
TRĂIASCĂ 23 AUGUST
ZIUA REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ, 

ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPERIALISTĂ!

ANUL XXXV, NR. 8388

în istoria patriei, e- 
unor uriașe trans- 

a unor mărețe cu- 
care

ZIUA LIBER’
NOASTRE

întreaga noastră națiune socialistă aniversează 
împlinirea a 35 de ani de lâ ziua libertății noastre 
— 23 August 1944 — cea mai mare sărbătoare națio
nală care are semnificația victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperia
listă, moment de răscruce istorică,‘ deschizând calea 
unor transformări profunde. în viata poporului român, 
de împlinire a celor mai înalte idealuri de libertate 
și dreptate. încununare strălucită a eroicelor lupte 
purtate de-a lungul veacurilor de forțele cele mai 
înaintate ale poporului român împotriva exploatării 
și asupririi, pentru independență și suveranitatea ță
rii. victoria eroicului act revoluționar din august 1.944 
a fost rezultatul acțiunii celor mai largi forțe sociale 
și politice ale poporului nostru. în cadrul cărora ro
lul «hoțărî-tor l-a avut clasa muncitoare în frunte cu 
avangarda sa revoluționară — Partidul Comunist Ro
mân. încă de la înființarea sa, Partidul Comunist Ro
mân, identifieîndu-se cu cele mai nobile năzuințe ale 
poporului, a avut un rol tot mai important în întrea
ga viață politică a României, s-a afirmat cu putere 
în . toate momentele hotărâtoare pentru destinele, țării.

Cea dc-a XXXV-a aniversare a victoriei revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă — puternic marcată în Valea Jiului 
de documentele programatice și pregătirile celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului și de recenta vizită de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general 
al partidului — constituie un prilej de a face bilanțul 
gloriosului drum al revoluției și construcției socialis
te, pentru a scruta viitorul din perspectiva Programu
lui Partidului Comunist Român de făurire a celei mai 
umane societăți, societatea socialistă multilateral dez
voltată și îpaintarea României spre comunism.

(Continuare m pag. a 2-a>

Astăzi, în jurul orei 8. posturile de radio și tele- i 
viziune vor transmite direct din Piața Aviatorilor i 
din Capitală parada militară și demonstrația oameni- ; 
lor muncii cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a i 
revoluției de eliberare socială și națională, antifas- \ 
cistă și antiimperialistă din țara noastră.

I. D. BALAN
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Adunarea festivă din Capitală
consacrată aniversării eliberării patriei

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Rpmân,'președintele Repu
blicii Socialiste România,. 
a participat, miercuri du- 
pă-amiază, la adunarea fes
tivă organizată în Capitală 
cu prilejul împlinirii a 35 
de ani de la victoria re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din 
România, eveniment ce a 
marcat începutul unei noi

epoci 
poca 
formări, 
eeriri revoluționare,
au schimbat din temelii în
fățișarea țării și viața oa
menilor muncii, au dus la 
înfăptuirea idealurilor fun
damentale ale poporului 
român.

Sosirea la adunare a to
varășului Nicolae Ceausescu, 
a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului, a fost întîmpina-

Depuneri de coroane de flori
plonîatice, atașați 
și alți membri ai 
diplomatic.

Au fost depuse 
miercuri de flori din partea

sovietici

Cu prilejul celei de-a 35-a 
aniversări a victoriei revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă, 
dimineața, au avut loc so
lemnități în cadrul cărora 
au fost depuse .coroane de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pen
tru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Mo
numentul eroilor 
din Capitală.

La solemnități 
parte tovarăși din 
rea de partid și de stat, ge
nerali activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari 
unități pe frontul 
tlerist, conducători 
instituții centrale 
nizații obștești, 
ale oamenilor muncii 
întreprinderi și instituții 
bueureștene.

Au luat parte, de aseme
nea, șefi ai misiunilor di- nia, Consiliului Național al

militari 
corpului t

coroane 
tovară

șului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, Marii Adu
nări Naționale, Consiliului 
de Stat, Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
Ministerului Apărării Na
ționale, Ministerului de 
Interne, Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și 
Consiliului popular al. Mu
nicipiului București, Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Romă-

au luat 
conduce-

antihi- 
ai unor 

și orga- 
delegații 

din
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tă cu 
îndelungi aplauze, ovații și 
urale.

In această atmosferă de 
puternic entuziasm, de 
mare sărbătoare, împreună 
cu secretarul general al 
partidului, în prezidiul a- 
dunării au luat loc tovară
șa Elena 
rășul Ilie 
răși din 
partid și 
de partid 
galitate, generali activi

Ceaușeșcu, toya- 
Verdeț, alți tova- 
conducerea de 
de stat, membri 
cu stagiu din ile- 

și

multă căldură. cu în rezervă, foști comandanți 
ai unor mari unități de pe 
frontul antihitlerist, con- , 
ducători ai unor organizații 
de masă și obștești, repre
zentanți ai oamenilor mun
cii din Capitală, ai vieții 
noastre științifice și cultu
rale. .. . ■ .

în sală se aflau membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului-, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, par
ticipant! la insurecția din 
August 1944, generali ac
tivi și în rezervă, membri 
ai conducerii unor institu
ții centrale, activiști de 
partid și de stat, oameni ai 
muncii din - întreprinderile 
și ■ instituțiile bueureștene, 
personalități ale vieții ști
ințifice și culturale.

Erau prezenți 
oaspeți de peste

Au asistat șefi 
nilor diplomatice 
în România, 
tari, alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și zia
riști străini.

Adunarea festivă, organi
zată de Comitetul munici
pal București al P.C.R. și

Femeilor, Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul 
antifascist, Comitetului foș
tilor luptători antifasciști, 
din Republica Socialistă 
România, precum și din 
partea colectivelor unor 
mari unități industriale 
din Capitală.

Au fost depuse, de ase
menea, coroane de flori din 
partea corpului diplomatic.

Grupuri de pionieri au

numeroși 
hotare.
ai misiu- 
aereditați 

atașați mili-

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

Poem de august
Mîndru privești! E ziua Libertății, 
Ortac al Văii ce ne scoți lumină, 
Se-aude-n mină freamătul cetății 
Mai plină de candoare și senină.
Zvîcnește din privire o pornire.
Șuvoiul de cărbune pornește din adincuri. 
Și mîndri-s cei ce poartă la oblîncuri 
Supremul semn de-aleasă devenire.

.. Mineri! Eziua faptelor visate . 
Și-a florilor ce împletesc cunune. 
Veniți cu toții, cîntecele toate ' 
In ritmul defilării să ne sune.
Trăiască era noastră, Tricolorul, 
Și tinerețea înflorind în țară !
Trăiască România și Conducătorul 
Și viața bună cu parfum de vară !
Că s-a clădit cu sînge prin istorii 
Un simțămînt înveșmîntat în pace. 
Să ne purtăm cu cinste, azi, eroii
Din mugur, floare peste timp se face.
E august, drag ortace, și-s știute 
Mărețele îndemnuri : tot mai sus !
Azi, braț la braț, în rânduri des țesute 
Vom face totul din cele ce-am propus.
Eu cînt deschis, cu inima spre mină 
Și vorba-n bunăstare se desface.
Să scoatem, dragi ortaci, multă lumină 
Ce-nseamnă viață, și virtuți, și pace.
Trăiască August 23,
O zi-simbol a existenței noastre ; 
Pornim la braț : și eu, și tu, și ei 
Căci drumul nostru duce pînă-n aștri.
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Steagul roșu
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| Popor cinstit și pașnic, prin muncă și cuvînt,
* ■ Ji-ai înălțat prin veacuri al bucuriei cînt
I Ferice fie-ți drumul spre bine și frumos

I
I
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legendele...
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Și-n visul tău de pace, fii tot mat glorios. 
Să-ți faci din vis izbîndă și din izbîndă rai, 
In patria ta sfîntă, pe strămoșescul plai. 
Ferice fii tu, țară, cu nobilii tăi fii, 
De-a pururi Românie, .tu fericită fii, 
Mereu să-și împlinească poporul făurar 
Mărețele lui fapte și visu-i temerar, 
Vis care azi avîntă eroicul popor.
Spre zarea comunistă, spre-al lumii viitor.

Aici, unde griul a fost 
stropit 

cu singe de eroi, 
unde legendele 
se-aud din

uncie oțelul

foșnetul 
frunzelor,

se 
contopește 

omului

Mihai PRICOP. 
miner, I.M. Dilja

I

cu miineie 
dîndu-i bărbăție și tărie, 
aici ne-am născut NOI, 
în țara-n care soarele 
zîmbește 
mîngîind gîndurile 

frunții 
scăldată-n hărnicia 

muncii.
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I

Iancu CEUȚA 
muncitor

I
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In orice vultur e-o rîvnă 
Și tot veghează-n tării cu 
Deoarece există clipe, ca 
Inscrise-ntru izbîndă din

temerară
aripile scut, 
munții peste țară, 
marele-neeput.

Toți cei ce epitaful l-au încrustat în glie 
Nu și-au dorit vreodată ofrande ori statui, 
Ci au croit istorie,. August e mărturie,
Că tot ce-i demn de veacuri e înălțarea lui.
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Dc-atunci e pîinea vrere și e pădure griul, 
Și-i rodnică sămînța superbei încleștări, 
Ce-a rînduit 
S-o-nfățișăm

o țară cu „ramul și cu rîul" 
duratei ca vulturii pe zări.
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Dumitru NECIIIFOR, 
muncitor, I.M. Petrila
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Era-n septembrie 
grădini 

răscoaeerea recoltelor dorite 
Era-n după-amiaza cînd 

plutea 
o ceață cu miasme otrăvite. 
Veneam, cu mama, spre 

un sat pustiu, 
— ne-a prins bombardamen
tul pe la neamuri —, 
cartofii, în pămîntul 

cenușiu, 
fructele 
ramuri, 
fulgera 
prelung 
udasem 
straiul 

și nu 
s-alung

mai așteptau. Și 
pe

Deasupra noastră

o canonadă, îmi

cu lacrimi mari 
puteam

și in 
mustea

Pe sub ferestre lunecau
ogoare, 

patru vii urcate pe araci,

cele trei 
mitraliere : 

s-au năruit trei trupuri 
de ostași, 

trei mîini ■ string patul

tîrșiți spre

Și 
și-un șanț cu albie 

încăpătoare.
Intrăm... Smucește, mama 

de oblon, 
o văd, încremenită, cum 

privește 
prin crăpătura vechiului 

șopron, 
și o întreb,' și nu mă 

dumirește.
Mă uit spre-acolo, mama'' Și aerul vibra de cutezanță. 

Cei trei, toți tineri și
toți viguroși, 

puteau să se retragă 
într-o vie, 

dar au rămas acolo, curajoși, 
să apere, din Țară, 

o fîșie...
zi, cînd satul 

liberat 
; și i-a-ngropat 

cu cinste, 
celui ce-a fost 

doar soldat 
p.ză de copil 

cuminte...

Dinspre

(trăgeau

dinspre

puștii cu putere, 
pădure tunuri 

fulgerau 
fasciștii, mai 
aveau speranță), 
oraș românii 

bravi trăgeau

Și

E

e

simt

viu. și

viu, și

' plînge mut 
asemeni plînsul 
cum mă-neacă. 

azi tabloul 
ce-am văzut, 

doare, și nu

sa'ț, săraci,

durerea care-mi 
sugrumase graiul. Pe

cred să-mi treacă.
miriștea grupată de A doua ;

îmi era poate teamă, război,
poate nu, doar șanțul, năpădit de i-a plîns

dai- ce mai știu e c-am albăstrele,
ajuns acasă trei pași de casă, la trei în mîna

odată cu obuzul ce căzu pași de noi,
și se înfipse-n garduri și trei arme și trei oameni rămase-o

în casă. peste ele.
Stăteam la margine de îmi face mama semn

și ies cu - pași
a

Maria DINU A
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lui. de-al doilea război mon-(Urmare din pag i;

înfăptuirea cu succes a 
actului de la 23 August 
1944 reprezintă o elocven
tă ex'presie a patriotismu
lui, autorității și capacită
ții politice a Partidului Co
munist Român care, situîn- 
du-se în fruntea puternicu
lui curent antifascist din 
rîndurile poporului, a reu
șit, în acei ani hotărîtori 
pentru soarta țării, să u- 
nească pe aceeași platfor
mă de luptă toate forțele 
patriotice și democratice, 
pentru răsturnarea dictatu
rii fasciste și eliberarea 
țării de sub dominația hi- 
tleristă. Poziția consecvent 
patriotică a partidului în 
perioada premergătoare ce-

dial, lupta să-hotărîtă îm
potriva războiului antiso- 
vietic și a penetrației Ger
maniei hitleriste și subor
donării țării hitlerismului, 
pentru apărarea intereselor 
maselor- largi populare, a 
intereselor naționale, de 
pace, prietenie și colabora
re, au contribuit la realiza
rea unei colaborări tot mai 
strînse cu toate forțele de
mocratice și antifasciste. 
Evenimentele, din ’ August 
1943 au confirmat justețea 
strategiei și tacticii P.C.R., 
modul creator în care a 
aplicat, în condițiile speci
fice țării noastre, învăță
tura marxist-leninistă des
pre rolul clasei muncitoare 
și necesitatea unității ei

de acțiune sub conducerea 
partidului său.

Pagină glorioasă a isto
riei patriei, ziua de 23 Au
gust 1944 a însemnat înce
putul unei perioade de 
mari transformări în via
ța social-economică, de re
naștere națională a popo
rului român care și-a îm
plinit idealul multisecular 
de independență, libertate 
și dreptate pe pămîntul 
strămoșesc al României. A- 
niversarea a 35 de ani de 
libertate deplină are loc 
în Vâlea Jiului îhtr-o fer
tilă etapă de profunde trans
formări social-economice, 
de mobilizare a energiei 
creatoare a minerilor, a tu
turor oamenilor muncii care 
înscriu noi și noi fapte de 
muncă în cronica operei de

Omagiul creatorilor de frumos
• Realitatea socialistă, sursă de inspirație a artiștilor plastici din 

Valea Jiului
La fel cu întregul nos

tru popor,- artiștii plastici 
din municipiul Petroșani 
omagiază prin rodul activi
tății lor de creație 
marea aniversare de la 23 
August, piatră de hotar și 
în eliberarea spiritului 
creator, chemat să redea 
frumusețea autentică a 
muncii, a realității socia
liste prezentă în toate ipos
tazele vieții noastre de fie
care zi.

Expoziția omagială de 
pictură și grafică din foa
ierul Casei de cultură din 
Petroșani, organizată de 
Comitetul municipal pentru 
cultură și educația socia
listă și Cenaclul artiștilor 
plastici amatori din locali
tate, este un vibrant act 
de” cultură, dedicat culturii 
socialiste a cărei sorginte 
se identifică cu începutul 
de eră nouă de la .23 Au
gust 1944.

Făuritori de frumos din 
localitățile Văii Jiului, 
pentru care creația artis
tică este o a doua profe
siune de credință, expun 
picturi în ulei, lucrări-de 
grafică, cu o tematică pro
fund angajată în realități
le noastre cotidiene. De
cupate cu rrieșteșug artis
tic din acest tablou al 
realităților socialiste, lu
crările poartă mesajul bu
curiei creației, bucurie ce 
se poate manifesta numai 
într-o lume unde cultura 
și arta emană din popor și 
aparține acestuia.

Iosif Nagy aduce în ex
poziție o emoționantă jux
tapunere a două momente 
semnificative din istoria 
acestor meleaguri, pictura
le intitulate „Lupeni ’29" 
și „Lupeni ’79“ ; Paraschi- 
va Măran transpune pe 
pînză într-o . interesantă 
paletă coloristică o sec
vență - de muncă dintr-un 
abataj de mină și portre
tul expresiv al unui mi
ner; Adrian Sassu zugră
vește, printr-o interesantă 
expresie artistică secvențe 
din peisajul vechi și nou 
al localităților Văii Jiului; 
Virgil Lascu imortalizează 
prin trăsături fine de pe

nel, noile construcții din 
Petroșani.

Linogravurile semnate 
de Dafinel Duinea, Tiberiu 
Halasz, Minerva Piss, Ma
ria Pop și Rudolf Ianovetzț 
prin originalitatea expre
siei tematicii și monumen
talitatea conturării secven
țelor de muncă și a figuri
lor omenești, realizează, a- 
lături de celelalte lucrări 
expuse, un cadru afectiv 
care să-i facă pe cei care 
trec, în aceste zile, prin 
sala de expoziție, să tră
iască emoția participării 
la un pios și solemn act 
de cultură.

Tiberiu KARPATIAN

Activități cultural-educative 
la locurile de agrement

In zilele de 23, 24, 25 și 26 august, conform tra
diției, la locurile de agrement din toate localitățile 
Văii Jiului vor avea loc numeroase și bogate ma
nifestări cultural-educative.

construcție socialistă. în
treaga evoluție a societății 
noastre socialiste în cele 
trei decenii și jumătate care 
au trecut de la victorioasa 
revoluție de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, re
levă cu forța expresivă a 
realității, a faptelor, mari
le merite pe care și le-a 
făurit în fața istoriei parti
dul comuniștilor, capacita
tea lui de a conduce desti
nele României. Documente
le marelui-forum al comu
niștilor, Congresul al XII- 
lea al partidului, deschid 
noi perspective, superioare, 
în vasta operă a poporului 
nostru, construirea socialis
mului și comunismului în 
patria strămoșească, Româ
nia socialistă.

IN ORAȘUL URICANI, 
între orele 15—20, la 23 
și 24 august vor avea 
loc, la locurile de agre
ment, programe susținute 
de fanfară, de formațiile 
folclorice și de muzică u- 
șoară ale casei de cultură 
din localitate. In zilele de 

.25 și 26, aceleași formații 
vor prezenta programul 
între orele 11 si 20.

LA LUPENI. In ziua de 
23 August, la locul țle a- 
grement de la Brăița, de 
la ora 14 la 15,30, pro
gram de melodii susținu
te de fanfara sindicatului 
minier. De la orele 16 la 
18 program susținut de 
formațiile de muzică popu
lară. Intre orele 18,30 — 
20,00 muzică ușoară. De la 
ora 18,30, la clubul sindi
catelor va avea loc o sea
ră cultural-distractivă pen
tru tineret. In zilele de 
24, 25 și 26 august for
mațiile de fanfară, fol
clorice și de muzică ușoa
ră vor prezenta -programe 
artistice între orele 10-22.

LA VULCAN. In 23 
August, de la ora 14 Ia
23, la zona de agrement 
„La Brazi“ vor fi susținu
te cîntece de fanfară, pre
cum și programe artisti
ce ale formației „Color" 
și U.E. Vulcan și a forma
ției de folclor. Incepînd 
cu ora 20, în zilele de 23,
24, 25 și 26 august vor fi

organizate seri distractive.
LA ANINOASA. In ziua 

de 23 August, de la ora 
15—21 programe susținute 
de fanfara- I.M. _ Aninoasa 
și taraful de muzică popu
lară. Aceleași programe 
vor -fi prezentate și în 24, 
25, 26 august, îhtre orele 
11—21.

LA PETROȘANI. Intre 
orele 15—20 la '„Brădet" 
se vor prezenta programe 
susținute de fanfara 
I.U.M.P., taraful „Mîn- 
dra“, formația „Acustic". 
Aceleași formații vor pre
zenta programe între ore
le 11—21 și în zilele de
24, 25 și 26 agust.

IN ORAȘUL PETRILA. 
La 23 August, începînd cu 
ora 12, program de 'muzi
că ușoară, cîntece interpre
tate de fanfară, pînă la 
ora 21. In zilele de 24,
25, 26 august, flitre orele 
10—21 vor fi prezentate, 
de asemenea, programe 
cultural-artistice, iar în
cepînd cu ora 21 vor avea 
loc seri distractive pentru 
tineret.

Activitățile cultural- 
distractive se vor desfășu
ra în aer liber, la binecu
noscutele zone de agre
ment, în condiții de timp 
frumos. Dacă timpul va fi 
nefavorabil, programele 
se vor desfășura la casele 
de cultură, cluburi și că
mine culturale.
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Valea Jiului, la dimensiunile anului 35 al eliberării

Wi I UCURIA DE A TRĂI ÎMPLINIRILE SOCIALISTE >
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ I
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Valea Jiului ca și întreaga țarâ a cunos
cut in ultimii ani o înflorire fără precedent.

In anii care au trecut din actualul cinci
nal s-au dat în folosință 3152 de aparta
mente în blocuri noi ; au intrat în funcțiu
ne Fabrica de tricotaje din Petroșani și 
Fabrica de confecții din Vulcan, care asi
gură; «ute de locuri de muncă pentru fe
mei. La parterul noilor blocuri din Petrila, 
Lupeni, Petroșani și Vulcan s-au deschis 
noi unități comerciale, iar în domeniul o- 
crotirii sănătății s-au înființat no! puncte 
de acordare a asistenței sanitare în între
prinderi. Toate acestea constituie o eloc
ventă expresie a grijii partidului și statului 
nostru pentru creșterea necontenită a ni
velului de trai, a bunăstării întregului po
por - țelul suprem al politicii partidului 
nostru.

In pagina de față ne propunem să 
prezentăm cîteva din semnificativele reali
zări din ultimii ani in activitatea socială 
pe linia ascendentă a creșterii calității vie
ții oamenilor muncii din Valea Jiului.
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In Valea Jiului, volu
mul desfacerii de măr- 
fuji a sporit an de an. 
Comparativ cu cincinalul 
trecut, cînd valoarea to
tală a mărfurilor alimen
tare și nealimentare vîn- 
dute populației din mu
nicipiu a fost de pațj;u 
miliarde leT, în actualul 
cincinal ele vor totaliza 
șase miliarde lei, cu un 
ritm anual de vînzare de 
peste 14 miliarde lei.

In clișeu : printre noi
le spații comerciale date 
recent în folosință se nu
mără și cele de la parte
rul blocului 52 din Pe
troșani. Aici au fost des
chise o cofetărie, o pati
serie și modernul maga
zin de desfacere a obiec
telor de menaj și uz cas
nic „Lucoris^t, care încă 
din primele zile s-a bu
curat de o mare afluen
ță de cumpărători.

în ultimii doi oui în Valea Jiului au intrat în 
funcțiune Fabrica de tricotaje din Petroșani, Fabrica 
de confecții Vulcan, în curînd va începe să producă 
și Fabrica de mobilă din Petrila, iar la I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni se desfășoară importante lucrări de investiții 
care vor dubla capacitățile productive ale întreprin
derii.

Prin intrarea în funcțiune a acestor obiective cons
truite la indicația tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, s-au asigurat numeroase 
locuri de muncă pentru femei. în prezent, la Fabrica 
de confecții din Vulcan muncesc 1035 de persoane din 
eare majoritatea o constituie femeile. Sute de femei 
s-au calificat și sini încadrate, muncind cu hărnicie 
la fabrica de tricotaje din Petroșani, altele vor fi în-' 
cadrate în detașamentul muncii la fabrica de mobilă 
din Petrila.

în clișeu : una din modernele hale de lucru ale fa
bricii de tricotaje din Petroșani.

In orașele Vulcan, Lu
peni, Petrila și Uricani, 
în întreg municipiul Pe
troșani, construcția de lo
cuințe a luat o amploare 
fără precedent. îndeo
sebi în anii 1965—1979, 
perioadă de mare în
florire economică și so
cială a României - socia
liste, orașele Văii Jiului 
și-au îmbogățit conside
rabil zestrea urbanistică.

In municipiul Petro
șani au fost date în fo
losință, în această pe
rioadă în noile blocuri 
16.921 apartamente. A- 
cestora li se adaugă cîte
va mii de case proprie
tate personală, pe care 
și le-au construit mine
rii, preparatorii, chimiș- 

ții, energetici enii și alți 
oameni ai muncii. 
Comparativ numai 
cu anul 1976, pînă în a- 
cest an, numărul total al 
apartamentelor construi
te din fondurile statului

în Valea Jiului a crescut 
de la 22 848 la 26 630. 
Cine n-a mai pășit pe 
aceste meleaguri în ulti
mii 15 ani, cu greu mai 
poate recunoaște în ve
chile orașe Lupeni, Vul
can, Petrila sau în Petro
șani imaginea de altăda
tă a acestor orașe. Blo
curile cu 4, 5 sau 10 ni
vele, împrejmuite de 
spații verzi și ronduri de 
flori au intrat definitiv 
în peisajul citadin al 
Văii Jiului.

In clișeu : panoramă 
parțială a zonelor cons
trucțiilor noilor blocuri 
din Lupeni (stingă) și 
Petrila (dreapta), care an 
de an adaugă zestrei ur
banistice a acestor orașe 
sute de apartamente con
fortabile.

Pagină realizată de 
V. STRAVȚ

Foto : I. LICIU

Realizări semnificative sînt de remarcat și în do
meniul sporirii eficienței asistenței sanitare și îmbu
nătățirii stării de sănătate a populației municipiului. 
In Petroșani a fost dat în folosință un nou spital cu 
700 de paturi, înzestrat cu o dotare modernă. Au fost 

organizate controale periodice asupra stării de sănă
tate a personalului muncitor din toate policlinicile și 
ambulatoriile din orașele și din întreprinderile 
economice ale municipiului. In cadrul întreprinderilor 
miniere, numai în ultimele șase luni ale acestui an, 
au fost examinați prin caravane de micro-radio-foto- 
grafie 6877 muncitori. Mortalitatea infantilă a scăzut 
— la nivelul municipiului — de la 45 la mie la 37 la 
mie, ca urmare a creșterii competenței profesionale, 
a conștiinței profesionale a personalului medico-sani- 
tar.

In clișeu : Elicopterul cu cruce roșie, din dotarea 
spitalului municipal din Petroșani stă Ia dispoziția 
pacienților, în orice clipă gata să intervină pentru ex
pedierea rapidă a cazurilor grave la marile centre 
medicale din Cluj-Napoca sau Timișoara.
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Adunarea îesfivă din Capitală
consacrată aniversării eliberării patriei
(Urmare din pag. 1)

de

Consiliul popular munici
pal, s-a desfășurat in sala 
Palatului Republicii, împo
dobită festiv. Pe fundalul 
scenei, se afla portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
încadrat de drapelele parti
dului și statului. Erau îns
crise datele jubiliare „23 
August 1944" și „23 Au
gust 1979", precum și cifra 
marii aniversări — XXXV.

A fost intonat Imnul de 
Stat at Republicii Socialis
te România.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Gheorghe Pa
na. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.

In aclamațiile celor
față, în entuziasmul și în
suflețirea generală, a luat 

cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Ampla cuvîntare a secre
tarului general al partidu
lui, urmărită cu deosebită 
atenție, cu larg interes, ctt 
deplină satisfacție și apro
bare, a fost subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii și 
îndelungi aplauze, urale și 
ovații.

Adresînd cele mai vii 
mulțumiri tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru 
strălucita cuvîntare ținută, 
de excepțională valoare teo
retică și practică, tovară
șul Gheorghe Pană a ex
primat angajamentul co
muniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din .Capi
tală, de a înfăptui neabă- 
tu importantele sarcini ce 
le revin din mărețul Pro
gram al partidului de fău
rire a societății socialiste 
multilaterale dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

Adunarea ia sfîrșit 
într-o a t m o s f e r ă 
de adîncă vibrație pa
triotică. Participanții ova
ționează cu înflăcărare pen
tru partid și secretarul său 
general, pentru minunatul 
popor român, constructor 
al socialismului, pentru pa
tria noastră liberă, demnă 
și înfloritoare. Se aclamă 
neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !**, „Ceaușescu — 
Pace !". Sînt momente înăl
țătoare, de profundă sem
nificație, care exprimă sen
timentele de nețărmurită în
credere în Partidul Comu
nist Român, prin lupta și 
sub conducerea căruia și-au 
găsit o deplină împlinire i- 
dealurile scumpe de liber
tate și independență. de# ’

progres ale națiunii noas
tre, călăuzitorul încercat al 
poporului român pe calea . 
luminoasă a socialismului și 
comunismului. Sînt momen
te care reafirmă cu pute
re simțămintele de fier
binte dragoste, de caldă sti
mă și recunoștință față de 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui via
ță și activitate revoluționa
ră este indisolubil legat tot 
ce se înfăptuiește în Româ
nia socialistă, spre binele 
și propășirea continuă a 
patriei, spre fericirea națiu
nii noastre.

★

După Adunarea festivă, 
Sala Palatului a găzduit un

frumos spectacol jubiliar în
chinat celei de-a 35-a ani
versări a zilei de 23- Au
gust,

Conceput ca o suită de 
momente poetice, corale, 
solistice și orchestrale, din
tre care cele mai multe în 
primă audiție, spectacolul 
s-a remarcat prin ținuta sa 
elevată, creatorii cit și in- 

dovada u- 
calițăți și 

artistice.
tovarășului

terpreții dînd 
nor deosebite 
disponibilități

Din partea
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, ar
tiștilor. le-a fost oferit un 
frumos coș cu flori. Secre
tarul general al partidului 
a felicitat pe cei care au' 
contribuit la reușita spec
tacolului.

Depuneri de coroane de flori
(Urmare din pag. 1)

depus jerbe de flori.
Companii de onoare, for

mate din militari ai forțe
lor noastre armate, mem
bri ai gărzilor patriotice și 
formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru 
rea patriei, aliniate pe 
tourile monumentelor, 
prezentat onorul. A 
intonat Imnul de Stat 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La Monumentul eroilor 
sovietici, unde au fost pre
zent i V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei, au fost intonate 
imnurile de stat ale U.R.S.S. 
și Republicii - Socialiste 
România.

După depunerea coroa
nelor de flori, cei prezent i 
la solemnități au păstrat 
un moment de reculegere.

apăra- 
pla- 

au 
fost 

al

S-a primit apoi defilarea șefi ai unor misiuni diplo- 
eompaniilor de onoare. malice, atașați militari,

X membri ai corpului diplo-
în acee'a.și zi, la Cimiti- matic.

rul militarilor britanici că- 
zuți pe teritoriul țării noas
tre în lupta împotriva fas
cismului au fost depuse co
roane de flori din partea blicii Socialiste România, 
președintelui Republicii So- După ceremonia 
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a Ma- zenți au păstrat un mo

ment de reculegere, 
primit apoi defilarea 
panici de onoare.

X ' • _
Tot cu prilejul c-elei 

a XXXV-a aniversări a vic
toriei revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și ațitiimperia- 
listă, în întreaga țară au 
fost depuse coroane și jer
be de flori Ia monumente 
și plăci comemorative, la 
cimitirele eroilor români 
și sovietici căzuți în timpul 
războiului antifascist:

rii Adunări Naționale, Con
siliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, a corpului diplo
matic. Ministerului Apără
rii Naționale, Comitetului E- 
xeeutiv al Consiliului popu- 
Iar al județului Ilfov, 
cum și jerbe de flori 
partea pionierilor.

La solemnitate au 
ticipat tovarăși din condu
cerea de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte însărcina
tul cu afaceri ad interim al 
Marii Britanii la București,

pre- 
din

par-

Manifestări consacrate eiberarn
României

î til
de la 

de
na-

MOSCOVA 22 (Agerpres) 
Cu prilejul Zilei națio

nale a României — 
plinirea a 35 de ani 
victoria revoluției 
eliberare socială și
țională, antifascista și anti- 
imperialistă, la Moscova 
a avut loc o adunare a 
reprezentanților oamenilor 
muncii din capitala sovie
tică, organizată de Comi
tetul orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din 
U.R.S.S., C.C. al Comso- 
molului, Prezidiul 
n i Asociațiilor
ce de Prietenie și Relații 
Culturale cu Străinătatea 
(U.A.S.P.)-și Conducerea 
Centrală a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Română 
(A.P.S.R.).

In 
luat 
bru 
C.C.
cretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S. 
M.V. Zimianin, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., M. A.

al
Su-

U.R.S.S., M.A. 
vicepreședinte

Uniu- 
Sovieti-

prezidiul adunării au 
Ioc V.V. Grișin, meni
al Biroului Politic al 
al P.C.U.S., prim-se-

lasnov, vicepreședinte 
Prezidiului Sovietului 
prem al
Leseciko,
al Consiliului de Miniștri, 
alte persoane oficiale.

In prezidiu se aflau, de 
asemenea, tovarășul Vasi
ls Vil cu, președintele Co
misiei Centrale de Revi
zie a P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, con
ducătorul delegației 
ARLUS, precum și Gheor
ghe Badrus, ambasadorul 
României la Moscova.

La adunare au participat 
numeroși reprezentanți ai 
oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții ale 
capitalei sovietice, oameni . 
de cultură și artă, gene
rali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai presei și 
radioteleviziunii sovietice.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale României și 
U.R.S.S.
. In cuvîntul lor, V.I. Ko- 
notop, prim-secretar al 
Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S., președin
tele Conducerii Centrale a 
A.P.S.R., și ambasadorul 
român, au relevat impor
tanța evenimentului săr
bătorit, succesele obținute 
de poporul român în cons
truirea unei vieți noi în 
patria sa, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân.

In încheierea adunării a 
avut loc un concert festiv.

O companie militară a 
prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile zde stat 
ale Marii Britanii și Repu-

norii coroanelor, cei
deprf-

pre-

S-a
com-

de

(Agerpres)
.■.v.vaw/awaw.w.vav.

iN LU/Mg I
Orientul

CAIRO 22 (Agerpres). —• 
După cum informează a- 
genția M.E.N., la Alexan
dria s-au încheiat lucrări
le celor două subcomisii 
egipteano — americano — 
israliene consacrate negocie
rilor asupra autonomiei pa
lestiniene în teritoriile Ci
siordania și Gaza. Agenda 
convorbirilor a cuprins pro
bleme vizînd alegerile, pre
rogativele și responsabilită
țile viitoarelor organe lo-

din

Mijlociu
cale administrative 
Cisiordania și Gaza. Aces
te organisme vor prezenta 
un raport ce va fi exami
nat în cadrul convorbirilor 
comisiei lărgite, ce se va 
reuni la nivel ministerial, 
în luna septembrie, la Ca
iro.

Lucrările celor două sub 
comisii vor fi reluate luna 
viitoare în Israel, preci
zează agenția citată.

Pe scurt < Pe scurt • Pe scurt

sută în raport cu a- 
perioadă a anului 
informează agenția 
Cele mai mari creș-

gust.
PARLAMENTUL TUR

CIEI a aprobat, marți, la 
propunerea guvernului, pre
lungirea cu încă două luni 
a legii marțiale, proclama
te în urmă cu opt luni în 
19 provincii ale țării pentru 
combaterea terorismului și 
pentru desfășurarea în bu
ne condiții a alegerilor 
parțiale pentru parlament, 
de la 14 octombrie — in- 

agențiile A.P.,
A.F.P. și Reuter.

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
înregistrați oficial în țările 
membre ale C.E.E. a fost 
în luna iunie de 5,6 milioa
ne, ceea ce reprezintă 5,2 

o la sută din totalul forței de

a-

PREȚURILE la articolele namentală creată după de- 
de consum au crescut în misia guvernului condus de 
luna iulie în Portugalia cu Charan Singh, la 20 au- 
22,7 la 
ceeași 
trecut, 
ANOP.
teri s-au înregistrat la pro
dusele alimentare, precizea
ză agenția citată. _

POPULAȚIA JAPONIEI 
este de 115 286 775, din care 
56 888 108 bărbați, s-a 
nunțat la Tokio.

PREȘEDINTELE INDIEI, 
Neelam Sanjiva Reddy, a 
hotărît miercuri dizolvarea formează 
Camerei Deputaților (Lok 
Sabha) a Parlamentului in
dian și desfășurarea de ale
geri legislative anticipate. 
Șeful statului indian a 
luat această măsură după 
consultările purtate cu i ___  __  _________ ¥_.
serie de lideri politici, pen- muncă a „celor nouă** . — 
tril a soluționa criza guver- s-a anunțat la Luxemburg.

FILME
I

I

fost rcgă- 
a 7-a.

Reportaj

23 AUGUST 
PETROȘANI —

iembrie: Front în spatele 
frontului, seriile I-II; Re
publica : Vlad Țepeș. se
riile I-II; Unirea : Să
prinzi o stea, căzătoare.

PETRILA : Viața mer
ge înainte.

LONEA: A 
sită compania

ANINOASA:
despre fericire.

VULCAN: Misiune pș 
Iantzi.

LUPENI — Cultural : 
Cuibul iluziilor, seriile 
I-II.

URICANI : Severino.
24 AUGUST

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Front în spate
le frontului, seriile I-II; 
Republica : Vlad Țepeș 
seriile I-II ; Unirea: Să 
prinzi o stea căzătoare.

PETRILA : Viața mer
ge înainte.

LONEA : Sfîrșitul îm
păratului din Taiga.

ANINOASA: Reportaj
despre fericire.

VULCAN: Dansul tobe
lor, seriile I-II.

LUPENI — Cultural: 
Cuibul iluziilor. seriile 
I-II; Muncitoresc: 
terina Teodoroiu.

URICANI: Să nu 
că nu exist.

25 AUGUST
PETROȘANI — 7 

iembrie : Front în spate
le frontului, seriile I-II; 
Republica: Vlad Țepeș.
seriile I-II ; Unirea: Să 
prinzi o stea căzătoare.

LONEA: Sfîrșitul îm
păratului din Taiga.

ANINOASA : 
regăsită

VULCAN : Dansul 
belor. seriile T-1I.

LUPENI —
Cuibul iluziilor,
I-II ; Muncitoresc: 
terina Teodoroiu.

URICANI : Să nu 
că nu exist.

Eea-

crezi

No--

A fost 
compania a 7-a. 

to-

Cultural : 
seriile 

Eea-

crezi

TV

sar
de

din 
Ca- 
mi-
oa- 

pri-

23 AUGUST
7,45 In ziua marii 

bători — Program 
muzică patriotică revo
luționară.

In jurul' orei 8,00 
Transmisiune directă 
Piața Aviatorilor din 
pitală de la Parada 
litară și demonstrația 
monitor muncii cu
lejul celei de a 35-a a- 
niversări a revoluției 
eliberare socială și 
țională, antifascistă 
antihitleristă din 
noastră.

Cîntece și dansuri popu
lare. 12,00 O țară, un 
partid, un popor — emi
siune de versuri și cîn
tece. 12,30 Tineri din țara

de 
na

și 
țara

tinereții. 12,45 Muzică de 
promenadă cu Fanfara 
reprezentativă a Arma
tei. 13,00 Telejurnal. 1310 
Săi bătoare în . august. 
18,40 Ne este vîrsta fru
moasă ca țara. Program 
pionieresc de muzică și
versuri. 19,00 Telejurnal 
— Aspecte de la parada 
militară și demonstrația . 
oamenilor muncii din Ca
pitală și din țară. 19,45 
Victorie în august. Film ■ 
documentar artiști»'. 20.15 
Iran României socialiste. 
— Spectacol festiv 
lizat la București.
Cluj-Napoca și
ra. 21,30 Telejurnal.

24 AUGUST
10,00 Cu soarele 

nimi — emisiune
' T>lexă a pionierilor 

dicată zilei de 23 
gust. 10,30 
tru împlinirea 
10,45 Muzică 
11,15' Cărei, o 
istorie. 11,45 
muzical cu
RTV. 12.20 Selecțiuni din 
spectacolul festiv dedi
cat zilei de 23 August. 
13,00 Telex. 13,05 Al
bum de vară. 16,30 Ca
lea eroilor. Ediție speci
ală a ciclului „Drumuri 
europene". 17,00 Fotbal: 
Dinamo — Sportul Stu
dențesc și Politehnica Ti
mișoara — Universitatea 
Craiova. In pauză: Cam
pionatele mondiale de 
caiac-canoe. Rezumat pri
mit de la Duisburg: 18.50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,30 In frunte 
comuniștii. 20,00 Film 
artistic : „Riui care ur
că muntele*'. 21,4(1 Tele
jurnal.

25 AUGUST
Muzică de pro'me- 
8,45 De pretutin- 
9.10 Estrada es-
— emisiune mu-
9,45 Reportaj TV: 

unei dimineți". 
Roman foileton: 

Mali- 
„Ani 

ani de bucu- 
artistic: 

„îum sawyer — pre- 
mieră pe țară. Producție 
a studiourilor america
ne. 12,35 Publicitate. 12,49 
Concert de prînz.

„ Desene animate :
— ciocănitoarea 
cașă. 14,00 De la 
infinit. 17,50 Clubul tine
retului. 18,35 Săptămîna 
politică internă șl in
ternațională. - -18,50 1001
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,15 
itor : 
ră la 
de".
pedia.
al:
OIL Company".
dul 1. 21,15 Intilnire cu 
muzica. 21,40 Telejurnal.

rea-
Iași,

Timișoa-

i-în 
com- 
de- 

Au- 
pen-Baladă 

noastră, 
populară, 

pagină de 
Program 
orchestra

8,30 
nadă, 
deni... 
tivală 
zicală. 
„Cronica 
10.00 
„Poldark". 10.55 
neu de vacanță 
de soare. 
rie“. 11,15 Film
.Torn Sawyer"

13,35 
Woody 
buclu- 
A la...

Reportaj de scri- 
„România — o ța- 
paralela 45 de gra- 
19.35 Teleenciclo- 

. 20,05 Film seri- 
„Dallas — Ewing 
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I G-C.L. Petroșani
ANUNJA:

din cauza lucrărilor de remediere a unor 
defecțiuni pe conducta magistrală de la 
Valea de Pești, în ziua de 24 august 1979 
se va face restricție de apă, după cum ur
mează i 
Petroșani 
Vulcan

între orele 9-13
8-12

Lupeni 
Uricani

(mai puțin Crividia și 
Colonia de jos) 

9-12
7-12

pi

9 9

Următorul număr al ziarului nostru apare în ziua 
de 26 august a.c.
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