tat cablu și la echipament pen
tru telescaun. In secția de re
parații generale, la atelierul 
mecanic, sînt prezente acum 
brigăzile Iui' Gheorghe Tefe- 
leș, a Iui loan Fănic (lucrea
ză Ia o locomotivă 200 C.P.), 
Ludovic Hoss (o locomotivă 
Diesel), Petru Farcaș (pompe 
de 3 000 litri pe minut). Și 
secția turnătorie lucrează cu 
toată capacitatea — la turnă
toria de oțel, formația condu
să de maistrul șef Vasile Că
prar (pină la ora 13 și-a rea
lizat preliminarul, mai devre
me cu o oră, apoi a încărcat 
cuptorul pentru schimbul doi 
— n.r.) și Ia turnătoria de 
fontă. Un ritm de muncă a- 
semănător există la Fabrica 
de stîlpi hidraulici din Vul
can la care se adaugă și con
tribuția echipelor de întreți
nere — peste 40 de oameni. 
Important este că toți munci
torii, tehnicienii și inginerii 
prezenți astăzi în uzină au 
răspuns chemării noastre in
tr-un număr mai mare decît 
cel prevăzut de noi. Din acest 
fapt pot fi extrase concluzii 
definitorii ale profilului mo
ral al muncitorilor, care sînt 
pătrunși în adincul ființei lor 
de necesitatea concentrării e- 
fortului și de continuitate în 
muncă. Pentru colectivul nos
tru, astăzi și miine sînt zile de 
muncă — sărbătoare.

I S F A C Ț I I
Muncitorii forestieri au 

dicat Zilei de 23 August 
prinos de însemnate reali
zări. Mîndria și satisfacția lor 
au un suport trainic, clădit 
cu abnegație, printr-o muncă 
neobosită. Am aflat concret 
ce susține acest suport de la 
interlocutorul nostru, tova
rășul Nicolae Bădică, direc
torul U.F.E.T. Petroșani ve
nit la miting în fruntea re
prezentanților muncitorilor 
forestieri :

— In parchetul „Stermi- 
nos“ colectivele conduse de 
brigadierii MIHAI GAEBA, 
NICOLAE RUSU, în care lu
crează tractoriști destoinici 
ca VASILE ACASANDREI 
și DUMITRU IULIU au rea
lizat în șapte luni o depășire 
de plan de 30 la sută. Par-

chetul „Valea de brazi11 nu-i 
nici el mai prejos; rapor
tează, pe aceeași perioadă, o 
depășire de 15 la sută. Și 
aici, alături de alți forestieri 
s-au remarcat tractoristul ION 
SAVICI, brigadierii AUGUS
TIN CALOTA, GHEORGHE 
TAUT. Colectiyul de muncă 
de la parchetul „Buta“, de 
unde s-au evidențiat ION 
BORCAN, maistru, IOVAN 
TODEA, brigadier, IOSIF CO- 
MAN, mecanic drujbist, și al
ții raportează pînă Ia această 
dată îndeplinirea planului 
cu o lună mai devreme .

Secția din Lupeni a U.F.E.T.

ne-a relatat interlocutorul a 
adus la sărbătoare de, 
pînă acum a planului 
indicatorii și la toate 
mentele, cu 23 la sută, 
treaga unitate s-au, i 
economii peste 300 mii 
Prin concentrarea 
printr-o judicioasă organiza
re a muncii în parchetele fo
restiere, rezultatele colectiva 
lui pe luna august sînt deo
sebit de bogate deși efecti
vul este incomplet. Cu aceste 
roade cinstesc forestierii a- 
cest luminos an de soare și 
libertate, de avînturi spre 
culme, spre comunism.

pășirea 
la toți 
sorti 

Pe în- 
obținut 

lei. 
utilajelor,

**

La originea emulației din

Cu sentimentul datoriei implinite abatajele minei Vulcan
0 Poate niciodată salaria- 

ții E.G.L. n-au participat cu 
atîta mîndrie și satisfacție la 
sărbătoarea insurecției națio
nale antifasciste armate ca 
în această zi de 23 August a- 
dueîndu-și întreaga lor re
cunoștință față de înfăptui
torul actului eliberării — 
P.C.R. — căruia i-au închi
nat toate realizările obținu
te pînă acum.

Sentimentul satisfacției se 
citea pe fața maistrului Gri- 
gore Belingher, a șefilor de 
echipe. Ion Naihof, Carol 
Matyș, Ioan Todorovici, Ioan 
Avram, loan Sămărteanu, Ion 
Alișer, Ion Mureșan și alții, 
prezenți la mitingul oameni
lor muncii din Petroșani. Cu 
toții au raportat partidului 
că lucrările planificate la 
reparații capitale și moderni
zări au fost în întregime e- 
xecutate, la înalți indici de 
calitate.

Alături de ei se aflau cei 
din cadrul compartimentului 
proiectări prin strădania că
rora s-au întocmit documen
tațiile necesare în valoare 
de peste 9 000 000 Iei. In rîn- 
durile acestora se aflau șe
ful biroului proiectări, Cor
nel Crașovan, proiectanții O- 
vidiu Gheorghină, Ioan Bor
za, Iacob Crăciunescu, Carol 
Musca și desenatorii tehnici 
loan Negoi, Vaier Stoicuța. 
. — Sentimentul cu care par
ticip la acest miting — ne-a 
declarat Cornel Crașovan — 
este acela al înaltei respon
sabilități față de sarcinile 
trasate de conducerea de 
Partid și de stat de a da lu
crări de calitate și la timp, 
la prețuri reduse față de ora 
medie de proiectare. Perso
nal particip cu sentimentul 
satisfacției pentru contribu
ția adusă la îndeplinirea a- 
cestei sarcini.

Semnificativ este și anga
jamentul exprimat de tovară
șul ing. loan Vărășeț, direc
torul E.G.L. :

— Deși investițiile se află 
intr-un stadiu foarte avan
sat, ne vom mobiliza și mai 
mult forțele, vom face totul 
ca să rezolvăm la timp pro
blemele ce ne-au mai rămas 
din plan. Sîntem conștienți de 
răspunderea ce ne revine in 
acest sens, de aceea avem 
încrederea și voința necesară 
să realizăm ceea ce nc-am 
propus.

0 Și pentru colectivul 
E.G.C. participarea Ia mitin
gul închinat sărbătoririi zi
lei de 23 August a avut sem
nificația unui bilanț. Ei au 
prezentat partidului un ade
vărat palmares al succeselor, 
sintetizat în cuvintele tova
rășului ing. Gheorghe Ro- 
moșan, directorul întreprin
derii, prezent în fruntea sala
riaților la această manifesta
re.

una, la manifestările închi
nate marilor evenimente.

Odată cu nota specifică vîrs- 
tei, ei aduceau la această 
sărbătoare nenumărate succe
se, impresionante rezultate 
obținute în producție.

In mijlocul unui grup se 
aflau utecistele Tereza Ho- 
bean și Claudia Urs, de la 
secția reparații electrice din 
cadrul I.U.M.P. Amîndouă își 
desfășoară activitatea în a- 
celași loc de muncă. Organi
zația lor este fruntașă pe în
treprindere. îmbrăcate în 
uniformele grupei sanitare a 
I.U.M.P., situată pe primul 
Ioc în orașul Petroșani, ele 
participă la sărbătorirea zilei 
de 23 August cu sentimentul 
că și-au adus pe deplin apor
tul la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, fiind hotărîte ca 
și în viitor să răspundă cu 
promptitudine chemării orga
nizației U.T.C. In grupul u- 
teciștilor este prezent și Va
sile Fîciu, mecanic auto la 
E.G.C., care, împreună cu 
colegii săi Valdy Laușman, 
Aurel Țabîră, au obținut re
zultate bune în cinstea zilei 
de 
Pă 
la 
la
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care și-au adus 
înfăptuirea an
se află, condu- 
Sotirachc Mi-

— Toate angajamentele 
luate ' în cinstea Zilei de 23 
August sînt îndeplinite. Pla
nul la producția globală a 
fost realizat în proporție de 
110 la sută, iar la efort pro
priu îrt proporție de 103 la su
tă. S-au îmbunătățit serviciile 
de prestații către populație, a 
crescut nivelul de conștiință 
al salariaților.

Printre cei 
contribuția la 
gajamepțului 
cătorul auto
titelu, forjorul Pavel Stolcz, 
maistrul Francisc Stark, mais
trul Nicolae Mitu de la sec
ția auto, Maria Neghină, mun
citoare la zonele verzi și 
Gheorghe Rus, șeful acestui 
sector, prezenți Ia miting. Cu 
toții trăiesc sentimentul mul
țumirii pentru grija manifes
tată de partid, pentru con
dițiile de viață și de muncă 
tot mai bune, create în muni
cipiu.

O Entuziasmul specific ti
nereții, voioșia și încrederea 
în viitorul luminos al patriei 
le-am întîlnit în grupul ute- 
ciștilor prezenți, ca întotdea-

23 August. Și el partici- 
cu cea mai mare bucurie 
miting, iar de aici, direct 
serviciu :

— Ne-am angajat să asigu
răm funcționarea tuturor ma
șinilor căci transportul în 
comun, în aceste zile, este 
mai solicitat ca de obicei.. De 
aceea locul nostru este acum 
în atelier și acolo1'ne vom 
prezenta toți cu aceeași răs
pundere și sentiment al da
toriei.

Ziua de 23 August a însem
nat pentru minerii de la Vulcan 
un nou prilej de participare 
activă în marea întrecere pe 
care au desfășurat-o în vede
rea realizării exemplare a sar
cinilor de mare însemnătate 
ce le revin. La ora pontajului 
din dimineața lui 23 August, 
sala de apel a minei a cunos
cut animația obișnuită a zile
lor de lucru, formațiile de lu
cru fiind complete, fapt care 
lasă să se întrevadă o zi rod
nică.

După 6 ore aceiași mineri 
puteau fi văzuți ieșind din mi
nă, cu fețele înegrite de. pra
ful abatajelor și poate puțin 
mai... grăbiți decît de obicei.

In trecerea numeroșilor mi
neri care încheiaseră o zi de 
muncă rodnică recunoșteam 
brigadierii, printre care : Balaș 
Szabo din cadrul sectorului VI, 
Mihai Dudescu, din cadrul sec
torului I, Dumitru Milea și Mi
hai Enache din sectorul II.

Fără a întîrzia prea mult, își 
exprimă cu toții satisfacția că 
ortacii lor s-au prezentat și de 
astădată la datorie, aducîn. 
du-și contribuția la consolida
rea poziției fruntașe pe care 
mina lor a deținut-o de la în
ceputul anului.

— Dacă în schimbul I mă aș
teptam ca toți ortacii să fie 
prezenți, ne mărturisește Mi
hai Enache, bucuria mi-a fost 
mare cînd am văzut că și 
schimbul II a venit complet, și 
nu numai la noi Ia grupă. 
Astfel, lucrul început de noi di
mineața va continua in bune 
condițiuni pe toate schimbu
rile.

„Luciul început de noi" în
seamnă 180 de tone încărcate 
la rolul colector, în condițiile 
unor productivități de peste 
9 tone pe post. Mi-ați trimis 
azi la cărbune la încărcat, 
spune „rolistui" Radu Bogdan 
șefului de schimb Gheorghe 
Ciobanii, mai-mai ceva ca în 
zilele obișnuite.

Productivități ridicate s-au 
înregistrat și la celelalte aba
taje : 10 tone pe post la Szabo, 
9,2 la Dudescu, 8,9 la Milea 
etc.

- Și zi cu soare, și prezen
ță bună încercăm să-l 
„provocăm" pe Dumitru Milea, 
brigadierul de la abatajul 
frontal 6 203 al sectorului II, 
despre care la Vulcan se spun 
numai cuvinte de laudă.

— Zi cu soare ? Tot așa va 
fi și după-amiază. Dimineața 
insă, am avut de îndepli
nit o datorie, să arătăm tova
rășilor noștri de muncă de ia 
Lupeni că nici noi nu sintem 
mai prejos in ale vredniciei. 
Acum, că am făcut-o, ne rămî- 
ne destul timp și ca să cinstim 
la iarbă verde sărbătoarea 
noastră de astăzi.

A urmat un „Noroc bun" 
rostit cu voioșie și au pornit 
cu toții spre lămpărie, grăbin- 
du-se să nu piardă nimic din 
timpul pe care îl aveau rezer
vat clipelor de destindere pe 
care urmau să . o petreacă în 
mijlocul familiei, a prietenilor. 
Destindere care, fără îndoială, 
va fi deplină, ea alăturindu-se 
sentimentului reconfortant pe 
care îl încercau acești harnici 
mineri în fața datoriei împli
nite.

B. MIHAI

Șantierele
9

de investiții au îmbrăcat,
fără excepție, haine de lucru

(Urmare din pag. 1)

Ambianță plăcută, bună dispoziție
la serbările cîmpenești

De la un capăt la altul al 
Văii Jiului, la locurile de agre
ment și în celelalte puncte, 
unde au avut loc serbări cîm
penești, mii de oameni ai mun
cii din municipiul nostru — care 
au cinstit prin muncă ziua de 
23 August — au petrecut în 
după-amiaza sărbătorii împre
ună cu familiile lor, ore de 
destindere binemeritată în mij
locul naturii. Veselia, voia 
bună, cîntecul și jocul, au în
tregit ambianța plăcută carac
teristică acestor tradiționale 
serbări cîmpenești. Am întîlnit 
mineri fruntași de la exploată
rile din bazin, constructori des
toinici care, doar cu cîteva ore 
înainte coboriseră de pe sche
lele viitoarelor edificii edilita
re și industriale, energeticieni, 
filatori, forestieri și alte cate
gorii de oameni ai muncii, care 
și aici la petrecere, ciocnind 
un pahar cu bere, erau împre
ună cu ortacii lor, cu colegii 
lor de muncă, alături de care 
își conjugă eforturile pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid, privind rea-

Uzarea obiectivelor cincinalului 
actual înainte de termen.

La Vulcan, sus în liziera 
de molizi, unde se află 
locul de agrement esti- 

va1( denumit „La Brazi", mii 
de locuitori ai acestei așezări 
muncitorești își petreceau in
tr-un cadru deosebit de plă
cut după-amiaza festivă a săr
bătorii lui August 
cunoscut printre 
grupuri aflate pe 
iut-împrejur, pe 
Ion Dsmeter, de 
al E. M. Vulcan, 
Maier, operator-cazane la ter
mocentrala Paroșeni. Alături, 
un alt grup, o familie numeroa
să de mineri : Gheorghe Dia- 
conescu, șef de brigadă, la 
sectorul V al minei Vulcan, 
împreună cu frații săi Nicolae, 
șef de schimb in brigada sa, 
și Alexandru, miner, în sectorul 
I, E. M. Aninoasa, Gheorghe 
Gh. Diaconescu, vagonetar, în 
brigada unchiului său. Dumitru 
Marciuc, artificier la același 
sector V, Gheorghe Lupșor.

23. l-am re- 
numeroasele 
pajiștile de 

brigadierul 
la sectorul I 

pe Aurel

miner, sectorul I, 
noasa. Se bucurau 
faptul că sînt toți, împreună, 
la fel ca și acolo în abataje, 
unde sînt tot așa de uniți...

Peste întreaga așezare a 
„Brazilor" răzbăteau acorduri
le muzicii de promenadă a 
fanfarei minerilor. Pe estradă, 
artiștii amatori ai clubului, in
terpretau o suită de cîntece și 
jocuri din pitorescul folclor al 
acestor meleaguri...

După cum ne spunea tova
rășul Anton Kardoș, responsa
bilul unității de aici, secretarul 
comitetului de partid din ali
mentația publică a orașului 
Vulcan, cele 8 puncte de des
facere a berii și tot atîtea pen
tru mîncăruri, chioșcurile de 
răcoritoare și înghețată ofereau 
din abundență celor veniți aici 
produsele lor. Deci, din nou 
un calificativ bun organizato
rilor acestei petreceri la iarbă 
verde de „La Brazii11 Vulca
nului...

E. M. Ani- 
din plin de

mă acolo unde ele există, in
tensificării ritmului de execu
ție pentru realizarea integrală 
a planului de investiții. 1000 
de constructori au fost pre
zenți pe schele și cu toții au 
lucrat spornic pentru că nici 
unde — mai bine ca în oricare 
altă zi — n-au fost înregistra
te stagnări, stațiile de betoa
ne, toate mijloacele de trans
port și utilajele funcționînd 
de data aceasta ireproșabil.

Rezultate deosebite s-au ob
ținut la școala cu 16 clase din 
Petrila unde ne-am concen
trat, îndeosebi, eforturile, cu 
scopul de a „apropia11 cît mai 
mult termenul de predare. 
S-a înregistrat aici, în ziua de 
23 August, o productivitate a 
muncii majorată cu 20 la sută 
față de zilele precedente — 
cînd, de asemenea, productivi
tatea muncii a fost superioară 
celei planificate. La fel s-a lu
crat la blocurile P 2 a, Pic din 
Petrila, la blocurile Gl-2, 
Gl-1 și E2-2 din Petroșani, la 
atelierul de tîmplârie și la 
boiangeria-spălătoria din Li- 
vezeni, la baza de producție 
și transport a E.G.C. din Is
croni, la blocurile Al, la, lb, 
lc și ld din Vulcan, la grădi
nița din aceeași localitate ca 
și la Lupeni
Al, B5. In același 
fășoară munca și 
gust — n.n.).

Petrila. Parcul „Dr. Petru 
Groza", devenise neîn
căpător. Locuitorii ora

șului au venit în număr mare 
la serbarea în aer liber orga
nizată aici. Printre grupurile 
de mineri, împreună cu fami
liile lor, i-am întlînit după ieși
rea din schimbul I, pe briga
dierii Arpad Kadar, de la sec
torul XI — investiții al E. M, Pe
trila, Ferencz Kovacs, conducă
torul unei destoinice formații 
de la pregătiri, Nicu Vasilache, 
ca și minerii din schimbul I al 
brigăzii lui Petrii Tătaru, care, 
deși aflat în concediu, a venit 
să se întilnească aici, la pe
trecere, cu ortacii.

împia de la Tulipan - 
era înțesatâ de 

grupurile de oameni 
din Petroșani și Aninoa-

Cimpia d 
Iscroni, 
(imnuri

veniți
sa.

- Tocmai am venit din con
cediu, de la Felix, iar acum

serii,

Ionel TABREA 
Ion LICÎU

blocurile DII, 
ritm se des- 
azi (24 au-

pînă la căderea
de pe malul Jiului a râ
de cîntec și joc, de ve- 
celor veniți aici, la pe- 

de la tradiționala

_ »
tre ei au muncit pe șan
tierul preparației Lupeni, 
în fiecare din aceste do
uă zile. Brigăzi de dulgheri, 
fierari-betoniști, zidari, ca și 
cele de montori urgentează 
lucrările apropiindu-se de co- • 
ta 29 a principalului obiectiv 
al șantierului, secția sortare 
— spălare. Cota 29 e un sta
diu important pe care au hotă- 
rît să fie „atins11 la timpul pre
văzut în graficele de execuție, 
cu toate întîrzierile înregistra
te în prima jumătate a anului.

Aceeași efervescentă parti
cipare prin muncă a construc
torilor a cunoscut punctul de 
lucru extinderea și moderni
zarea I.U.M. Petroșani, unde 
cele două macarale K-255 au 
ridicat greii piloni de rezis
tență ai structurii de beton și 
fier a viitoarelor hale. La Li- 
vezeni, în incinta principală 
a minei, au fost prezenți 46 
montori, care vor preda peste 
cîteva zile, șapte obiective de 
mare interes, unele de extre
mă complexitate — cum este 
de pildă mașina de extracție 
cu schip și colivie, i-am întil- 
nit și la ridicarea mașinii de 
extracție în turnul puțului de 
la Paroșeni, la stația de venti
latoare Bonei ca și la telesca- 
unul Paring ori pe drumul de 
la Maleea.

Eugen Mihalache sînt doarȘi
cîțiva conducători ai formați
ilor de lucru care, împreună cu 
tovarășii lor, lucrînd în zilele 
de sărbătoare, au cîștigat zile 
prețioase în bătălia cu timpul.

Pentru devansarea cu 15 
zile a termenului final 
de predare al tuturor 

obiectivelor în execuție — așa 
cum s-a angajat colectivul 
șantierului I.L.H.S. Livezeni 
—cele două zile de sărbătoare 
transformate în zile de lucru 
au avut rol însemnat. De 
ceea întregul colectiv s-a 
flat la punctele de lucru, 
primind muncii un ritm 
tens. La Valea de Pești,
tronsonul Vulcan — Petroșani 
al conductei de alimentare cu 
apă, la regularizarea Jiului de 
est, pe traseul canalizărilor, 
pretutindeni constructorii și 
montorii au obținut realizări 
la nivelul unei „zile11 de vîrf.

a- 
a- 

ini- 
in-
pe

Cimpa, 
cele do- 
o pro- 
sarcina 

zile

petrecem aici împreună 
toată familia în această zi de 
sărbătoare — ne spunea Fran- 
cisc Truczkay, zugrav la E. M. 
Aninoasa. Ne simțim cu toții 
foarte bine.

La fel ne-au declarat și alți 
salariați din întreprinderi întîl- 
niți la Tulipan, printre care 
Dumitru Fiorea, controlor teh
nic de calitate, Gheorghe Fio
rea, strungar, Dumitru Mali- 
nescu, electrocarist — toți de ia 
F. S. H. Vulcan, Culiță Nițar, 
proaspăt... ieșit la pensie după 
mulți ani lucrați în mină, Pe- 
trică Burlec, mecanic la puțul 
de extracție, E. M. Aninoasa, 
veniți împreună cu fiicele 
ing. Ionel Arad, de la 
Uricani. Buna dispoziție 
tea pe chipurile tuturor.

Și.
lunca 
sunat 
selra 
trecerea 
chermeză a oamenilor acestor 
meleaguri.

și montorii 
„Valea Ji- 

al T.C.M.M. și-au 
imoiccat in zilele de 23 și 24 
August hainele de lucru și și-au 
ocupat locurile de muncă o- 
bișnuite. Aproape 200 din-

Nelipsiți au fost 
curile lor de

rate electrificate Tg. 
meria ai Șantierului
Intre Baru Mare și 
sau pe defileul Văii 
magistrala de fier 
și-au continuat ritmul intens 
de muncă pentru predarea la 
timp a obiectivelor pe care le 
execută pe traseul respectiv. 
Vasile Boca, Bruno Kuflner, 
Simion Duruș, loan Buruian

elipsiți au fost de la lo- 
: muncă și 

constructorii liniei fe- 
Jiu — Si-
71 C.C.F.
Petroșani 
Jiului, pe 
brigăzile

Cei mai vrednic colectiv 
de constructori din 
municipiu — cel al 

Șantierului de construcții fo
restiere Petroșani — i 
a realizat muncind în 
uă zile de sărbătoare 
ducție echivalentă cu
planificată pentru două 
și jumătate obișnuite de lucru, 
adăugind încă o jumătate de 
zi unui avans de 133 de zile 
cîștigat pînă acum de la în
ceputul anului. Indeplinin- 
du-și înainte de 23 August pla
nul valoric anual, constructo
rii forestieri își concentrează 
acum eforturile la lucrările 
prevăzute în planul fizic anu
al pentru a asigura îndeplini
rea sarcinilor anuale în nouă 
luni.

Cu destinația Peștiș și
...23 August, ora 9,06. Impie

gatul de mișcare dispozitor 
Valentin Mîndruță primește 
din partea colegilor de muncă 
prezenți în tură Ultimele con
firmări privind încheierea 
compunerii și întocmirea do
cumentelor de parcurs. Au ur
mat cîteva dispoziții scurte și, 
primind „cale liberă11, mecani
cii dieseliști Octavian Muntea- 
nu, Petru Crăciunescu și Ilie 
Udeanu au pus în mișcare 
marșruta nr. 23 213 cu desti
nația Mintia — Deva. 18 va
goane încărcate la preparația

Petrila și alte 11 de la Coro- 
ești, în total 2 400 de tone de 
cărbune energetic și-au luat 
drumul spre marea termocen
trală la ora cînd în fața Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Petroșani avea loc mitingul 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului, consacrat, sărbătoririi 
zilei de 23 August.

A urmat apoi compunerea 
și expedierea, sub îndrumarea 
șefului de tură Constantin 
Jumanca, a impiegaților de 
mișcare Vasile Tirc și Ion Mă- 
gureanu și cu aportul revizori-

Mintia
lor de ace Constantin Duduia- 
lă, Augustin Olaru, Petru Vi- 
tan și alții a trenului nr. 22 204 
cu un spor de încărcătură de 
651 tone, a celei de-a doua 
marșrute, de data aceasta cu 
destinația Peștiș, cu un total 
de 2 800 tone cărbune cocsifi- 
cabil, a altui tren, nr. 22 204, 
pe direcția Craiova cu peste 
500 tone supratonaj. In paralel 
au fost primite și expediate 
în grafic toate trenurile de 
călători. Ceferiștii au fost pre- 
zenți la postul lor.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîfnit cu tovarășa

Dolores Ibarruri și tovarășul

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

Santiago Carrillo
(Urmare din pag. 1)

în interesul celor două partide 
și popoare, al cauzei unității 
tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești. A fost reafir
mată hotărîrea Partidului Co
munist Român și Partidului 
Comunist din Spania de a-și 
aduce și în viitor contribuția 
la întărirea unității și solidari
tății tuturor țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și .mun
citorești pe baza principiilor 
marxism-lcninismului și in
ternaționalismului proletar, 
ale egalității în drepturi și ne
amestecului în treburile inter
ne, ale respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora, 
în deplină independență, linia 
politică, tactica și strategia.

In cursul convorbirii s-au 
relevat mutațiile pozitive sur
venite în viața internațională 
pe calea destinderii și colabo
rării, a rezolvării pe cale paș
nică a litigiilor interstatale și 
s-a evidențiat marca însemnă
tate a creșterii participării ma
selor populare la lupta pentru 
zădărnicirea politicii imperia
liste de dictat și agresiune, 
pentru instaurarea unui cli
mat de pace și înțelegere în- 
tr ■ popoare.

In acest context, s-a expri
mat satisfacția pentru rezulta
tele obținute la prima etapă a 
Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. S-a reafirmat poziția ce
lor două partide privind nece
sitatea do a se acționa pe mai 
departe pentru crearea în Eu
ropa a unui sistem de securi
tate trainică și cooperare care 
să ducă la așezarea relațiilor 
dintre statele continentului pe 
baze noi. întemeiate pe res
pectarea între ele a principi
ilor egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, denunțării la 
folosirea sau amenințarea cu 
folosirea forței și care să des
chidă calea unei largi conlu
crări economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și în alte do
menii între toate națiunile e- 
uropene.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spa
nia au accentuat necesitatea 
trecerii la măsuri practice, 
concrete în domeniul dezar
mării și, în primul rînd, al de
zarmării nucleare, s-au pro
nunțat pentru retragerea tru
pelor străine în interiorul 
granițelor lor naționale, pen
tru lichidarea bazelor milita
re de pe teritoriul altor state,

intîlnirea dintre tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Alexei Nikolaevici Kosîghin

In conformitate cu înțelege
ri a realizată anterior, la 24 
august a avut Ioc la Kremlin 
o întilnire intre Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu- 
lin Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, și Alexei Nikolae
vici Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
consacrată examinării princi
palelor direcții ale coordonării 
planurilor de dezvoltare a e- 
conomiilor naționale ale Re
publicii Socialiste România și 
U.R.S.S. în cincinalul viitor 
(1976-1980). 

pentru reducerea cursei înar
mărilor, pentru desființarea 
concomitentă a blocurilor mi
litare.

In spiritul relațiilor de pro
fundă solidaritate cu lupta 
justă a poporului vietnamez, a 
celorlalte popoare din Indo
china, s-a exprimat convinge-1 
rea că Acordurile de la Paris 
privind restabilirea păcii în 
Vietnam și realizarea înțele
gerii naționale în Laos vor fi 
transpuse în viață și vor fi 
create toate condițiile pentru 
ca popoarele vietnamez, laoți
an și cambodgian să poată 
să-și hotărască singure soarta, 
fără nici un amestec din afa
ră, să-și înfăptuiască în depli
nă suveranitate dezideratele 
naționale.

Cele două partide și-au rea
firmat solidaritatea cu propu
nerile guvernului R.P.D. Core
ene privind reunificarea paș
nică, democratică, fără inge
rințe străine, a națiunii core
ene.

Cele două partide au expri
mat solidaritatea cu forțele 
care luptă pentru libertate și 
independență națională. împo
triva colonialismului și neoco- 
lcnialismului. pentru prelua
rea în mîinile proprii a bogă
țiilor naționale, pentru afirma
rea suverană a națiunilor, pen
tru propășirea de-sine-stătă- 
tcare pe calea progresului e- 
conomic si social.

Conducătorii celor două 
partide au reliefat marea în
semnătate a întăririi unității 
tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice, a în
tregului front antiimperialist 
în lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor și intereselor fun
damentale ale popoarelor și 
au manifestat hotărîrea lor de 
a-și aduce în continuare în
treaga contribuție la realiza
rea acestui măreț obiectiv.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie. deplină înțelegere reci
procă și cordialitate ce carac
terizează relațiile dintre ce
le două partide, climatul în- 
tîlnirilor tradiționale frecven
te dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân, și conducătorii Partidu
lui Comunist din Spania, to
varășa Dolores Ibarruri și to
varășul Santiago Carrillo.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe tovarășa Dolores 
Ibarruri și tovarășul Santiago 
Carrillo.

In timpul întîlnirii, șefii gu
vernelor celor două țări au 
discutat problemele referitoa
re la colaborarea româno-so- 
vietică și activitatea ce se des
fășoară in prezent privind co
ordonarea planurilor economi
ilor naționale ale celor două 
țări și au efectuat, de aseme
nea. un schimb do păreri pri
vind posibilitățile de sporire 
a schimburilor de mărfuri în 
comerțul româno-sovietic în 
perioada 1974-1975..

S-a ajuns la înțelegere în- 
tr-o serie de probleme avînd 
o importanță deosebită pentru 
lărgirea relațiilor economice 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovieti
că. In anumite problem! . s-au 
dat indicații organelor de pla

(Urmare din pag. 1)

militară și un cor ostășesc al
cătuit din aproape 1 500 per
soane.

Se dă semnalul de începere 
a parăzii militare. In fața tri
bunei centrale, ministrul apă
rării naționale, general de ar
mată Ion Ioniță, primește ra
portul comandantului parăzii, 
general-locotenent Nicolae Mi
litarii.

După trecerea în revistă a 
trupelor, ministrul apărării na
ționale urcă la tribuna oficială 
și prezintă raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, coman
dantul suprem al forțelor 
noastre armate.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în timp ce văzduhul vi
brează de salvele de artilerie 
trase în semn de omagiu adus 
marii sărbători.

Defilarea trupelor este des
chisă de batalionul Academiei 
militare. In aceste momente 
de cinstire a memorabilului 
act de acum 29 de ani, care a 
inaugurat era atîtor înfăptuiri 
mărețe sub faldurile glorioa
se ale partidului, raportul ofi- 
țerilor-elevi întruchipează ho- 
țărîrea lor de a apăra tot ceea 
ce a realizat poporul nostru 
în anii luminoși ai socialismu
lui, de a îmbina, în procesul 
pregătirii lor, competența și 
exigența comandantului, cu 
căldura vibrantă și dinamiza
toare a activistului politic. 
Același anga jament este expri
mat de batalionul de elevi ai 
Școlii militare de ofițeri ac
tivi „Nicolae Bălcescu", ce 
poartă cu îndreptățită mîndrie 
numele unuia din marii revo
luționari ai României, luptător 
neobosit pentru libertatea, fe
ricirea și progresul patriei. 
Cel mai tînăr eșalon al arma
tei îl formează elevii Liceului 
militar ce poartă numele ma
relui voievod și cărturar Di- 
mitrie Cantemir, reprezentan
tul de frunte al culturii noas
tre umaniste, de la a cărui 
naștere se împlinesc anul a- 
cesta trei secole.

In ritmul marșului ostășesc 
„Eroii", intonat în primă au
diție de fanfară și corul mili
tar, își face apariția batalio
nul infanteriștilor. Defilează 
apoi vînătorii de munte, gră
nicerii. marinarii, militarii a- 
parținînd trupelor Ministerului 
de Interne.

In zumzetul motoarelor își 
fac apariția trupele mecani
zate. Coloana de transportoa
re blindate de cercetare și au- 
toamfibii este precedată de 
mașini blindate pe șenile. Dea
supra flutură drapelul Diviziei 
„Tudor Vladimirescu".

La altitudine de cîteva sute 
de metri și-au făcut apariția 
elicopterele. Prezența lor în 
peisajul paradei militare su
gerează cooperarea cu trupele 
terestre în îndeplinirea misi

nificare și ministerelor de ra
mură ale celor două țări cu 
privire la pregătirea unor noi 
propuneri concrete. Ion 
Gheorghe Maurer și Alexei 
Nikolaevici Kosîghin au con
firmat hotărîrea celor două 
ț|ri de a dezvolta și pe mai 
departe colaborarea multilate
rală dintre Republica Socia
listă România și U.R.S.S. și 
de a înfăptui integrarea . eco
nomică socialistă. în spiritul 
hotărîrilor adoptate do C C. al 
p.C.R. și C.C. al P.C.U.S. și de 
guvernele celor două țari, pre
cum și la intîlnirea din Cri- 
meea a conducătorilor partide
lor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste.

La întîlnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de lu

unii lor pe cîmpul de luptă.
Deasupra coloanelor care de

filează, o pasăre argintie des
pică văzduhul. Ajuns în drep
tul pieței, supersonicul se 
înalță brusc pe verticală, dis- 
părînd în văzduh. Ii urmează 
formații de avioane de cite 
trei, ai căror piloți demon
strează și cu acest prilej înal
ta lor măiestrie de apărători 
ai spațiului aerian românesc.

Coloana artileriei este des
chisă de un divizion de ra
chete antitanc. Urmează o u- 
nitate de artilerie reactivă. 
Puternice mașini pe șenile 
tractează tunuri obuziere de 
mare calibru deservite de 
ostași pricepuți ce le spo
resc precizia în lovirea obiec
tivelor.

Sub. greutatea zecilor de 
tone, defilează tancurile.

Odată cu defilarea rachete
lor, parada militară ia sfîrșit.

Parada militară a constituit 
o imagine vie a forței com
bative, a înaltului grad de 
pregătire a armatei noastre. 
Ea a demonstrat că în inimile 
participanților la paradă, ca 
de altfel ale tuturor ostașilor 
țării, sînt vii aprecierile făcu
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirile cu 
activul de ’partid pe armată : 
„Comitetul Central al Parti
dului, Consiliul de Stat, Consi
liul do Miniștri și eu personal
— sublinia secretarul general
— dăm o apreciere foarte 
înaltă activității ofițerilor, 
subofițerilor, ostașilor, organi
zațiilor de partid și de tineret, 
consiliilor politice, comanda
mentelor și adresăm cele mai 
calde felicitări tuturor pentru 
rezultatele obținute pînă acum 
și urări de n.oi succese". Cu
vintele comandantului suprem 
s-au întipărit puternic in con
știința militarilor armatei 
noastre ca o vibrantă expresie 
a încrederii și prețuirii de 
care ei se bucură din partea 
partidului, ca un înflăcărat 
îndemn de a sluji totdeauna 
cu devotament nețărmurit in
teresele patriei, ale națiunii 
noastre socialiste.

In piață își fac apariția 
gărzile patriotice, detașamen
te înarmate ale poporului, a 
căror prezență asociază în 
memorie imaginea libertății 
dobîndite prin lupte și jertfe 
de muncitorii, țăranii, intelec
tualii care, la chemarea parti
dului, s-au ridicat uniți, umăr 
la umăr cu armata, spre a iz
goni pe hitleriști, în zilele fier
binți ale insurecției naționale.

Trec apoi prin fața tribune
lor formațiunile civile de apă
rare locală antiaeriană, pre
cum și detașamentele de 
„Cruce roșie".

In uniformele lor albastre, 
defilează membrii formațiuni
lor de pregătire militară a ti
neretului pentru apărarea pa
triei.

In piață se așterne, pentru o 
clipă, liniștea. Deodată, din 

cru, prietenească, au partiefc 
pat : din partea română Ma
nea Mănescu. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, Nicolae M. Nico
lae. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Ex
terior,iar din partea sovieti
că N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, și 
N. N. Inozemțev, vicepre
ședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.
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toate părțile apar grupuri vo
ioase de copii, purtători ai 
cravatelor roșii, din piepturile 
cărora răsună tinerești urale 
de dragoste față de partid, de 
conducătorii săi.

Un grup de copii, cu brațele 
pline de flori, se îndreaptă 
îmbujorați de emoție spre tri
buna centrală. Ei îmbrățișea
ză cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, -pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat, aducînd un omagiu 
plin de dragoste și de recu
noștință partidului, patriei 
pentru grija ce Ie-o poartă.

...începe marea demonstra
ție a oamenilor muncii. Ea pri
lejuiește revărsarea în întinsa 
Piață a Aviatorilor a mulțimii 
de bucureșteni, care, în coloa
ne compacte, înaintează umăr 
la umăr sub faldurile roșii și 
tricolore pentru a-și manifes
ta, și cu acest prilej, hotărîrea 
lor fermă de a face totul pen
tru a da viață mărețului pro
gram elaborat de partid în 
vederea edificării societății 
socialiste multilateral dezvol
tate 'pe pămîntul românesc. 
Peste fluviul uman în mișca
re sînt înălțate de ' viguroase 
brațe portretele secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul a cărui viață și activi
tate se identifică cu destinele 
și interesele întregului popor. 
Mulțimea scandează cu putere 
..Două zeci și trei august, li
bertate ne-a adus", „Ceaușescu 
—P.C.R.", „Ceaușescu luptător, 
pentru al nostru întreg popor", 
„România să trăiască, socialis
mul să-nflorească“, „Cincinal 
de calitate — în patru ani și 
jumătate", „Stima noastră și 
fnîndria — Ceaușescu-Româ- 
nia“, „Pentru viața ce-o 
trăim, partidului mulțumim", 
„Ceaușescu — România, pacea 
și prietenia".

Pe mari pancarte sînt înscri
se lozinci care slăvesc scum
pa noastră patrie — Republi
ca Socialistă România, Parti
dul Comunist Român. în 
frunte cu conducătorul său în
cercat — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român — 
constructor eroic al socialismu
lui. Demonstranții poartă cu 
ei stema țării și stema parti
dului ca un simbol al unității

Recepție oferită de C.C. at P.C.R., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 

cu prilejul Zilei de 23 August
In seara zilei de 23 August, 

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniș
tri au oferit o recepție cu pri
lejul aniversării a 29 de ani 
de la înfăptuirea Insurecției 
naționale antifasciste armate.

Au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii E- 
mil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Ră- 
utu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică. Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, conducă
tori ai instituțiilor centrale, 
organizațiilor de masă și ob
ștești. deputați ai Marii Adu
nări Naționale, militanți din 
ilegalitate ai partidului și ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, participanți la insu

de monolit a întregului po
por, al dragostei fierbinți față 
de patria socialistă, al bucu
riei de a munci pentru înflo
rirea țării, sub conducerea 
partidului, pe drumul luminos 
al societății socialiste multila
teral dezvoltate. Grupuri de 
demonstranți poartă portretele 
genialilor învățători și con
ducători ai proletariatului 
mondial — Marx, Engels, Le
nin, portretele conducătorilor 
partidului și statului.

Miile și miile de oameni ai 
muncii din Capitală își ma
nifestă, trecînd prin fața tribu
nelor, optimismul generat de 
izbînzile în muncă, de viața 
noastră nouă, încrederea in 
viitorul patriei socialiste, ho
tărîrea neclintită de a urma 
îndemnul secretarului general 
al partidului adresat cu prile
jul împlinirii a 125 de ani de 
la Revoluția de la 1848 și a 
unui sfert de veac de la națio
nalizarea principalelor mijloa
ce de producție, de a munci 
în așa fel incit capitala patri
ei să ocupe primul loc în în
trecerea pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru 
înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen.

In această zi de mare sărbă
toare, oamenii muncii din Ca
pitală sînt prezenți cu un bo
gat bilanț ; în primele 7 luni 
ale acestui an hotărî tor al cin
cinalului ei au realizat peste 
plan o producție marfă în va
loare de peste 854 milioane 
lei. Acest lucru, creează pre
mise ca pînă la sfîrșitul anului 
să fie obținute peste plan pro
duse în valoare de 1,5 miliar
de lei.

Precedate de rînduri dese 
de demonstranți purtînd dra
pele roșii și tricolore, precum 
și impunătoarea inscripție — 
..Sub conducerea Partidului 
Comunist Român luptăm cu 
hotărîre pentru realizarea cin
cinalului în patru ani și Jumă
tate", trec coloanele muncito
rilor cunoscutelor uzine „23 
August", „Electroaparataj" U- 
zina de. pompe, întreprinderea 
de mașini grele, Grivița Ro
șie, Semănătoarea, apoi cele 
ale întreprinderilor de pe 
platforma industrială Pipera 

recția armată și veterani ai 
războiului antifascist, generali, 
eroi ai muncii socialiste, aca
demicieni, alți oameni de ști
ință, artă și cultură, șefi ai 
cultelor, ziariști.

Au participat reprezentanți 
ai partidelor comuniste și 
muncitorești și alți oaspeți de 
peste hotare.

Au fost prezenți șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în țara noastră, atașați mili
tari, alți membri ai corpului 
diplomatic, ziariști străini.

S-a intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și 
de stat, s-au întreținut cordi
al, in timpul recepției, cu oas
peții de peste hotare, cu șefii 
misiunilor diplomatice și ata- 
șații militari acreditați la Bu
curești.

Asigurînd pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de senti
mentele lor de profundă grati
tudine pentru onoarea de a-1 
întîlni, oaspeții au exprimat 
satisfacția de a fi participat 
la marea sărbătoare națională 
a României Socialiste, au a- 

— Uzina de cinescoape, „Au
tomatica". întreprinderea de 
aparate electronice de măsură 
și industriale și „Electronica", 

împreună cu muncitorii, 
participă, cu aceeași nemărgi
nită bucurie la marea demon
strație, oamenii de știință și 
cultură, cadre didactice.

Ca in fiecare august în co
loana demonstranților sînt 
prezenți mii de studenți și e- 
levi. Cu exuberanța și entu
ziasmul caracteristice vîrstei, 
ei raportează că, urmînd în
demnul secretarului general, 

. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
. se străduiesc să-și însușească 
cit mai temeinic cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
muncesc cu dăruire pe marile 
șantiere ale patriei, la înfru
musețarea orașelor și satelor, 
adueîndu-și din toate puterile 
contribuția la marea operă de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

O trăsătură dominantă a 
demonstrației a constituit-o 
reafirmarea spiritului interna

tionalist, marxist-leninist de 
care este animat întregul nos
tru popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, al frontului anti- 
imperialist.. Pe mari pancarte 
se află cuvinte de salut adre
sate tuturor țărilor socialiste, 
partidelor comuniste și mun
citorești, forțelor democratice 
și antiimperialiste. Pe mari lo
zinci sînt înscrise urările : 
„Trăiască unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
socialiste, democratice și anti
imperialiste". „Trăiască Parti
dul Comunist Român — deta
șament activ al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, în lupta pentru cau
za generală a socialismului, a 
democrației și progresului so
cial, a păcii și colaborării între 
popoare", „Trăiască comunis
mul — viitorul luminos al în
tregii omeniri", „Trăiască pri
etenia, colaborarea frățească 
și unitatea tuturor țărilor so
cialiste", „Trăiască unitatea 
în luptă pentru socialism în 
întreaga lume", „Trăiască co
operarea între popoare și pa
cea în lume". Sînt toate aces

vut cuvinte de înaltă apreci
ere la adresa realizărilor în
făptuite și au transmis condu
cătorului partidului și statu
lui nostru calde felicitări și u- 
rări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și noi succese po
porului român.

Oaspeții au ținut să încre
dințeze personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că activita
tea neobosită pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și 
statului nostru pentru propă
șirea și progresul națiunii ro
mâne. cît și în viața interna
țională, în interesul cauzei pă
cii și progresului, cooperării 
și prieteniei între popoare, se 
bucură de prețuire și stimă în 
lumea întreagă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugai pe oaspeți 
ca la înapoiere să fie mesage
rii sentimentelor de prietenie 
ale poporului român, să trans
mită partidelor, organizațiilor, 
guvernelor și parlamentelor 
pe care le reprezintă, popoare
lor lor un cordial salut, cele 
mai bune urări, odată cu do
rința de dezvoltare a colabo
rării și cooperării pe multiple 

tea expresii pregnante ale a- 
• tașamentului întregului nos
tru popor față de politica ex
ternă promovată de partidul și 
statul nostru în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
politică pusă in slujba cauzei 
păcii și socialismului, ea acți
onează în direcția consolidării 
climatului de pace și securita
te, de înțelegere și cooperare 
în viața internațională. în ca
re fiecare națiune să se poa
tă afirma suveran, să fie stă- 
pînă pe soarta sa. Prețuirea și 
prestigiul de care s6 bucură 
în întreaga lume politica ex
ternă a țării noastre, persona
litatea conducătorului iubit 
al României socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. umplu 
în aceste momente inimile tu
turor de justificată mîndrie.

Ca în fiecare an. marea de
monstrație a oamenilor mun
cii este încheiată de parada 
sportivilor.

Sărbătorirea de către oame
nii muncii din Capitală a celei 
de-a 29-a aniversări a Insu
recției naționale armate se în
cheie printr-un moment so
lemn, devenit tradițional: se 
intonează imnul de luptă al 
clasei muncitoare de pretu
tindeni — Internaționala.

Oamenii muncii din Capi
tală, alături de întregul nos
tru popor, au cinstit ziua na
țională într-un climat de in
tensă mobilizare a forțelor, 
încrezători în viitorul lumi
nos al patriei noastre socia
liste. Rezultatele pe care le-au 
raportat cu mîndrie patrioti
că în această zi de sărbătoare 
sînt un puternic îndemn Ia 
noi acțiuni hotărîte pentru a 
obține și mai mari succese în 
opera de edificare a societății 
noastre socialiste multilateral 
dezvoltate. Puternica și entu
ziasta manifestare a constitu
it, totodată o strălucită con
firmare a înaltei conștiințe 
patriotice, a unității de mono
lit a muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor, a tineretului, a 
tuturor oamenilor muncii în 
jurul partidului — făuritorul 
României moderne de astăzi, 
în jurul conducerii sale în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al poporului român.
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planuri, în interesul reciproc, 
al întăririi climatului de înțe
legere și conlucrare în viața 
internațională, de destindere 
și securitate, de pace în lu
me.

Adresîndu-se reprezentanți
lor mișcărilor de eliberare na
țională din Africa și delegați
ei Vietnamului de Sud. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a u- 
rat succes deplin în înfăptui
rea dezideratelor naționale a- 
le popoarelor lor..

In repetate rînduri. tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a fo
tografiat în mijlocul oaspeți
lor.

înconjurați cu deosebită căl
dură, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, de 
asemenea, prietenește cu ve
terani ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noas
tră. ai Insurecției naționale 
antifasciste armate și războiu
lui antihitlerist, cu alți parti
cipanți la recepție.

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

(Agerpres)

DUMINICĂ, 26 AUGUST

8,00 Bună dimineața 1
8.20 Cravatele roșii
9,25 Film serial : Daktari
9,50 Viața satului.

10.50 Emisiune în limba ma
ghiară.

12.30 De .strajă patriei.
13,00 Album duminical.
16.30 Film serial: Arthur — 

episodul VI : Duelul.
16,55 Fotbal : Steagul Roșu — 

F.C. Argeș.
18.50 Al IX-lea Festival de 

folclor de pe litoral 
(Cluj).

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în imagini.

20,10 Reportajul săptămînii: 
Valurile Dunării.

20.30 Film artistic : Ultimul 
. domiciliu cunoscut.

22,05 Itinerar cubanez.
22,25 Telejurnal.
22,35 Duminică sportivă.

LUNI, 27 AUGUST

17.30 Curs de limlpă france
ză. Recapitulare (6).

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Sibiu. .
18.20 Căminul.
19,00 Ecranul.
19.20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii :
20,05 Ancheta TV. Dosarul 

8013. \ .
20,45 Revista literar artistică 

TV.
21.30 Roman foileton. Vinul 

roșu (partea I)’.

22,05 24 de orc.

MARȚI, 28 AUGUST

9.00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,0a Avanpremieră.
10,10 Teleenciclopedia (re

luare).
11,00 Telecinemateca pentru 

copii (reluare). Aventu
rile lui Tom Sawyer.

12.30 Valurile Dunării — re
portaj.

12.50 Autograf muzical Mi
reille Mathieu.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă rusă. 

Recapitulare (7).
18,00 Telex.
18,05 Tehnic-club.
18.25 Pe-un picior de plai.
18.45 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20.05 Reflector.
20.20 Seară de teatru : Ma

rele Rol de Tudor Ne- 
goiță.

21.25 Cîntecc gorjenești cu 
Polina Manoilă.

21.45 Publicitate.
21.50 Comici vestiți ai ecra

nului.
22.20 24 de ore.

MIERCURI, 29 AUGUST

9,00 Curs de limbă engleză. 
Recapitulare (8).

9,30 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi.

10,00 Telex.
10,05 Prim plan.
10.30 Film serial. Marea iu

bire a lui Balzac (VI).
11,25 Bijuterii muzicale.
11.45 La ordinea zilei. Azi, 

județul Sibiu.
12,00 Revista literar-artisti- 

că TV. (reluare).
12.45 Pe-un picior ‘de plai

(reluare). Cîntecele 
Oltului.

13,05 Telejurnal.
15,30—-17,00 Matineu de va

canță : Dirijabilul fu
rat.

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

17.30 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (8).

18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoexpres
18,15 Semnificații. Controlu1 

social în sistemul de 
mocrației socialiste.

18,40 Atenție la... neatenție'
19,00 Timp și anotimp în a- 

gricultură.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalii' 

înainte de termen. 197.' 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Laudă româniei socia

liste.
20.30 Teleobiectiv.

20,50 Telecinemateca. Ciclul 
John Ford. E lung 
drumul spre casă.

22,30 24 de ore. România în 
lume.

JOI, 30 AUGUST

9,00 Curs de limbă france
ză. Recapitulare (7).

9,30 Prietenii lui Așchiuță. 
Orele lui Mihuț.

10,00 Telex.

10,05 Tehnic-club.
10,25 Studioul artistului a- 

mator.
10.40 Bucureștiul necunoscut.
11,00 Telecinemateca (relua

re).
12.40 Teleobiectiv.
13,00 Telejurnal.
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
18.30 Telex.
18,35 Tragerea Adas.
18,45 Avanpremieră.
18,50 Univers beethovenian.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973

— an hotărîtor.
20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Seară pentru tineret.
22,00 24 de ore.

VINERI, 31 AUGUST

9,00 Curs de limbă rusă. 
Recapitulare (8).

9,30 O viață pentru o idee: 
Traian Săvulescu.

10,00 Telex.
10,05 Biblioteca pentru toți 

(reluare).
10.40 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret".

11,00 Istoria filmului sonor 
(reluare). Zboară coco
rii.

12.40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului.

13,00 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engleză. 

Recapitulare (8). *
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile ?
18.30 Publicitate.
18.35 La volan.
18,50 Teleconferință de pre

să.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Documentar TV. Car

tea Apelor.
20.35 Drumuri în istorie. A- 

lexandru cel Bun.
21,00 Studioul de poezie.
21.30 Pagini de umor : Aven

turi in epoca de pia
tră.

21,55 Microrecital de muzică 
ușoară. Marieta Bă- 
trînu

22,05 24 de ore.
22.30 Stadion.

SIMBATA 1 SEPTEMBRIE

9,00 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (9).

9,30 A fost o dată ca nicio
dată... Amintiri din 
copilărie (I).

10,00 Telex.
10,05 Muzică populară.
10,35 De. vorbă cu gospodi

nele.
10.55 Studioul de poezie.
11.25 Microrecital Mira Mo

reno.
11.40 Roman foileton : „Noile

aventuri ale mușche
tarilor". Reluarea e- 
pisodului VIII — „în 
captivitate".

12.30 Cărți și idei (reluare).
13,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural- 

artistic.
16.25 Publicitate.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18.15 Teletop 73. Transmi

siune directă de la A- 
leșd, județul Bihor.

19.00 „Timp de cristal la 
Tomești".

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 52 de inițiative în 52 

de săptămîni.
20.15 Teleenciclopedia.
20.55 Publicitate.
21,00 Film serial: Mannix.
21,50 Recital de muzică u- 

șoară.
22.25 Telejurnal.
22.40 Săptămîna sportivă.
23,00 Seară de romanțe.

MEMȚȘ10 na MEMEȘȚO

• •••••••••••I

• • • •

SIMBATA 25 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ciprian Porurnbescu ; 
Republica : Dacă e marți, e 
Belgia : LONEA — Minerul: 
Lumea animalelor ; VUL
CAN : Fuga e sănătoasă ; 
LUPENI — Cultural : Co
piii căpitanului Grant : Mun
citoresc : Fete în soare ; U- 
RICANI : Joe Hill.

10,00 A fost odată ca nicio
dată..

11,30 Telex.
11,35 Cîntecc și jocuri oopu 

lare
12,05 Orașul și- oamenii săi.
12,15 Roman foileton Noile 

aventuri ale mușche 
tarilor — reluarea e 
pisodului VII.

13.05 Telejurnal.
16,00 Telex.

16,05 Al X-lea Festival na
țional de folclor de 
pe litoral.

16.30 Emisiune în limba1 ger
mană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Emisiune pentru copii.
19.30 Telejurnal.
20.00 Festivalul Cibinium’73.
20.20 Teleenciclopedia.
21.00 Film serial : Mannix
21,50 Gala lunii august.
23.00 Teleiumal.
23,10 Sport.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 21 
grade : Paring 15 grade.

Minimele : Petroșani 11 
grade ; Paring 10 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea con
tinuă să se răcească ușor. Ce
rul va fi variabil, mai mult 
noros în cursul după-amiezii. 
Dimineața se va produce 
ceață.
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