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Valea Jiului tot mai prosperă 
și înfloritoare

Anii luminoși ai soci
alismului, anii 
rii, avîntului fără 
cedent a întregii 
mii naționale, al 
voltării impetuoase 
României socialiste, 
făcut ca și Valea 
lui să parcurgă 
mrmări importante, 
anvergură în toate 
meniile de activitate.

Dezvoltarea multila
terală a țării capătă in 
Valea Jiului 'rezonan
țe simbolice care s-au 
amplificat de la o eta
pă li. alta, de la an la 
an, de la un cincinal la 
altul. Numai in cincina
lul trecut, 1976-1980, fon
durile fixe ale uniiăți- 
lor economice și 
triale din- 
nostru s-au 
jungînd la 
miliarde de 
beneficiat in 
amintită de 
de investiții 
valoare 
indent in 
voltării ~ 
sociale , 
leaguri 
arde de 
uă cifre 
sintetic, 
elocvent, 
grija pe 
și statul 
te cu secretarul 
neral, tovarășul 
Ceaușescu. cel mai 
bit fiu £.1 poporului 
mân.
re al 
cordă 
centru 
economiei noastre 
ționale. In minerit.
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Minerul de onoa- 
Văii Jiului o a- 
acestui important 

munci tore

i
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Viorel FAUR, 
prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, 
Președintele Comitetului 
executiv al Consiliului 

popular municipal 
Petroșani

tlvitate economică pre
ponderentă, de bază a 
industriei municipiului 
Petroșani, s-au făcut e- 
forturi deosebite 
tru dotarea 
derilor miniere 
laje moderne, 
capacitate si 
vitate. 
fortul fizic al 
lui, ij 
tot niai 
muncă 
pentru i 
trie, românești cărbu
nele necesar. Eforturi
le de care aminteam 
sînt materializate în 
voluția indicilor de 
canizare. Astfel 
mecanizată in 
crescut 
sută 
sută 
bui 
sută 
prim 
1981-1985, după 7 I 
realizările la acest 
dicator au ajuns li 
la sută. Producția 
ținută cu comnlexe 
canizate nu poate fi 
portată la anul 
pentru că in acest 
nu exista nici un 
plex mecanizat în 
țiu ne la întrec 
miniere din Van-a- 
lui. In anul 1978,

pen- 
întreprm- 
cu uti- 

de mare 
producti- 

care reduc e- 
mineru- 

c-reează condiții 
bune pentru o 
mai rodnică, 

a asigura indus- 
românești 
necesar.

care

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în piețe agroalimentare și 

unități industriale din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, vineri di
mineața. o vizită de l-u- 
cru în piețe agroalimenta- 
re și unități industriale 
din Capitală.

Vizita de lucru în piețe 
ale Bucureștiului a scos 
în evidență preocuparea 
conducerii partidului, per
sonal j, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru buna a- 
provizionare a cetățenilor 
Capitalei cu produse agro-

alimentare, in vederea sa
tisfacerii cerințelor si exi
gențelor mereu sporite ale 
oamenilor muncii.

In centrul dialogului 
purtat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu primarul 
neral al Capitalei, cu 
dre din conducere din 
nisterul Agriculturii și 
dustriei Alimentare. 
Ministerul Comerțului 
terior. cu lucrători din
marț, cu producători agri
coli. cu cetățeni s-au aflat 
probleme privind mai bu
na aprovizionare a popu- 

promo-

ge- 
ca- 
Mi-
In- 
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co-

varea unor forme mai mo
derne de comerț, folosi
rea cit mai corespunzătoa
re a spațiilor de depozi
tare ți desfacere, reparti
zarea rațională a mărfuri
lor pe tot cuprinsul muni
cipiului București.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceausescu jn aces
te importante 
merciale din 
fost salutată < 
satisfacție de i 
peșterii a Ha ți 
mineții după

• vaduri c-o- 
Capite.la a 
cu bucurie și 
mii de bucu- 
în orele di- 
cumpărăturr.

trăgea cu asemenea 
tilaje 17,97 ia sută 
producția 
iar în 1980 s-a 
la 27 la sută. 
1985 va trebui s. 
50 la sută. Pentiu 
junge 
extracție, în anul 
vor funcționa 139 
complexe mecaniz; 
față de 29 cîte funcțio
nează în prezent, 
zultatul firesc al 
terii dotării 
întreprinderilor 
re va fi sporirea 
ductiei de cărbune 
peste 5 000 j00 de 
în 1985 față 
rile anului

Rezultatele 
te pină acum sînt rodul 
muncii neobosite. Pline 
de abnegație și dăruire 
muncitorească a deta
șamentului de nădejde 
ai clasei noastre mun
citoare, minerii Văii 
Jiului, avind în frunte 
pe comjjniști. Minerii, 
cadrele tehnico-ingine- 
rești de la întreprinde 
rile miniere sînt <4 
chemat; să transpună î 
fapte importantele sar
cini de sporire a pro
ducției de cărbune. în
demnurile și orientările 
date de secretarul 
neral al partidului 
ocazia vizitelor de 
cru efectuate în 
Jiului, direct la 1< 
le de riiun-ii din $ 
ran. ale sarcinilor

tf- 
dln 

de cărbune, 
ajuns 
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la acest nivel de 
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lației, paralel eu (Continuare in pag. a 4-a)

Decernarea drapelului de lupta 
unor gărzi patriotice
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XXXVlI-a 
revoluției 
socială și 
tifascistă
listă, gărzilor 
din județele Călărași
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orașele I- 
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11-

Giurgiu. din 
neu, Mărășești.
Tîrgu Frumos
Neamț, precum și 
din sectorul agric 
fov al Capitalei li 
acordat Drapelul de lup- 

simbol al

Și

străbOne. al demnității. o- 
noarei și vitejiei.

Decernarea acestor 
pele . — pe faldurile 
rora este incrustată 
fir aurit înălțătoarea

dra-
ca-
cu 

de-

iContinuare in pag. a 4-a!
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„Diplomă do noblețe
Marea sărbătoare a 

piuată pretutindeni cu 
bite, pregătirile pentru 
tudinilor socialismului 
oamenilor muncii, fiindcă, 
neamului, patria iși primește defilarea 
săi fii. Momentul sărbătoresc este anticipat de ame
najările și împodobirea centrelor civice, de ridicarea 
tribunelor in care vor fi prezenți cei mai buni fii 
ai obștei, pregătiri care se desfășoară după un ritual 
aparte. In Petroșani insă, in acest august, ritualul 
meșterilor căpătă o semnificație-simbol, schelăria 
metalică are drept fundal monumentala construcție 
a viitorului magazin universal, deasupra căruia, la 
mc.re înălțime, străjuiește brațul unei macarale.

— Uitați-vă, exclama deunăzi un concetățean 
de-al nostru. Clădirea „la roșu" simbolizează tocmai 
transformările edilitare ale municipiului nostru din 
ultimii ani, macaraua este metafora industrializării, 
în fine, al treilea element esențial, precum culorile 
nedespărțite ale tricolorului, în tribună vor lua loc 
cei mai vrednici mineri, preparatori, textiliște, alți 
oameni ai muncii. In acest fel tribuna îmi pare ca • 
„diplomă de noblețe'1 sau ca o reprezentare heral
dică a înnoirilor municipiului nostru.

Tabloul descris de concetățeanul nostru cuprinde 
intr-adevăr emblema concretă a Văii Jiului, faptele 
noastre cotidiene cîștigă valențe de simbol trainic, 
ne mindrim cu ceea ce înfăptuim astăzi, dar visăm 
și vom realiza un mîine mai bun, mai fericit. Și ca 
un argument concret al acestei afirmații, tribuna din 
acest an, ridicată pentru marea sărbătoare a Eli
berării, va rămîne o amintire de preț în albumul 
nostru sufletesc. In anul viitor, desigur, coloanele 
de demonstranți vor aflui pe bulevardul Republicii, 
printre șiragurile de noi blocuri, ale căror temelii 
se vor dura încă din acest august de bun augur 
pentru victoria vetrei carpatine. (Ion VULPE)

poporului român este intim- 
buchete de realizări deose- 
trecerea in revistă a certi- 

implică participarea tuturor 
la 23 August, pe vatra 

vrednicilor

t
AsaÂ ai muncii rodnice, ai prosperității 

și bunăstării —■ generos cadru 
de afirmare a omului, făuritor al 

vremurilor noi
(In pag. 2—3)

Colectivele de muncă 
din Valea Jiului intim- 
pină măreața sărbătoare 
de la 23 August, scum
pă întregului nostru po
por — Eliberarea patriei 
— cu noi și importante 
înfăptuiri.

+ Minerii celui mai 
puternic 'detașament 
muncitoresc al Văii Jiu? 
lui — Lupeniul, cinstind 
măreața sărbătoare ra
portează extragerea li
nei producții de peste 
60 000 de tone de cărbu-

ne cocsificabil in 
față de prevederi, 
deplinind planul pe 
8 luni cu zece zile 
devreme.

+ Din abatajele 
nei Bărbăteni au

ml- 
fost 

livrate patriei 25 000 de 
tone de cărbune cocsifi
cabil peste sarcina pla
nificată de -la începutul 
anului. Prin creșterea 
productivității muncii 
și folosirea rațională a 
utilajelor din dotare 
s-au obținut importante 
economii materiale, in- 
fLuențînd favorabil cos
tul tonei de cărbune.

6- Prin intrarea în 
producție a celui mai 
modern complex minier, 
harnicul colectiv al Uri- 
caniului a scos la luJ 
mina zilei o producție 
suplimentară prevede
rilor de .plan în această 
lună de aproape 4000 to
ne de cărbune. Consem
năm succesul ultimelor 
zile in care s-au obți
nut producții de virf cu 
plusuri de peste 200— 
400 tone de dărbune.

Bilanțul construc
torilor de la T.C.II. Pe
troșani este remarcabil. 
Șantierele de la Petrila. 
Vulcan, Lupeni și Pe
troșani au predat oame
nilor muncii de la în
ceputul anului 326 apar
tamente. La acestea au 
mai adăugat și cinemato
graful cu 350 de locuri 
și internatul cu cantină 
la Uricani, un atelier 
școală în Petrila, noua 
tipografie și secția' de 
recuperare medicală din 
Petroșani.
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Ani ai muncii rodnice 
și bunăsfării - generos < 

a omului, făuritor a
Cărbune mai mult
industriei socialiste

Drumuri spre
și luminăenergie

ve-

Sărbătorirea zilei de 23 August îmi prilejuiește 
o înaltă satisfacție: fac parte dintr-un colectiv, care, 
prin virtuțile și faptele sale ocupă un loc de cinste 

eforturile de înflorire a țării. Acest colectiv este 
ai Punerilor Lupeniului, al bărbaților ca i’opa Cos- 
tică. Pavel Grasu, Eugen Vladar. Pavel Bujor, Ma
rin Ionescu, Matyus Laszlo, a zeci și sute de or
taci din brigăzile de mineri-tehnicieni care, după 
succesele din cincinalul trecut, tind în acest prim 
an al noului cincinal să se afirme pentru a treia 
oară c-' unitate fruntașă pe țară. în întrecerea pen
tru ma. mult cărbune, minerii Lupeniului se si
tuează pe primul loc, avind punctajul maxim. Este 
roda' celor 60 090 tone de cărbune pe care le-am 
dăriit țării peste prevederi de la începutul anu
lui. al randamentelor înalte în exploatarea utila- 
lelor moderne, este confirmarea înaltelor virtuțj 
muncitorești ale acestui puternic colectiv mineresc.

Gindurile noastre se îndreaptă spre viitor. Co
lectivul minei să dea cărbune mult, să ciștige a treia 
oală titlul de fruntaș pe ramură. Și. desigur, 

în fapte : în prezent 
reciclarea complexului 
pe care îl va porni în
supus reparațiilor capitale, 

cîștig de 50 de zile în bc- 
40 000 tone de cărbune in

zuirța se concretizează 
gads, noastră pregătește 
canizat în noul frontal 
nou] 5 est fără să fie
Aceasta înseamnă u~n 
neficiul producției și
plus pentru țară, pentru prosperitatea ei.

nă- 
bri- 
me-
pa-

Teodor BONCALO, 
Erou al Munc I Socialiste, 

șef de brigadă, I.M. Lupeni

Eram obișnuiți cu 
chile metode clasice 
armare, perforare, 
care și evacuare a 
rilului. Așa am 
zit mina noastră 
țea de drumuri 
ne. Munca minerului 
ia investiții în 
condiții era 
sterilul îl încărcăm 
lopata. Da, 
să asigurăm 
lucru 
de cărbune a minei Uri- 
oani care a crescut a,n de 
an.

Înfăptuirea programu
lui de mecanizare a mun
cii minerului în Valea 
Jiului, din inițiativa se
cretarului general al par
tidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a însemnat 
foarte mult în special 
pentru noi, minerii de la 
lucrările de investiții. în 
baza programului de me
canizare sectorul nostru 
a fost dotat cu un gi
gant complex de înainta
re în steril.
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mată într-o brigadă com
plexă. Personalul tehnic 
a fost nominalizat pen
tru fiecare schimb în ve
derea asigurării prelimi
narului stabilit. Cea mai 
mare realizare obținută 
cu acest complex a fost 
de 180 ml pe lună în ga
lerie cu profil de 18.1 mp. 
Ca maistru principal co
ordonator am căutat 
sudez 
pentru 
zultate 
poartă 
pentru.
tului fizic al minerului. 
Prin activitatea noastră 
zilnică am reușit ca sec
torul de investiții să o- 
cupe locui I în întrecerea 
socialistă pe întreprinde
re în semestrul I al 
cestui an.

colectivul 
a răsplăti 
bune grija 

partidul 
ușurarea

să 
brigăzii 

cu re
ce ne-o 
nostru 
efortu-

Teodor BOLOGA, 
maistru coordonator, 
sectorul IV investiții 

I.M. Urrcani

Prin faptele noastre de 
muncă ne făurim viitorul

Priorități pentri 
pentru prosperii

a cunoscut 
dezvoltare impetuoasă : 

modernizat 
s-au 

hale noi. 
spațioase. 
Depășirea, 

care a trecut 
an a producției 
5 la sută, iar 

muncii 
Semnifica- 

faptul că hăr- 
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au 
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asimileze cîte- 

de complexe
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Rezulta- 
în peri- 

din 
ne- 
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cu

In ultimii ani — mai 
cu seamă de la vizitele 
de lucru din Valea Jiului 
din anii 1977—1979, ale 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului — 
uzina noastră 
o
s-au 
tehnologice, 
tpuit 
se și 
tul ? 
oada 
acest 
te cu 
productivității 
4,5 la sută, 
tiv este 
nicra și 
nilor muncii de aici 
permis ca într-un 
relativ scurt 
nostru să 
va tipuri 
și combine de abataj. Tre

Destin ferm, fericit, făurit prin propriile eforturi
Prin tradiție șl hăr

nicie. Valea Jiului poa
te fi numită, pe drept, 
vatră a mineritului ro
manesc, breasla mine
rilor fiind înnobilată 
prin jertfe de luptă și 
dăruire pentru destinul 
fericit al României so
cialiste. Prețuirea de ca
re se bucură minerii și 
ceilalți oameni ai mun
cii. ca vrednici construe-' 
tori aj socialismului, este 
ilustrată de grija 
dului și statului 
pentru continua 
nătățire a 
lor de muncă 
Argumente concrete ale 
acestei prețuiri, cifrele 
statistice, pun în valoare 
saltul calitativ al con
diției umane în socia
lism. evantaiul larg al 
orizonturilor de afirma
re a personalității 
mane în generosul 
dru de etică Și echitate 
comunistă. Semnificativ 
în acest sens este fap
tul că minerul de la o-

parti- 
nostru 
îmbu- 

condițiilor 
si viață.

u~
ca-

birșiile Jiurilpr pres
tează cea mai scurtă 
săptamină de lucru — 
36 de ore, retribuția din 
cincinalul precedent
crescînd ou 38,2 la sută, 
adică cu mai bine de 9 
procente față de ansam
blul economiei naționa
le. în vreme ce retri
buția medie nominală a 
depășit cu 100o lei me
dia pe țară. Masa gra
tuită, acordată înainte 
de șut, 
al 480 000 000 lei, 
tarile familiilor 
rești au s. 
mii trei ani, prin 
cadrarea in sfera 
ductivă a peste 
soții și fiice de 
Cheltuielile 
pentru sănătate 
trează numai i 
pentru fiecare 
al Văii. 6000 de 
asemenea 
edilitare 
dul de confort al 
dițiilor de locuit.
poate fj mai edificator
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de 
de 
fo-

pre-

paralel 
de 

uzinei, 
de la 

îm- 
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d^-

asigură con- 
mai bune de viată 

conști- 
prin 

mun
co- 

și a.l

acordată 
însumează anu- 

veni- 
mine- 

sporit, în ulti- 
' - ' în-

pro- 
2 000 de 

mineri, 
alocate 
inregis- 

în 1980, 
locuitor 

_ . lei. de 
construcțiile 

au" sporit gra-

dccit faptul că, in ănii 
socialismului. 7o la sută 
din populația munici
piului s-a mutat în case 
noi. la cele 5000 de 
partamente și 1200 
locuri in căminele 
nefamiliști. date în 
losință în cinciinalul
cedent, se vor adăuga 
peste 9500 de apartamen
te și patru cămine de 
nefamiliști în perioada 
1981-1985. Fiecare al 
treilea locuitor al Văii 
este încadrat în muncă, 
în vreme ce al cincilea 
cetățean este cuprins în
tr-o formă de studiu a 
învățămîntului 
începind de la 
școli generale,
institutul de mine.

Actualul cincinal, 
salturi spectaculoase 
producție, 
și automatizarea 
rilor din 
preparațji, 
tățirea condițiilor 
viată ale 
muncii din

de stat, 
creșe, 
licee.

con-
Ce

cu 
în 

mecanizarea 
lucră- 

subteran si 
în îmbună- 

de 
oamenilor 

Valea Jiu-

lui, amplifică ritmul și 
volumul înnoirilor so
cialiste, prin muncă en
tuziastă vor prinde con
tur noi obiective indus
triale, social-culturale și 
sportive, în acest fel su
premul etalon de pre
țuire a condiției de cons
tructor al socialismului 
— MUNCA — devine tot
odată "semnificativ 
dicator al nivelului 

minerii, 
construc- 

oameni 
Vale 

■ afle

viață. Or. cum 
preparatorii, 
torii și ceilalți 
ai muncii din 
străduiesc să se 
primele rînduri ale 

socialiste.
planurile 
stabilite 

statul 
oferă 

că tradiționa- 
a 

îȘi 
pro- 

destin 
sub zodia

trecerii 
consens cu 
perspectivă 
partidul și 
tru, viitoru] 
titudinea 
la și vrednica vatră 
mineritului românesc 
va asigura, prin 
priile eforturi, 
ferm, fericit, 
socialismului.

Ion VUI.PE

se 
în 

în»
în 
de 
de

nos- 
cer-

l

I

t
t

l

buie să spun că 
cu amplul proces 
modernizare a 
pe oamenii muncii 
I.U.M.P. îi preocupă
bunătățirea continuă 
calități] utilajelor, 
mare semnificație -— 
că avem în vedere cali
tatea—este consecvența cu 
care colectivul nostru 
acționează în acest do
meniu. Noi, constixictorii 
de utilaj sîntem con.ști- 
enți că munca noastră, 
calitatea ei 
diții
tuturor, sîntem 
enți de faptul că 
faptele noastre de 
că făurim 
munist al 
țării.

Mutațiile 
dar 
pe 
în 1 
se 
în i 
trai al constructorilor

je, ele se datoresc în 
rînd Partidului 

condu- 
iubit, tova- 
Ceaușescu

viitorul 
nostru

cantitative 
calitative 

înregistrează 
noastră, 
profund 

de 
de

• mai ales
care le 

prezent uzina 
repercutează 
ridicarea nivelului

utili ji , 
primul
Comunist Român, 
cătorului său 
râșul Nicolae

PETI,Andrei
strungar, secția prelucrări 

la rece a I.U.M.P.

I
II

Una din prioritățile pen
tru țară, pentru noi toți 
este ^asigurarea 
selor de energie 
progresul 
pentru 
triei, 
tivului 
tapei 
de Congresul al XlI-lea 
ai partidului — asigu
rarea independenței e- 
nergetice a țării. In ca
drul acestor priorități 
lucrăm Ia teme de cer5" 
cetare de mare actuali
tate : mărirea recupe
rării in cărbunele spe
cial pentru cocs prin 
îmbunătățirea selectivi
tății la flotație La cea 
mai mică clasă granulo- 
metrică, de 0—0,5 mm. 
îmbunătățirea recuperă
rii la mașinile de 
țai pentru clasa 0.5— 
mm se află în curs 
cercetare la Coroești, tot 
în scopul 
șlamului, deci a cărbu
nelui mărunt pentru si
derurgie. Tot la Corc
ești se află în studiu 4- 
daptarea instalației teh
nologice la calitatea ac
tuală a cărbunelui brut 
Pe o altă temă priori
tară — valorificarea e- 
nergetică a combustibi
lului cil un conținut ca
loric redus — laborato-

resur- 
pentru 

industriei, 
prosperitatea pa- 

inlăptuirea obiee- 
prihcipal al e- 
actuale, stabilit

ze
ii 
de

valorificării

rul a r 
utilaj — 
presor - 
selectiv 
minoase 
separare 
deritei 
rificării 
gie și 
conținut 
produsu 
0—100 i 
rea une 
99 la s 

Urme 
în fun 
talație 
la Petr 
cursul 

- torului.
gure d 
rării, d 
superior 
siderur 
lui din 
bazinul 
studii 
valorifi 
scop a 
de Con 
și din 
în aee 
ratorui 
pă la 
energe 
acțiuni 
re cu

Lidii 
șeful 

orei
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ai prosperifăfii 
idrti de afirmare 
vremyrilor noi

Avem o perspectivă 
luminoasă

Nicolae Dragoș, șeful 
șantierului 4 Lupeni al 

are k. activ mai 
bine de două decenii in 
nobila muncă de cons
tructor. Ne vorbește cu 
căldură doar despre oa
menii din subordine, iar 
cind vine vorba de pro
pria sa activitate devine 
mai reținut Și are de ce. 
Mai elocvent decit orice 
cuvinte vorbesc faptele. 
El , este coordonatorul 
formațiilor de construc
tori care au construit 
-zeci de instalații noi, mo
derne în incintele între
prinderilor miniere din 
Valea Jiului. Numai în 
prima jumătate a acestui 
an ei au finalizat 16 lu
crări care au creat noi 
condiții pentru intensi
ficarea exploatării auru
lui negru din subteran. 
Stația de compresoare 
Carolina, extinderea a- 
telierului mecanic Lu

nou I
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>bține- I 
i de

intre I 
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i con- | 
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asi- J 
?cupe- ■ 
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bune- I
i a

curs ; 
oentru | 
icelași I 

brun | 
îhadia I 
. dar. . 
la£> 

irtici- ■ 
baze: | 
adrul | 
spera- i

cu. : 
de 1

ParfidisI—stegarul 
bmaastării noastre 
întreprinderea de confecții Vulcan, intrată in 

funcțiune în 1979 este rezultatul politicii clarvăză
toare a partidului și statului nostru.

Deși sîntem un colectiv tînăr, am reușit în a- 
cest an să ne onorăm în mod exemplar sarcinile la 
export. Valoarea producției suplimentare livrată 
la export este de 3 220 000 lei. Acesta este pentru 
confeeționerele de la Vulcan un nou prilej de 
bucurie și satisfacție, prin tot ceea ce fac cpnîecțio- 
nerele de la Vulcan contribuie la îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-iea 
al partidului, contribuie la înălțarea țării noastre 
pe noi trepte de civilizație și înflorire socialistă.

Irina HADA, 
, tehnolog, I.C. Vulcan

Satisfacții și bucurii
aceasta datorită dăruirii 
și abnegației în muncă. 

Pină în prezent am 
exportat zeci de mii de 
bucăți de tricotaje în 
U.R.S.S., Italia, Franța. 
Firesc, nu a fost ușor, 
dar hărnicia, preocupa
rea și responsabilitatea 
Comunistă cu care a ac
tivat fiecare muncitoa
re au făcut și fac să 
crească personalitatea 
colectivului, marca în
treprinderii și consti
tuie pentru noi prilej 
de satisfacții și bucurie.

întreprinderea de tri
cotaje Petroșani a in
trat în funcțiune, în 28 
septembrie 1978. Trico- 
toarele au condiții mi
nunate de muncă și via
tă și aceasta- se dato- 
rește conducerii superi
oare de partid și de 
stat, personal tovarășu
lui 
Răspunsul nostru 
citoresc la 
condiții este 
unei producții_ fizice 
perioada 
din acest an de 496 000 
bucăți tricotaje. In nu
mai 3,5 luni din acest 
an, colectivul nostru a 
realizat întreaga pro
ducție a anului 1979 și

Nicolae Cea-ușescu. 
mun- 

asemenea 
realizarea 

in 
care a trecut

Lidia NEGRU, 
confecționeră, președîn- 
dintele comitetului de 

sindicat IT. Petroșani

peni, noua incintă Pilier- 
sud sînt doi.r cîteva din 
aceste obiective. In schimb, 
șeful de lot Octavian Bile, 
maiștrii loan Lascălu ș; 
Geza Kiss, șeful forma
ției de betoniști Iosif Bor- 
șodi au' la rîndui lor cu
vinte de laudă la adresa 
competenței și sprijinului 
permanent pe care-1 pri
mesc de la șeful de șan
tier. Avem realizări cu 
care ne mîndrim, dar și o 
perspectivă luminoasă 
de muncă și de viață. Ne 
mîndrim că vom cinsti 
cea de-a 37-a aniversa
re a eliberării patriei cu 
un eveniment deosebit. 
Vom începe glisarea la 
noul puț principal cu 
schip al minei Lupeni. Lăcă
tușii din formația lui Spiru 
Ciortea și electricienii 
din echipa condusă de 
Ion Rîpa se mindresc pe 
bună dreptate că g(1 asi
gurat în cinstea zilei de 
23 August echiparea ins
talației complexe de gli
sare care va permite gli
sarea în foc continuu pî- 
nă la ultima cotă.

Noi. constructorii de la 
I.C.M.M. întîmpinăm mă
reața aniversare a zilei 
de 23 August cu mîndria 
justificată de a fi făura
rii investițiilor industri
ale Și sociale care sînt 
tot atîtea trepte spre mai 
bine pe calea bunăstării 
și civilizației socialiste.

Ion MĂNARAZAN, 
șef brigadă complexă, 

șantierul Lupeni al 
LC.M.M.

/Urmare din pag. I)

prinse în istoricele do
cumente ale Congresului 
al XII-lea al Partidului 

— Comunist Român și Con
gresului ai 11-lea al con
siliilor oamenilor mun
cii, trebuie să consti
tuie un program de 
muncă însuflețit ir care 
să primească un răs
puns faptic, mineresc 
din partea lie.â.'ii co
lectiv de mum ă.

Pentru ca viața mi
nerilor, a tuturor celor 
care muncesc si trăiesc 
pe aceste Ștrăve 
leaguri rom ine? 
adinei rădăcini 
ria neamului și 
gat trecut de 1 
voluționară. să 
bună Și traiul tor mai 
îmbelșugat, conduce 
partidului și 
nostru acordă în 
manență o mare 
dezvoltării 
sociale, 
și culturii. In toate 
șele Văii Jiului 
construit mii 
tamente si 
spații destinate 
comerț modern, 
minte și unități 
licești pentr i i 
și îmbunătățirea 
de sănătate a f 
s-au creat 
se locuri de 
și recreere.

Programul suplimentar 
de dezvoltare 
co-socială a i 
lui Petroșani, 
din indicațj.le 
șului Nicolae

seni xne—
ti, cu
ih lSiG-
un bț_r

Luptă ie
lie rnai

■ea 
statului 

per- 
atentie 

economieo- 
învățâm'r.vului 

îra- 
s-au 

.k apar- 
•i amoroase 

unui 
așeză- 

i spița-
refaecioa 
1 stării 

populației, 
numeroa- 
agrement

ecop om i- 
municipiu- 
, adoptat 

toVară- 
.‘‘caușefeu, 

a adus pe ha;-U econo
's.________ __________________

O viață spirituală nonă, plină de forță
Creația de bunuri materiale aduce cu 

sine și înflorirea culturii, a vieții spiri
tuale, innoind cele mai profunde con
cepte ale umanismului: iubirea de om 
și de țară, puterea de a ne modela 
conștient viitorul, setea de progres și 
de cunoaștere, relația armonioasă dintre 
individ și societate. în împlinirile din 
istoria contemporană a României, vo
cea Văii Jiului are un timbru original: 
munca dirză a minerilor generează și 
o cultură plină de forță. Statisticile 
spun că în Valea Jiului e formație ar
tistică revine la 300 de locuitori. Nu
mai în întreprinderi, case de cultură și 
cluburi, în ediția 1979—1981 a Festiva
lului național „Cîntarea României" au 
activat peste 160 de formații artistice. 
Sute de mii de spectatori și-au aplau
dat la scenă deschisă tovarășii de 
muncă angajați in competiția pentru 
frumos.

Arta și cultura au îmbrăcat forme 
specifice de manifestare în sălile de 
apel ale întreprinderilor miniere, expo

ziții intinerante, filme documentare fi 
artistice, microspectacole de muzică, 
poezie, coregrafie și teatru, care au dat 
strălucire focului sacru al muncii și 
hărniciei minerești.

Au devenit permanențe în viața cul
turală a Văii Jiului manifestări perio
dice precum luna culturii „Laudă <ș>- 
mului muncii și creației sale", festiva- 
lul-concurs de muzică și poezie „Cinte- 
cul adîncului", „Nedeia vulcăneană", 
festivalul obiceiurilor laice de iarnă, 
salonul cărții și salonul de toamnă al 
umorului.

Și tot realitate a devenit unul din 
principiile nobile ale culturii socialiste, 
acela prin care oamenii muncii se re
găsesc, într-o dublă ipostază, în fața 
faptelor spirituale — în primul rînd de 
creatori și, tot în primele rînduri, ca 
beneficiari. Acesta este unul din refle
xele menirii supreme ale făuritorilor de 
istorie.

Ioan I. LASCU

Jiului noi 
industriei 
au oterit 

de

mică a Văi; 
obiective ale 
ușoare care 
soțiilor și fiicelor 
mineri peste 2000 locuri
de muncă în întreprin
derile de confecții 
tricotaje, la fabrica 
mobilă sau țesătoria 
mătase.

In felul atesta mu
nicipiul nostru beneficia
ză de noi locuri de

Și
ce 
de

cultură cărora li se ver 
adăuga alte obiective ale 
industriei alimentare,
magazinele univers
din Petroșani și 
peni, un abator și o 
brică 
carne, 
gume 
ca de 
patiserie. Se vor 
volta unitățile 
ce ale industriei

ale 
Lu- 
fa- 
din 
le- 

fabri- 
de 

dez- 
eeoi.omi ■ 

ușoa-

de preparate 
un depozit de 

•și tracts, 
pîine. unități 

Se

partid al oamenilor mim
are un singur țel 

’>i îndreaptă 
atenție, spre 
ăiăuzeț te t- 

>i ne văltu- 
să 

dict ptă. 
și clarvăză- 

im- 
nâ- 

mai

Valea Jiului
tot mai prosperă 

și înfloritoare

economice,
și echitabil
Pe ViTrș.-ga
industrială

re, vor avea loc 
dotări in domeniul 
nătății.
și edilitar
Așa cum 
team.
economice 
turale vor 
conform 
secvențe

ue 
care

muncă, dar ș; de o diver
sificare și dezvoltare 
multilater ilă a unități
lor 
os 
ite 
mă
Jiului.

In actualul 
vor li puse in 
noi capacități 
ducție dintre
tim întreprinderea de 
produse electro tehnice, 
întreprinderea de aulo- 
nicjtizări. l.U.MP. va 
intra în etapa a doua de 
dezvoltare, se 
de fabrica de oxigen. Se 
vor construi 9326 
partamente. 1 i 
pentru nef'.miliști. 
trul din Petroșani, 
nematograle și case

va extin

de a- 
cămine 
i, tea- 
, ci- 

de

cii,
spre care 
întreaga 
care ÎȘ1 
forturile 
zește prm politica 
revoluționară, 
înțeleaptă 
toare — OMUL — 
plinirea visurilor ți 
zuințelor .ui spre 
bine.

Înfăptuirea -.cestor 
biective va crea 1 
tehnice pentru rjdiC.are* 
economico-socială a 
nicipiului, va •i.n 
înfățișarea î 
Valea Jiului, 
implicai ii asup.-a 
terii nivelului "le 
tură și civilizație 
puitorilor din 
zonă a patriei 
social- ;ta.

In aceste fipe

c- 
baze 

. .. ea 
mu- 

miba 
orașelor din 
. va a\ ea 

cres
cut- 

al lo-
această 
noăstue

de
înălțătoare trăire su
fletească, cind sărbăto
rim ziua ae 23 August.
gîndurile noastre pm e
de recunoștință se în
dreaptă spre eroicul
nostru popor, spre con
ducerea partidului 5.
statului și iubitul nos
tru conducător. '-ova-
rășul Nicolae Ccaușescu.
pentru înțelepciunea și-
clarviziunea cu care
este condusă țara noas
tră spre culmile pro-

amin- 
obieciive 

soeial-cul- 
ampiasate 

cc-n- 
lidului 
are a:- 
>r lo-

intregul 
Jiului 

ne- 
=pi- 

celor

noi 
șă- 

invlțămintului 
gospodărești, 

n; a.
aceste

i
li 

politicii 
a par 

nostru, de Jezvolt 
monioaiă a tut'. 
calităților, pe 
cuprins aj Văii 
pentru satisfacerea 
voilor materiale si 
rituale ale tuturor 
care țrăietc și muncesc 
în chip comunist în
municipiul nostru, to
tul iiind destinat omu
lui 'muncii — făuritorul 
vremurilor noi pentru 
că partidul nodiu.

grosului și ale bunăstării. 
Mîndri și fermi.
nii muncii din 
Jiului 
rea 
Păși 
pe drumul 
lui' și

came- 
Valea-

— sub conduce- 
partidului — vor 

viguros, victorioși, 
x socialism u-

comunismului !
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Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu întreprinsă 
continuare 
dustrif.le 
prilejuit 
analiză, 
niștri, 
partid, 
ducere 
pective, 
sînt înfăptuite, în lumina 
hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea al partidului, sar
cinile de plan pe anul în 
curs, obiectivele de pers
pectivă ale dezvoltării u- 
nor ramuri importante ale 
economiei naționale.

Noua intîlnire a tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
cu făuritorii de bunuri ma- 

întreprinderi 
a prilejuit 

calde și vibrante manifes
tări de dragoste, stimă și 
prețuire față de secreta
rul general al partidului.

Vizita a inceput in Piața 
Obor. unul din tradiționa
lele vaduri comerciale ale 
Capitalei.

Vizițînd piața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se o- 
prește mai întîj la stan
durile unde expun o va
rietate bogată de legume 
ș*i fructe numeroase uni
tăți producătoare. Secre
tarul general al partidului 
apreciază calitatea unor 
produse, se întreține cu 
un mare număr de cum
părători. cît și cu lucrători 
din comerț. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ă indi- 
cat I actorilor de răspun
dere să lărgească continuu 
sortimentele de produse 
puse in vînzare, să repar
tizeze mai bine fondul de 
marfă pe toată durata zi

și să aplice pe seară 
largă metodele mo- 

penlrU 
la 

desfa-

in 
in- 

a 
cuprinzătoare 

mi- 
de 

con- 
res- 
cum

i in unități 
bucureștene 
o

împreună cu 
cu activiști 
cu cadre de 
din unitățile
a modului

teriale din 
bucureștene

lei 
nqai 
derpe de comerț, 
evitarea aglomerării 
diferite puncte de ■ 
cerc.

A fost vizitată 
hala pieții. unde i 
îndeoseb, unitățile de stat.

Secretarul general al 
partidului s-a oprit apoi 
iu Piața Titan 1, de la 
'întretăierea bulevardelor 
Leontin Sălăjaa și Ion 
Șulea. Bucureștenii aflați 
la cumpărături la această 
oră a dimineții, trecătorii 
fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă mani
festare de simpatie, ii 

' oferă flori.
Parcurgind sectoarele 

pieței, secretarul general 
al partidulu, răspunde tu 
căldură acestor manifestări 
de simpatie.

I,i continuare, sînt stră
bătute mai multe artere 
ale orașului, care oferă,
•••••«••••••••

apoi 
expun

șantierele
de

noilor 
locuințe, 
a prefa- 
trec di-

prin 
construcții 
imaginea tonică 
cerilor prin care 
ferite cartiere ale Capita
lei. La piața Berceni-sud 
are loc Un nou popas. Se
cretarul general al parti
dului se oprește în fața 
tonetelor, cercetează cali
tatea produselor. discută 
cu oamenii.

O scurtă oprire are loc 
și la piața Străduinești. 
din cartierul Berceni.

în discuția Cu edilii Ca
pitalei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut folosi
re?. mai bună a spațiilor 
de desfacere pentru a se 
spori capacitatea de apro
vizionare a acestei zone, 
avîndu-se în vedere că 
aici se află un puternic 
cartier muncitoresc.

Vizita de lucru a conti
nuat la întreprinderea de 
fibre artificiale „Viscolii'1. 
Ca șj la celelalte obiective 
vizitate, secretarul general 
f.l partidului a fost întîm- 
pinat în aceeași atmosferă 
de vibrant entuziasm, ex
presie a sentimentelor de 
dragoste Și gratitudine pe 
care le nutrește poporul 
nostru față de omul care 
șt-a închinat întreaga via
ță propășirii și prosperi
tății țării.

Ca de fiecare dată în 
cursul vizitelor sale de lu
cru în unități industriale, 
secretarul general al 
partidului a orientat dia
logul purtat aici cu spe
cialiștii. cu oamenii mun
cii. spre probleme majore 
ale activității economice, 
în fața unor grafice, au 
lost prezentate planul de 
dezvoltare a întreprinde
rii si principalii indicatori 
economi co-fi nan ciari.

Analiza tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a ex
tins, și asupra unor teme 
privind dezvoltarea de 
ansamblu a acestei ramuri 
industriale purtătoare de 
progres tehnic, a cărei 
pondere în ansamblul pro
ducției industriale, potri
vit hotărîrilor Congresului 
al Xll-le?, al partidului, 
va crește considerabil in 
acest cincinal.

Exprimînd mulțumiri 
pentru vizita efectuată, 
gazdele l-au asigurat pe 
secretarul general că vor 
depune toate 
pentru 
fapte a 
eu acest

Și la 
fecții și 
de

cii din întreaga țară le 
depun pentru realizarea 
cu succes a prevederilor 
primului an al actualului 
cincinal, pentru îndeplini
rea angajamentelor asu
mate în cinstea zilei de 
23 August.

Dialogul de lucru în
cepe in fața unor grafice 
și panouri ce oglindesc, 
prin intermediul indicato
rilor de bază, activitatea 
economică a centralei și 
a marii întreprinderi 
bucureștene.

în continuare sînt vizi
tate cîteva secții de pro
ducție. Și aici, în centrul 
diocuțiiloj- se situează pro
blemele diversificării pro
ducției și îmbunătățirii 
calității, subliniindu-se ne
cesitatea realizării unor 
confecții care să răspun
dă în cel mai înalt grad 
exigențelor tuturor cum
părătorilor.

în cadrul unei expoziții 
organizată de Centrala in
dustriei pielăriei, cauciu
cului și încălțămintei sînt 
prezentate apoi diferite 
modele de pantofi ce ur
mează să fie realizate in 
cursul 
vorba de încălțăminte din 
pînza ușoară, comodă Și 
atrăgătoare.

în fiecare secție vizita
tă, muncitoarele îl intimpl- 
nă cu nespusă dragoste șj 
căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ovațio- 
nind îndelung 
partid și- secretarul 
general. 
Ceaușescu se oprește 
diferite 
ducție, 
muncitoare, 
de condițiile 
ș; de viață.

Părăsind 
confecții și 
varășul Nicolae Ceaușescu 
adresează ....................   '
'întregului 
realizările obținute 
în prezent, 
succese 
sarcinilor 
cinai

Vizita 
continuat 
ghioroș, cea mai mare din 
Drumul Taberei. Cu®oS- 
eî’id o mare animație, pia- 

. ța oferă spre, vînzare o 
produse 

în canti-

efort urile 
transpunerea 
indicațiilor 
prilej.
Fabrica de 
tricotaje.

lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu are loc 
in atmosfera de muncă in
tensă. de eforturi creatoa
re pe care oamenii mun-
•»•••••••••••••

in 
date

con- 
vizita

anului 1982. Este

pentru 
său 

Tovarășul Nicolae 
la 

locuri de pro- 
discută cu tinere 

interesîndu-se 
lor de muncă

Fabrica de 
tricotaje, to

calde felicitări 
colectiv pentru 

pînă 
urindu-i noi 

în îndeplinirea 
actualului cia-

de lucru 
la piața

a
Mo

diversitate de 
agroalimentare, 
lăți apreciabile.

Locuitori ai 
aliați la cumpărături l-au 
saiutat cu multă bucurie 
pe secretarul general al 
partidului. Vizițînd stan
durile. unde își prezentau 
mărfurile producători in
dividuali. secretarul gene
ral al partidului s-a in
teresat, stind de vorbă cu 
țărani cooperatori asupra

cartierului

de .3 și 24 
m toate loua- 
.tiuiui. vor 

tradiționale 
penești Și m- 
dve pr’rlejui- 

ani- 
revo- 

națio- 
ț-, antiias- 

antiimperialistă. 
muncitorești ii

m zdele 
c. O LI L U • C., 
livable Van 
avea loc 
seroari cim 
treceri spor
te de cea de-a '«-a 
versate a victoriei 
luției de eliberai e 
nalâ si socială, 
cistă și 
Cluburile 
casele de culmi ă au pre
gătit in 
relei 
a poporului nostru 
grame speciale, 1 
ziua de 23 August, 
între care ss 
fășura aceste 
sînt 12-20, iar pentru ziua 
de 24 — 10-2'1. Redăm 
selecțiuni din suitele de 
manifestări sărbătorești 
ce vor avea loc. pe loca
lități.

conti- 
pu- 

mti- 
„Di- 
stu- 

Se 
in- 
20. 
loc

si mani- 
de 24 
10 pî-

intimpinarea mă- 
sărbători naționale 

Pro- 
Pentru 
, oi ele 

vor duș
mani Testări

al Văii Jiului, in 
nuare. pină la ora 18, 
blidului ii va oferi 
zică ușoară formația 
amantele negre” a
denților din Petroșani, 
transmite apoi muzică 
registrată, pînă la ora

In același îndrăg.t 
se vor desfășura
festările din ziua 
august. De la ora 
nă la ora 13 va prezenta 
muzică de promenadă 
fanfara sindicatelor. Pe 
estrâdă. va fi prezentă în 
continuare formația „Dia
mantele negre”. iar intre 
orele 16—19,30 publicul va 
putea revedea programul 
ansamblului folcloric
„Mindra11.

PETROȘANI. între ore- 
14-16 estrada 

în
ampla- 

pădurea-parc de 
cabana „Brădet11, 

s-au făcut ample

le
sată 
lingă 
unde 
pregătiri, va găzdui spec
tacolul folcloric prezentat 
de ansamblul „Mindraf1

PETRILA. Punctul de 
atracție, pentru amenaja
rea căruia s-au depus 
fructuoase eforturi, este, 
fără îndoială, baza de a- 
grement de Pe insula din
tre Jieț si Taia. în ziua de 
23 August manifestările 
programate aici vor de
buta cu ecourile muzicii 
de promenadă prezentate 
de fanfara sindicatului mi
nei Petrila (pînă la ora-

modului cum aceștia își 
gospodăresc loturile indi
viduale pentru a fi pre
simți la piață cu cît mai 
multe produse de bună ca
litate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat, tot
odată. diversitatea mărfu
rilor 
lor de 
legume

Vizita 
la alte 
întreprinderi industriale.

Problema extinderii ca
pacității de producție, a 
diversificării sortimentale 
s-a aflat în centrul dialo
gului pe care secretarul 
general al partidului l-a 
purtat cu oamenii muncii 
de la întreprinderea de 
fird si țesături din fire de 
sticlă.

Au fost prezentate tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
structura Procesului de fa
bricație, modul în care 
au fost îndepliniți princi
palii indicatori de pro
ducție.

Au fost vizitate secția 
de cuptoare, camera de 
comandă.

O atenție specială a a- 
cordat secretarul general 
al partidului sortimentelor 
realizate în secția de țe- 
sătorie.
o mare 
turi din 
la cele 
nătoare 
rind 27

diversitatea
oferite cumpărători- 

întreprinderile de 
si fructe.
a continuat apoi 
două importante

Aici se realizează 
varietate de țesă- 
fire de sticlă, de 

mai fine, asemă- 
unui voal, cîntă- 
de grame pe me

tili pătrat, pină la țesă
turile din fire groase des
tinate industriei materia
lelor de construcții și chi
miei Tot aici se produc 
tuburi de diferite dimen
siuni și benzi necesare 
dustriei electrotehnice 
electronice.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu a avut cuv 
dp apreciere la adresa 
libații sortimentelor fabrl-

cate și a cerut să se re- 
vș.dă și să se îmbunătă
țească programul de asi
milare a noilor produse, 
în concordanță cu ne
voile economiei naționale.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu oa
menii muncii 
pi inderea de fire și țesă
turi din fire 
continuat în 
mieroexpoziții, unde 
prezentate produsele 
bricii.

Pe intreg parcursul 
zilei la această tînără 
treprindere 
secretarul 
partidului a fost înconju
rat cu deosebită dragoste 
de oamenii muncii care 
șl-au exprimat bucuria de 
a-1 avea în mijlocul lor, 
de a putea purta direct un 
fiuctuos dialog de lucru.

în încheierea vizitei, 
gazdele au mulțumit din 
inimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru această 
primă vizită in întreprin
derea lor, pentru indicațiile 
și recomandările date și 
s-au angajat să acționeze 
hotărît, cu întreaga 
capacitate creatoare, 
vederea transpunerii 
în practică.

Vizita de lucru a 
cretai-ului general s-a ... 
cheiat la cunoscuta între
prindere bucureșteană „Gri- 

Roș;.e“. Muncitorii a- 
unități au primit 

nou. în mijlocul lor, 
sentimente de aleasă

in- 
a 

cin-

de la între-

de sticlă 
cadrul

a 
unei 
silit 
ta

vi- 
în- 

bucureșteană. 
general al

ior 
în 

lor

se- 
în-

in
și

a e

vița 
cestei 
din 
cu 
st mă. bucurie și recunoș
tință pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Și de această dată, 
destoinicul și talentatul 
colectiv al „Grivițej Ro
șii1 s-a prezentat cu rea
lizări de seamă.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
este informat de progra
mul și măsurile stabilite

de Consiliul oam'cnilor 
muncii din întreprindere, 
in vederea asigurării 
deplinirii exemplare 
planului pe actualul 
cinai.

în timpul vizitării prin
cipalelor sectoare ale ma
rii uzine, gazdele prezintă 
cu justificată mindrie ci- 
teva din cele mai recente 
creații.

Studiind noile produse, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat specialiștilor să 
realizeze și vait uri cu axe 
mai mari de 12—14 m, cu 
ajutorul cărora să se poa
tă produce conducte ma
gi male.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urmărit cu 
atenție modul cum -se a- 
plică o serie de tehnolo
gii de înaltă productivi
ty le, care conferă produ
selor calități sOperioare.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a feli
citat cu căldură colectivul 
„Grivițej Roșii” pentru re
alizările obținute, urîn- 
du-le noi succese în în
deplinirea sarcinilor ce le 
revin.

Vizita tovarășiiJiu-Njj^olae 
Ceaușescu în piețe agroali
mentare șj unități indus
triale din Capitală s-a 
constituit într-o puternică 
manifestare unității po
porului în jurul partidu
lui. al conducătorului său 
iubit și stimat. Noua și 
elocventă mărturie a con
tactului ș; dialogului di
rect și eficient cu masele, 
întilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oa
menii muncii, cu cetățenii 
Capitalei, a prilejuit și 
de această dată degajarea 
unor importante 
menite să ducă la 
tuirea în' cele 
condiții a 
Congresului al 
partidului.

măsuri 
înfăp- 

maî bune 
obiectivelor 
Xll-lea al

Decernarea drapelului de luptă 
unor gărzi patriotice

(Urmare din pag. I)

viză „Pentru patria noas
tră, Republica Socialistă 
România.!“ — reprezintă
o nouă -și vie expresie a 
prețuirii și atenției deo
sebite de care se bucură 
din partea conducerii 
partidului și statului, per
sonal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
vitatea desfășurată și 
zultatele remarcabile
ținute de gărzile patrioti
ce. ca element important 
al sistemului apărării na-

ționale, în perfecționarea 
pregătirii de luptă și 
tărirea capacității 
bative. îmbogățind, 
odată, cu încă o filă 
nificativă 
natelor 
taților 
meni lor 
rase și

Ceremonialul înmînării 
drapelelor de luptă 
constituit un moment 
bătoresc de profundă 
bralie patriotică, de 
teinică manifestare a 
cunoștinței și

in- 
com- 

tot- 
sem-

cronica minu- 
tradiții ale uni- 
înarmate ale oa- 
muncii de la o- 

sate.

acti-
re-
ob-

a 
săr- 

vi- 
pu- 
re-

dragostei

16). Pe aceeași estradă vor 
fi prezente formațiile ar
tistice ale clubului munci
toresc cu dansuri și mu
zică populară. Pînă la ora 
20. la dispoziția publicu
lui se va afla in continu
are formația de muzică u- 
șoară „Intim XX”. Potri
vit programului, manifes
tările din ziua de 24 au
gust incep cu programul

programele, între orele 
i'.l-«fi0, formațiile clubului 
tineretului din Uricani 
ale căminului cultural 
Cimpu lui Neag.

Si 
din

de
23

Incepind 
£, zilei de 
platoul Grafi- 
se află baza

LUPENI.
la ora 12
August, pe 
tului, unde
de agrement pentru locu
itorii orașului, va fi pre-

/Z/ZZZZZZZZ/ZZZZZ//ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ//ZZZZ//ZZZZZZZZZ//ZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZJ

Unde mergem în zilele 
de 23 și 24 august

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZz

ansamblului „Mindra". Du
pă o pauză- activă. în ca
re se va transmite muzică 
înregistrată, urmează, pină 
la ora 18, un concert 
muzică populară.

de

de 
în

URICANI. Baza nouă 
agrement se „deschide1, 
ziua de 23 August, la ora 
14 cu programul susținut 
de formațiile artistice ale 
clubului muncitoresc. în 
ziua de 24 August. în ace- 
lați loc îȘi vor prezenta

zentat un concert de fan
fară. l'upă spectacolul fol
cloric al tarafului și soliș
tilor clubului sindicatelor 
(orele 16—18), va cinta 
pentru public formația de 
muzică ușoară „Gențiana”. 
Manifestările din 24 au
gust vor debuta cu muzi
că de promenadă prezen
tată în centrul 
(orele 10—12).
formație va cin ta, 
orele 12,30—14 la baza de 
agrem. De la ora 16

va

orașului 
Aceeași 

între

și coman
de anga- 
combatan- 

patriotice

față de partid 
dantul suprem, 
jare plenară a 
țiior din gărzile 
de a munci astfel sub glo
rioasele falduri tricolore, 
incit să-și ridice neconte
nit nivelul măiestriei și 
al virtuților moral-polili- 
ce, pentru a fi — împre
ună cu forțele armate, eu 
întregul popor — scut de 
nădejde cuceririlor revo
luționare, integrității te
ritoriale. independenței și 
suveranității Românim so
cialiste.

•••••••••••««•••••••*••••••••
pînă la ora 18,30 își va 
prezenta programul lorma- 
lia de muzica ușoară „Cro
matic1.

VULCAN. Baza de agre
ment „l.a brazi”, ale că
rei dotații au fost sporite, 
va fi, ca de obicei, o gaz
dă primitoare pentru pu
blic. Aici își vor prezenta 
producțiile artistice, în 
sistemul non-stop. ince- 
pînd' de la ora 15 și pină 
la ora 20 a zilei de 23 
August, fanfara sindicatu
lui minier, taraful și so
liștii vocali de muzică 
populară ai clubului, for
mațiile de muzică ușoară 
„Color11
grupul vocal-instrumental 
„AG‘. în ziua de 24 au
gust, pe estradele bazei 
de agrement vor fi pre
zente fanfara, formațiile 
căminelor culturale din 
Dealul Babii și Paroșeni 
și ale sindicatelor minelor 
Vulcan si Paroșeni.

și „Astral11 și

dcuă zile de sărbătoare de 
fanlara sindicatului mi
nier, lormația de muzică 
ușoară ,,Phoebus” și for
mația de muzică populară 
„Brădulețul”, 
iormaț iile 
trib ui la 
moșierei 
ansamblul

In ambele zile de repaus 
vor avea loc întrecerile 
de șah, tenis de masă șl 
de cimp, popice, volei și 
totbal organizate în cins
tea zilei de 23 August In 
cadrul „Cupei eliberării”.

în după-amiazf. zilei de 
August, incepind de 
ora 18, la Lupeni are 
întilnirea de fotbal din- 
formațiile din divizia 
Minerul Lupeni —

Alături 
locale va 
întregirea 
sărbătorești 
„Mindra”.

dc
COIl- 

at-
51

ANINOASA. Atmosfera 
sărbătorească va fi între
ținută pe parcursul celor

23 
la 
loc 
tre 
B
C.S.M. Drobeta-Turnu Se
verin. iar la Vulcan întîl- 
nirea dintre divizionarele 
G Minerul Vulcan — 
C.F.R. Simeria. La Anl- 
noasa se întrec în aceeași 
după-amiază formațiile din 
divizia C Minerul din lo
calitate cu Textila Cis- 
nădie. ii

Toma ȚAȚARCA
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