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! In prezența ' 
| tovarășu/ui j

{NICOLAE CEAUȘESCU]
\ . t
j ieri a avut loc, } 
! în Capitală, într-o j 
' atmosferă entuziastă I 
1______
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Adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi zilei de 23 August

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, sîmbătă după-a- 
miază a avut loc în Capi
tală o adunare festivă 
consacrată celei de-a 

<VYV17II-a aniversări a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă din 
august 1944, moment de 
răscruce în viața poporu
lui român, care a deschis 
o eră nouă în istoria pa
triei.

Cinstind, cu imensă bu
curie gloriosul act revolu
ționar de la 23 August 
1944, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea.

toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
aduc un fierbinte omagiu 
Partidului Comunist Ro
mân, centrul vital al în
tregii națiuni, tovarășului 
Ni?olae Ceaușescu. de nu
mele căruia se leagă toate 
marile noastre victorii pe 
drumul socialismului ți co
munismului, al întăririi in
dependenței și suveranității 
țării, al creșterii prestigiu
lui ei în lume.

Aniversînd revoluția din 
August 1944, oamenii mun
cii de la orașo și sate — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, 
deplin egali în drepturi și 
stăpîni pe soarta lor — 
rememorează înfăptuirile 
obținute de poporul român

în această perioadă. îndeo
sebi după Congresul al IX- 
lea al partidului, etapa cea 
mai rodnică din istoria ță
rii, marcată de transfor
mări profunde în cele mai 
diferite domenii de activi
tate, în întreaga noastră 
societate.

Omagierea zilei de 23 Au
gust din acest an este au
reolată de atmosfera la
borioasă în care se împle
tesc eforturile creatoare 
ale oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activita
te. consacrate îndeplinirii 
la cel mai înalt nivel de e- 
xigență a sarcinilor primu
lui an al actualului cinci
nal, pentru transpunerea în

(Continuare în pag. a 4-a)

Realizări 
de prestigiu 
în cinstea 

marii sărbători

101000 tone
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Baladă de august
Solară împlinire românească, 
piatră de hotare purpurie, 
vis de eroi, temerar împlinit, 
columnei comuniste, temelie.
Baladă carpatină, vers de foc, 
dor cumpănit pe rîuri limpezi, pure, 
rotund împrejmuind Carpații, viu, 
din Maramureș pîn’la Mare.
Datină nouă și cutezătoare,
din strămoșească rădăcină rămurită, 
înălțătoare dragoste de glie 
de nimenea zăgăzuită, 
rostire despre-adevăr și omenie. 
Măiastră epopee scrisă-n inimi, 
destin și-nflăcărare și îndemn, 
ca România nu-i alt loc sub soare, 
nici ca stăpînul ei, poporul, demn. 
Ea nu-i pămîntul nimănui.
Partidul comunist, chezaș izbînzii, 
pe drumul drept ne poartă vrednicia, 
sub tricolor ne știm statornicia.
Cinstind strămoșii, pregătind^ urmașii, 
trăiește-n lume, astăzi, România.

Radu SELEJAN
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Solemnitatea înaintării în grad 
a ministrului apărării naționale

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, comandant su
prem al forțelor armate, 
a avut loc, sîmbătă după- 
amiază, solemnitatea înain
tării la gradul de general- 
locotenent a generalului- 
maior Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționa
le.

<

*

Satisfacția unei brigăzi de frunte
la marea sărbătoare

Cărbunele împrumută 
cite ceva din inefabilul 
naturii, iar omul iși îm
prumută parcă forța din 
tăria rocilor cu care se 
înfruntă în adîncuri. Do
rința de a ieși învingător 
la „Ziuă“ se naște din 
ceea ce e setea de viață 
și veșnica foame de lumi
nă a omului destinat să 
înfrunte abisurile subte
rane. Iar acolo, în inima 
muntelui, unde roca sus
pină înfrintă, bucuria o- 
mului biruitor împrumu
tă muntelui un surîs-chiar

La solemnitate au luat 
parte tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

A luat cuvîntul gene- 
ral-locotenent Constantin 
Olteanu.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 

dacă e de gheață — pentru 
a primi totuși înfrânge
rea. Un astfel de învingă
tor este minerul lupenean 
Eugen Vladar. Despre a- 
cest brigadier, clujean de 
origine, se vorbește in 
ultimul timp cu deosebi
tă considerație. Omul a- 
cesta, cu brigada pe care 
o conduce, a ocupat locul 
I pe primul semestru, pe 
Valea Jiului, în întrece
rea brigăzilor din abata
jele cu front scurt. Tot a- 
ceastă brigadă a extras 
suplimentar, de la începu

urmărit cu deosebită aten
ție, fiind subliniat cu vii 
aplauze.

In încheierea solemnită
ții. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat au felicitat căldu
ros pe ministrul apărării 
naționale pentru înaintarea 
în grad, urîndu-i multă să
nătate și fericire, noi suc
cese în activitatea sa.

tul anului. 4 500 tone căr
bune. In ziua în care l-am 
căutat, așteptînd să iasă 
din șut, am stat de vor
bă cu șeful sectorului VII, 
ing. Gheorghe Varhonyik, 
care ne-a spus: „Dacă veți 
scrie despre Vladar și oa
menii lui, veți face-zic 
eu — dreptate. Este un 
colectiv de oameni minu
nați. Prezența lor in 
fruntea brigăzilor, nu nu
mai in cadrul sectorului 
sau a întreprinderii, dar 
loan Alexandru TĂTAR

(Cont. în pag. a 2-3)
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de cărbune
peste plan
In cinstea marii sărbă

tori de astăzi, colectivele 
miniere din Valea Jiului 
raportează cu mîndrie un 
bogat bilanț de realizări 
de prestigiu. In fruntea în
trecerii socialiste pentru 
mai mult cărbune se situ
ează minerii de la Lupeni. 
Bărbăteni și cariera Cîmpu 
lui Neag, care au extras 
peste sarcinile de plan, de 
la începutul anului 101000 
tone de cărbune. îndepli- 
nindu-și înainte de termen 
planul producției fizice pe 
primele 8 luni ale anului. 
Acest important succes a 
fost obținut în principal în 
abatajele cu susținere me
canizată.

8 milioane lei 
depășire Ia 

producție netă
Cu rezultate remarcabile 

cinstesc marea sărbătoare 
națională a poporului român 
și cei care prin munca lor 
asigură întreținerea și re
pararea utilajelor din sub-

(Continuare in pag. a 2-a)

AUG
Epopeea poporului ro

mân, demn hronic mul
timilenar de luptă pentru 
neatirna're și libertate so
cială, încrustează cu li
tere de aur continuul 
Gustar, cu fiecare zi și an 
al său, țăranul român 
culegea roadele toamnei 
(dijmuite nesățios, otita 
vreme, de călăreți ca- 
re-și purtau hrana și idei
le sub șa) și ale dreptului 
său la istorie. Țăranul 
moldav l-a întors, în au
gust 1497, pe vanitosul re
ge Ioan Albert la curtea 
sa de pe Vistula, după ce 
l-a învățat să semene și 
să adape, cu sîngele său 
Codrii Cosminului, megie- 
șul muntean din brazda 
Călugărenilor i-a îndoit 
spinarea, la 13 august 
1595, marelui vizir Si- 
nan Pașa in temenele ru
șinoase după dinții și ma
rele steag verde, smulși 
de viteazul domn Mihai, 
care împlini gind înteme
iat de marele Ștefan — 
Unirea intr-o simțire a 
celor trei țări surori, prin 
jertfa sa pilduitoare, pe 
augustul Cimpiei Turzii.
La 1848, in august, au 
răsunat, la unison cu toți 
românii, „Dorințele parti
dei naționale în Moldo
va", tot într-un august, 
din 1864, ctitorul Româ
niei moderne, Al. I. Cuza. 
urgisi de-a pururi clacă-

U S T
șia, iar la ’77 neamul iși 
dezleagă, prin luptă, bles
temul secular al Plevnei 
otomane. Cu soarele de 
august in priviri, soldații 
români trecură Carpații 
să-și împlinească țara cea 
mare, în august 1914, la 
Mărăști, Oituz și Mără- 
șești, țăranul român a as
tupat gurile de moarte 
ale mitralierelor cu piep
tul său vlăguit de mun
că, foame și luptă, pentru 
fericirea urmașilor săi. In 
august, cuvîntul comu - 
niștilor a înflăcărat, încă 
de acum o jumătate de 
veac, poporul român în 
lupta sa de milenii, 
„Scinteia" comuniștilor a 
devenit flacără și flamu
ră. In august 1944 răsă
rit-a soarele demnității și 
bucuriei pe meleagurile 
strămoșești. Cu fiecare 
august, istoria româneas
că iși rostuiește de-acum 
filele culesului roadelor 
victoriei socialismului. 
August, diademă neste
mată și pavăză de preț 
a viitorului socialist ro
mânesc, recunoscut de 
țară ca destin ferm, prin 
constituția edificării so
cialiste în august 1965. 
Gustar de împliniri și vi
suri, pentru care un 
partid și un popor s-au 
jertfit. Gustar pe care fiii 
săi îl aureolează cu nim- 
bii bunăstării și fericirii.
(Ion VULPE)

Astăzi, la posturile 
de radio 

și televiziune

Posturile de 
radio și televiziune 
vor transmite direct, 
începînd din jurul 
orei 8,00, demonstra
ția oamenilor muncii 
Hin Capitală, cu pri
lejul zilei de 23 
August

Brigada de mineri 
frontaliști condusă de 
Laurențiu Kelemen se 
numără în mod constant 
printre formațiile de 
frunte ale minei Uri- 
cani.

In clișeu: brigadierul 
alături de ortacii săi 
Vasile Onisie, Dumitru 
Ciobotaru și loan Kele
men.

Foto: Șt. NEMECSEK
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în august
Un <întec de cinstire se 

cuvine 
asemeni unui zlx>r rotit pe 
creste
cînd .August poposește pe 

aceste 
meleaguri legendare, 

carpatine.

Cum stăruim din nou, in 
plină vară, 

cu steagurile larg 
desfășurate 

incit simțim pămîntul cum 
se zbate 

sub talpa-noastră ce-I 
sărută iară.

Se implinește-n zboruri 
eiocîrlia 

sub zări senine și 
netulburate.

Un singur crez avem, 
întîi de toate:

Poporul. Ceaușescu, 
România !

Ioan VASIU

Rezultatele fazei finale

salopetei

Te cînt frumoasă zi de
August 23,

In cerul tău culoarea

Și limpezimea visurilor ei, 
Perpetuind speranțele de 

pace — ale planetei.

Fluviu uman e azi pe 
bulex arde,

Mulțimile îșj poartă 
fruntea sus, încrezător.

O inimă multiplicată arde, 
■Și-i minunat în ritmul 

vieții arzător.

Inălțînd coloana vremurilor 
ce vin,

Adăugind cu toții azi o 
nouă filă-n-carte,

Și e un zbor înalt, de 
eîntece prea plin,

Spre comunism, cu purpurii 
stindarde !....

Ioan CH1RAȘ, 
muncitor tipograf

După etape succesive, 
desfășurate în ulimii doi 
ani. Festivalul național 
„Cîntarea României",, edi
ția 1979 — 1981, ampla ma
nifestare educativă, politi- 
co-ideologică, culturală-ar- 
tistică de creație și inter
pretare, s-a incheiat. Peste 
100 de formalii artistice de 
amatori din Valea Jiului 
au participat la maret* ma
nifestare a muncii, creației 
și hărniciei, exprimînd, 
prin forța talentului și ins
pirate expresii de comuni- 
care'ale lui, preocupările a- 
tit de diverge ale oameni
lor muncii, dar unitare prin 
scopul lor: a contribui, 
prin educație și prin me
sajul artei noastre socia
liste, la vasta operă de 
înălțare a patriei. Cunos
cute astăzi, în măreața zi 
de 23 August, cînd sărbăto
rim a 37-a aniversare a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialisță, re
zultatele remarcabile ale 
fazei finale constituie un 
omagiu adus acestei istori
ce zi care a determinat mu

tații profunde în conștiin
ța și dezvoltarea economi- 
eo-socială a țării.

Artiștii amatori din Va
lea Jiului au obținut ur
mătoarele rezultate in cla
pa finală, republicană:

I — CORUL MINERI
LOR „FREAMĂTUL A-
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Festivalul național „Cîntarea României"
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DINCULUI DE LA I.M. 
PETRILA (dirijor Vladi
mir Ureche)

> I — CORUL FEMI
NIN AL SINDICATELOR 
DIN INVAȚAMINT PE
TROȘANI — PETRILA 
(dirijor — prof. Teodora 
Jurca)

> I — FORMAȚIA DE 
DANSURI BATRINESTI 
DE LA CLUBUL SINDI
CATELOR DIN UltlCANI 
(instructor — Dumitru Ia- 
cobescu și Dumitru Sir- 
bușcă).

0 II — Corul mixt al ti
neretului de la Intreprin- 

derea de utilaj minier Pe
troșani (dirijor — Vladi
mir Ureche)

Formația de fluierași 
a clubului muncitoresc Lo- 
nea (dirijor, regretatul 
prof. Gheorghe Popa).

+ II — Grupul de muzi
că pop „Color" al S.S II

Vulcan (instructor — Ște- 
lan Abrădoaie)

II — Grupul de mu
zică rock „Acustic" al Ca
sei de cultură Petroșani 
(instructor — Geo Popa)

4» II — Grupul de satiră 
și umor (Gheorghe Negra- 
ru — Ion Velica) de la Ca
sa de cultură din Petro
șani.

III Grupul coral-ca- 
meral mixt de Ia Școala 
populară de artă — Școa
la generală nr. 1 Petroșani 
(dirijor — Adrian Schwei
tzer),

♦ III — Baletul „Jertfă 

pentru lumină" de la Școa
la populară de artă Petro
șani (instructor — Nico
lae Zăblău).

<£ III — Formația de 
dansuri mixte de la Școala 
populară de artă Petroșani 
(instructor — Nicolae Ză
blău)

+ III — Formația de 
fluierași a căminului cul
tural Dealul Babii (ins
tructor — prof. Vasile Re
pede)

III — Solistul instru
mentist (caval) Ion Grun- 
ță Săliștean de Ia clubul 
sindicatelor Lonea.

III — Grupul de sa
tiră și umor de Ia clubul 
sindicatelor Lonea (ins
tructor Gheorghe Negraru).

III — Fanfara re
prezentativă a minerilor 
Văii Jiului (dirijor — Ion 
Gorgan).

+ IV — Corul mixt al 
clubului sindicatelor Vul
can (dirijor — Vasile Re
pede).

+ IV — Solistul instru
mentist (chitară) 
Butulescu de la întreprin
derea de utilaj minier Pe
troșani.

(Urmare din pag. I)
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și pe întreaga Vale, con
sider că mă scutește de 
comentarii. Este, dacă 
vreți, rodul muncii făcute 
cu abnegație, al efortului 
continuu, generat de do
rința permanentă de a 
depăși și de a se autode- 
păși“.

Discuția cu șeful de 
brigadă Eugen Vladar a 
fost simplă, deschisă ca 
intre doi oameni ce se 
cunosc de mult.

— Am auzit depre suc
cesul dumneavoastră. Am 
dori ca oamenii să vă cu
noască.

—Cred că greșiți dacă 
vă referiți numai Ia mi
ne. Succesul este colectiv, 
al întregii brigăzi. TOȚI

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Satisfacția unei 
briyăzi de frunte 

la marea sărbătoare

— absolut toți oamenii 
din brigadă au contribuit 
la obținerea locului 1 in 
întrecerea pe Vale. De 
asemenea, sint toți autorii 
„isprăvii" noastre în ches
tia cu nemotivatele. TOȚI
— fără excepție au înțe
les că dacă pierde unul, 
pierd toți; dacă cîștigă li
nul cîștigă toți. Cei ce 
n-au înțeles, n-au avut 
încotro și au plecat.

L-am întrebat cum a 
fost in urmi cu 22 de ani 
cînd a venit în Vale.

— Aveam 24 de ani 
cînd am venit. Și vă spun 
cu experiența mea, cu 
mina pe inimă, că cel ce 
spune că în mină este u- 
șor, ori minte, ori este 
un prefăcut. Este greu. 
Dar este totodată și fru
mos. Întrebat, pe cine se 
bazează mai mult, , mi-a 
răspuns :

— Pe cine mă bazez ? 
Notați-i pe șefii de schimb 
Vasile Popa, Alexandru 
Codau, Alexandru Miha- 
lache și Vasile Brădățan, 
pe minerii și vagonetarii 
Constantin Diaconescu, 
Nicolae Toma, Nicolae 
Chivu, Francisc Szabo,

Francisc Kaszta, Mihai ’ 
Dbrner și Pascu Boța. A- I 
dică pe toți. I

Dacă s-ar crede că în I 
brigada lui Vladar toate | 
merg bine s-ar greși, t 
Căci, iată, de vreo două I 
săptămini oamenii lui ! 
Vladar au avut de luptat I 
Și cu greutăți. întîi im- • 
posibiliaatea transportă- | 
rii materialelor pînă la j 
front, apoi niște infiltra- > 
ții de apă care au in- | 
greunat exploatarea stra- 
tului i-au pus la încerca- I 
re. Oamenii insă nu s-au I 
dat înapoi, nu s-au spe- I 
rial; și-au unit din nou | 
forțele ca de atîtea ori și , 
au răzbit. Tocmai aceas- I 
tă nouă biruință a brigă- ' 
zii lui Vladar întărește ce- I 
le spuse de el: '

— Noi sîntem ca o fa
milie mare. Că așa este 
în mină. .Dacă împărțim 
ciștigul, trebuie să împăr
țim și greutățile. Pentru 
mine nu este satisfacție 
mai mare ca planul să 
iasă și oamenii mei să | 
ciștige bine. Iar dacă și | 
ei înțeleg acest lucru — . 
ceea ce se și întîmplă — I 
atunci rezultatele nu mi- ■ 
ră pe nimeni. Mai puțin | 
pe noi. Vorbeam mai ina- I 
inie dacă este sau nu I 
greu in mină. Greutățile | 
pe care le intimpini 
munca de fiecare zi 
buie să-ți dea forțe 
mari spre a păși mai 
înainte. Asta mă face să ’ 
cred că mina este local | 
unde satisfacția te ambi- I 
ționează, iar greutățile te * 
îirdirjesc.

Iar roadele acestor am- . 
biții și îndirjiri sint sa- I 
tisfacția cea mare a mi- . 
nerilor — cărbunele tri- | 
mis la ziuă și dăruit pa- ■ 
triei, prosperității ei. Co- | 
munistul Eugen Vladar și | 
oamenii săi trăiesc cu ■ 
prisosință această înaltă | 
satisfacție.

in I 
Ire- I 
mai • 
dîrz I

Amabilitate, servire competentă și civilizată sint doar cîteva din aspectele 
caracteristice ale muncii personalului noii berării deschisă recent in cartierul 
Aeroport din Petroșani.

Foto: Șt NEMECSEK

„Vedeți — îmi spunea cu 
mîndrie în una din zilele 
trecute, Iurie Pirvan, șe
ful coJo&nei Vulcan a în
treprinderii de utilaj greu 
Craiova — în incinta 
noastră nu se mai află 
imobilizat nici un utilaj". 
De ce ? Pentru că aici, la 
coloana din Vulcan unde 
altă dată zăceau nefolosite 
aproape zilnic unele utila
je intens solicitate pe șan
tiere, s-a schimbat ceva. 
S-s, schimbat ceva în mo
dul de organizare a mun
cii. Dar este cert faptul 
că în primul rînd s-a 
modificat modul de a gîn- 
di și de a acționa al oa
menilor. „Cu oamenii pe 
care îi am acum, spunea 
șeful de coloană, nu există 
dificultăți pe care să nu 
le putem învinge". Din 
modestie, maistrul de uti
laje Vasile Vlad preferă 
să vorbească despre alții, 
pe care ni-î prezintă cu 
multe cuvinte de laudă.

Stăm de vorbă cu unul 
din ei, electricianul loan 
Todeanu. Un băiat tînăr, 
oacheș, de înălțime po
trivită, care te privește 
drept în față cu demni
tate și siguranță de sine 
în același timp. A venit de 
la Crăiova de pe șantierul 
Oltcit, in Valea Jiului la 
solicitarea șefului de co
loană Iurie Pîrvan. A dat 
examen de admitere _ la 
facultatea de mecanică a 
Universității din Craiova. 
Dar n-a reușit in acest an. 
Este optimist : „Nu m-am 
pregătit suficient. La toam
nă plec la armată. Dar 
sint sigur că voi reuși la 
Următoarea admitere. Am 
îndrăgit pentru toată via

ța această meserie și voi 
fi inginer mecanic..." „Pe 
ce pune mina, este în mod 
sigur lucru bine făcut, ire
proșabil", ține să ne asi
gure Șeful de coloană și 
maistrul Vlad. Și acesta 
nu e puțin lucru 1 Sînt de 
întreținut 4 buldozere, 6 
autobețoniere, 3 excava
toare, o automacara de 
mare capacitate și 27 de

Mindria 
do a fi 

constructor
alte utilaje de transport, 
autobasculante Și autouti
litare. Deși tînăr, loan 
Todeanu își cunoaște me
seria la perfecție și și-o 
exercită cu o înaltă conș
tiinciozitate profesională. 
Ca dovadă. întreruperile 
in funcționarea utilajelor 
sint depanate și rezolvate 
operativ. Staționările uti
lajelor sînt reduse consi
derabil in comparație cu 
aceeași perioadă din anul 
trecut. Indicele de utili
zare a parcului de utilaje 
este de peste 94 la sută, 
Excavatoriștii Constantin 
Cîrstea, Ion Voicilfi, 
Gheorghe Dumitru, deser- 
vanții mijloacelor de trans
port Ion Nicolaescu, loan 
Covaci, Gheorghe Pintilie, 
tehnicianul Constantin Sîr- 
bu pun mina cu toții in 
sprijinul mecanicilor și re
pară orice defecțiune cu 
multă operativitate. Iar 

rezultatele sînt pe măsura 
acestor eforturi. In cins
tea marii sărbători națio
nale de la 23 August, co
lectivul coloanei Vulcan a 
l.U.G.T.C. a raportat un 
important succes. Toate 
fundațiile în spații largi 
pentru cele 1500 de a- 
partamente prevăzute în 
planul de locuințe din o- 
rașele Lupeni și Vulcan 
pe anul 1981 au fost efec
tuate. Au fost excavați 
40 000 mc și transportate 
80 000 tone de pămînt, în 
ciuda unor dificultăți ine
rente activității de șantier. 
Buldozeriștii Ion Căpățînă, 
Ion Ionescu și Dumitru 
Stâncescu nu de puține on 
au intrat în noroi pînă la 
turelă. S-au remorcat u- 
neori pentru a ieși din im
pas șj au stat alteori pî
nă noaptea tîrziu pe șan
tier pentru a termina la 
termen lucrările care le-au 

fost încredințate. Prin iden
tificarea unor surse mai 
apropiate de balast s-au 
realizat în cadrul coloanei 
Vulcan 268 lei economii pe 
autobasculantă transporta
tă. ceea ce a condus la 
zeci de mii de lei econo
misiți la costurile de 
transport.

Noi cei ce privim cu 
admirație noile blocuri, 
frumoasele cartiere care 
se construiesc an de an 
și cei ce beneficiem de a- 
partamente confortabile 
sîntem datori cu Un gînd 
de recunoștință față de a- 
cești constructori. Ei sînt 
constructorii temeliilor de 
case. Constructorii temeli
ilor noiilor și modernelor 
blocuri.

Viorel STRAUȚ

Realizări 
de 

prestigiu
(Urmare din pag. I) 

teran. Colectivul 
I.R.I.U.M.P. Petroșani și-a 
depășit indicatorul produc
ție netă cu peste 4,3 pro
cente, ceea ce reprezintă 
o producție suplimentară 
de 8 milioane lei. In rea
lizările de prestigiu ale 
acestui harnic colectiv sînt 
cuprinse temeinica pre
gătire proiesională și pri
ceperea sporită a lucrători
lor și reprezintă chezășia 
unor noi înfăptuiri viitoa
re.

Vagoane reparate 
peste pian

Colectivul atelierului de 
zonă Petroșani al C.F.R. 
și-a depășit cu 15 la sută 
planul de producție pe pe
rioada care a trecut de la 
începutul acestui an. Aici 
au fost reparate 400 de 
vagoane peste plan și s-au 
obținut 28 000 lei econo
mii la cheltuielile materia
le.

Instalație moiernă, 
realizată cu 

eforturi proprii
La I.M. Uricani gradul 

sporit de mecanizare a lu
crărilor din subteran a im
pus noi măsuri de autodo- 
tare pentru o mai bună su
praveghere și conducere a 
producției. In acest scop, 
la atelierul electromecanic 
al minei a început confec
ționarea unui panou si
noptic. prevăzut cu aparate 
de semnalizare sonoră și 
optică în legătură perma
nentă cu dispeceratul Pa
noul sinoptic asigură su
pravegherea continuă a 
fluxului de transport pe 
benzi, evitarea mersului în 
gol și localizarea rapidă a 
defectelor ivite pe fluxul 
tehnologic. La realizarea cu 
forțe proprii a acestei ins
talații moderne și-au adus 
contribuția ing. Petre llan- 
ciu, tehnicianul Victor Pa- 
talița. electricienii Petru 
lane, Ioan Venter, Gheor
ghe Bădoiu și maistrul 
Stelian Gîrjoabă.

Ion ȚIGANTELE
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Prezentul socialist — temelie 
trainică viitorului prosper

Făuritorii
prosperității

Generos cadru de afir
mare a personalității u- 
mane, libertatea de gîndi- 
re și acțiune a celor mai 
luminoși ani din istoria 
națiunii române au făurit 
omul nou, omul conștient' 

misiunea 
edificarea 
bune și

diți tăria

de rolul și 
sa istorică, în 
unei lumi mai 
mai drepte.

Imprumutînd
"’lui tenacitatea, o- 

mui muncii din Valea 
Jiului, purtător și păstră
tor al tradițiilor revolu
ționare, muncește cu în- 
dirjire, însuflețit de în
demnul patriotic sădit în 
inimă și cuget de mărețe
le înfăptuiri cîștigate 
conducerea înțeleaptă 
partidului, in frunte 
cel mai iubit fiu al

sub
a

cu 
po

î 
I 
I

i
porului român — tovară- l 
șui Nicolae Ceaușescu — ! 
pentru înălțarea Văii 1 
Jiului și a țării pe coor- 
donatele împlinirilor so
cialiste,. pentru prosperi
tatea neamului, pentru 
progresul și bunăstarea 
tuturor celor care mun
cesc .și trăiesc în chip co
munist.

In 37 de ani de muncă 
asiduă, plină de responsa
bilitatea datoriei pe Care 
o avem de împlinit pen
tru generațiile viitoare, 
ne-arn făurit singuri o ba
ză trainică, temelie a si
guranței zilei de miine, a 
păcii și libertății.

Lăsăm prin prezentul 
socialist o bogată moște
nire clăditorilor viitorului 
prosper.

Membrii formațiilor de 
artiști amatori și-au 
făcut o îndatorire de 
onoare din a fi prezenți 
în mijlocul colectivelor 
«ie oameni ai muncii.

Continua prefacere urbanistică
Orașele Văii Jiului au 

căpătat in anii democra
ției socialiste noi și im
portante edificii urbanis
tice, care le-au îmbogățit 
an de an straiul de sărbă
toare îmbrăcat în urmă 
cu 37 de ani. Prin munca 
neobosită a edililor muni
cipiului, vechiul cedează 
pas cu pas, intr-un ritm 
alert locul noului. Imagi
nile alăturate surprinse

de fotoreporter cu cîteva 
zile în urmă sînt edifi
catoare. Vechiul centru 
comercial al Petroșaniului 
a început să fie „curățat" 
asigurînd amplasamentul 
necesar noilor și moder
nelor cartiere, unde blo
curile cu magazine la 
parter vor oferi oameni
lor muncii din Valea 
Jiului atributele confor

tului și civilizației. Ase
menea acțiuni, in intim- 
pinarea frumosului și u- 
tilului, au loc în fiecare 
oraș, in fiecare cartier. al 
orașelor noastre, vechile 
case de colonii, mărunte 
și cenușii, din cartierele 
devenite amintiri, deja, 
au făcut loc arhitecturii 
moderne, armonios inte
grate peisajului.

înaltele cole ale dezvoltării ecomice
4 Fondurile de investiți; alocate dezvoltării econt mi co sociale a Văii 

Jiului se vor situa in cincinalul 1981 —198b mire 11—12 miliarde de le..
4 INDUSTRIA REPUBLICANA
— Valoarea producției nete industriale 

va fi de lltiOOOOOOOO lei
— \ aloarea producției marfă industri

ală se va ridica la aproape 30 102 000 000 
lei

— Valoarea producției globale industri
ale va ajunge la peste 35 000 000 000 lei

4 INDUSTRIA MICA
— Valoarea producției nete industri

ală va fi de 119 223 0O0 Iei
Valoarea producției marfă industri

ală se ia ridica la aproape 223 000 000 lei
— Valoarea producției globale industri

ale va ajunge la peste 4 OtiO 000 000 lei.

Omul muncii, 
propriul său 
conducător

Largul democratism al 
societății noastre socialis
te a înscris prefaceri adinei 
în conștiința omului mun
cii. Proprietari, produ
cători și beneficiari, mine
rul, constructorul, energe- 
ticianul, preparatorul, tex- 
tilista și chimistul au de
venit part icipanți activi ai 
actului -de conducere. Le
gile țării i-au dat dreptul 
să-și spună răspicat cuvin- 
tul în adunările generale 
ale- oamenilor muncii și în 
congresele naționale, să 
intervină direct, prin re
prezentanții săi, in consili
ile oamenilor muncii, în 
rezolvarea problemelor 
stringente cu care se con
fruntă’ întreprinderea in 
care lucrează.

Încrederea care i s-a a- 
cordat de a fi propriul său 
conducător izvorăște din 
largul umanism al politicii 
partidului nostru, partid 
creat de oamenii muncii 
pentru oamenii muncii.

I nitățile spitalicești 
ale municipiului nostru 
sint și vor li dotate in 
continuare eu aparatură 
medicală imidernă.

Șt ii ii (a, 
școala 

și viața
i Producători ai celei 
I mai importante valori 
i materiale pentru indus- 
; trie, cărbunele, minerii 
; Văii Jiului sint benefi- 
i ciarii de drept ai rodu- 
: lui cercetărilor de la 
i I.C.P.M.C. și C.C.S.M.
’ Copiii lor au posibilita- 
: tea să-și desăvârșească 
i pregătirea in școli pro- 
i fesionale, licee de spe- 
i cialitate și Institutul de 
i mine, unde sînt pregă- 
i tiți temeinic în cultul 
i muncii libere, al dragos- 
i tei de (ară, pentru a 
i deveni făuritori de timp 
i comunist.

Părinții lor le-au creat 
î prezentul afirmării ple- 
i nitudinii umane, iar ei 
i au datoria să construias

că viitorul luminos al 
țării, să clădească vi
itoarea societate elibe
rată pentru totdeauna de’ 
griji și prejudecăți.
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Adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi zilei de 23 August

(Urmare din pag. I)

viață a orientărilor și mă
surilor de importanță fun
damentală formulate de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru înfăptui
rea hotărîrilor celui de-al 
XI 1-lea Congres al partidu
lui ce vor asigura ridicarea 
patriei socialiste pe noi 
trepte de progres și civi
lizație.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu in pre
zidiul adunării au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Ilie Verdeț, alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, membri 
de partid cu stagiu din i- 
legalitate, foști comandanți 
ai unor mari unități de pe 
frontul antihitlerist, gene
rali, conducători ai unor 
organizații de masă și obș
tești. reprezentanți ai oa
menilor muncii din Capi
tală, ai vieții noastre ști
ințifice și culturale.

In sală se aflau mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de 
partid cu stagiu din ilega
litate, participant! la eve
nimentele din August 1944, 
generali activi șl în rezer
vă, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții 
bucureștene, oameni de 
știință, artă și cultură.

Erau prezenți oaspeți de 
peste hotare.

Au asistat șefi de mi
siuni diplomatice acredi
tați la București, atașați 
militari, alți membri ai 
corpului diplomatic, pre
cum și ziariști străini.

Sala Palatului Republi
cii. unde a avut loc adu
narea festivă, era împodo
bită sărbătorește. Pe fun
dalul sălii se afla portre

Prefațată de minutul de 
reculegere în amintirga 
celui care a fost fotbalis
tul Lică Panait, partida 
dintre Jiul Și Dinamo a 
pus probleme deosebite 
gazdelor, și totuși a lichi
da penuria de puncte în 
fața luj Dinu, Dudu Geor
gescu ș; compania se pare 
că era posibilă, victoriile 
edițiilor precedente o de
monstrează. De această da
tă însă, bucureștenii s-au 
apărat grupr.t. servind ba
loane utile trioului ofensiv 
Țălna,- — Dudu Georges
cu — Orac, în special a- 
ripîle dinainoviste dove- 
dindu-se într-o formă deo
sebită. Astfel. în vreme ce 
Giuchici și Sălăgean în
cercau să străpungă „be- 
tonul“ dinamovist prin in
cursiuni solitare, sortite e- 
șecului, dar care contri
buiau și la surprinderea 
pe picior greșit a’propriu
lui compartiment defensiv, 
greoi si fragmentat, mijlo
cașii dinamoviști s-au în
trecut în fantezie, impli- 
cînd șuteorii în poziții fa
vorabile. O astfel de fa
ză, în min. 7, a dus la des
chiderea scorului, fosta du
blă „gheată de aur" a șutat 
în stîlpul sting al luj I. Gri- 
gore, apoi balonul, a fost 
reluat în gol de Augustin, 
fiindcă ultimul apărător al 
Jiului n-a reușit să-1 res
pingă decît sub transversa
lă : 1—0. '

Terenul umed, alterca
țiile sportive și o anume 
știință a contraatacului au

tul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de 
drapelele partidului gi sta
tului. Se vedeau înscrise 
datele jubiliare: „23 Au
gust 1944 — 23 August
1981“.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal București 
al P.C.R.

Despre însemnătatea zi
lei de 23 August a vorbit 
tovarășul Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., priim-vioeprim- 
ministru al guvernului.

Adunarea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, toți cei 
prezenți manifestîndu-și, 
din adîncul cugetului și 
simțirii, deplina satisfac
ție și imensa bucurie pen
tru -drumul luminos stră
bătut de țara noastră du
pă înfăptuirea actului, de 
la 23 August 1944, îndeo
sebi în ultimii 16 ani, de 
cînd la conducerea parti
dului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, perioa
dă în care România s-a 
transformat Intr-un stat 
socialist cu 6 industrie pu
ternică, O agricultură in 
plină dezvoltare și mo
dernizare, cu o cultură și 
știință înfloritoare. Dinei 
glas sentimentelor de pro
fundă recunoștință pe ca
re le nutresc față de 
partid și secretarul său 
general, față de patria so
cialistă, cej prezenți au 
aclamat cu însuflețire : 
„Ceaușescu — P.C.R. !". 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu — pace !“.

Egalitatea a survenit înainte de finala
convenit de minune oaspe
ților, care s-au văzut insă 
egalați' în urma une; faze 
fixe — în min. 22, Șurnu- 
lanschi a pasat lui Giu
chici. dintr-un adversar, 
balonul a ricoșat la Sălă
gean și astfel căpitanul 
echipei noastre a inaugu
rat seria golurilor în poar
ta „debutantului" Moraru. 
Egalitate efemeră, fiindcă 
fotbaliștii din Vale nu au 
avut o linie mediană ins
pirată, căratul baloanelor 
i-a obosit prematur pe

Foîbcil divizia A ; Jiul — Dinamo 2—2 (1—2)

Varga și Șumulanschi, în 
plus Lăsconi a fost evitat 
cu o consecvență demnă 
de o cauză mai bună. In 
acest lei, dinamovjștii au 
prins curaj, în min. 20, 
preluind conducerea — de 
pe aripa stingă a centrat 
Dragnea, dintr-o bucată 
Orac a șutat in unghiul 
scurt, lăsindu-1 spectator 
pe I. Grigore. O fază si
milară. dar pe cealaltă a- 
ripă s-a petrecut, în min. 
38, după cîteva atacuri 
jiuliste, oaspeții au recla
mat un gol înscris la vin
ciul drept de Orac, totuși 
arbitrul timișorean I. Ig- 
na. aproape de fază, n-a 
luat în seamă pretențiile 
lor. Pînă la pauză, deși au 
faultat mai puțin, dar 
mai evident, jucătorii noș
tri și-au încărcat pasivul 
cu două cartonașe galbene, 
prin Sălăgean și P, Gri
gore.

Participanțji la adunarea 
festivă și, odată cu el, toți 
oamenii muncii, întregul 
popor și-au reafirmat, ast
fel. cu putere încrederea 
nestrămutată în politica 
internă si externă a parti
dului. politică ce corespun
de pe deplin intereselor 
vitale ale națiunii, cauzei 
socialismului și păcii. în 
același timp, dînd glas 
sentimentelor de legitimă 
mîndrie patriotică pentru 
profundele transformări 
petrecute în viața social- 
politică si economică a ță
rii pe drumul deschis de 
revoluția din August 1944, 
ei s-au angajat să-șj mo
bilizeze si mai puternic e- 
forturile creatoare pentru 
înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de Con
gresul al XlI-lea al parti
dului, care marchează o 
nouă etapă în procesul

Recepție oficială
Comitetul Central al 

Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socia
liste România au oferit, 
sîmbătă seara la Palatul 
din Piața Victoriei, o re
cepție cu prilejul zilei de 
23 August, sărbătoarea na
țională a poporului român.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat in mijlocul participan- 
ților la recepție, a fost in
tonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Au luat parte tovarășul 
Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de stat și

„Dușul" din cabine n-a 
avut efecte salutare pentru 
formația minerilor fapt 
care a silit pe antrenorii 
Libardi și Tones, să în
cerce soluții in extremis, 
cu Sorin Popa în locul lui 
Vasiliu (Neagu a fost re
tras fundaș central). Fa
zele au alternat la ambele 
porți, mai periculoși s-au 
dovedit Orac, Augustin și 
Țălnar (lovitură liberă pe 
lingă zid respinsă în cor
ner, în min. 73 : șut în 
transversală, min. 83). In

troducerea lui Vizitiu în 
locul lui S. Popa, deși 
privită circumspect. ba 
chiar tendențios de acei 
suporteri doar cu numele, 
a- avut totuși darul să 
contribuie la egalare — cu 
cinci minute înainte de 
final centrarea lui Șumu
lanschi a fost deviată cu 
capul de Vizitiu, Lăsconi a 
lăsat balonul lui Giuchici, 
care l-a lobat peste Mora
rii : 2—2, scor cu care s-a 
încheiat o partidă de ma
re luptă, în care gazdele 
au păcătuit prin jocul în- 
cîlcit al înaintașilor, șu
turi anemice, pase fără a- 
dresă, driblinguri inutile, 
repliere greoaie în apăra
re și scăderi voliționale 
tocmai cînd adversarii pă
reau sufocați. Cu doar, do
uă puncte din șase posi
bile. Jiul ocupă o pozi
ție de periferie, „zestrea" 
sa trebuie să pună pc 

edificării societății socia
liste multilateral dezvol
tate, a înaintării Româ
niei spre comunism.

Adunarea. festivă s-a 
încheiat cu un frumos 
spectacol artistic omagial.

în încheiere, a fost in
tonat „E scris pe tricolor 
Unire".

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu. 
tuturor celor ce au contri
buit la reușita acestei ma
nifestări artistice le-a fost 
oferit un frumos coș cu 
flori.

I-a sfîrșit, interpreții, 
împreună cu asistența au 
ovaționat minute în șir 
pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria 
noastră socialistă, pentru 
eroicul popor român, pen
tru socialism Și pace.

ai guvernului, vechi mem
bri ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara 
noastră, participanți la re
voluția de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimporialistă din au
gust 1944. conducători de 
organizații de masă și 
obștești, veterani ai răz
boiului antihitlerist, gene
rali, Eroi ai Muncii Socia
liste. oameni de artă și 
cultură, șefi ai cultelor, 
ziariști.

Erau prezenți oaspeți de 
peste hotare.

Au fost prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, 
atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomtic.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au. întreținut 
cordial, în timpul recep
ției. cu oaspeții de peste 
hotare.

gînduri pe antrenori și 
jucători. Dacă suporterii 
au privit ca un accident 
eșecurile lamentabile din 
pregătiri („să nu demobi
lizăm băieții!", au susținut 
unii), de acum în campio
nat fiecare punct pierdut 
se înscrie pe tabla dator
nicilor și se știe soarta u-

Clasamentul
1. Univ. Craiova 3 3 0 0 9—1 6
2. Polj Timișoara 3 2 1 0 6—2 5
3. Steaua 3 2 1 0 6—4 5

4— 6. S.C. Bacău 3 1 •2 0 2—1 4
„U“ Cluj-Napoca 3 1 2 0 4—3 4
F.C.M. Brașov 3 2 0 1 5—4 4

7. Sportul studențesc 3 1 1 1 5—3 3
8— 9. Corvinul 3 1 1 1 4—3 3

F.C. Olt. 3 1 1 1 4—3 3
10. Dinamo 3 1 1 1 6—6 3

11—12. Jiul- 3 0 2 1 4—5 2
A.S.A. Tg. Mureș 3 1 0 2 4—5 2

13—14. F.C. Constanța 3 0 2 1 1—3 2
F.C. Argeș 3 0 2 1 1—3 2

15. Progresul Vulcan 3 0 2 1 2—4 2
16. C.S. Tîrgoviște 3 1 0 2 3—8 2
17. Chimia Rm. Vîlcea 3 0 1 2 3—6 1
18. U.T. Arad 3 0 1 2 2—8 1

REZULTATE TEHNI ETAPA VIITOARE,
CE : F.C.M. Brașov — simbătă, 29 august 1981 :
Progresul Vulcan 2—0, F.C. Argeș — A.S.A ■ Tg.
„U“ Craiova — U.T. Arad Mureș, C.S. Tîrgoviște —
3—1, Sportul studențesc F.C. Constanța, Steaua
— „U|" Cluj-Napoca 1—1, — Progresui V ulcan.
Poli Timișoara — C.S. Corvinul — Jiul. F.C-,
Tîrgoviște 3—0, Jiul — Olt — S.C. Bacău, Chi-
Dinamo 2—2, S.C. Ba mia — r> U“ Craiova,. Di
cău — F.C. Argeș 0—0, namo Sportul stil-
F.C. Constanța — F.C. dențesc. „u " Cluj-Napo-
Olt 0—0, Steaua — Cor ca — Poli Timișoara,
vinul 2—1, A.S.A. Tg. U.T.A. F.C.M. Bra-
Mures ■— Chimia 2—0. șov.

Manifestări 
omagiale

Marii sărbători națio
nale a poporului român, 
23 August, continuă să-i 
fie dedicate, in numeroase 
țari ale lumii, manifestări 
dintre cele mai variate — 
dovezi grăitoare ale pre
țuirii rezultatelor re
marcabile obținute de 
România în cei 37 de ani 
de făurire a noii orînduiri, 
ale prestigiului înalt de 
care se bucură Pe arena 
mondială politica externă 
românească, personalitatea 
eminentă a conducătorului 
partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — militant ne
obosit pentru o lume av 
înțelegerii? a colaborării, 
păoii și prieteniei între 
popoare.

La casa de cultură „Ni
pru" din Kiev a avut loc 
adunarea festivă a repre
zentanților oamenilor 
muncii din capitala R.S.S. 
Ucrainiene. consacrată e- 
venimentului. Vorbitorii 
au prezentat rezultatele 
obținute în construirea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate în Roriiâ- 
nia, realizările dobîndite 
pe calea înfăptuirii hotărî
rilor celui de-al XlI-lea 
Congres al P.C.R. A fost e- 
vidențiată dezvoltarea as
cendentă a raporturilor de 
prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și P.C.U.S.. din
tre România și U.R.S.S., în 
cadrul cărora un rol de
terminat îl au întilnlrile 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și L.I. Brejnev.

La Sofia a avut loc des
chiderea oficială a „Zile
lor filmului românesc". A 
fost prezentat filmul „Bie
tul loan ide".

La Ambasada României 
din Budapesta a fost pre
zentat filmul „România — 
imagini contemporane".

Cu acest prilej, la se
diul ambasadei a fost or
ganizat un stand de carte 
social-politică.

nei echipe se cunoaște a- 
desea din primele etape 
ale turului...

JIUL : I. Grigore — P. 
Grigore, Vasiliu (S. Popa, 
Vizitiu). M. Popa, Vînăto- 
ru — Șumulanschi, Neagu, 
Varga — Lăsconi, Sălă
gean. Giuchici.

Ion VULPE
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FILME
23 AUGUST

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Idilă cu Miss 
Brasilia; Republica: Bu- 
rebista MI; Unirea: Su
perman I-II.

PETRILA : Lumina 
palidă a durerii.

LONEA: O lacrimă de 
fată,

ANINOASA: Cactus
Jack.

VULCAN — Luceafă
rul: Articolul 420 I-II: 
Muncitoresc: Blestemul 
pămîntulul, blestemul 
iubirii.

LUPENI — Cultural: 
Campionul I-II; Mun
citoresc: Burebista, I-II.

URICANI: Spectacolul 
spectacolelor.

TV
23 AUGUST

7,45 Program de cînte- 
ce patriotice inter
pretate de corul 
Radioteleviziunii.

8,00 Transmisiune di
rectă de , =-«->. de
monstrația oame
nilor muncii din 
capitală cu prile
jul celei <le-a 
XXXVlI-a aniver
sări a revoluției 
de eliberare socia
lă și națională, 
antifascistă și an- 
tiimperialistă din 
august 1944.

11.30 Cîntece de bucu
rie. Program mu
zical folcloric.

11,55 Copiii lumii do
resc pacea. Selec- 
țiuni din Festiva
lul internațional 
al copiilor de la 
Năvodari.

12.20 Concert popular. 
Simfonia I de 
George Enescu.

13,00 Telex.
13,05 Cu soarele în Ini

mi, cu soarele în 
cîntec. Album 
sărbătoresc.

15.40 Telesport.
16.40 Film artistic: Tea

trul cel mare.
18,10 Călătorii spre vi

itor. Concurs pio
nieresc.

19,00 Telejurnal.
19.40 Generația anului 

de foc. Documen
tar.

20.20 Uniți sub flamură 
lui August. Spec
tacol festiv lite- 
rar-muzical.

21,35 Film artistic: Am 
fost șaisprezece. 

Premieră TV.
23.15 Telejurnal.

24 AUGUST
10,00 Teatru pentru pio

nieri și școlari 
Dreptul Ia aripi, 
de Ștefan Tita.

10.50 Flori de cîntec, ță
rii mele. Cîntece 
populare.

11.15 In ritmuri de fan
fară.

11.40 Șoimii patriei 
„Ce-o să fie Bon
docei" (III).

11.50 Concert popular. 
13,05 Album de august.
15.30 Telesport.
16.30 Emisiune în lim

ba maghiară.
17.30 Tainele pămîntu- 

lui. Documentar.
18,10 Concert de muzi

că populară.
18.40 Să fii copil în 

România.
19,00 Telejurnal.
19,25 Dintr-o privire — 

Țara și oamenii 
(III). Reportaj.

19,55 Cintarea României. 
De pe marea sce
nă a țării pe mi
cul ecran. Lau- 
reații festivalului.

21,00 Roman foileton: 
Străinul după ro
manul cu același 
titlul de Titus Po- 
povici.

22.15 Telejurnal.
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