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într-o atmosferă de vibrant entuziasm, 
de înalte simțăminte patriotice, puternic 
atașament și dragoste fierbinte față 
de patrie și partid, fată de conducătorul 
nostru iubit și stimat, secretarul 
generai al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
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Oamenii muncii ^din Valea Jiului au sărbătorit, 
plini de mîndrie și însuflețire,

EROICA ZI DE 23 AUGUST
Demonstrația de la Petroșani

23 August 1979 — a
XXXV-a aniversare a re
voluției de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, 
ziua națională a României 
socialiste. Sub semnul uni
tății de nezdruncinat în 
jurul partidului și statu
lui, păstrând vie în conș
tiință recenta vizită de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu- 

Jiu- 
din 
car- 
săr-

ni st Român, în Valea 
lui, oamenii muncii 
acest important bazin 
bon'fer al patriei, au 
bătorit memorabila zi fn-
tr-o atmosferă de profund 
patriotism, exprimîndu-și 
hotărârea de neclintit ca în 
întâmpinarea marelui fo
rum al comuniștilor. Con
gresul al XII-lea al parti
dului, să obțină noi și mari 
succese ’fn dezvoltarea so- 
cial-economică a patriei.

Demonstrația oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
s-a desfășurat, ca și în anii 
precedenți, în Petroșani. 
Orașul a întâmpinat de
monstranții într-o atmos
feră sărbătorească. împo
dobit cu drapelele patriei 
și partidului.

Ora 
cială. 
re.ște, 
tlețite 
loc. tovarășii 
^•Cședintele 
județean al 
Hunedoara, 
biroului 
detcan
*.c.i:..

cretariatului și biroului 
Comitetului . municipal de 
•lartid

<i de stat, conducători 
organizațiilor de masă 
obștești, muncitori 
tași în producție, 
zentanți ai colectivelor 
oameni ai muncii din 
lea Jiului.

Acordurile solemne 
Imnului de stat al 
blicii Socialiste 
intonat de fanfarele 
unite, au marcat începu
tul demonstrației oameni
lor muncii din Valea Jiu
lui. Prin urale și lozinci

mobilizatoare, exprimînd 
dragostea și atașamentul 
profund față de politica 
partidului și statului nos
tru, prin carele alegori
ce și grafice cu mare for
ță sugestivă, coloanele de 
oameni ai muncii au ra
portat bilanțul realizări
lor dedicate celei de a 
XXXV-a aniversări a ailei 
de 23 August, sărbătoarea 
noastră națională, zi isto
rică.
in ț a poporului, sub 
ducerea 
Partidului 
mân. Prin fața 
s-au revărsat 
multicolore ale 
mii de oameni ai muncii, 
purtând cu ei steaguri și 
fiori, portretul celui mai

înfăptuită prin vo- 
con- 

nemij tocită a
Comunist Ro-^y 

tribunei 
coloanele 
zecilor de

iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
minerul de onoare al Văii 
Jiului. Mii și mii de gla
suri scandînd cu înflăcă
rare „Trăiască cea de-a 
XXXV-a aniversare a re
voluției de eliberare soci
ală și națională, antifas
cistă și antiimperialistă" 
au dat expresie atașamen
tului fierbinte față de 

■partid și politica sa înțe
leaptă, încrederii în viito- 

' rut Juminos al patriei cu
prins în proiectele de do
cumente programatice ale 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R., înfăptuit prin mun
ca unită a oamenilor mun
cii din România socialistă.

9.30. In tribuna ofi- 
pavoazată sărbăto- 
întîmpinați cu însu- 
aplauze, au luat

Lazăr David,
Consiliului 
sindicatelor-- 

membru
Comitetului 
Hunedoara 

membrii ai

al 
ju- 
al 

se-

£■-

*>■ •
.8* s^-

Bl
*

activiști de partid 
ai 
Și 

frun- 
repre- 

de 
Va

ale 
Repu- 

România,
re-

Embleme dragi alături 
de minerul de onoare al 
Văii Jiului.

Parada militară 
și marea demonstrație 

a oamenilor muncii din Capitală
Sub semnul unității de 

nezdruncinat în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al dragostei fier
binți față de patria socia
listă, oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul țării — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
au sărbătorit, joi, într-o at
mosferă de puternică în
suflețire, cea de-a XXXV-a
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio-
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă.

înscris în conștiința noas
tră ca o strălucită încunu
nare a luptelor seculare 
pentru libertate, indepen
dență și neatîrnare, ca sim

I

I

Pășind în frunte, minerii de la Lupeni raportează

j

— Orașul Lupeni, locu
itorii săi, minerii, ‘ maiș
trii, tehnicienii și ingine
rii întreprinderilor mini
ere, preparatorii, chimiștii 
de la „Viscoza", forestie
rii, lucrătorii comerciali 
profesori și -învățători, slu
jitorii sănătății, într-un 
cuvînt tot ce este om al. 
muncii în orașul Lupeni 
s-a prezentat la manifes
tarea prilejuită de marca 
noastră sărbătoare. 23 Au-

o
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bol al eroismului maselor 
populare, al spiritului re
voluționar al comuniștilor, 
al tuturor militanților pro
gresiști, mărețul act de la 
23 August 1944, eveniment 
determinant pentru noul 
curs al istoriei patriei noas
tre, care a deschis poporu
lui român calea dezvoltării 
democratice și, apoi, socia
liste, constituie astăzi un 
puternic îndemn spre- noi
izbînzi în înfăptuirea mo
bilizatoarelor obiective cu
prinse în Programul parti-
dului, de făurire a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. 
Asociind, ca de fiecare da
tă, faptelor de eroism să- 
vîrșite cu trei decenii și

jumătate în urmă, cuceri
rile revoluționare ale pre
zentului socialist, precum 
și perspectivele luminoase 
care se conturează la ori-* 
zontul viitorului cincinal, 
anul acesta, poporul român- 
a cinstit gloriosul jubileu 
al eliberării sub semnul pu
ternicului avînt în mun
că pentru realizarea cu suc
ces a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, sub 
impulsul generat de docu
mentele celui de-al XII-lea 

Congres al partidului.
în Capitală, centrul de;- 

clanșator al insurecției ar
mate, naționale și antifas
ciste din august 1944, gran-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Oamenii celui mai tînăr

gust, ziua eliberării pa- nerii care au chemat la 
triei, Cu fruntea sus, mîn- întrecere toți minerii ță- 
dri de rezultatele obținu
te, bucuroși că pot raporta, 
că pot închina țării suc
cesele lor. Citeva dintre 
aceste rezultate de presti
giu obținute de colectivele 
de oameni ai muncii 
pe raza orașului 
sub îndrumarea 
și organizațiilor 
sint deosebit de

In primul

rii, colectivul minei Lu
peni a obținut o depășire 
a sarcinilor de plan de a- 
proape 50 000 tone de căr
bune cocsificabil prin de
pășirea productivității 
muncii planificată în . a- 

- bataje cu 573 kg /post, 
înregistrând, în acelși timp, 
economii care 's-au

coloanei de 
care au re
ntai nou o-

de 
Lupeni, '

economii care 's-au ridi- 
‘ cat ia peste 18 milioane

■ l‘ICtL iei. Chimistele și filatoa- rind mi- , , , „rele de la I.F.A. „Viscoza1 
au realizat producția ne
tă valorică în proporție 
de 107,6 la sută, depășind 
producția globală industri
ala cu 1,1 la sută, pro
ducția marfă cu 3,3 fa 
sută, productivitatea mun
cii cu 1,4 la sută. La mi
na Bărbăteni s-a realizat 
un flux de benzi de la 
mină pînă la preparație,. 
rezol vînd problema trans
portului, creînd condiții de

, introducere a mecanizării. 
complexe și, mai ales con
tribuind din plin la crește-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

In fruntea 
demonstranți 
prezentat cel 
raș al Văii Jiului — Uri-
caniul — ș-au aflat mine
rii, acești bravi muncitori . 
ai adîncurilâr care au ra
portat 
nului 
Iun 
5 000 
bune.

pla-

ceasta mină a cunoscut un 
proces rapid. La începutul 
anului nu exista nici un 
complex, iar acum func
ționează trei.

Prezent în coloană. Si- 
mion Budescu, miner șef 
de brigadă în sectorul III

Gh. POPESCU

depășirea 
pe primele 

i ale anului 
tone de 

Mecanizarea la (Continuarr in nae a t a»

Trec în masa stegarii.
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OAMENII MUNCII DIN VALEA JIULUI AU SĂ

EROICA ZI
Oamenii celui mai tînăr 

oraș al Văii
(Urmare din pag. 1>

In gind și inimă — dragoste fierbinte pentru conducătorul iubit și stimat, se- 
«retarwl general al partidului, tovarășul Ntoelae Ceaușesea.

Bogat rap rt de împliniri

Cu gînd 
Congresului al

In fruntea coloanei oa
menilor muncii din orașul 
tofcan care raportează «n 
IwjCat tablou de împliniri, 
se află harnicii mineri de 
Ia Paroșeni. Ei raportează 
partidului extragerea de 
la începutul acestui cinci
nal a unei producții -su
plimentare de peste 71 OOO 
tone de cărbune. Printre 
autorii acestui succes i-am 
întîlnit in coloană pe Ti- 
lu Teacenco. Francisc Fa- 
zafcaș. ortacii Iui Ilie Fi- 
liehe. Ioan Grigorescu, Mi
hai Bakoș. minerii secto
rului I (condus ■ de Ilici 
Garai! ui. electrolăcătușul 
Vasile Capriș, membrii for
mației „service", maistrul 
Ștefan Tudoran.

Un raport muncitoresc 
p? măsura grijii pe care 
parâiM și statul nostru, 
personal tovarășul N icolae 
Ceaușes<-u. o poartă mine
ri Lt Văii Jiului, a pre
zentat și coleetivul I-.M. 
Vulcan. Pe un panou pur
ta: simbolic de patru din
tre fruntașii minei — Du
mitru Sabău. Ștefan. Ganz. 
Dumitru Sănăuțeanu si 
Mihai Putsch — erau în- 
s* rise cifre care semnifi
cau depășirile la princi
palii indicatori ai între
prinderii. „La acest au
gust jubiliar — ne declara 
înainte de a trece prin 
fața tribunei șeful de bri
gadă Dumitru Sănăuțea
nu — pe lingă buchetul 
nostru dec realizări, noi, 
mânerii Vulcanului, ve
nim cu hotărîrea fermă 
ce a îndeplini toate sar
cinile pe care partidul ni 
>e-a trasat, să dăm cit mai 
mult cărbune, să contribu
im cit mai-mult mult la 
înflorirea patriei noastre. 
N rrr.a: așa putem răs-

puncte grijii pe care ne-o 
poartă partidul". Mani-, 
festîndu-și deplina adezi
une la politica partidului, 
bogatul raport prezentat 
de oamenii muncii de la 
preparația Coroești, S.S.H. 
și uzina electrică, în cins- 

' tea marii sărbători a e- 
liberării, își are materia
lizarea în succese deose
bite privind ridicarea ca
lității cărbunelui, sporirea 
producției de cărbune pen
tru cocs și semicocs des
tinat combinatelor siderur
gice, precum și elemente 
hidraulice de susținere mi
nieră. Creșterea produc
ției de energie electrică, 
la U.E. Paroșeni, obținu
tă îndeosebi pe seama căr
bunelui din Valea Jiului, 
economisindu-se astfel im
portante cantități de gaz 
metan, a fost un alt fru
mos succes cu care s-au 
înfățișat la demonstrație 
oamenii muncii din Vul

can. Orașul a cunoscut în 
ultimii ani un ritm de 
dezvoltare fără prece
dent. O’ elocventă dovadă 
a repartizării raționale a 
forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul țării o 
constituie punerea în func
ție a fabricii de confecții 
din acest oraș, unde lu
crează deja peste 1000 de 
femei, soții și fiice de mi
neri.

La marea demonstrație 
au fost prezenți și cei
lalți oameni ai muncii din 
localitate — constructori, 
lucrători din comerț, din 
domeniul sănătății, învă- 
țămînt, cooperație,, gospo
dărirea orașului. Via ex
presie a satisfacției pen
tru tot ce au dobîndit în 
anii socialismului locui
torii Vulcanului și-au ex
primat-o în noi angaja
mente de depășire a pla
nului de producție,

. C. IOVANESCU

al minei Uricani, ne măr
turisește : „Pășesc azi prin 
fața tribunei oficiale cu 
bucuria în suflet că în 
35 de ani de libertate via
ța fi mun.ca minerilor 
noștri s-a scEimbat ex
traordinar de mult. N-au 
existat niciodată asewie- 
nea condiții, și de aceea, ca 
miner șef de brigadă, îm
preună cu ortacii ne-ăm 
străduit să ne realizăm 
sarcinile de plan. Am.reu- 
șiț, pe primele 7 luni o 
depășire de 42 ml, cu gîn- 
dul că muncind mai mult 
ne facem viața mai îm
belșugată".

Tânărul maistru deetro- 
raecanic Spiridon Anghe- 
loiu de la mina Unicani, 
prezent- în coloana . de
monstranților ne spunea : 
„împlinesc azi in ziua de 
23 August și in anul 35 
al libertății, 29 de ani. 
Sint ani în care mi-arn 
dat seama că realizarea 
mea ca om o datoresc po
sibilităților multiple 
care le-am avut la

omul
este
su-

demînă, faptului că 
în societatea noastră 
într-adevăr valoarea 
premă".

Distingem printre locu
itorii Uricaniului prezenți 
la sărbătoarea libertății 
neamului poștju pe dăs
călii Virgil Murgu, direte 
tor, Eugen Barbu, Ovidiu 
Crimea, Ileana Dăncilă, 
care trecînd prin fața 
bunei, lîngă viitorul 
mîine al țării, elevii, 
exprimă hotărîrea de 
contribui Ia instruirea 
mai bună a tinerei gene
rații.

inginerul Ion -Sh-bu, șe
ful unei noi unități eco
nomice — exploatarea de 
cuarț — ce mărește zes
trea economică a orașu
lui Uricani spunea : „Pă
șim ferm hotărîți noi, cei 
care reprezentăm exploa
tarea de cuarț,. să extra
gem, începînd cu 3(1 sep
tembrie 1979, primele can
tități de materie primă, 
necesară pentru fabrica
rea sticlei cristal, 
optice și siliciului 
lie".

tri- 
de 
îȘi 
a\

cît

sticlei 
nreta-

Hstirke unanimă de a răspunde 
cu noi fapte de muncă 

grijii partidului 
de mineri de 
s-au prezentat

Cinstea de a fi la de
monstrație în fruntea co
loanei oamenilor muncii 
din Petrila a revenit co
lectivului minei Petrila, u- 
nitate fruntașă care a dat 
țării peste sarcinile de 
plan în 7 luni din acest 
an inai mult de 25 000 to
ne de cărbune, obținînd 
totodată rezultate foarte 
bune și la alți indicatori 
de plan. Schimbăm cîte- 
v« cuvinte cu reprezentan
tul din coloană al 
brigăzi conduse de 
Voicu de această 
minerul șef de 
Constantin Florea.

— Brigada noastră a dat 
în șapte luni și jumătate 
mai bine de 19 000 tone de 
cărbune peste plan. Ne-am 
pregătit și vom întîmpi- 
na Congresul al XII-lea al 
P.C.R. cu un spor sub
stanțial de cărbune la can
titatea dată pînă acum.

Minerul Nicolae Tăian 
care conduce o brigadă do
tată cu complex mecani-

vestitei 
Eugen 
mină, 

schimb

zat de extracție in secto
rul II al minei ne-a spus :

Pionierii ovaționează îndelung pentru partid și 
conducătorul său.

Peste 300 
la Aninoasa 
la. istorica sărbătoare de la 
23 August cu însemnate 
sporuri de producție. Gra
ficele și panourile pre
zentate reflectă fi
del dinamica extracției 
mecanizare a cărbunelui. 
Prin introducerea de noi 
complexe . mecanizate în 
subteran, ilustrație grăi
toare a grijii permanente a 
partidului nostru față de 
munca minerilor, se .urmă
rește atit ușurarea muncii 
ceior care lucrează în adin- 
euri cît și sporirea produc
tivității muncii. Printr-o 
mai,bună organizare a pro
ducției și a muncii, minerii 
de la Aninoasa au obținut 
în primele șapte luni care 
au trecut din acest an, în
semnate economii de ma
teriale. La lemn de mină 
s-au economisit, de pildă, 
2. mc la 1000 tone de căr
bune extriis, iar la cberes-

tea 1 mc la 1000 tone de 
cărbune extras. Ia» acest 
frumos bilanț al coleciivu- 
lui de la Aninoasa, o con
tribuție deosebită și-au a- 
das-o minerii, care dealt
fel se aflau în fruntea co
loanei, printre care amin
tim pe Simiion Moraru, Va
sile Btirfec, Sa va . Itobu, 
Viorel Mirăuță, Iuliu Da
mian și mulți alții. Expri- 
mînd deschis hotărîrea u- 
nanimă a întregului colec
tiv de mineri, participaniii 
la sărbătoare și-au manifes
tat dorința de a răspunde 
prin noi fapte „de. muncă 
grijii partidului.

C. dSAUEE

Uraaa— cu tăticu

„Succesele noastre le închinăm patriei"
(Urmare din pag. I)

rea producției 
nice. Rezultate 
le au obținut 
întreprinderi 
din raza orașului, 
tate care, alăturate 
menționate, fac mîndria lo
cuitorilor din Lupeni.

în coloana mi
nei Lupeni se aflau în 
primele rinduri minerii, 
maiștrii, inginerii sectoru
lui IV care au obținut o 
producție suplimentară de 
peste 20-000 tone de cărbu
ne cu o productivitate su
perioară sarcinilor de plan 
de 395 kg/.post. Intre ei î l 

'recunoaștem pe renumitul 
șef de brigadă, 
electromecanic 
Lupulescu, cel care, 
nuind un complex 
nizat, a extras împreună 
cu ortacii săi, de la înce
putul anului, mai mult de

medii zil- 
rernarcabi- 
și celelalte 

și instituții 
rezul- 
celor

ma istrul 
Constantin 

mî- 
meca-

26900 tone de cărbune coc- 
sificabil.

— Aceste tone le-am în
chinat patriei și partidului 
care ne călăuzește spre o 
viață mai bună, mai feri
cită. In cinstea Congresu
lui al XII-lea, mare eve
niment politic în viața 
comuniștilor, a tuturor ce
tățenilor patriei ne vom 
spori eforturile, vom ma- 

acumuiat pînă

brigadierului 
Lupulescu au

jora plusul 
acum.

■Cuvintele 
Constantin
o temelie trainică, succesele 
de pînă acum.

Alături de minerii Lu- 
pemului pășeau minerii u- 
neia dintre întreprinderile 
miniere noi, deschisă în 
cei 35 de. arii de libertate
— mina Barbă țeni —, mi
neri în rîndul cărora se 
afla unul dintre brigadierii 
cei mai cunoscuți ai Văii 
Jiului, Nicolae Oprea.

împreună cu minerii, u- 
niți prin rodul muncii lor
— cărbunele —, se aflau

preparatorii secției de pre- 
a 

trimit 
mare. 
cocsi-

parare Lupeni, secție 
I.P.C.V.J., cei care 
siderurgiei 
parte din 
ficabil al

Colectiv 
nic, care, 
ambiție exemplară a

cea mai 
cărbunele 
țării.
harnic, destoi- 

cu o dîrzenie și 
în

vins greutățile cu care în
treprinderea s-a confrun
tat în ultimii trei ani, co
lectivul în care peste 67 la 
sută sînt femei, — I.F.A. 
Vîscoza — pășea cu seme
ți® prin fața tribunei mîn- 
dru de realizările sale.

In coloana oamenilor 
muncii de la Lupeni se 
aflau și lucrătorii comer
ciali ai I.CJS. Mixtă Lu
peni, care prin succesele 
obținute la desfacerea măr
furilor — 187 000 000 de 
lei realizați de 
tul anului — 
cu mare putere 
gere nivelul de 
cat, bunăstarea mereu cres- 
cîndă a oamenilor muncii 
din Lupeni.

la începu- 
înfățișează 
de convin- 
trai ridi-

,.Am e> 
de plan 
anului, 
tem hot 
Congres 
gînd la 
ție de 
puțin 5j 
ne“. "

In col 
Ia Lonel 

^Tutuf, I 

vian K| 
lea, șef I 
abataj 4 
susținera 
duală șa 
gadă dțl 
perspectl 
rile acetl 
Ciubăr: I 
cinstea I 
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Primul car alegoric

a

încrezători în vi\
In fruntea masivei • co

loane a oamenilor muncii 
din orașul Petroșani pe 
Un frumos și sugestiv car 
alegoric, care a stîrnit ad
mirația legitimă a partici- 
panților, constructorii de 
utilaj minier au expus 
mașinile și utilajele de 
mare tehnicitate și randa
ment," mașini și utilaje re
alizate în uzină. Graficul 
cu realizările din acest 
an dau expresia unui bo
gat raport muncitoresc în
chinat măreței sărbători 
de la 23 August. Astfel 
în cele șapte luni care 
s-au scurs din acest an, in
dicatorul 
a fost 
porție 
ducția 
pășită 
productivitatea muncii pla
nificată a fost, de aseme
nea, depășită, cu 1,3 lă
sată. In gama largă a 
noutăților pe care le ra
portează constructorii de 
utilaj minier, se înscriu 
complexele mecanizate 
tip SMS (executat în co
laborare cu I.R.I.U.M.P.), 
SMA-1, SMA-2, combina 
CA-2, (prima combină ro
mânească pentru abataje 
cu front scurt), foreza e- 
lectrohidraulică. In rîndu- 
rile coloanelor oamenilor

pe

producția netă 
realizat în pro- 

de 102,3 la sută, pro- 
marfă a fost de- 
cu 3,9 la sută, iar

n 
Pavel, 
turnă- 

Scurtu, 
Tudor,

muncii de la I.UAI.P. 
întîlnim pe Mirrea 
șef de brigadă la 
torie, Gheorghe 
Ion Fanic, Nicolae
Constantin Vișan, Ion Gîț. 
Iuliu Pasternak, Eugen 
Andrei, Martin Ambruș. 
Ion Raicu, 
„Noi constructorii 
laj minier, ne spunea 
•Predoi, maistru la 
prelucrări mecanice, 
vom onora cu cinste 
cinile și angajamentele a- 
sumate în 
acționa cu 
fermitate 
pentru a 
dicațiile date cu 
vizitei în 
de secretarul 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
vind mecanizarea 
nică a procesului de 
tracție a cărbunelui".

Alături de constructorii 
de utilaj, cinstind marea 
sărbătoare a eliberării cu 

mine- 
și-au

Pasternak,
Martin 

Vasile Toană.
de uti- 

lon 
secția 

ne 
sar-

acest an. vom 
răspundere și 
mu nci torească, 

materializa in- 
prilejul 

uzina noastră 
general al 

tovarășul 
pri- 

grab- 
ex-

realizări meritorii, 
rii de la Liveaeni 
dovedit cu prisosință vred
nicia. Intre minerii 
zeniului 
coloană
Aftonic Costea,
Maxim,
și znulți alții. „Plusul 
zi, de 173 ml lucrări de ia

pot fi 
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„1
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DE 23 AUGUST
la cinstirea 
l-lea al partidului
este sarcinile 
la începutul 
e tone. Sîn- 
1 întîmpinăm 
tidului adău- 
1 de produc- 
acum cel 

e de cărbu-

minerilor de 
n întîlnit pe 

fruntași

Nicolae Ga- 
gadă într-un 
dotat cu 

lică indivi- 
>ină, o bri- 
•et cu mare 
stăm gîncTu- 
imeni, Marin 
le tone în 
sului parti- 
n Negru: 500 
colae Galea : 
Toader 
re cît 
;ervele 
uțul
itul 200. 
ul purtat cu

Flu- 
mai 
de 

care-1

mîndrie de preparatorii 
din Petrila, în rîndurile 
cărora s-au aflat la de
monstrația de la Petroșani 
C. Bușoniu, Alex. Covacs, 
E. Doboș, V. Rodeanu, C. 
loniță, 
Stoica, S. Hancheș, 
Vîjdea, I. Zameș, C. 
și alții — cităm : pe 7 
planul producției de 
bune special realizat 
proporție de 103 la 
cel de cărbune spălat 
mal — 163 Ia sută,
lei economii la 1 000 lei 
producție marfă, o econo- 
mie de 1,2 kWh pe tona 
de cărbune preparat.
Oamenilor muncii din prin

cipalele obiective econo
mice ale orașului Petrila 
li s-au alăturat într-o pu
ternică unitate de voință, 
gînduri și acțiune compo
nență celui mai tânăr co
lectiv de muncă din loca
litate, cel al Fabricii de 
mobilă, lucrătorii din co
merț și din celelalte uni
tăți prestatoare de servi
cii către populație.

T. ȚAȚARCA

E. Nitulescu, E.
N.

Ursa 
luni, 
oăr- 

în 
sută, 
nor- 
92,4

Artiștii amatori, simbol a! geniului
creator

Artiștii amatori, prezenți 
în demonstrația oameni
lor muncii din Valea Jiu
lui, au adus frumusețea 
costumului popular 
nesc, prospețimea 
cului despre viața 
din patria noastră,
exuberanță a jocului. In 
Valea Jiului s-au consti
tuit peste 126 de formații 
artistice la caFe participă

româ- 
c&ite- 
nouă 

senina

al poporului nostru
formații în faza republica
nă a Festivalului național

mai mult de 3500 de ar
tiști amatori, ’ susținînd o 
variată viață cultural-edu- „Cîntarea României". S-au 

remarcat fanfara repre
zentativă a minerilor Văii 
Jiului, brigada 
de la Întreprinderea 
nieră Vulcan, corul 
neresc „Freamătul 
oului" de la I.M. Petrila, 
formațiile de satiră și u- 
mor și cea vocal-inștru- 
mentală de muzică ușoa
ră de la Casa de cultură 
din Petroșani, orchestra 
de muzică populară „Man
dra", fotoamatori, alte 
formații cultural-art isfcice
ale pionierilor și elevilor. 

La marea sărbătoare a 
patriei, 23 August. pre
zența artiștilor amatori în 
coloana demonstranților a 
simbolizat însuși conținu
tul nou al culturii din pa
tria noastră, 
posibilităților de 
re a personalității 
lor, a oamenilor 
din Valea Jiului, 
lăți de marea manifesta
re a creației și hărniciei, 
Festivalul național „Cîn
tarea României".

cativă și artistică în în
treprinderi și orașe. Nicio
dată calitatea mișcării ar
tistice de amatori din Va
lea Jiului n-a fost atît de 
pregnantă în 
ile naționale, 
an jubiliar, 
de prezența

conspetiți- 
ca în acest 

fapt sugerat 
mai multor

artistică
mi- 
mi- 

adîn-

Voia bună

Trec artiștii «maiori.

diversitatea 
împlini- 
mineri- 
muncii 
stimu-

■icii de tricotaje.

Căliți in muncă și întreceri sportive
Prin fața tribunei 

varsă un adevărat 
de tinerețe și voie 
Trec performeri ai cluburi
lor și asociațiilor sportive din 
Valea Jiului. Printre ei se 
află tinărul luptător Mircea 
Risipitu, component al 
secției de lupte a Clubului 
sportiv școlar din ~ ' 
șani; A venit la 
strația oamenilor 
din Petroșani, dedicată ce
lei de-a 35-a aniversări a 
eliberării, mîndru de cuce
rirea titlului de campion 
național de juniori pe acest 
an. „Incepind cu anul vi
itor voi depăși vîrsta juni
oratului. așa că voi concu
ra la seniori. Prin antrena
mente permanente, temei-

rul luminos al țării
ocazie, 
și mai 
care o

La
August

în
pre- 

al

unea Gheor- 
șef de , bri- 
mai vie do- 

ii Livezeniu- 
din plin la 

a4(i cîmp 
, la asigu- 
energetice a 
punerea 
velor 
ngresul 
tidului".

satisfacția 
e pe care 
îipurile soți- 
de mineri 
la Fabrica 

etroșani, u- 
•le mai tine
te muncito- 
. Cele 5000 
e realizate 
peste 60 de 
ție proprie, 
irea și capa- 
bilizare a 
irnicului co- 

„Rezultate- 
nă în 
risea 
țara 
r.tj^ sînt un 
ire spre noi 
nta vizită a
i c o 1 a e 

retarul 
lului, 

în 
tră, 
cu

ne vor impulsiona 
mult activitatea pe 
desfășurăm", 
demonstrația de 23 
din acest an s-au

prezentat cu 
tre cele mai 
și colectivele 
ai muncii de 
Petroșani, 
C.F.R.', I.G.C.L., 
C.C.S.M., S.D.E.E., 
Ocolul silvie,

realizări din- 
semnificative 
de oameni 
la I.R.I.U.M. 
I.M. Dîlja,

C.M.V.J.,
I.T.A., 

l.C.S.A. și

pre- 
Maria 
orga-

ge- 
pre- 

între- 
indica- 
această

se re
ferent 
bună.

Petro- 
demon- 
muneii

nice doresc ca și la seniori 
să cuceresc unul din pri
mele trei locuri la campio
natele naționale din 1980“. 
Cu gîndul spre noi perfor
manțe, Ia învățătură și 
sport au trecut prin fața 
tribunei studentul Miron 
Cismaș, jucător la echipa 
de fotbal Știința Petroșani, 
Constantin Măndilă, com
ponent al secției de lupte 
a Asociației sportive Jiul 
Petrila, Mihai Tiberiu 
Pali, căpitanul divizionarei 
B de handbal Utilajul-Ști- 
ința, Gheorghe Voicu de la

Minerul 
drapele 
.portrete 
ducător al partidului și sta
tului nostru au trecut prin 
fața tribunei fotbaliști și 
atleți ai Clubului sportiv 
Jiul Petroșani, sportivi de 
la Minerul Vulcan, Mine
rul Uricani, Minerul Paro- 
șeni, Jiul Petrila, talenta
tele gimnaste de la 
sportiv școlar din 
șani, care au făcut 
moașă demonstrație

Lupeni. Purtînd 
roșii și tricolore, 
ale iubitului con-

Clubul 
Petro- 
o fru- 
a vir

tuozității și talentului.
D. CR1ȘAN

• BAZA &E AG««- 
MENT BRAIȚA din Lu
peni a fost ca întotdeauna 
gazdă ospitalieră în zilele 
de sărbătoare. Intr-un 
splendi-d cadru natural, la 
poalele pădurii, în imedia
ta apropiere a pîrîului 
Brăița, mii de -oameni ai 
muncii și-au dat întîlnire 
într-o ambianță de neuitat. 
In atmosfera sărbătoreas
că întreținută, de un bogat 
program • cultural-artistic 
prezentat de artiștii -ama
tori ai clubului muncito
resc din Lupeni i-am în
tîlnit, alături de alți oa
meni ai muncii ven-iți aici 
împreună cu familiile pen
tru a petreoe clipe de des
tindere și voie bună, pe 
operatorii chimiști Andrei 
Vuzi, Vasile Logican și pe 
lăcătușul Vasile Lunper- 
dean de la I.FA. Vîscoza, 
pe minerii loan Sălăgean, 
Constantin Lupulescu, Ion 
Chiriac și Alexandru Nă- 
sălean, pe lăcătușii meca
nici Alexandru Polgar și 
Emeric Benedek de la I.M. 
Lupeni, pe preparatorul 
Teodor Mîndreanu și fot
baliștii Ion Polgar și Ti- 
beriu Sătmăreanu. Nu au 
lipsit tonetele cu răcori
toare și fructe, bere, mi
titei și grătare, produsele 
de cofetărie și altele, toa- 

a’cătuind decorul

dincare oamenii muncii 
Lupeni au sărbătorit ziua 
eliberării, (Al. Tătar) ’ 

X* 1
în ziua de 24 august, î«l 

mulțimea de oameni ai 
muncii care își petreceau 
cu voie bună această zi de 
odihnă îi întîlnim și pe 
Ion Simeria, maistru ener
getic la sectorul VI al mi
nei Lupeni, care, împreu
nă- eu familia și cu un co- 
leg de muncă, electricianul 
Alexandru Ponyori. profitau 
de frumoasa zi de august. 
„Ne simțim minunat — 
ne-a declarat Ion Simeria 
— totul, programele artis
tice și aprovizionarea, a 
fost la înălțime". Lingă 
scenă. îl zărim pe combai- 
nerul Vasile Irimia, din 
brigada binecunoscutului 
loan Kacso. „Eu și familia 
mea avem doar cuvinte de 
laudă pentru organizatori" 

el.
Ion Gîrea 

că împreună

A.P. și I.C.S. industrial 
Petroșani. Coloane ne- 
sfîrșite de oameni ai mun
cii, de la aceste unități e- 
conomice, un adevărat flu
viu uman, și-au 
tat recunoștința 
în acest luminos 
23, față de 
partidului și 
ță de secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. (C.G.)

manifes- 
fierbinte, 

August 
conducerea

statului, fa
de secretarul 
partidului,

Pentru ca activitatea economică din noua etapă a 
muncii rodnice de piuă la finele anului -să se situeze 
la cota înaltă a exigențelor în zilele de sărbătoare 
s-au aflat la datorie numeroși oameni ai muncii, pre
gătind eo nd iții teiinico-organizatorice ce se vor 
afla la temelia sweceseior viitoare ale colectivelor de 
muncă din economie. Prezentăm succint o parte din
tre minunății oameni aflați la datorie și faptele lor.

• La I.M. Laponi, în 
cel mai mare sector pro
ductiv al Văii Jiului, or
tacii șefului de brigadă 
Constantin Lupulescu, din 
abatajul de mare capaci
tate dotat cu complex me
canizat în care s-au 
lizat de la începutul 
lui constant cele 
înalte productivități
muncii pe Vale — 15 to
ne pe post — au efectuat 
o revizie generală a com
binei de tăiere, au execu-

I
I
I
I
12

rea- 
anu- 
mai 
ale

tat reparații de calitate, 
datorită cărora complexul 
utilaj va putea funcționa 
în perioadele următoare 
la parametri superiori.
• La mina Urican: se 

aflau la datorie numeroși 
mineri, ingineri și tehni
cieni. Printre ei, ortacii 
șefului de brigadă Samoil 
lă Pecs. Complexul meca
nizat cu care este dotată 
brigada a fost supus unei 
minuțioase revizii pentru 
ca în zilele care urmează

Gratîe -șt v«r tactila te în țața tribunei oficiale.

— ne declara
Brigadierul 

ne-a informat 
cu ortacii săi au hotărît ca 
ziua de 23 august s-o ani
verseze prin muncă. Ast
fel, brigada sa a ex
tras în această măreață zi 
peste 50 
realizînd 
ml. (Gli.

• LA
Locul de agrement al ora
șului a cunoscut o animație 
deosebită specifică ma
rilor sărbători. Benefici
ind de o aprovizionare îm
belșugată, asigurată de u- 
nitățile de alimentație 
publică și C.L.F.. mii de 
oameni ai muncii din 
raș — mineri, preparatori, 
constructori' de mașini, e- 
nergeticieni, confecțione
ze — au împînzit zona din 
preajmă, au petrecut mo
mente de plăcută și merita- ■ 
tă destindere. Atmosfera 
sărbătorească, de voie bu
nă, a fost întreținută de 
formațiile clubului din lo
calitate. (C. I.)

tone de cărbune, 
o avansare de 3

OLTEANA1)
BRAZI — Vulcan.

Fotografii : 
Ion LICIU

o~

utilajele complexe pe ca
re le stăpînesc eu price
pere să funcționeze fără* 
nici o stagnare.
• Telefonic, dispecerul 

șef de tură pe centrală,

S-au aflat la datorie mai
ștrii șefi de tură Alexan- 

’ dru Csato, Gheorghe Mun-
teanu, Mihai Slavei și 
Francisc Kovari, muncito-

te 10 tone fire de mătase, 
din care cu 2 la sută mai 
mult sorturi superioare 
față de cifrele planificate. 
Au funcționat în „foc con
tinuu" instalațiile de pre-

2 300 călă- 
a indi-

S-au aflat 
pentru a 

oa-

Focul continuu al muncii
subinginerul Dinu Șopte- 
rean, ne-a confirmat că 
și la U,E. Paroșeni acti
vitatea în „foc continuu" 
s-a desfășurat ca întot
deauna la înalta tensiune 
a muncii. In zilele de 23 
și 24 august au fost pro
duși peste 10 milioane 
KWh energie electrică

rii Ion Breben, Petre Pîr- 
vulescu, loan Purece, Du
mitru Drăgoi, Vasile 
Donciu, Petre Radu, nu
meroși alți energeticieni.

• De la I.F.A. „Vîsco- 
za" din Lupeni, filatoare
le și chimistele au 
expediat beneficia
rilor din țară, în două 
zile, 23 și 24 august, pes-

parare chimică, de filatu
ră, de răsucit și instala
ția de bobinat.
• Oamenii dramurilor 

de fier — ceferiștii — au 
desfășurat o activitate 
normală. La complexul 
C.F.R. Petroșani, în două 
zile, s-au efecutat trans
porturi de personal peste 
prevederi, reflectate de

depășirea cu 
tori-kilometri 
celui specific.
„în mișcare", 
satisface trebuințele
menilor muncii, -șeful de 
manevră Iosif Dinu, șe
fii de tură Gheorghe Sta- 
matoiu și Constantin Ju- 
manca, Impiegatul Aurel 
Crețu, sute de alți mun
citori de la căile ferate. 
Și, alături de ei, s-au a- 
flat la datorie multi șo
feri de la E.T.P. și I.T.A. 
care ne-au ajutat să ajun
gem la locurile de agre
ment, ori au efectuat 
transporturi spre minele 
Văii ducînd oamenii „co-

’ mandați" spre locurile lor 
de muncă din zilele de 
sărbătoare.

A. HOFFMAN -
--------- --------------- 1
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Parada II li

(Urmare din pag. 1)

dioasa paradă militară și 
impunătoarea demonstra
ție a oamenilor muncii s-au 
desfășurat în Piața Aviato
rilor, tradiționalul loc de 
întîlnire al bucureștenilor 

-la asemenea manifestări 
populare de masă. In i- 
mensa piață, ca și pe Bu
levardul Aviatorilor dom
nește o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de ne
mărginită bucurie, specifi
că marilor noastre sărbători.

Ora 8,00. Sosirea la tri
buna oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de 
stat, este întîmpinată cu 
vii și puternice aplauze, cu 
ovații.

în celelalte tribune se 
află reprezentanți ai insti
tuțiilor centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, 
membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, participant 
la insurecția națională ar
mată, antifascistă, și anti- 
imperialistă, foști coman
danți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, gene
rali, Eroi ai Muncii So
cialiste, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții 
bucureștene, personalități a- 
le vieții științifice, cultu
rale și artistice, activiști ai 
organelor centrale de 
partid și de stat, ziariști.

Alături'de conducătorii de 
partid și de stat ai țării 
noastre, în tribuna oficia
lă se aflau numeroși oaspeți 
de peste hotare.

Au asistat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
în România, atașați mili
tari, alți membri ai corpu
lui diplomatic, precum și 
ziariști străini. -

în timpui demonstrației, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu s-a întreținut cu 
oaspeți de peste hotare 
prezeriți la marea sărbătoa
re a poporului român.

Parada militară deschide 
■manifestația consacrată . ce
lei de-a XXXV-a aniver
sări a revoluției de elibera
re socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă 
din România. Un sunet pre

ilitară și marea demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală

lung de goarnă vestește so
sirea în Piața Aviatorilor a 
ministrului apărării națio
nale, general colonel Ion 
Coman, aflat la bordul u- 
riui autoturism ARO.

Comandantul parăzii, ge
neralul colonel Vasile Mi- 
lea. prezintă raportul, după 
care are loc ceremonialul 
trecerii în revistă a trupe
lor.

Răsună solemn acordurile 
Imnului de stat. în același 
timp, se aud ecourile celor 
21 de salve de artilerie — 
salut adus gloriosului ju
bileu al eliberării patriei.

Le felicitările adresate 
răsună uralele ostașilor, vi
brant omagiu adus Zilei de 
23 August, solemn onor dat 
tuturor celor care nu și-au 
precupețit sîngele și viața 
pentru triumful insurecției.

La tribuna centrală, co
mandantul suprem al for
țelor noastre armate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
primește raportul ministru
lui apărării naționale.

începe apoi defilarea. în 
frunte, ofițerii elevi ai 
Academiei militare. Le ur
mează elevii școlii milita
re de ofițeri activi „Nico
lae Bălcescu" și apoi cei 
mai tineri ostași ai țării — 
elevii liceului militar. în 
blocuri compacte, într-o ca
dență metronomică, de
filează infanteriștii, vînăto- 
rii de munte, grănicerii, ma
rinarii militari și militarii 
din trupele Ministerului de 
Interne.

O imagine impresionan
tă. Pe Bulevardul Aviato
rilor își fac apariția, în 
formații compacte, trupele 
mecanizate, parașutiștii, ar- 
tileriștii, tanchiștii. Un a- 
devărat șuvoi de oțel și for
ță. care sugerează noile di
mensiuni ale înzestrării teh
nice ă brațului înarmat al 
poporului nostru. Conduse 
de ostași pricepuți, prin fa
ța tribunei trec mașini 
blindate ușoare, autoturis
me ARO, autocamioane ce 
poartă marca „Dac" trac- 
tînd tunuri sau purtînd ins
talații cu multiple țevi, ur
mate de o formație com
pactă a primelor tancuri 
românești care sînt întîm- 
pinate cu ropote de aplau
ze. Cu deosebită căldură 
sînt salutate aparatele care 
săgetează văzduhul — a- 
vioanele IAR-93 și elicop
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tere ușoare și mijlocii, mîn- 
dric a noii noastre indus
trii aeronautice.

Defilarea rachetelor des
tinate acțiunilor de luptă 
în cîmpui taetic-operativ, 
pentru combaterea țintelor 
aeriene și navale încheie 
amplul raport ostășesc dat 
patriei, partidului și po
porului, comandantului su
prem al forțelor armate de 
ziua sărbătorii naționale a 
poporului român.

Moștenitoare a glorioase
lor tradiții ale luptei po
porului pentru eliberarea 
națională și socială, pur
tînd în inimi, ca pe o ne
prețuită comoară, pildele 
eroice dovedite de înain
tași în înlăturarea domina
ției străine, în dobîndirea 
dreptului sacru de a fi stă- 
pîni în vatra strămoșeas
că, forțele noastre armate, 
făurite și educate de 
partid, înzestrate cu teh
nică de luptă modernă, au 
dat expresie hotărîrii de a 
nu precupeți nici un efort 
în slujirea cu credință și 
nestrămutat devotament a 
libertății, independenței și 
suveranității naționale a 
patriei noastre socialiste. 
Totodată, Armata României 
socialiste dezvoltă o cola
borare activă cu armatele 
țărilor socialiste.

în blocuri compacte, sim- 
bolizînd monolitul voinței 
muncitorești, dau onorul 
celui mai iubit fiu al popo
rului, gărzile patriotice. 
Muncitorii înarmați de as
tăzi sînt urmașii luptători
lor din formațiunile patrio
tice care în August 1944, 
la chemarea Partidului Co- 

. munist Român, s-au ridicat 
la luptă, într-o impresio
nantă unitate de acțiune și 
voință cu muncitorii din 
alte orașe ale țării, cu în
tregul popor, pentru înlă
turarea dominației fascis
te și dobîndirea dreptului 
la adevărata libertate.

Gărzile patriotice — u- 
nități înarmate ale clasei 
muncitoare — dau conținut 
concret concepției Partidu
lui Comunist Român care 
statuează apărarea patriei 
drept cauză și operă a în
tregului popor.

Defilează apoi formațiu
nile de apărare civilă, for
mațiunile de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei, cele de cruce roșie 

și detașamentele de pregă
tire a pionierilor și școlari
lor pentru apărarea patriei.

în acordurile . unui nou 
marș, în piață pășesc a- 
poi, cu entuziasmul și pi
torescul caracteristic, co
loanele de oameni ai mun
cii din Capitală, alcătui
te din sute de mii de cre
atori ai bunurilor materi
ale și spirituale. Alături 
de întregul nostru popor, 
oamenii muncii din Bucu
rești, aduc, în aceste cli
pe, un fierbinte omagiu 
marii sărbători a eliberării. 
Demonstranții poartă cu ei 
drapele roșii și tricolore, 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, 
ale celorlalți conducători 
de partid și de stat, pan
carte pe care sînt înscrise 
urări la adresa partidului 
și a secretarului său ge
neral, a poporului nostru, 
harnic constructor al so
cialismului și a patriei li
bere și independente.

Pe mari pancarte și gra
fice sînt consemnate suc
cesele de prestigiu .obți
nute de colectivele bucu
reștene în îndeplinirea sar
cinilor pe anul în curs, an 
liotărîtor al înfăptuirii o- 
biectivelor cincinalului re
voluției tehnico-științifice 
și a angajamentelor asu
mate în cinstea zilei de 23 
August. Alături de aceste 
fructuoase bilanțuri ale 
hărniciei și înaltei conș
tiințe muncitorești sînt 
reflectate angajamentele 
oamenilor muncii de a în
făptui cu același spirit de 
abnegație, mobilizatoarele 
prevederi înscrise î.n Pro
iectul de Directive ale ce
lui de al XII-lea Congres 
al partidului cu privire la 
dezvoltarea econom ico-so- 
cială a țării în cincinalul 
1981-1985 și orientările 
de, perspectivă pînă în 
1990. în Programul-direc- 
tivă de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnolo
gică și de. introducere a 
progresului tehnic, pre
cum și în Programul-direc- 
tivă de cercetare și dez
voltare în domeniul ener
giei, documente elaborate 
cu aportul hotărîtor al se
cretarului general al par
tidului, care sînt menite 
să deschidă o nouă etapă 

istorică în viața patriei 
noastre.

Rapoartele sutelor de co
lective muncitorești reu
nite aici, sub faldurile 
marii sărbători . alcătuiesc 
un însufețitor bilanț ex- 
primînd potențialul spo
rit al industriei bucureș
tene. ritmul ei înalt de 
dezvoltare . îndeosebi al 
ramurilor de- vîrf, rezulta
tele preocupărilor susținu
te pentru realizarea unei 
calități n°i- superioare în 
toate domeniile, pentru 
ridicarea eficienței eco
nomice pe calea reduce- 
i ii tot mai accentuate a 
consumului de materii pri
me, energie și eombusti- • 
bili, a valorificării resur
selor secundare, prin fo
losirea cît mai deplină a 
fondurilor fixe și a tim
pului de lucru, prin spo
rirea productivității mun
cii. Acest impresionant 
bilanț relevă, că oamenii 
muncii din Capitală și-au 
depășit angajamentele a-, 
sumate în cinstea Zilei de 
23 August, realizînd su
plimentar o producție in
dustrială evaluată la 1,4 
miliarde lei, peste 97 la 
sută din acest spor fiind 
obținut ca urmare a creș
terii productivității mun
cii. O contribuție impor
tantă în această privință 
și-au adus și cele 59 ca
pacități de producție pu
se în funcțiune în acest , 
an, între care 17 înainte de 
termen. în Bucureștiul in
dustrial de astăzi, care 
realizează în numai 6 zi
le producția anului 1938, 
se produc turbine cu a- 
buri de 330 MW, strunguri 
Carusel cu diametrul de 
16 m, calculatoare elec
tronice,- elemente de auto
matizare, instalații chi
mice, televizoare și mul
te ale bunuri. Aceste ci
fre și fapte înscrise cu 
mîndrie pe grafice arată în 
mod incontestabil că Bucu
reștiul se afirmă astăzi tot 
mai pregnant ca principa
lul centru economic al 
țării, realizînd 15,1 la su
tă din producția industri
ală a României, produc
ție care, la rîndul său. 
depășește de 42 de «ori ni
velul atins în 1950.

Rememorarea marelui . 

act istoric de la 23 Au
gust este considerată și de 
oamenii de știință și cul
tură, ca de. întregul nos
tru popor o datorie sfintă. 
Savanțiv și cercetători, re
petați specialiști în . do
meniile tehnicii, matema
ticii, fizicii, chimiei, me- 
dicinei, scriitori și artiști 
raportează partidului, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu despre noile lor 
realizări puse în slujba 
propășirii patriei.

Tradiționala paradă a 
sportivilor a încheiat de
monstrația prilejuită de a- 
niversarea zilei de 23 Au
gust. .

Și aici, în Piața Aviato
rilor, în clipele festive pri
lejuite de marea noastră 
sărbătoare, caz și în atî- 
tea alte rînduri, în cursul 
dialogului de lucru, purtat 
practic, . fără întrerupere 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu cei ce mun
cesc în fabrici, pe șan
tiere, în laboratoare ori 
în școli, reîntilnirea su
telor de mii de bucureș- 
teni cu secretarul general 
al partidului prilejuiește' 
aceeași imensă bucurie. Din 
mijlocul fiecărui colectiv, 
al fiecărei coloane se 
scandează puternic

„Ceaușescu, P.C.R. — 
călăuza noastră e !“

„Ceaușescu, eroism — 
România comunism !“

„Ceaușescu — România 
— pacea și prietenia"

„Pentru pace și progres. 
Ceaușescu reales Ia al 
XII-lea Congres".

Asemenea refrene, ros
tite în această zi cu legi
timă mîndrie, pe întregul 
cuprins românesc, dau 
glas simțămintelor patrio
tice izvorite din conștiin
ța poporului nostru. ca
re, cu marea și nesecată 
lui înțelegere știe să aiw 
că înaltă cinstire celui 
ce, în fruntea partidului și 
statului, își consacră neo
bosit, fiecare clipă a vie
ții, binelui și fericirii noas
tre socialiste.

Demonstrația s-a în
cheiat într-o atmosferă 
de vibrantă însuflețire, de 
puternic patriotism. în
treaga asistență intonea
ză imnul „E scris pe tri
color unire".

v. Duminică, 26 august

8,45 Gimnastica la domi
ciliu. f

9,00- Tot înainte I
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii. Săgeata nea
gră. Episodul 15.

10,00 Viața satului.
11.40 ~ Avanpremieră.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
13,05 Umor și muzică.
14,00 Desene animate : 

„Woody, ciocănitoa- 
rea buclucașă".

14,25 Spectacolul lumii.
16,20 Telesport.
17.55 Film serial. „Calva

rul". Episodul 10.
18.45 Cei patru M : Un vis 

posibil.
19,00 Telejurnal.
19,15 Permanenta redes

coperire a Români
ei (XI).

19.55 Plai de dor.
20,10 Film artistic. „Păța

niile prietenei mele 
Irma". Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor ameri
cane.

21.40 Telejurnal.
Sport.

Luni, 27 august

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Priorități în econo

mie. Dosarul ener
giei.

19,30 Reportaj de scriitor.
19.50 Publicitate.
19,55 Roman foileton. „Pol- 

dark". Episodul 27.
20,45 Cadran mondial.
21,05 Rezonanțe pe porta-' 

tiv.
21,35 Telejurnal.

Marți, 28 august

9,00 Cenaclu literar.
9,30 Muzică populară.

10,00 Film serial. „Calva
rul". Reluarea epi
sodului 10.

10.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Din tainele meseri

ilor.
16,25 Almanah pionieresc. 

Scrisoare de vacan
ță.

16.50 Din țările socialiste. 
U.R.S.S.

17,05 Bijuterii muzicale.
17,30 Consultații medicale.
17,45 Păsări de pe grin

duri.
18,05 Efigii lirice. Poezie și 

muzică.

18,25 Revista social-politi- 
că TV.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Alo,. 055 ! ■— Cunoaș

tem legile ? Cum le 
aplicăm? Micro- 
anchetă TV.

19,40 Muzică ușoară.
20,00 Publicitate.
20,05 Seară de teatru. „Nun-
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PROGRAMUL ȚV
ta lui Figaro" de 
Beaumarchais.

21,35 Telejurnal.

Miercuri, 29 august

16,00 Telex.
16,05 Calificarea în dome

niile proritare ale ju
dețului.

16,25 Arii din operete și 
canțonete.

16.45 Corespondenții jude
țeni transmit...

17,05 Tragerea pronoexpres.
17,15 Pictori contemporani.
17.45 Din_ muzica și dan

surile popoarelor.
18,00 Atenție la... neatenție l
18,20 Festivalul național

„Cîntarea României". 
1001 de seri.18.50

19,00 Telejurnal.
19,15 Dialog despre viitor. 

Proiectele de docu
mente ale Congresu
lui al XII -lea al 
P.C.R.

19,30 Noi, femeile.
20,00 Telecinemateca, Ci

clul „Mari actori".

„Campionul". Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

21,35 Telejurnal.

Joi, 30 august

9.00 Sinteze recapitulative.
9,30 Film serial. „Dallas 

— Ewing Oil Compa
ny". Reluarea episo
dului 1.

11,00 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Monumente ale Eli

berării.
16,25 Itinerare turistice.
16,50 Tragerea de amorti

zare ADAS.

17,00 Reportaj pe glob. Ma-
layezia.

17,20 La fața locului.
17.35 Program de cîntece.
17,55 Medalion. Acad. Ra

du Vulpe.
18,25 Căsuța poștală TV.
18,45 Publicitate.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, .
19,15 Priorități în econc^ 

mie.
19,30 Muzică ușoară româ

nească.
19.50 Ora tineretului.
20,40 Film TV : „Fiesta me

xicană".
21.35 Telejurnal.

Vineri, 31 august
16,00 Telex,
16,05 Școala contemporană, 

(ciclu pentru cadrele 
didactice).

16,30 Emisiune în limba ger
mană.

18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 P.C.R.. arhitectul vie

ții noi. (111)
19,45 Avanpremieră.
19.50 ' Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,20 Estradă estivală.
21,05 O artă pe măsura 

timpului nostru,
21.35 Telejurnal.

Sîmbătă, 1 septembrie

8,30 Muzică de promena
dă.

8,45 De pretutindeni—
9,10 Emisiune muzicală.

10,00 Roman foileton. „Poi- 
dark". Reluarea e- 
pisodului 27.

10.50 Matineu de vacanță.
11.15 Telecinemateca (re

luare).
12.50 Concert de prînz.
13.50 Un fapt văzut de a- 

proape. Reportaj.
14.10 Melodii populare.
14.35 Avanpremieră.
14.40 In ritmurile muzicii 

ușoare.
15.10 Invățămînt — edu

cație.
15.35 Agenda cultural-ar- 

tiștică TV.
16,05 Libia — țara în car» 

înfloresc nisipurile.
16.30 Stadion.
17,45 Clubul tineretului..,
18.30 August 1979 — cro

nica evenimentelor 
politice interne și 
internaționale.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Teleericiclopedia.
20,00 Film serial: „Dallas

— Ewing Oil Com
pany". Episodul II.

20.50 Varietăți... de sira- 
bătă seara |

21.40 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
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