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Sub semnul dragostei 
fa(ă de patria socialistă, 

al unității indestructibile 
în jurul partidului, 

al secretarului său general, 
tovarășul 

NICOLAE CEÂUȘESCU, 
cel mai iubit si stimat 

fiu al poporului

Oamenii muncii din țara noastră
au sărbătorit ziua de 23 August

Demonstrația
de la Petroșani

Marea demonstrație 
din Capitală

23 AUGUST. Sub sem
nul unității indestructibile 
în jurul partidului, a se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
întregul popor român a 
sărbătorit într-o atmosfe
ră de nețărmurită bucurie, 
de vibrant patriotism și e- 
lan revoluționar, cea de-a 
XXXIV-a aniversare a E- 
liberării. glorioasă zi care 
a descins o eră nouă în is
toria și destinul . națiunii 
noastre. e m

Ca în fiecare, an, de
monstrația sărbătorească a 
oamenilor, muncii din Va
lea Jiului a avut loc la 
Petroșanii Orașul de 
reședință a municipiului 
i-a întâmpinat pe demons
tranți în haine de sărbă
toare.

Ora 9. Iritîmpinați cu vii 
aplauze, în tribuna oficia
lă iau loc tovarășii Teodor 
Haș, prim-secretăr al Co
mitetului județean Hune
doara al P.C.R., Petre Lun- 
gu. secretar al Comitetului 
județean de partid, Cle
ment Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
de partid, membrii birou
lui Comitetului municipal 
de partid, activiști de par
tid și de' stat, conducători 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, muncitori frun
tași în producție, repre
zentanți ai marilor unități 
economice și instituții, 
membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, alți invitați. 
In tribuna oficială au luat 
loc. de anemenea, oaspeți 
din R.P, Chineză. specialiști 
în industria minieră.

Peste tribună, peste mul
țimea aflată în preajma ei 
răsună acordurile înălță
toare ale Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, moment solemn

Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului 
o deschid minerii.

care marchează începutul 
demonstrației.

Artera principală a Pe- 
troșaniului s-a transformat 
într-un impresionant flu
viu uman .In fața tribunei 
se revarsă coloanele multi
colore ale demonstranților 
cu steaguri și flori, cu. por
trete ale celui mai iubit fiu 
al poporului român, Mine- 
rup de onoare al Văii Jiu
lui, tovarășul N i col a e 
Ceaușescu, ale celorlalți 
conducători ai partidului și 
statului.

„Trăiască cea de-a 

sarbatoare

In paginile II—III

DE AUGUST IN VALEA JIULUI

XXXIV-a aniversare a E- 
liberării României de. sub 
dominația fascistă" este lo
zinca purtată de brațe pu
ternice, care deschide de
monstrația.

Prin urale și lozinci, ca
re alegorice și grafice su
gestive prin care raportea
ză succesele, coloanele oa
menilor muncii din Valea 
Jiului au dat glas 
hotărîrii ferme de a 
înfăptui neabătut politica 
partidului de înflorire mul
tilaterală a patriei.

Dragostea profundă de pa
trie și popor, unitatea de 
nezdruncinat a tuturor oa
menilor muncii — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — în ju
rul partidului, al secreta
rului 'său general, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotarî- 
rea lor nestrămutată de a 
parcurge neabătut lumi
noasa cale trasată de 
Partidul Comunist Român 
pentru ridicarea țării noas
tre pe noi trepte ele pro
gres și civilizație, mîndria 
pentru istoricele succese 
dobîndite de' poporul ro
mân au constituit semnul 
sub care, miercuri, 23 
August, s-adesfășurat în 
București și în întreaga ța
ră sărbătorirea celei de-a 
XXXIV-a aniversări a eli
berării României de sub 
dominația fascistă.

Demonstrația oamenilor 
muncii din capitala țării 
S-a desfășurat,.ca și în anii 
precedenți, în Piața Avia
torilor.

Ora 8,00. In tribuna ofi
cială, pavoazată sărbăto
rește, sosește tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România. Minute în șir 
Piața Aviatorilor răsună 
de aclamațiile puternice î 
„Ceaușescu z— P.C.R. 
„Ceaușescu — România !", 
„Ceaușescu și poporul 1".

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
tribuna oficială urcă to
varășa Elena Ceaușescu, 
membrii și membri șu- 
pleanți a» Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C;R,, precum și membri 

ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și mun
citorești din țâra noastră, 
conducători ai organizați
ilor de masă și obștești.

In celelalte tribune se 
află reprezentanți ai insti
tuțiilor centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, 
membri de partid cu sta
giu în ilegalitate, partici
pant la insurecția națio
nală armată antifas
cistă și antupiperialis- 
tă, foști comandanți 
de mari unități pe frontul 
antihitlerist, generali, Eroi 
ai Muncii Socialiste, re
prezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, per
sonalități ale vieții științi
fice și artistice, activiști ai 
organelor . centrale de 
partid și de stat, ziariști.

Tn tribunele oficiale se 
aflau delegații de peste 
hotare venite să ia parte 
la marea demonstrație.

In timpul demonstrației 
tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu s-a întreținut cu 
oaspeții de peste hotare 
prezenți la marea sărbătoa
re a poporului nostru.

Sînt prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră, alți 
membri ai corpului • diplo
matic, reprezentanți ai pre
sei străine,,

Marea demonstrație pri
lejuită. de sărbătoarea noas
tră națională este deschisă 
de acordurile solemne ale 
Imnului de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Salve de artilerie salută 
glorioasa aniversare a in
surecției naționale armate 
antifasciste și antiimperia- 
listc.

Cinstea de a deschide 
marea demonstrație de 
23 August a revenit, după 
tradiție, detașamentelor de 
gărzi patriotice, simbol viu 
a două îndatoriri . funda
mentale ale clasei noastre 
muncitoare — munca avîn- 
tată pusă în slujba progre
sului societății noastre so
cialiste și apărarea cuceri
rilor noastre revoluționare. ' 
Le urmează formațiunile 
de apărare civilă, detașa
mentele de pregătire a ti
neretului pentru apărarea 
patriei și formațiunile de 
Cruce Roșie .

Urmează evoluția celor 
mai tinere vlăstare ale ță
rii. Marea piață este inun
dată de sute de pionieri și 
șoimi ai patriei. Gîndurile 
lor sintetizează recunoștin
ța copiilor țării pentru mi
nunatele condiții de viață, 
învățătură și recreere pe ca
re le au în anii noștri. 
Sînt sentimente a căror 
căldură și sinceritate dau 
garanția că schimbul de 
mîine al țării este pe de
plin conștient de modul în 
care trebuie să răspundă 
grijii manifestate de partid 
— printr-o muncă asiduă 
și plină de rîvnă în vede
rea desăvîrșirii pregătirii 
sale pentru muncă și viață.

Din mulțimea pionierilor 
și șoimilor patriei se des
prind grupuri de fete și 
băieți. In cîteva clipe tri
buna oficială se umple de 
agitația purtătorilor crava
telor roșii cu tricolor. Ei 
oferă cu toată dragostea' 
flori secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășului

• (Continuare în pag. a 4-a)
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In frunte, oamenii 

celui mai tînăr oraș
Cinstea de a deschide 

demonstrați a oamenilor 
aeuncii din Valea Jiului a 
revenit anul acesta celui 
mai tînăr oraș al munici
piului nostru — Uricani. 
Minerii și ceilalți oameni 
■ai muncii din această loca- 
Jitate au venit la marea 
sărbătoare a eliberării pa
triei dornici să raporteze 
că fosta așezare pastorală 
de la poalele Retezatului, 
devenită. în anii socialis
mului urbe minerească, a 
făcut progrese impresio
nante. ; .-.

Distingem în primele 
rînduri ale coloanei mine
rii tânărului și harnicului 
colectiv al I.M. Uricani. 
La acest august sărbăto
resc colectivul minei ra
portează o depășire a sar
cinilor de plan pe acest 
an cu peste 17 000 tone de 
cărbune și siguranța înde
plinirii angajamentului su
plimentar de 10 000 tone 
pinii la sfârșitul anului. Cu 
justificată mîndrie pășesc 
Sn coloană șefii de brigacfe 
Traian Pop, ai cărui ortaci 
raportează, un plus de 2000 
tone, Simion Budescu, 
Gheorghe Scorpie, Ștefan 
Baciu, I.aurențiu Kelemen, 
cei care cu o zi în urmă 
înscriau cel mai recent 
succes în cinstea mărețu
lui eveniment de la 23 
August — depășirea sarci
nilor zilnice de plan cu 
267 tone. Graficele purtate 
de oamenii muncii demons
trează puternica ascensiu
ne a minei și a orașului în

Un sugestiv car alegoric înfățișmd munca rodnică 
din adîncurile minei Petrila.

Foto : G. OLTEANU

:..In fruntea coloanelor de 
demonstranți pășesc în pas 
cadențat formațiunile com
pacte ale gărzilor patriotic 
ce. Sînt bărbați și femei, 
pneri și vîrștnici în uni
forme kaki, c.u arma în 
mină, a Căror prezență in 
marea., coloană a demons
tranților simbolizează eșa
loanele de muncitori care 
cu 34 de ani în urmă s-au 
ridicat la luptă pentru a- 
lyngare a cotropitorilor 
fasciști.
js —• Defilarea noastră prin 
fața tribunei trezește de 

acești ani rodnici de după 
eliberare, la care și-a adus 
contribuția și-veteranul de 
război Ferdinand Pieloiu, 
din mijlocul colectivului 
de mineri în care a mun
cit. Mândru de ceea ce a 
însemnat actul de la 23 
August. 194.4 pentru țara 
noastră, de care,a luat cu
noștință hi tranșee, tova
rășul Pieloiu ne spunea : 
„Acum 34 de ani mă aflam 
în Transilvania, cu arma 
în mînă, pe care n-am mai 
lăsat-o pînă dincolo de Ta
tra. Astăzi la marea sărbă
toare, port un drapel tri
color și vreau să .știe toa
tă lumea că oamenii Uri- 
caniului sînt profund devo
tați patriei și partidului în 
fruntea cărora avem un 
conducător înțelept, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care se bucură de stimă și 
admirație în întreaga lu
me". Bucuria vieții noi de 
azi este împărtășită și de 
mai tinerii mineri Ion și 
Constantin Popovici, Gheor
ghe Macovieiuc, oameni ca
re au crescut odată cu o- 
rașul lor. .

împreună cu minerii, ce
lelalte colective de oameni 
ai muncii,de la U.M.T.C.F., 
Stația de tratare a apei po
tabile, forestierii, cei din 
comerț, învățămînt, toți cei 
ce trăiesc și mpncesc in U- 
ricani aduc ca prinos suc
cesele în muncă, faptele și 
gîndurile lor de înaltă pre
țuire a politicii partidului, 
a acestor ani de bunăstare 
și fericire. (Constantin Io- 
vănescu) 

Scut al cuceririlor revoluționare
fiecare dată emoții firești, 
ne. spune luptătorul. Nico
lae TAI AX. miner șef de 
brigadă la mina Petrila. 
Pe mine mă încearcă și 
sentimente de profundă 
mîndrie. Brigada ce o 
conduc întîmpină sărbă
toarea eliberării cu peste 
300 tone cărbune extrase 
peste planul lunii august. 
De asemenea, mă mîridresc 
și cu faptul că la recepta 
inspecție a statului major 
central al gărzilor patrio
tice, detașamentul nostru 
a obținut calificativul foar

Din mii de piepturi, intr-un singur glas, cei prezenți Ia grandioasa manifestare își exprimă dragostea 
fierbinte pentru partid, pentru conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Foto: Ion LICIU

Prezentul - certitudinea tiitwului 
de aur al Vulcanului

Vulcanul s-a prezen
tat la demonstrația 
oamenilor muncii prilejui
tă de ziua eliberării patriei 
eu rezultate prestigioase. 
Mi nerii în treprinderilor
Paroșeni și Vulcan, din 
rîndurile cărora s-au deta
șat Ilie Filiehe, Francisc 
Fazakaș, Dumitru Săbău, 
Marin Baltac, Szabo Balaș, 
ca să nu amintim decît 
cîțiva dintre cei pre
zenți în marea coloană a 
demonstranților, au trimis 
economiei naționale în a- 
ceste luni ale anului peste 
1236 mii tone de. cărbune 
pentru cocs; semicocs și 
cărbune energetic, totali- 
zînd la nivelul orașului un 
plus de peste 8700 de tone. 
Sarcinile la pregătiri au 
fost realizate în proporție 
de 105,5 la sută, iar planul 
la lucrările de investiții a 
fost depășit cu 28 de pro
cente, asigurînd rodul bo
gat al abatajelor de inîine.

Cărbunele, bogăția adân
curilor este înnobilat 
de preparatorii secției de 
preparare a cărbunelui din 
Coroești ; între preparatori, 
în coloană îi recunoaștem 
pe maistrul Petru Rus. pe 
inginerul Francisc Appel, 
pe preparatoare:! Anișoara 
Băltărețu și maistrul Ste- 
lian Corobea, care numai 
în luna august, la zi, la re
cuperarea în cocs și semi
cocs au înregistrat o de
pășire de 1.6 puncte, iar 
la ,,globală"i un plus de 
0,8 puncte. De aici, urinîri- 
du-și un drum firesc,. căr
bunele energetic ajunge la 
Uzina/ electrică . dm Paro- 
șerii care a obținut în” â- 
ceeași' perioadă de timp o 
realizare a producției pla
nificate ia energia electri
că în proporție de 101 la 
sută. Harnicii energeticieni 
au obținut în același, timp 

te bine. Cu aceleași brațe 
ide muncitor ne făurim bu
năstarea, fericirea copiilor 
noștri, cu aceleași . brațe 
sîntem gata oricînd să ne 
apărăm cuceririle poporu
lui nostru, cauza socialis
mului și a comunismului 
pe pământul României.

Cu sentimente de emoție 
și mândrieau defilat și 
minerii Constantin Epure 
și Nicolae , Dobrc, lăcătușul 
de mină Ladislau Lupu, 
precum și șefii de brigadă 
Vasile Boboc, Nicolae Bel- 
gun de la șefii
de brigadă Gheorghe Scur- 

o economie de 12 250 Gcal 
la energia termică și o e- 
eonomie de gaz metan de 
190 mii inc.

Umăr la umăr cu minerii 
și preparatorii muncesc ne
obosiți pentru a le pune ia 
dispoziție ortacilor din a- 
dîncuri utilaje tot mai per
fecționate și de tot mai bu
nă, calitate, constructorii de 
utilaj minier din Vulcan. 
Numai la susținerea meta
lică individuală muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de 
la S.S.H. Vulcțui. din ca
drul I.H.l.U.M.!’. între care 
loan Ghiță, Carol Simonis. 
Ion Gal. Mi!.ai Giidasz și 
alții âu livrat întreprinde
rilor miniere din Vale și 
din țară, peste sarcinile 
planificate, 4152 de stâlpi 
hidraulici.

Demne de laudă sînt și. 
rezultatele obținute de co
lectivele de muncă ale ce- 
iorlaltor întreprinderi și 
instituții din Vulcan —• lu
crătorii întreprinderii co
merciale mixte au obținut 
o depășire a sarcinilor de 
plan de 9 la sută, meseria
șii atelierelor cooperativei 
meșteșugărești de 20 la su
tă, iar muncitorii secției 
E.G.C.L. de 2,9 la șută.

Puternic detașament al 
clasei noastre muncitoare, 
fii devotați ai țării, oamenii 
Vulcanului — romani, ma
ghiari, germani —, înfrățiți 
în idealuri, pășeau cu jus
tificată mîndrie prin fața 
tribunei purtând -portretul 
conducătorului iubit al 
partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, lozinci și grafi
ce sugestive, dând glas din 
miile de piepturi voinței și 
hotărârii de a munci fără ■ 
preget pentru propășirea 
țării, lor — România socia
listă (G. Dorin și G. Cons
tantin) 

tu și Tiberiu Rais, de la 
I.U.M.P., filatoarele, pre-, 
părătoarele. și celelalte 
muncitoare din detașamen
tul de femei din Lupeni.

In cadență trec forma
țiunile de apărare civilă, 
detașamentele de pregăti
re, a tinerilor pentru apă
rarea patriei formațiunile 
de Cruce Roșie — toți a- 
cești bărbați și femei care 
atât la locul lor de muncă 
cît și în pregătirea pentru 
apărarea patriei își fac da
toria cu înaltă conștiincio
zitate muncitorească .

Brațe muncitorești poartă cu dragoste și mîndrie 
însemnele par<idului și ale țării.

ale dezvoltării urbanistice,

pe
Orașul Li 

prezentat 1 
de un nesfi 
man. O im 
Ioană munci 
durii e care 
cut fruntaș! 
mereu înflc 
preparatori, 
tructori, mf 
tehnicieni, 
muncii clin 
de . tivitat 
acest înălțat 
bătoresc au 
expresie ser 
dragoste și 
ță de patrie 
cunoștinței 
pentru mun 
viața lumin 
anii prezent 
cialist.

Apelăm la 
din raportul 
orașului. De 
ne extrase .1 
1975 eu susi 
se va ajungi 
1669 mii tor 
mii tone, c 
să în 1975 j 
canică, se s 
1980 la pest 
parcursul ac 
producția m 
va crește ci 
fiind obținu" 
prin niijldăi

Niciodată 
peniului nu 
tare tehnică 
tă : peste 1,

orașul pe n
ale bui

Coloana oamenilor mun
cii din orașul Petrila și-a 

■ făcut apariția în fața tri
bunei oficiale din Petro
șani ca un adevărat torent 
viu, multicolor. In primele 
rânduri, minerii purtau cu 
mîndrie portretul celui mai 
iubit țiu al poporului nos
tru, Minerul de onoare al 
Văii Jiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul. generat a! partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România. Grupul 
de stegari, purtători ai dra
pelelor roșii și tricolore 
este urmat de mari panouri 
pe care sînt înscrise suc
cesele de prestigiu obținu
te de cele mai bune brigăzi 
de mineri de la I.M. Pe
trila și I.M. Eonea în în
trecerea socialistă pentru 
măi mult cărbune. Printre 
ei puteau fi zăriți mineri 
din brigăzile fruntașe în 
întrecerea socialistă, cum 
sânt cei din brigăzile con
duse de Viorel Corcjiiș, 
Marin Ciubăr, Vasile A- 
varvarei, Cornel Țir, Fran

Prin fața tribunei defilează minerii din Petrila care raportează c 
semnate succese la producția de cărbune.

rezultatele 
din 

lui Eu- 
lansat 

munci- 
înaltei

cisc Covaci și alții. La loc 
. de cinste stau
obținute de minerii 
veslita brigadă a 
gen Voice, care a 
valoroasa inițiativă 
toreaseă „Brigada 
productivități", inițiativă 
urinată eu rezultate bune 
de brigăzi din întregul ba
zin carbonifer al Vuit Jiu
lui. Aplicând inițiativa, mi
nerii din brigada lui Voi- 
cu raportează cu mîndrie 
depășirea planului de la 
începutul anului cu peste 
14 00» tone dc cărbune, pe 
baza unei înalte producti
vități a muncii.

Cu succese de. prestigiu 
se prezintă la demonstra
ție .și minerii de la Lonea, 
Numeroase brigăzi, dintre 

care amintim pe cele condu
se de Viorel Negru. Anton 
Florea, Dumitru Costinaș, 
Ioan Simion raportează cu 
mîndrie nu numai îndepli
nirea, ci și depășirea an
gajamentului in cinstea zi
lei de 23 August. Prepara
torii, constructorii lotului

I.C.M.M. și 
lui de const 
culturale al 
darii, orașul 
din comerț 
publică, rap 
ții succese ■’ 
pe noi cote 
conomico-so< 
rea urbanist 
Petrila.

Mîndri de 
ținute nășii 
sus, exprimi 
și atașament 
față de poli 
a partidului, 
te întregul n 
calea luininc 
inului, spre 
le civilizație, 
minerii, preș 
tructorii, toți 
cii din oraș 
frunte cu con 
nifeștat hotă 
strămutată d 
neabătut pr< 
dului, progra 
român în cai 
priul progra 
stare și ferici



Steagul roșu

usr In valea jiului
jare comunistă, 
esponsabilă
tot mal 

*a fost re- 
nonstrație 
luvoi u- 
inantă co
sea, în rîn- 
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In viața economică 
orașului, brigăzile: conduse 
de Teodor Boncalo, Cons
tantin Lupulescu, loan Să- 
lăgean, Mihai Vârzaru, Ene 
Stere, Nicolae Rusii, loan 
Gîrea, Nicolae Bălan, de la 
mina Lupeni, Constantin 
Oprea, Nicolae Tomolea, 
Constantin Onofrei, Petru 
Pascu, de la mina Bărbă
teni și multe alte formații 
sînt binecunoscute, ele 
vînd un Cuvînt 
în obținerea de 
mereu mai mari. La fel se 
vorbește despre sectoarele 
de investiții ale celor două 
întreprinderi miniere, des
pre preparatori— care au 
depășit producția globală 
cu 8,8 puncte și recupera
rea în cărbune cu 0,1 punc
te — despre filatori — la 
I.F.A. Vîscoza, producția 
netă a fost depășită pe 7 
luni cu 5,4 la sută — și 
celelalte unități economice.

Impresionanta coloană 
a Lupeniului, formată din 
aproape 3000 de oameni ăi. 
muncii a adus în fața tri
bunei oficiale angajarea 
comunistă, muncitorească a 
acestui oraș de a îmbogăți 
tot mai mult tradițiile sale 
de muncă, de a ridica rea
lizările economice și so
ciale la noi cote, cantitative 
și calitative. (I. Mustață)

3-
liotărîtor 
real izări

Bogat raport muncitoresc, 
al vieții noastre dinamice, înfloritoare

Legitima cinste de a păși 
în fruntea coloanei oame
nilor muncii din Petroșani, 
a revenit harnicilor 
constructori de mașini 
și utilaje miniere de. la 
l.U.M. Petroșani. In frun
tea Voloanei, doi tineri 
muncitori de la turnătorie. 
Petru Diaconii și Filică 
Gurzu, poartă steagul de 
întreprindere fruntașă pe 
ramura construcții de ma
șini. Graficul purtat de ti
nerii tratameniiști termici 
Mihai Grigoraș și Ioan 
Voica,. exprimă depășirea 
indicatorului producției ne
te eu 13.2 la sută, a pro
ducției marfă eu 14,1 la su
tă, a productivității muncii 
cu 7,1 la sută, precum și 
obținerea de beneficii su
plimentare. în valoare' de 
8,1 milioane lei pe cele 7 
luni trecute din acest an.

Se află în coloană 
muncitori fruntași ca A- 
vrain Hoca, Ion Fănic, 
Zoltân Tefeleș. Dumitru 
Lup.:, Adalbert Svoboda, 
Rusalim Bota și alți mulți 
vrednici muncitori din sec
țiile moderne ale uzinei, 
iar alături de ei maiștrii 
Viorel Angliei, Petru Voi- 
na, Titus .PeștenarUy ingi
nerii Nicușor - Vulpe, Nico
lae Lobonț și mulți alții. 
Ilaportînd succese de pres
tigiu, colectivul constructo
rilor de mașini ..și-a expri
mat totodată hotărîrea de 
a-și aduce o tot mai mare 
contribuție la mecanizarea 
minelor Văii Jiului.

Coloana con s tru e Io ri lor 
de utilaj este urmată de 
cea a constructorilor de la 
I.C.M.M. Unitate fruntașă 
pe țară în ramura cons- 
triicții-mpntaj. acest colec- 
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lîndrie în-

Evoluează formațiile artistice de amatori.

tălațiile noi de la suprafa
ța minelor Lonea, Dîlja, 
I.ivezeni. Vulcan, Paroșeni, 
Bărbă teni , Uri câni , ale pre
paratorilor de la Corcești 
și Lupeni, puțuri noi de 
extracție la Aninoasa și 
Petrila ,iar acum înalță 
noua preparație de Ia Li- 
vezeni și sporesc capaci
tatea celor de la Corcești 
și Petrila a prezentat la 
marea sărbătoare
muncii din acest an : 
crări cu o valoare 
milioane 
te planul 
milioane 
rîndurile 
numeros 
prinderi 
tonistul Vasile Boboc, dul
gherii Ion Dobre și Aurel 
Vasile, lăcătușul Ioan Po
pa. electricianul Nicolae 
Vizi.ru, tehnicieni, maiștri 
și ingineri.

In rîndurile minerilor de 
la Livezeni se aflau pre
zenți brigadierii Cos- 
tea Aftonie, Vasile Dă- 
nălache, Petru Molucca, 
Constantin Nica, Mihai Ti
ra, Vasile Maxim și alții, 
iar în cele ale colectivului 
I.M. Dîlja minerii sectoru
lui III, sector care a : în
tâmpinat ziua de 23 August 
cm o cantitate de peste 
3000 torțe de cărbune ex
trasă suplimentar pianului. 
Merite deosebite în obține
rea acestui succes au mi
nerii șefi de brigadă 
Ghebrglie Ghicioiu, Vasile 
Ghiorțu, Ștefan Mihai pre
cum și maiștrii minieri N. 
Trifan, S. Negru, I. Dăneț, 
unii dintre ei prezenți la 
marea sărbătoare. '

Coloana demonstranților 
din comuna Aninoasa, a- 
vînd în frunte minerii, ra
portează creșterea, rapidă 
a gradulyi de mecanizare 
a minei. Au fost extrase 
peste prevederi 7 400 tone 
de cărbune cu susținere 
mecanizată, un plus de 
700 m3 la lucrări de pregă
tiți cu încărcare mecaniza
tă. Alături de șeful de bri-

gadă Gheorghe Patrolea 
ce conduce un abataj fron
tal dotat cu complex meca
nizat, se află în coloană 
maistrul electromecanic 
Nicolae Natu, lăcătușul A- 
lexandru Kovacs. împreu
nă cil minerii au venit la 
demonstrație Elena Ga- 
vrilescu, Maria Dumitraș 
și alți gospodari destoinici 
ai comunei Aninoasa. Cu 
rezultate bune s-au prezen
tat și sătenii din -comuna 
Bănița.

Participanții la demons
trația oamenilor muncii din 
Valea Jiului- au salutat cu 
bucurie și satisfacție pre- 

zilei 
mai 

muncă 
cel al Fa-

zența la sărbătorirea 
de 23 August a celui 
tînăr colectiv de 
din Petroșani,

’ fericii -de confecții și trico
taje. In fruntea lui a tre
cut prin fața tribunei un 
car alegoric care înfățișa 
primele produse realizate 
în cursul probelor tehno
logice premergătoare pu
nerii în funcțiune a noului 
obiectiv. Ilustrare a modu
lui în care se înfăptuiesc 
indicațiile secretarului ge
neral al partidului, .privind 
crearea de noi locuri de 
muncă pentru soțiile și fi
icele minerilor, colectivul 
acestei noi unități cuprinde 
oameni harnici din rîn
durile cărora am notat nu
mele lucrătoarelor Stela 
Seutaru, Maria Moga, Doi
na Muresan,. Edit Arjoca si 
alții.

Noi și semnificative suc
cese au raportat și colecti
vele U.F.E.T.. complexului 
C.F.R., S.D.E.E., ale cerce
tătorilor si proiectantilor 
de la I.C.P.M.C. și C.C.S.M., 
colectivul specialiștilor din 
C.M.V.J., cel al medicilor 
de la spitalul municipal, 
al cooperativei Unirea și 
cele, ale lucrătorilor comer
ciali ai I.C.SM.I., I.C.SIA. 
și A.P. și ale celorlaltor u- 
nități prestatoare de 

servicii pentru populația din 
Petroșani. (T. Țâțârcă, D. 
Crișan)

In fața a peste trei mii de spectatori, taraful Ca
sei de cultură din Petroșani a prezentat la „Brădet" 
un frumos și bogat program artistic.

Atmosferă de voie bună 
la locurile de agrement

• BRADET — Petroșani. O atmosferă de sărbă
toare, un mare număr de oameni ai muncii, veselie, 
aprovizionare bună. Am întâlnit aici brigada de tineret 
de la I.M. Dîlja condusă de Ion Ciontii. De asemenea, 
am notat pe Constantin Odrohean, Ion Căproiu, Nicolae 
Stoica, Viorel Ciontu, inginerul Ion Gheorghe, șeful 
sectorului III al I.M. Petrila cu șefii de brigadă Sil
vestru Olteanu, Gavril Jurcan,- Constantin Ceriu și 
maistrul Nicolae Focșeneanu, care petreceau împreună 
cu familiile.

• PEȘTERA BOLII. Tinerețe, muzică, dans, cu 
formația „Intim". Aprovizionare bună. Am recunoscut 
pe minerul Ion Căpățînă de la sectorul 11 al I.M. Dîl
ja care petrecea la „ iarbă verde" cu familia, pe mun
citorul Ion Tănase de Ia l.U.M.P., pe minerul pelrilean 
Ion Tîpărțan. Seara la Casa de cultură Petroșani, ace
eași formație artistică a concurat la reușita unui fru
mos carnaval al tineretului (M. Bujor).

înfrățiți în. muncă și sport
Fanfarele unite cîntă un 

marș zglobiu. Prin fața țri" 
bunei trec acum sportivii 
reprezentînd cluburile și 
asociațiile sportive din în
treaga Vale a Jiului.’ Din
tre ei se remarcă compo- 
nenții secției de lupte de 
la Jiul Petrila în frunte cu 
Ioan Corbei, antrenorul 
lor. Ii vedem pe Ro
meo Șâpînțan, campion na
țional la copii în vîrstă de 
10 ani, Nicușor Marmuliea, 
vicecampion național la co-

Învătămîntul, cultura si arta9 * - 9

bunuri ale întregului popor

pii, un grup de mici gim
naste pline de grație, schi
ori, handbaliști, atleți și al
ți sportivi.

Mîndri de rezultatele lor 
trec prin fața tribunei En- 
ciu Stoica, Mircea Ortele- 
can și

. Clubul
Știința Petroșani, ocupanta 
locului
diviziei A. La ma- 

. rea demonstrație închinată
zilei de 23 August sînt pre
zenți navomodeliștii Leon- 
tin Ciortan, Friederich Csa- 
szar și alți componenți ai 
secției de navomodelism 
de la Clubul sportiv Jiul 
Petroșani.

alți rugbiști de la 
sportiv universitar

IV în campionatul
A. ha

• PARU L DB. PETRU GROZA din orașul Petri
la a fost miercuri gazda unei ample manifestări cultu- 
ral-artistice prilejuite de marea sărbătoare națională a 
eliberării României de sub dominația fascistă. Au lost 
prezenți mii de oameni ai muncii împreună cu fami
liile lor. Printre ei puteau fi văzuți mineri din brigăzi 
fruntașe în întrecerea socialistă cum sînt cele conduse 
de Florea Mionici, Eugen Voicu, Francisc Covac 
sile Avarvarei. Intr-o atmosferă sărbătorească, d 
bună întreținuta de programul artistic dat de 
țiile clubului din localitate, pînă la ore de seară, 
ci au petrecut momente de plăcută destindere, (iiugen 
Strikberger)

• PARCUL CLUBULUI I.M. LONEA a cunoscut 
de asemenea, o animație deosebită, specifică marilor 
sărbători ale poporului nostru. Pe bănci la umbra 
mestecenilor, pe iarba verde, în jurul estradei, erau 
prezenți la petrecerea în aer liber, prilejuită de săr
bătoarea eliberării, sute de mineri, lăcătuși, electricieni 
de la mina Lonea împreună cu familiile, pensionari,, 
țărani din Tăia și Jieț, mulți tineri. Atmosfera sărbăto
rească, de voie bună, a fost întreținută în toată după- 
amiaza zilei de '23 August de fanfara clubului și cele
lalte formații de amatori, care au prezentat bogate 
programe cultural-artîstice. Printre oamenii muncii 
care au petrecut aici cîteva ore de plăcută si recreativă 
destindere î-am întîlnit pe minerii șefi de 'brigadă Ion i 
Clamba, Viorel Negru, Constantin Solomon, pe minerii ’ 
A ‘sima Popescu, Constantin Dohotaru, lăcătușii 
Gheorgne Vilan, Petru Coțofană, Ion Tîrța, electricie
nii Nicolae Popescu, Constantin Drăgan, Dumitru 
Ciobanii. (Gh. Arșoi)

4,'Va-ț
■ voie 

f șrrna-

muncii

Un sentiment înălțător 
se degajă la trecerea prin 
fața tribunei a celor care 
cu dragoste și răbdare ci
zelează caractere, așează în 
mina copiilor țării conde
iul, spre a desprinde taine
le universului. Educatori, 
înyățători și profesori, ală
turi de elevi, pionieri și 
șoimi ai patriei, copiii fe
riciți ai acestor ani feri
ciți, constituiți într-o ne- 
sfîrșită coloană au adus o- 
franda gîndurilor curate și 
sincere pentru patrie, 
partid și conducătorul său 
încercat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Carele alegori
ce ale Grupului școlai' mi
nier și Casei pionierilor și 
șoimilor patriei, pe care se

putea citi „Mulțumim din 
inimă partidului", au înso
țit demonstrația pionieri
lor din Petroșani și Petrila, 
a elevilor din școlile ge
nerale și liceele din Petro
șani, a dascălilor purtînd 
în gînd și faptă promova
rea unui învățămînt mo
dern.

Apariția artiștilor ama
tori a ștîrnit o puternică 
admirație tuturor. ' Peste 
400 din cei 2000 care acti
vează la casele de cultu
ră din Uricani și Petro
șani, ■-cluburile sindicatelor 
Eonea, Petrila, Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni, în corurile 
I.M. Petrila și I.U.M.P., la 
căminele culturale Bănița,

Cimpa și Cimpu lui Neag, 
participanți la festivalul 
muncii și creației „Cînta- 
rea României", ediția a 
11-a, au format un tablou 
viu al vieții cultural-artis- 
tice din ce în ce mai boga
te din Valea Jiului. Mine
rii Mircea Boca, Gheorghe 
Liteanu, Constantin Oblea, 
preparatorii Alexandru 
Surd, Dumitru Pîșy, lăcă
tușul Marin Petrache sînt 
numai cîțiva dintre acești 
oameni cu talent creator 
și interpretativ. In fața 
tribunei ei au Încins un 
frumos joc popular pli
nind încă odată în eviden
ță frumusețea costumelor 
și bogăția folclorului nos
tru. (B. Mircescu) Trec prin fața tribunei cele mai tinere vlăstare, pionierii.

Vizi.ru
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Marea demonstrație
din Capitală

• 'U'mor e din pag. I)

Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, 
oaspeților de peste hotare, 
celorlalți invitați.

In Piața Aviatorilor își 
fac apariția, primele coloa
ne de oameni ai muncii din 
Capitală.

Ca un profund omagiu, 
numeroși' demonstranți au 
venit la marea sărbătoare 
purtând portrete ale tovară
șului Nicolae, Ceaușescu, 
ale membrilor Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. In coloană sînt, de 
■asemenea, purtate portrete 
ale clasicilor marxism-leni- 
nismului. Demonstranții 
raportează cu .mîndrie im
portantele succese obținute 
în dezvoltarea și înnoirea 
producției; în sporirea pa
rametrilor ei calitativi și 
de competitivitate, în. creș
terea eficienței : economice 
a întregii activități 
productive, în condițiile 
stimulative create prin mă
surile adoptate în vederea 
perfecționării mecanismu- 
lu i econoniico-financiar, 
prin promovarea autocon- 
ducerii și autogestiunii. 
Graficele și panourile pe 
care oamenii muncii bucu- 
reștcrii le poartă prin fața 
tribunelor oglindesc suges
tiv modul în care s-au stră
duit și în acest an să fie la 
înălți mea mobilizatoarelor 
sarcini cuprinse în planul 
cincinal în Programul su
plimentar de dezvoltare e- 
eonomico-socială a pârtiei, 
a atribuțiilor sporite ce re
vin organismelor de condu
cere colectivă, expresie a 
adîncirii democrației mun
citorești. Dintre cifrele sin
tetice ce exprimă hărnicia, 
rețin atenția realizarea de 
către unitățile bucureștene 
a unei producții industriale 
suplimentare de peste 1,3 
miliarde lei de la începu

tul anului. Ele șe regăsesc 
în marile cantități de oțe
luri aliate, laminate, apara- 
taje ■ electric și electronic, 
optic și de mecanică fină, 
produse ale industriei ' u- 
șoare și alimentare reali
zate peste nivelele planifi- 
cate, după cum se poate ci
ti pe panourile purtate de 
demonstranți care arată, 
între altele, că numeroase 
mari întreprinderi bucu- 
reștene au depășit simțitor 
prevederile s .. indicatorilor 
producției nete. Preocupă
rile pentru înfăptuirea pre
vederilor cincinalului revo
luției tchnico-științifice, cu 
exigențele sale sporite, 
sînt ilustrate semnificativ 
și prin datele’ privind in
troducerea și extinderea 
progresului tehnic în uni
tățile industriale ale Ca
pitalei, potrivit cărora pon
derea produselor noi și re- 
proiectate este de 34,1 la 
sută față de 31,3 la sută 
cît era prevăzut.

Freamătul ultimelor și
ruri de oameni ai muncii 
sd estompează treptat. La 
intrarea în Piața Aviatori
lor se zărește blocul com
pact ce deschide parada 
sportivilor.' Tinerii sportivi 
trec prin fața tribunelor 
într-o aliniere perfectă, cu 
mișcări sincronizate și pli
ne de vigoare. Defilarea 
lor, care degajă optimism 
și robustețe, se desfășoară 
sub semnul ..D.aciadei", am
plă mișcare sportivă de 
masă organizată din iniția
tiva secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. - Acum, 
în acest ‘ moment de sărbă
toare și de prestigios bi
lanț se evidențiază cu cla
ritate valoarea deosebită a 
ideii dezvoltării activității 
sportive de masă prin in
termediul acestei competiții 
cuprinzătoare, de. anver
gură națională. Rezultatele 
de . vîrf ale acestei mișcări 
dintre care se disting re
corduri naționale, perfor

manțe de nivel european și 
mondial sînt dublate de un 
alt succes, la fel de remar
cabil — atragerea în siste
mul cBnipelițional al „Da- 
eiadei", ațît/în fazele de 
masă cît și în ceie supe
rioare —- a unui număr în
semnat de oameni ai mun
cii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu .ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de ștat, toți cei prezenți în 
tribune, răsplătesc cu a- 
plauze evoluția plină de 
farmec și prospețime a 
sportivilor din cluburile și 
asociațiile sportive ale Ca
pitalei:1! .-?? 1

Grandioasa manifestare 
se încheie odată cu defila
rea oamenilor de ordine și 
a fanfarei, într-o atmosferă 
entuziastă, de vibrant pa
triotism.

O mare de glasuri into
nează ..imnul „E scris pe 
tricolor unire11, care înmă
nunchează dragostea nețăr
murită față de pămîntul 
strămoșesc, aspirațiile de 
veacuri ale poporului nos
tru pentru libertate și uni
tate națională, pentru care 
au luptat și s-au. jertfit 
mulți fii ai României .

Este momentul în care 
la unison cu cei
prezenți în Piața A- 
viatorilor, toți cetățenii pa
triei ■— români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități — își reafirmă ca 
un legămînt făcut ■ acum. 
la intrarea în cel de al 
35-lea an al libertății noas
tre, unitatea de neclintit 
în jurul partidului, a. Secre
tarului său general, voința 
lor nestrămutată de a și 
consacra întreaga energie 
înfăptuirii exemplare a o- 
obiectivelor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Na
ționale, pentru edificarea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
rea țării spre comunism.
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■ 23 August, atmosferă 
solemnă,; sărbătorească. 
Oamenii muncii din mu- 

■ Ilicipi ul Petroșan i 
venit să: cinstească mă
rețul eveniment. Rezul
tatele remarcabile obți
nute, rodnicul bilanț 

. prezentat în ..fața oame
nilor, a partidului și 
țării își are trăinicia în 
munca dîrză a harnici
lor Iii ai pămîntului 
celor două Jiuri. Ală
turi de cei care treceau 
prin fața tribunei ra— 
portînd ; succesele în 
inurmă, se afla gîndul 
curat al celor care, la 
datorie fiind în această 
zi de sărbătoare pre
găteau temeinic succe
sele viitoare. Astfel, la' 
I.M. Uricani s-a făcut 
revizia magistralei de 
aer comprimat, lucrare 
la care âu participat Ton 
Gliga, Ion Cosma, iar 
Mihai Foroi, Cernat Rii- 
sti împreuna cu ortacii 
au înlocuit cablul de 
la puțul cu schip. La 
I.M. Lupeni formația 
condusă de maistrul 

mecanic Valentin Tofa- 
nă a făcut revizia com
binei de la abatajul 2Ș. 
Modificarea instalației 
electrice de la transfor
matoarele din stratul 4 
a executat-o Petre Fur- 
dui cu echipa sa. Re
vizia tablourilor elec-

trice de 6 kV și respec
tiv de 0,4 kV de la pu
țul Ștefan a fost 'reali
zată de maistrul Re- 

1 mus Cherdeș, electricie
nii Nicula Avram și
Iosif Filipp. Schimbarea .. 
cablului din partea stîn- 

jgâ de la mașina de ex
tracție a puțului 12 și

Oameni 
la datorie

repararea reductotului 
a realizat-o maistrul Ti- 
beriu Pop cu oamenii 
săi. O parte din minerii 
și lăcătușii Paroșeniului 
au sărbătorit ziua eli
berării făcînd revizii 
și reparații Ia.puțul au
xiliar, la puțul cu 
schip și stația de «îm
presoare; S-au remarcat 
în mod deosebit Martin 
Domokoș cu ortacii din 
echipă, lăcătușii Cons
tantin Cimpăioșu, Ludo
vic Kiss, electricianul 

Dumitru Stanca și echi
pa lui Cornel Ciulea. 
Banda de pe magistra
la de la I.M. Livezeni a 
fost revizuită 1:și repa
rată, sub îndrumarea 
atbntă. a inginerului

LUFENI — Cultural
Rătăcire;

URIC ANI: Republica 
din Uzice.

I 
I 
I 
I
I

FILME
PETROȘANI

iembrie : Septembrie ; ■ 
Republica :. Evadați din ‘ 
Viitor ; Unirea : Pentru 
patrie, seriile I II ;

PETRILA : Transarae- i 
nea Express;

LONEA : Trei frați în
vacanță; V: ■ ' ■

ANINOASA : Frumoși 
și nebuni ;

VULCAN : Din zori în 
zori ;

TV
9,00 Teleșcoală. 10,00 

Antena vă aparține (re
luare). Spectacol prezen
tat de, județul Constan
ța. 11,05 Corespondenți i 
județeni transmit... I i ,20 
Telex. 16,00 Telex. 16,05 
Teleșcoală.. 16,35 Mati
neu de vacanță : In mă
rile sudului — episodul 
12. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 19,00

t
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Gheorghe Popa, Teodor 4
Buță si Adalbert Vuie-zj'*.-
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Ștefan Czcller. lucrare 
la care s-au remarcat

Inimoșii!rik.
Ioan Boluridut 

. I.M. Petrila m
sa,: în această zi de săr
bătoare, a revizuit com
plexul mecanizat. din 
abatajul frontal al lm 
Eugen Voîcli. Atelierul 
el eețric din .riad tul mi
nei a montat o linie de 
înaltă tensiune»pe Un 
traseu de peste 1500 m. 
Montajul compresorului 
de 100 mc și revizia ge
nerală ă turbpcompre- 
soru.lui s-a realizat, sub 
îndrumarea maistrului 
Nicolae Sechei. S-a evi
dențiat în mod deosebit 
loan Șulea, țNicolae Mic 
și Ionel Crăciun. De a- 
semenea, lucrări de în
treținere și reparații au 
mai avut loc la minele 
Vulcan, Aninoasa, Lo- 
nea, Bărbăteni și Dilja. 
In rînclurile oamenilor 
la datorie, prezenți la 
locurile de muncă se a- 
flau și preparatori, e- 
nergeticieni, feroviari, 
lucrători coinerciali,. lu
crătorii poștei și tele
foanelor. medicii 
multe alte categorii 
oameni ai muncii ; 
Valea Jiului .

lăcătuș
de la 
echipa

șl 
de 

din

Constantin GRAURE

Tragerea loto. 19,05 Fes
tivalul „Cîntarea Româ
niei". Participare de ma
să la creația tehnico- 
știirițifică. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 „Ciclul confruntări 
ideologice în lumea coii- 
temporană“. 20,10. Film 
artistic : Buzduganul1 cu 
trei pereți (II). 21,40 Pu
blicitate. 21,45 Concert 
de seară. 22,15 Telejur
nal. ■■ ■
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DUMINICA, 27 AUGUST

8,00 Gimnastica la domi
ciliu.

8, .5 Tot înainte ! Con
cursul pionieresc 
„Creștem odată cu ța
ra". Participă două e- 
chipaje din județul 
Sibiu. -

9.10 Șoimii patriei,
9,20 Film serial pentru 

copii. Cărțile junglei. 
Ecranizare după Rud
yard Kipling. Pro
ducție a studiourilor 
engleze. Episodul 1.

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră.

10,00 Viața satului.
11 15 Bucuriile muzicii,
12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Ora veselă: Album 

duminiciil. Miniaturi, 
miniaturi... .

14,00 Woody, cipcănitoarea 
.buclucașă — desene 
animatei Fantezie li-

' rică. Versuri. Antolb- 
logie umoristică TV.

17,00 Film serial : Linia
maritimă Onedin. E- 
pisodul 53 .

17.50 Fotbal. Clubul sportiv 
Tîrgoviște — Politeh
nica Timișoara (divi
zia A) — repriza a

; i 11-a. Transmisiune di
rectă.

18.50 1001 de seri.
19,00 ^Telejurnal.
19,20 Gala antenelor. Mun

tenia. Participă jude
țele : Argeș, Buzău, 
Dîmbovița, Brăila, Ia
lomița. Ilfov, Praho
va, Teleorman și mu
nicipiul București.

21.10 Publicitate.

21,15 Film artistic. Lista 
lui Adrian Messen
ger. Premieră pe ța
ră. Coproducție a 
studiourilor engleze 
și franceze.

22.50 Telejurnal, Sport.
LUNI, 28 AUGUST

15,55 Telex.
16,00 Emisiune în limba 

maghiară .
19,00 Festivalul „Cîntarea 

României". Creația 
literară — formă de 
educație politică și 
cetățenească. Dezba
tere organizată la 
Constanța.

19.20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal, k
19.50 Panoramic. :
20.20 Roman-foileton. Pu

tere fără glorie. Ecra
nizare după romanul 
cu același titlu al scri
itorului australian 
Frank Hardy. Copro
ducție Au str alia- An
glia. Episodul 1.

21.20 Creația tehnică ro
mânească. Documen
tar.

21.50 Călător spre lumină. 
Concert de muzică 
românească.

22,05 Cadran mondial. Pro
movarea relațiilor eu 
țările socialiste, cu 
țările în curs de dez
voltare, cu celelalte

■* state ale lumii —
constantă a politicii 
internaționale a Ro
mâniei. socialiste.

22,25 Telejurnal.
MARȚI, 29 AUGUST

9,00 teleșcoală.
10,00 Antologia filmului 

pentru copii și tine- 

neret. Anii de aur ai 
comediei.

10,55 In alb și negru.
11,45 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Matineu de vacanță. 

In mările Sudului. 
(XIII).

16.30 Publicitate.
16,35 Trofeul Tomis la vo

lei masculin : Româ
nia — Franța. Trans
misiune directă de la 
Constanța.

18,00 Mult e dulce.

PROGRAMUL TV
1:8,25 Carnet de reporter.
18,50 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricul
tură.

20.10 Teatru TV. Ciclul 
„Oameni ai zilelor 
noastre". Vremea 
sîhziericlor de Cons
tantin Munteanu. 
Premieră pe țară.

21,30 Publicitate.
21,35 Oaspeți ai scenelor 

noastre. Ansamblul 
de dansuri „Fiesta de 
■Espana".

22,00 Telejurnal.
22.10 Campionatele europe

ne de atletism. Se- 
lecțiurti înregistrate 
de la Praga. Finalele 
probelor de 3 000 m 
femei și 10 000. m.

MIERCURI, 30 AUGUST
9,00 Teleșcoală.

10,00 Șoimii patriei.
10.10 Reportaj de scriitor.

(reluare)
10.30 Antena vă aparține. 

Spectacol prezentat 
de județuJ Iași. '

11.30 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Din țările socialiste.
16,45 Sinteze la porțile 

Deltei. Reportaj.
17,10 Tragerea pronoexpres.
17,20 Artiști rpmâni con

temporani. ;.
17,50 Viața rațională. Bo

lile de nutriție.
18,00 Telecronica pentru 

pionieri.; ' '.'"’'J'f :.'
18.20 Flprx din grădina, 

(imului. . - Melodii 
populare.

18.50 Forum cetățenesc.
19.20 1001 de seri.;: '
19,30 Telejurnal.
19.50 Noi, femeile !
20.20 Telecinemateea. Re

volta pe „Bounty". 
Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor engleze.

22,10 Telejurnal.
22.20 Campionatele euro

pene de atletism. Se- 
lecțiuni : înregistrate 
de la Praga?
JOI, 31 AUGUST

16,00 telex.
16,05 Teleșcoală
16,35. Trofeul Toniis la vo

lei masculin : Ramâ- 
nia — R;P. Chineză. 
Transmisiune directă 
de la Constanța.

18,05 Tragerea de amorti
zare ADAS.

18,15 România pitorească.
18.45 Consultații juridice.
19,05 Film serial pentru 

“tesipii. Sindbad mari
narul. Episodul 4.

19.30 Telejuriial.
19.50 La Ordinea zilei în 

economie.
20.10 Ora tineretului.

21,00 Prim-plan.
21.45 Melodii românești de 

ieri și de azi.
22.10 Telejurnal.
22.20 Campionatele euro

pene de atletism. Se- 
lecțiuni înregistrate 
de la Praga.

VINERI, 1 SEPTEMBRIE

9.00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateea (re-
: ' . ’ luare). :, ; ;
11.30 Un fapt văzut de a-

, proapo — reportaj,/ .
11.50 Telex.
16,00 Telex.

.16,05 Matineu de vacanță. 
In mările Sudului.
(XIV)

16.30 Jamahiria arabă Li- 
biănă Socialistă. Do
cumentar.

16,40 Muzică populară.
17,00 Emisiune în limba 

germană.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 Festivalul „Cîntarea 

României" ./
19.20 1001 de seri.
19.30 telejurnal.
19.50 Tribuna TV .
20.20 Film artistic. Othello. 

Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor englezei

22.20 Telejurnal.
22.30 Campionatele euro

pene de atletism. Se- 

lecțiuni înregistrate 
de la Praga,

SÎMBAtA, 2 SEPTEMBRIE

12.00 Telex.
12,05 Roman-foileton. Pu

tere fără glorie. Re
luarea primului epi
sod.

13,05 Concert distractiv.
13,35 Bucureștiul necunos- 

■ ;CUt,
14,00 Documentar artistic. 

Printre pescarii din 
Tahiti.

14.50 Clubul tineretului.
15,40 Agenda culturală.
16.10 Repere vietnameze. 

Film documentar.
16.30 Trofeul Tom'țS la vo

lei masculin. Româ
nia — Cuba. Transmi
siune directă de la

' Constanța. ' ;■
18.15 Șăptămîna politică in

ternă si internaționa
lă. ..

18.30 Publicitate .
18.30 : Aritoldgia filmului

pentru copii și tine-
■■■../, ret, Anii de aur ai' 

comediei.
19.30 Telejurnal, ■
19.50 Reportaj de scriitor.
20.15 Teleenciclopedia.
20.50 Publicitate.

, 20,55 Film serial. Om bo
gat, om sărac. Episo
dul 12. . ; i

22.30 întâlnire cu satira și 
umorul.

23,00 Telejurnal.
23.10 Campionatele euro

pene de atletism. Se- 
lecțiuni înregistrate 
de la Praga. j
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