
In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
ieri a avut loc

Adunarea festivă 
din Capitală organizată 

cu prilejul aniversării 
eliberării României de sub roșu ț . ■ <
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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, marți după-a- miază a avut loc în Capll- tală adunarea festivă organizată cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.-Este ora 17. Partieipanții salută cu aplauze însuflețite, cu puternice urale și ovații pe tovarășul Nicolae . Ceaușescu la sosirea în Sa
la Palatului Republicii Socialiste România, unde are loc adunarea festivă, organizată de Comitetul Municipal București al P.C.R. și Consiliul populai- munici

RecepțieComitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România, au oferit, unarți șeara, la Palatul Victoriei o recepție cu prilejul celei de-a XXXIV-a a-
VALEA JIULUI 

sub semnul bogatelor 
înfăptuiri socialiste

Clement NEGRUȚ, 
prim-secretar al Comitetului municipal 

de partid, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular municipalIntr-o atmosferă de vibrant entuziasm, țara noastră sărbătorește, astăzi, împlinirea a 34 de ani de la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste — act istoric de răsunet internațional, eu adinei implicații pe plan intern și extern, act revoluționar înfăptuit de masele populare organizate și conduse de partidul comunist, care a deschis calea celor mai profunde transformări înnoitoare din cite a cunoscut societatea românească.Acoperită de glorie, ziua de 23 August 1944 va famine pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în marea cronică a României ca zi vestitoare a noii e- poci a luminii, a libertății și dreptății naționale și sociale, a independenței și suveranității depline, cucerite cu eroism de un popor viteaz, avînd în frunte un partid cutezător, înțelept și profund uman. Este epoca socialistă . inaugurată intr-uri moment crucial, prin preluarea puterii politice și economice de către clasa muncitoare în a- lianță cu țărănimea, cu intelectualitatea și' celelalte forțe progresiste ale ță

pal. Minute în șir se aclamă „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul11.Iri prezidiul adunării iau loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacii, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii, Constantin Dăscăleșcu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ionită, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu. Leonte Răutu, Virgil Profiri, Iosif I alar. Hie Verdeț, Ștefan Voitec, Ion
(Continuare in pag. a 4-a)

niversări a eliberării României de sub dominația fascistă. . ■' . ' ■La . sosirea la recepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro-
(Conlinuare în pag. a 4-a)

rii ; epoca prefacerilor fără precedent istoric, care au dat un nou conținut și sens muncii și vieții întregului popor, așezînd la temelia construcției socialiste . dorința arzătoare și aspirația legitimă a oameni-7 lor muncii de a fi singuri stăpîni pe destinele lor, de a-și făuri singuri viitorul, așa cum au năzuit de veacuri. Singuri, Iară stăpîni din afară, fără instrumentul odios al exploatării și asupririi omului de către om, fără violență, teroare, nedreptate și atîtea alte tare ale orinduirii blirghezo-moșierești.Cristalizate in morala sănătoasă a clasei mtlnca- .toare — devenită clasă conducătoare -— noile raporturi sociale au adus și statornicit egalitatea și respectul între toți membrii noii societăți. O egalitate reală, izvorîtă din dubla calitate a oamenilor muncii, de unici proprietari ai bunurilor întregii societăți, hotârîți să apere cuceririle dobîndite, de destoinici producători, capabili să organizeze și să conducă activitatea de creație mate- 
(Continuare în pagi a 3-a)
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Adunarea festivă a oamenilor muncii 
din municipiul Petroșani

La Casa de cultură din Petroșani a avut loc, ieri, adunarea festivă consacrată sărbătoririi zilei de 23 August, cea de-a XXXIV-a aniversare a eliberării țării de sub dominația fascistă, moment de răscruce in viața patriei și poporului nostru, care a marcat începutul măreței opere de construcție socialistă pe pă- mîntul României.Au participat .muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile de extracție și preparare a cărbu

aspect (lin secția cuaiecții a noii laurici ue trico
taje din Petroșani. /..• i’\;-

Magazinul nr. 11 de încălțăminte deschis recent 1 
în noul complex comercial din Petrila.

nelui, oameni ai muncii din unitățile de construcții industriale, sociale și de utilaj minier, din activitatea. de cercetare științifică, învățământ, sănătate, artă și cultură, din toate domeniile vieții e- conomico-sociale a municipiului.
La adunarea festivă au luat parte tovarășii Teo

dor Haș, prim-secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., președintele . Comitetului executiv al Consiliului popu

Premiere ale anului 1978

lar județean, Petre 
Lungu, secretar al Comitetului . județean de partid, membri ai birourilor comitetelor județean și municipal de partid, ai comitetelor e- xeeutive ale consiliilor populare județean și municipal, membri de partid cu stagiu din i- legalitate, cadre de conducere din activitatea e- conomico-socială a municipiului, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești. ■Adunarea festivă a fost 

deschisă de către tovarășul Traian Blaj, prim-vi- cepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal.Despre semnificația marii sărbători naționale a poporului .rbmân a vorbit tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar.. al Comitetului municipal de partid, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal . '

(Continuare in pag. a 3-a)
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înfăptuim politica partiduluij

pentru mineri

Jiuluitermoficarea Văii

Ne

întregii înflori-

Constantin PETCU 
lăcătuș la I.U.M. Petroșani

l ti* bu-Ru-Cu-
Ma-

nostru, înțelept Nicolae iubit

i

răsfoim istoriei un ma- adevă- izbînzi

Un țel al energetieienilor

i

Patrie
libertate

Bujor MIRCESCU
Cărnii POENARU, 
tehnician, Petroșani

patrie — ploaie,patrie — tihnă, patrie — rîu șiși

Vom făuri 
de înaltă

Marea sărbătoare națională de azi prilejuiește întregului nostru popor exprimarea recunoștinței fierbinți față de Partidul Comunist Român, inițiatorul și conducătorul insurecției naționale- antifasciste și anti imperialiste, înțeleaptă călăuză a poporului pe calea .socialismului. Uzina noastră în scurtul răstimp care a trecut de la eliberare a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă, de la a- telierele.de reparații, pînă 
(1*1 uzina de azi, înzestrată eu utilaje moderne, capabilă să fâbrice_mașini com- 
.piese. Vizita cu care ne-a onorat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului a marcat un moment de mare însemnătate pentru viitorul uzi
nei. S-a conceput, la indi
cația tovarășului Nicolae Ceiușescu un program e- 
șalonat pe două etape de dezvoltare în perspectivă a întreprinderii, astfel . îneît 

'in final să fie făurite aici utilaje miniere din cele 
mai moderne, de o mare complexitate, care să răspundă condițiilor de zăcă- ‘mînt din Valea Jiului, să «pocească productivitatea Imuncii minerilor. In dez- Șyoltarea impetuoasă a u- Kinei, noi constructorii de imașini și utilaje miniere țvedem prefigurată propria noastră bunăstare și fericire. Odată cu uzina au cres
cut și s-au afirmat aici noi generații de muncitori, tehnicieni și ingineri. In secția noastră s-au calificat și a’l devenit buni -ine-

- *
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■; . /■. tio . -

Petroșr.niul, azitv?* ‘ W.

noi utilaje, 
tehnicitate,

seriașl multi tineri și nere. Unii, cum sînt năoară Ioan și Zică su, Ernest și Domnica ran, Nicolae și. Iuliana i gyari, Teofil și Marinela Kaszony, Mihai și Rodită Gruber, aici s-au cunoscut și s-au căsătorit, întemein- «iu-și familii fericite. Mîn- dri de succesele obținute pînă acum, .sîntem hotă- rîți să contribuim prin fapte de muncă la înfăptuirea politicii partidului a cărei inițiator este tovarășul Ceaușescu, cel mai fiu al poporului român.

Rod al politicii științifice promovate'’de P.C.R., care a pus la baza înaintării necontenite a patriei noastre pe calea progresului, industrializarea socialistă, dezvoltarea energeticii a cunoscut în anii construcției socialiste proporții de nei- niaginat în. trecut. De la "câteva sute de megawați în 1950, sistemul nostru energetic național dispune în prezent de o putere instalată de peste 12 000 megawați. Un accent deosebit se pune pe folosirea potențialului energetic al rîuri- lor interioare .și al Dunării, pe care au fost puse în funcțiune numeroase hidrocentrale, altele aflîndu-se

politica noastră
„Dorim ca în acest cincinal să obținem 

o creștere mai accentuată a economici 
naționale, să sporească mai rapid bogă
ția țării noastre și, pe această bază, să 
ridicăm la un nivel mai înalt condițiile 
de viață, materiale și spirituale ale în
tregii noastre națiuni".Cuvintele acestea ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, rostite la marea adunare populară din municipiul Petroșani, eu prilejul vizitei de lucru în Valea .Jiului din noiembrie 1977, au rămas: adine întipărite în conștiința minerilor, a tuturor oamenilor muncii care muncesc și trăiesc pe aceste străvechi meleaguri. Cu toții, într-o unitate de voință și acțiune, români, •maghiari, germani și de alte naționalități, în ..frunte 'eu comuniștii, din acest puternic centru muncitoresc, vă-

zîncl în politica partidului și statului uD6. tfu propria lor politică de progres social. de bunăstare și fericire, își consacra cu exemplară angajare energiile, creatoare ale minții .și brațelor la locurile ele muncă, sporind producția ma terială la cotele exigențelor calitative stabilite de partid pentru acest cincinal.In acest moment aniversar cu puternice rezonanțe în istoria, țării, în această zi de măreață sărbătoare, ziarul nostru se face ecoul unor gin duri și fapte de muncă notabile ale minerilor, constructorilor, energetieienilor, constructorilor de mașini și ale altor oameni ai muncii din municipiu care semnifică profund voința și hbtărîrea lor fermă de a-și spori contribuția la creșterea rapidă a bogățiilor țării noastre, la triumful socialismului pe pămîntul străbun.
Răspuns mineresc :

cît mai mult cărbune pentru patrieIn acest moment de mare sărbătoare a națiunii noastre libere și prospere, noi, minerii, trăim cu frenezie înălțătoare simțăminte patriotice. . Ceea ce ne însuflețește mobilizîndu-ne puternic pentru a spori și mai mult rodnicia muncii în abataje, sînt profundele prefaceri economico-socia- le petrecute pe pămîntul României socialiste, care se înfățișează azi lumi ca o grădină toare.Nu trebuie să prea mult filele pentru a demonstra re adevăr : anume rul că Străluci fele dbbîndite în edificarea societății socialiste, succesele fără precedet cuprinse în marele raport muncitoresc pe care poporul nostru face azi, de ziua eliberării patriei, sînt rezultatul direct al politicii înțelepte

in. prezent în stadiu de șantier, țelul ce se urmărește în acest domeniu fiind valorificarea tuturor resurselor de energie în hidrocentrale și termocentrale pe bază de cărbuni inferiori, utilizarea economicoasă a energiei electrice. Modul în care energeticienii din ■Paro.șeni participă la acțiunea inițiată de partid, personal de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceartșeseu ivirii ca scop reducerea consumului de 
combustibili superiori în . termocentrale este ilustrat portante ale populației din de economisirea în primele șapte luni ale anului 1978, în întîmpinarea zilei de23 August ,a peste 7 mi-

a partidului și statului nostru de dezvoltare socialistă multilaterală a patriei, al cărei promotor este secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaujescu. lata de ce noi, ortacii din brigadă, am pus la inimă cu profundă conștiință muncitorească chemarea la o muncă fără preget pe care secretarul general al partidului ne-a adresaț-o tuturor fiilor țării în istorica expunere la întîlnirea eu activul central de partid și de Stat. Răspunsul nostru, mineresc, lă chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare al Văii .Jilții, este hotăfîrda de .a de plan. Cu asemenea fap- extrage suplimentar cit mai mult cărbune. Brigada noastră, lucrînd concomitent în trei abataje frontali le pe stratul 3 de la sectorul .111 Pctrila, a dat lună de lună economiei naționale între 7— 8 0(10 tone de.

lioane mc gaze și a circa1 1 500 tone de cărbune convențional. Preocuparea centrală. a colectivului de muncitori și cadre tehnice al uzinei este în prezent adaptarea instalațiilor uzinei pentru utilizarea cărbunilor inferiori și cu conținut ridicat de cenușa și, în paralel, modernizarea turbinelor de 50 de megawați în vederea termofScării Văii Jiului și reducerii poluării atmosferei, străduim să satisfacem ast
fel una din cerințele im-

Valea Jiului.
Alexandru FEAIDAR, 

inginer șei. Uzina electrică 
Paro.șeni

cărbune. Ziua de 23 August o cinstim cu o depășire a planului de 2 500 tone de cărbune, de la începutul a- nului. Productivitatea cu care lucrăm întrece sarcinile cu 2 tone pe post. Voința și hetărîrea noastră, a celor 55 de ortaci din brigadă, este să ne organizăm și mai bine munca, să punem în valoare noi resurse de sporire a productivității muncii la frontul abatajelor astfel ca în luna de față să atingem nivelul, de 9 000 tone producție, iar pînă la sfîrșitul lui septembrie să rotunjim la 3 000 tone de cărbune depășireate și animați de asemenea gînduri pășim noi, minerii brigăzii, alături de toți oamenii din Valea Jiului, la marea sărbătoare a eliberării scumpei noastre patrii.
Florea MIONICT, 

miner, șef de brigadă, 
I.M. Pctrila

I
I
I
I
II
I
I

A

In august
In august, patria se-nearcă 
De-arome dulci, semn de belșug, 
De cîntece și flamuri, parcă 
Scăldat în flori e-al vremii crug 
In august Patria tresaltă 
In strai dc soare, cald și par. 
Și urcă-o treaptă mai înah 
Spre libertate și azur.
In august patria visează 
Zbor neoprit spre viitor 
Și ca un singur om veghează 

tihna-acestui brav popor.
nie STKAlJȚ

Trăiesc pentru tine 
cu sufletul și mintea, 
care-mi încolțesc 
de cîtc ori te scalzi 
în lumina dimineților. 
Trăiesc pentru tine ; 
îngemănările de fapte 
îmbracă nuferi 
în spații înalte de 

preamărire.
Pentru tine trăiesc 
și murmur cîntecele tale 
adunate din pămîntul 

reavăn 
pînă la ciocîrlia ta 

și numai a ta.
Pentru tine trăiesc, 
pentru umbletul tău 
pe potecile lumii, pline 

de spinii răului, 
pentru tine trăiesc, 

libertate 
eu iubitorul de tot- 
și de toate ale tale... !

Pașii fermi 
âi bunăstării 

noastreConstrucțiile ridicate, în anii edificării socialiste, la fiecare paș în Valea Jiului, constituie, probe certe materiale ale înfăptuirii cu consecvență ă politicii partidului vizînd creșterea necontenită a nivelului de viață al. oamenilor muncii. Cartierele de locuit, embleme ale bunăstării, te întâmpină în fiecare localitate. ele însumînd cca 30'000 apartamente confortabile nou construite pentru familiile de mineri, pentru ceilalți oameni ai muncii. Volumul investiți-, ilor sociale se dublează în actualul cincinal față de cel precedent. Programul suplimentar pentru locuințe, construcții și dotări pentru comerț, pentru alte obiective, adoptat după vizita de lucru în Valea Jiului a celui mai iubit fiu al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, vorbește de la sine despre grija de care se bucură din partea partidului și statului minerii, toți . cei ce muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri. Așa cum am participat direct la schimbarea din temelii a peisajului industrial și urbanistic al Văii, în cei 34 de ani tre- cuți de la August ’44, pe temelia solidă a realizărilor de pînă acum, noi, constructorii, ne angajăm să realizăm iptegral obiectivele cuprinse în prevederile pe următorii ani, să înălțăm spre, noi cote ale bunăstării condițiile de viață de care beneficiază din plin oamenii muncii din Valea Jiului prin grija partidului.
Ioan MANARAZAN, 

dulgher, șef de echipă, 
șantierul Lupeni al T.C.H.

Patria e orizontul lumină și cerul meu Străjuit de marele soare, patrie vînt,muncă ogoare Te-aud trăind în ființa mea și-ți simt în trup fiorii ca pe-o horă rotită pe un cîmp de catifea într-o prelungă liniște sonoră Aceeași ni-i maduva-n oseminte și de te laud tainic și... . . de cînt,tăcerea ta îmi freamătă-n cuvinte, căci tu ești eu și eu sînt tu.

telierele.de
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Valea Jiului sub semnul
bogatelor înfăptuiri socialiste
• (Urmare din pag. <1rială, să dezvolte cuceririle științei și tehnicii, să îmbogățească necontenit patrimoniul de valori materiale și spirituale ale națiunii noastre socialiste. Condus cu strălucită clarviziune de către partid, poporul nostru a înaintat de-a lungul celor 34 de ani, din victorie în victorie, ob- ținînd dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, perfecționarea continuă a organizării și conducerii sociale, adîncîrea 

? ii fip>si r*9s°~i
democratismului, afirmare 1 plenară a capacităților și virtuților creatoare ale oamenilor muncii. Cu fiecare etapă, partidul a pus în fața națiunii obiective grandioase, deschizind orizonturi spre noi cuceriri revoluționare. O astfel de e- tapă numim, astăzi, perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, justificat institulată „deceniul 
de lumină" al României socialiste, ce poartă pecetea de gîndire și acțiune a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i- nițiatorul întregii strategii de înaintare a societății românești pe calea unui progres rapid, . echilibrat, armonios, multilateral.In contextul dezvoltării generale a societății, Valea Jiului oferă un temeinic argument în favoarea justeței politicii promovate de partid cu privire la industrializarea socialistă, dezvoltarea forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. Puterea industrială a municipiului — exprimată prin producția glo

bală— va depăși în acest an cifra de 3 miliarde lei, 
fiind de 2,1 ori mai măre decît în 1960. Ritmul de creștere a producției este și în continuare într-o deplină concordanță cu cerințele puse de Congresul al XI-lea al partidului și 

Conferinței Naționale din decembrie 1977. In acest scop, potențialul nostru e- Conomi'e va fi considerabil întărit prin înfăptuirea ținui amplu program de investiții care va însuma, în acest cincinal, peste 7 miliarde lei, depășind cifrele înscrise în statistici pentru două cincinale. Seva construi, deci, mai mult decît s-a construit în perioadele 1966 - 1970 și 1971 - 1975 luate la un loc. Producția de cărbune — principala ramură economică a municipiului — 

va fi în acest an de peste 2 ori mai mare decît în 
1960 și de aproape 4 ori superioară nivelului atins în anul 1950. Zestrea noastră industrială și edilitară se va îmbogăți prin deschiderea de noi câmpuri miniere și modernizarea capacităților existente, prin înființarea unor importante obiective ale industriei ușoare, dezvoltarea bazei materiale a comerțului și prestărilor de servicii, a sân ătăți i, învățăm) n tului, culturii și sportului, prin construirea unui mare număr de apartamente pentru- oamenii muncii.Nu putem vorbi despre dezvoltarea Văii Jiului fără a deschide cartea de istorie a acestor meleaguri la fila ce poartă o dată memorabilă : 9 noiembrie1977. In acea zi,' municipiul Petroșani a avut, dm nou, drept oaspete de seamă, cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, din inițiativa și la indicația căruia a fost elaborat întregul program de dezvoltare a localităților Văii Jiului, strălucit model de organizare economico-socia- lă superioară. Faptul ilustrează, prin importanța pe care abia o putem măsura grija deosebită ce este purtată minerilor, tuturor oamenilor muncii și locuitorilor municipiului, rolul și locul important pe care acest frumos colț de țară îl ocu

pă în societatea noastră socialistă. Minerii se situează printre primii care au beneficiat din plin de prevederile privind creșterea retribuțiilor. Ei sînt, totodată, beneficiarii unor multiple măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață. In sfera producției, aceste măsuri vizează creșterea rodniciei muncii din abataje, însoțită de reducerea timpului de lucru și u- șurarea efortului fizic — prin mecanizarea introdusă pe scară largă, adecvată condițiilor de zăcă- mînt în funcție de specificul stratelor de cărbune și al lucrărilor miniere. Tot aici se înscriu măsurile care vizează protecția muncii și asigurarea unei depline securități la locurile de muncă, acordarea mesei gratuite înainte de intrarea în subteran, asigurarea condițiilor de perfecționare profesională, de dobândire a cunoștințelor necesare pentru . ca minerul să devină un miner- tehnieian. stăpîn pe tehnica modernă care pătrunde în abataje, un om î- naintat cu o înaltă conștiință socialistă și un larg d- rizont de cunoaștere. In sfera vieții sociale; amintim măsurile care prevăd crearea de' noi locuri de muncă pentru femei — soții și fiice de mineri —, îmbun «lățirea apr ov i zi on ă- rii populației, lărgirea și perfecționarea învățămîn-
• Obiectivele economice, aprobate suplimentar pentru acest cincinal vor asigura 60M de noi locuri 

de muncă pentru mai buna ocupare a forței de muncă feminine :
— Instalația pentru fire celulozice tip mătase și 

țesălorie de mătase, la Lupeni
— Fabrica de confecții, Vulcan
— întreprinderea de produse electrotehnice Petroșani
— Fabrica de mobilă, Petrila

tului, ocrotirea sănătății și refacerea capacității de muncă, accesul larg al oamenilor .muncii la actul de cultură, ca beneficiari și producători ai frumosului cotidian care înnobilează spiritul și dă o nouă profunzime vieții în acești ani luminoși.Ce exista din toate e- numerările de mai sus, cu 34 de ani în urmă ?Argumentul nostru este deosebit de convingător : cartierele posomorite, munca aspră de altădată care au adus acestor meleaguri trista faimă de „Vale a plîngerii" au dispărut. Peisajul geografie și spiritual 

al municipiului a fost supus unor schimbări structurale. Munca de astăzi . a minerului a dobîndit un conținut nou. In procesul creației materiale, minerii, celelalte categorii de oameni ai muncii găsesc în principiile autoconducerii muncitorești și autogestiu- nii financiare, noi imbolduri de participare la o activitate rodnică, noi căi de valorificare a capacităților de gîndire și acțiune. Viața minerilor, a tuturor oamenilor muncii și locuitorilor este străbătută de sensul uman pe care numai socialismul îl putea promova, prin acțiunile gîndite de partidul comunist, așezate pe înaltele principii ale dreîptății, ale eticii și echității, ale afirmării plenare a personalității umane. Toate acestea sînt victorii obținute de clasa muncitoare, de poporul nostru în decursul a- n.ilor, începînd din momentul de răscruce istorică semnat în vara fierbinte a anului 1944, în măreața zi de 23 August. Zi de nepieritoare glorie pe care poporul nostru o sărbătorește, astăzi, după tradiție, închin îndu-i,ofranda bogată a rodului pruncii sale libere, creatoare..Sub semnul bogatelor împliniri socialiste, alături de întregul popor, Valea Jiului, colectivele de muncă din municipiul nostru, avînd în frunte organele și organizațiile de partid își 

exprimă, la marea noastră sărbătoare națională, hotă- rîrea de a acționa fără preget pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională, a- vînd nestrămutată convingerea că zorii spre care am privit în neuitata zi de 23 August 1944, idealurile spre care am aspirat se vor împlini, România socialistă ajungînd o țară a progresului multilateral, a bunăstării și fericirii întregului popor.

Hotărirg, voință fermă de a înfăptui politica par
tidului și statului nostru, de a da economiei națio
nale cit mai mult cărbune — aceste comandamente 
majore îi însuflețesc în această zi de măreață sărbă
toare pe minerii Lupeniului,

Adunarea festivă 
din Petroșani

o din pag. I)Vorbitorul a subliniat însemnătatea istorică a actului revoluționar al insurecției naționale armate antifasciste și antiimperia- liste, reliefînd victoriile mărețe dobîndite de poporul nostru, sub. conducerea înțeleaptă a partidului în opera de edificare a socialismului, contribuția de seamă adusă de oamenii muncii din Valea Jiului, din județul Hunedoara, la întărirea economiei naționale, la dezvoltarea ascendentă a societății românești.Intr-o atmosferă de vibrantă însuflețire și entuziasm patriotic, participan- ții la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune :
Marea satisfacție ce ne 

stăpinește astăzi, la sărbă
torirea aniversării a 34 de 
ani de la eliberarea Româ
niei de sub dominația fas
cistă, . ne îndeamnă să dăm 
expresie profundei recu
noștințe a minerilor, cons
tructorilor, energeticieni- 
lor, tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități — din Valea Jiului 
față de grija permanentă 
a conducerii partidului, a 
dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe secretar gene
ral. miner de onoare al 
Văii Jiului, pentru spori
rea necontenită a bunăstă
rii materiale și spirituale 
a națiunii noastre, pentru 
zilele luminoase ce le dă- 
ruiți poporului român cu 
prețul neasemuitei activi
tăți ee o desfășurați spre 
binele și fericirea noastră 
a tuturor.

Mobilizați de obiectivele 
mărețe ale construcției so
cialiste, de amplul program 
de dezvoltare economice- 
socială fără precedent a 

Văii Jiului inițiat de dum
neavoastră, scumpe tovară

șe Nicolae Ceausescu, săr
bătorim măreața zi a eli
berării României de sub do
minația fascistă cu nemăr
ginită bucurie, cu pro
fundă satisfacție și legiti

mă mândrie patriotică pen-' 
tru tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește în 
continuare în țara noastră, 
în Valea Jiului și județul 
Hunedoara, dind expresie 

recunoștinței celei mai fier
binți față de dumneavoas
tră, sentimentelor de pro
fundă dragoste și devota
ment față de patrie și 
partid.

In acest înălțător mo
ment sărbătoresc cu pro
funde rezonanțe istorice, 
strîns uniți în jurul condu
cerii de partid și de stat, 
al dumneavoastră iubito 
tovarășe N i c o 1 a- e
Ceaușescu, dăm încă odatX 
glas hotăririi și voinței' 
noastre ferme de a munci 
fără preget, de â acționa 
ca un singur om pentru 
înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe 
a partidului și statului nos
tru, pentru dezvoltarea șî- 
ridicarea scumpei noastre 
patrii. România socialist® 
libere și independente, pe 
cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului.Particip anții la adunare au ovaționat îndelung, dînd expresie sentimentelor de dragoste și devotament față de patrie și partid, față de conducătorul iubit al națiunii noastre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Minute în șir participanții au aclamat cu însuflețire : „Ceaușescu — 
P.C.R.", Ceaușescu și popo
rul", „Ceausescu si mine
rii".In încheierea adunării festive a avut loc un bo- . gat program cultural-artis- • tic, sub genericul „MîndrS 
zi a libertății, August 23", susținut de formațiile Casei de cultură din Petroșani1 și cluburile muncitorești" din Lupeni, Vulcan și Petrila.



Steagui roșu MIERCURI, 23 AUGUST 1978

din Capitală de flori

(Urmare din pag. i)

Depuneri 
de coroane

■*

Manifestări peste 
cu prilejul zilei

I

iEMENTQ

Coman, vechi militarăți. ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, l'o.ști comandanți ui unor miori unități de pe frontul antihitlerist, reprezentanți ai unor organizații do masă și obștești, ai oamenilor Biuncii, ai vieții noastre culturale.. In sală se află membri suple.-.nți ai Comitetului .Politic P.C.R., P.C.R., ExecUtiv al C.C. secretari ai C.C., membri ai C.C. P.C.R., ai ConsiliuluiStat și ai Guvernului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, participanți la insurecția națională de la 23 August 19.44, generali activi și în rezervă, foști co- . mandanți de unități de pe frontul antihitlerist, mem- . bri ai conducerii unor instituții centrale și ai organizațiilor de masă și obștești, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei, personalități ale vieții științifice și culturale.Sînt prezenți numeroși oaspeți de peste hotare.La adunare au asistat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice tați în România, militari, alți membri ; corpului diplomatic,■ riști străini .

al al al de

acredi- atașați ai zia-

Adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul Ion Dincă, membru al comitetului Politic Executiv., al C.C. al P.C.R., prim-seere- tar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, care, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor capitalei a salutat cu profundă stimă și cu î- naltă considerație pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, precum și prezența la adunare a oaspeților de peste hotare, a membrilor corpului diplomatic.
A luat apoi cuvîntul tovarășul Ștefan Voitec. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., . viceoreședinte al Consiliu- . lui de Stat, care a despre însemnătatea. rică a evenimentului versat.In încheierea cei prezenți au îndelung pentru Comunist Român,secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru poporul român, pentru patria noastră socialistă. ;; : ■Pe scena Palatului a a- vut loc,-în continuare, un spectacol festiv dedicat celei de-a XXXIV-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.

vorbit isto- ani-adunării, ovaționat Partidul pentru

• (U'more din pag. I)mân, președintele Republicii Socialiste România, a fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste Hon nia'■■ La recepție au luat par- 
' te tovarășa Elena /Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, membri și 'membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai Guvernului, membri de partid 

cu stagiu în ilegalitate, conducători ai unor institu-

Recepțieții centrale, organizații de masă și obștești, participanți la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă, generali activi și în rezervă, eroi ai muncii socialiste, reprezentanți ai vieții economice, științifice și culturale, șefi ai cultelor.Au participat oaspeți de peste hotare .reprezentanți ai unor partide comuniste, muncitorești, socialiste, progresiste din diferite țări.In timpul recepției, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu oaspeții de peste hotare.

de-a XXXIV’ a :ini- versarc a eliberării patriei de sub dominația fascistă a prilejuit, marți dimineața, desfășurarea unor solemnități în cadrul cărora au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, Momumentul eroilor patriei și. Monumentul eroilor sovietici din Capitală.Au fost depuse de flori șului secretar dului președintele Republicii Socialiste România, a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, unor ministere, de masă și obștești, mari întreprinderi reștene. ■

coroane din partea tovară- Nicolae. Ceaușescu, general al Pirti- Comunist Român,
din partea organizații a unor bucu-

MOSCOVA 22 (Ageipres), La < inemat'igral'ui „Moskva". din capitula Uniunii Sovietice a avut loc marți seara un spectacol de g cu filmul „Doctorul Poe- naru", care a inaugurat „Zilele Filmului românesc" — manifestare înscrisă în suita de acțiuni culturale dedicato marii sărbători naționale a poporului' român. V. Baskakov, director al Institutului de cinematografie din Moscova, și Dumitru Fernoagă. directorul Casei de filme nr. 5,. au relevat amplificarea schimburilor culturale româ- no-șovietice, conlucrarea rodnică a cineaștilor din cele două țări.Noua realizare a cinematografiei românești s-a bucurat de o călduroasă primire.„Zilele filmului românesc" sînt organizate, de asemenea, în orașele Leningrad, Minsk și Tbilisi.

;ală
Au participat P. Lefter, însărcinat cu afaceri a.i., și membri ai Ambasadei ro-' mâne.In alocuțiunile rostite, Wan Pin-nan și P. Lefter au subliniat importanța istorică a evenimentului de la 23 August, evoluția continuu ascendentă a relațiilor de . prietenie și colaborare pe multiple planuri între partidele, țările și popoarele noastre.

BELGIA : La Ambasada Republicii Socialiste România din Bruxelles a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia ambasadorul român. Iulian Văciijel, a vorbit despre importanța evenimentului de la August. 23
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un om cu i- dei : Republica : Sîm-b'trii de vișîpă ; Unirea: l’cntril patrie, seriile I-ll :

PETRILA : T ■ansime- riia Express ;
LONEA: Trei frați in vacantă ;
ANINOASA : Gentle- ! man Jim ;

I VULCAN : Din zori în Izori ;
I LUPENI
I Un. om' cu :
Itoresc : Să nu exist ;
■ URIC ANI : Republica din Uziee.

— Cultural : idei ; Munci- nu crezi că

In aceeași zi, la Cimitirul militarilor britanici căzu ți' pc teritoriul țării noastre în lupta împotriva fascismului ,au fost depuse coroane de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii. Socialiste România* Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România. Ministerului Apărării Naționale și Comitetului Executiv al Consiliului popular al județului Ilfov .Au mai fost depuse coroane și jerbe de flori la monumente și plăci comemorative, la cimitire ale eroilor români și sovietici din țară, căzuți în timpul războiului antilas< ist.

PEKIN 22 (Agerpres). A- sociația de prietenie a poporului chinez cu străinătatea și-Asociația de prietenie China — România au organizat o recepție în cinstea celei de-a 34-a aniversări â eliberării României. 'La recepție au luat parte: Ken Biao, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului ele Stat, Wan. Pin-nan; președintele Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, alte cadre cu munci de răspundere din aparatul de partid și de stat central, oficialități din domeniul economiei, culturii, artei și presei.

TURCIA : La Ankara fost organizată o gală film în cinstea marii sărbători a poporului român. Au fost prezentate filmul „România 1977", precum și documentare privind diverse aspecte ale vieții și muncii poporului român.

a 
ele

24 AUGUST

Sosirea unor delegații dinLa invitația unor comitete județene, municipale, <>- rășenești și comunale de partid in țara noastră au sosit delegații din țările vecine formate din reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, pentru a participa la manifestările prilejuite de aniversarea e-

liberării României de sub dominația fascistă. Au sosit în municipiul Hu
nedoara — o delegație a orașului Makeevka (U.R.S.S.) condusă de tovarășul N.K. Sokolov, secretar al Comitetului de partid Sovetski al orașului Makeevka ; în județul

FINLANDA : Sub genericul „Zilele culturii românești", în orașul Kuopio, important centru cultural și industrial al Finlandei, au fost organizate o scrie de manifestări în ■ cinstea marii sărbători a poporului român. In aula Bibliotecii municipale a avut loc vernisajul Expoziției de fotografii „România 1978".De asemenea, în sala Teatrului municipal. s-a desfășurat o adunare' festivă. în cadrul căreia primarul orașului, J. Oksa, a vorbit despre semnificația zilei de 23 August în viața ponorului român
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țările vecine
Arad — delegați i județului Bckcs (R.Ungară) condusă de tovarășul Nugy Jeno, secretar al Comitetului județean de partid, și delegația comunei Zrenian (R.Ș.F. Iugoslavia) condusă de tovarășul Kecip Mirolup, președintele Adunării comunale.

România, factor activ în promovarea 
eforturilor de dezarmare

„ Ne exprimăm speranța că rațiunea, răspunde
rea față de propriile popoare, față‘de cauza civiliza
ției, a înseși existenței, umanității vor triumfa, deter- 
minînd oprirea cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, sub un control internațional corespun 
zător, cu garanția că nici un stat nu va fi victima nici 
unei agresiuni, că fiecare națiune va putea trăi în li
bertate, suveranitate și pace".

NICOLAE CEAUȘESCU '■■•. .în cadrul sesiunii speciale 
a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarma. ; rii, — șesiune convocată,

- -Lupta pentru edificarea unei lumi, eliberate de coșmarul războaielor, pentru înf >tuire< d irmăi ge nei rte și tot lie ep e unt o componentă esențială a politicii externe românești și, de-a lungul anilor, punctele de vedere exprimate în acest sens, în cadrul diferitelor foruri de cei mai autorizați reprezentanți ai partidului și statului nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal s-au cristalizat într-un concept propriu, original, precum și într-un programrealist, novator și eficient cu privire la căile practice de împlinire a acestui deziderat. Modul dinamic și atotcuprinzător în cale România abordează această problematică complexă a primit o nouă confirmare,

netă, în care cursa -înarmărilor proliferează atît pe plan cantitativ, dar mai fl
ies pe cel calitativ, omenirea — se arată în Documentul final al sesiunii spe- < ciale a O.N.U. — este pusă în fața alternativei : dezarmare sau autodistrugere.Documentul. O.N.U. con sacră, totodată, spații ample relevării relațiii „celortrei" — dezarma-c-dezv.R- iare-destindere —, subli-. niind interdependent i, -

COMENTARIU

concret

după cum se știe, la inițiativa țării noastre și a altor state — în Documentul final adoptat la încheierea acesteia.Pentru prima dată, într-un document al Adunării Generale se subliniază i- deoa necesității obiective a dezarmării, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat-o frecvent. In condițiile în care în lume e- xistă stocuri de arme nucleare capabile să distrugă de ctîeva ori întreaga pla-

. constant accentuată în .documentele noastre d * pariul și de stat, în expunerile președintelui Nicolae Ceausescu, dintre dezarmare, dezvoltare și încetarea cursei înarmărilor, privite ca elemente de bază, indispensabile, ale unei noi ordini politice și economice mondiale. Dezbaterile pe această temă s-au desfășurat, între altele, pe marginea a două. rapoarte privind consecințele soci al-economice ale cursei înarmărilor, elaborate, la

. inițiativa României,,de că- . tre un grup de experți de- . semnați de secretarul general al O.N.U., condus de un reprezentant român.Alte numeroase propuneri avansate de țara noastră în domeniul dezarmării (între altele, consacrarea priorității absolute a dezarmării nucleare, necesitatea unor măsuri, de. eliminare a tuturor celorlalte tipuri- de arme de nimicire în masă, a unor măsuri concrete de dezarmare în Europa, unde se înregistrează cea mai mare densitate a armelor și armamentelor, sporirea rolului O.N.U. în cadrul negocierilor de dezarmare, idei și propuneri cuprinse, îndeosebi, în Programul concret de dezarmare aprobat de Congresul al XI-lea al P.C.R. și în Hotărîrea C.C. al P.C.R. privind poziția României în problemele dezarmării, și, în primul rînd, ale dezarmării nucleare, își găsesc, de asemenea, ecoul profund în Documentul final al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării. Dealtfel, în capitolul Docu-

meniului final se consemnează propunerile și sugestiile statelor, la primul punct figurează Hotărîrea C.C. al P.C.R. privind poziția ' României în problemele dezarmării, precum și ansamblul de direcții de acțiune și masuri concrete prezentate la sesiunea specială, din împuternicirea președintelui Nicolae Ceausescu, de către primul ministru ăl guvernului român, Manea Mănescu.Sesiunea specială a Adunării. Generale și documentele . adoptate de. această confirmă astfel, odată în plus, contribuția pe care țara noastră a adusm în acest domeniu - vital, al vieții contemporane și care este recunoscută și apreciată pe plan internațional, „Punctul de vedere constructiv și independent al României asupra dezarmării — declara Carlos Ortiz de Rozas, președintele Comitetului plenar al sesiunii speciale, — a beneficiat de o înaltă apreciere în cadrul activității comitetului pregătitor. Ideile constructive avansate da România în domeniul dezarmării sînt prețuite in mod deosebit în cadrul delegațiilor statelor membre ale O.N.U.".

I
I
I
I 
I 
I
I

I

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

■ - :7‘rii 45 ..Siib- semnul mn 
Sărbători’" — oro 
do o.înt-->ee pat'-io 
8 IM Transmisiuni

a XXXIV-a 
a cVbp'rării 
r sub domi- 

fascistă. 10.30 Cruțării întregi. Pro- muzical folcloric. „Pe acest pămînt cetate comu- Poeme în lectura

gram 
tine.
de In Demonstrația oa- 
m-nil or nv-nr’i co nrile- 
jul celei do 
aniversări 
Româniej d 
nația tecul gram 10,50dura-vom nistă” autorilor. 11,05 Cintecul țării întregi (II). 11,45Partid în lupte încercat. Program de cîntece patriotice, cartea nești.tinerei generații. 1 Cînd ai o țară ca a Concert de muzică mânească: 13,00 Telejur- năl.13,15 Zi de sărbătoare. „Poemă de august" — program poezie dedicat mentelor de la gust. 1944. 16,10 pentru răsăritul lui. Documentar-artistie dedicat eroilor de la Moisei. Producție a Studioului de Film T.V.Teatru pentru pio- și școlari: „Mesa- de Andrei Mazilii Luceferii Lotrului documentar. 19,00 Cîntec . de august. Spectacol al pionierilor și șoimilor patriei. 19,30 Telejurnal. Aspecte de la demonstrația oamenilor muncii din. Capitală și din țară cu prilejul celei de a XXXIV-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă. 20,15 Ancheta T.V. : Partidul și poporul. 20,55 „La tre- cutu-ți mare, mare viitor. Spectacol de televiziune dedicat marii sărbători naționale a poporului român — 23 August. 22,10 Telejur-

12,05 File din muzicii româ- 12,20 Demnitatea12,40 i ta.ro-
de muzică și eveni-

23 Au- 
Baladă 
soare- I

17,30 nier.j jul"18,35
I
I

Venera ANGHEL
EMENT

TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


