
într-o atmosferă entuziastă, de vibrant patriotism, 
națiunea noastră socialistă a sărbătorit 
glorioasa aniversare a Eliberării patriei

PRODETAR1 DIN TOATE ȚARIEE, UNIȚl-VAl

Marea demonstrație 
a oamenilor muncii 

din Capitală
Dragostei, nestinsă față 

de patria sx'iaiistâ. uni
tatea de neclintit a tutu
ror oamenilor muncii 
j-omâni, maghiari, ger
mani și de kite naționa
lități — iu jurul partalu
lui, al secretarului său 
general, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, voința lor ne
abătută de a parcurge ta
ră șovăire, cu deplina în
credere in forțele pro
prii, calea luminoasă tra
sată de Partidul Comurist 
Român pentru ridicarea 
țării pe noi trepte de pro
gres șî civilizație, mindria 
îndreptățită pentru isto
ricele victorii înscrise 
de poporul român car
te? le aur a devenirii 
noastre comuniste au cons
tituit seninul sub oare 
duminică, 23 August, s-s. 
desfășurat in București Și 
în întreaga ța; 3 șâiT>ăto- 
rirea celei de-a XXXVII-;, 
aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și an- 
tiimperialistă.

Demonstri-țiile oameni
lor muncii s-au constituit 
intr-un nou și vibrant o- 
magiu adus Partidului Co
munist Român, în acest 
an ce a marcat activita
tea sa glorioasă de 6 de
cenii pusă în slujba po
porului, a luptei pentru 
dreptate sociaiă și liber
tate națională, a cons
truirii socialismului si 
ridicării bunăstării po
porului nostru, a inde
pendenței patriei, păcii și 
colaborării internaționa
le.

Și în această zi a marii 
sărbători, gindul de re
cunoștință față de parti- 
d'ul comuniștilor este în
soțit în chipul cel mai 
fjresc de sentimentele de 
adîncă prețuire și ne
țărmurită dragoste cu ca
re întregul popor îl în
conjoară pe cel mai iubit 
și respectat fiu al său. 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de gîndirea și 
activitatea căruia se lea
gă nemijlocit marile iz- 
bînzi din ultimii 16 ani, 
cea mai fertilă si mai 
dinamică perioadă d'n 
întreaga istorie a țării.

Demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală s-a 
desfășurat, ca si în anii 
precedenți, fn .Piața A-

viatorilor. flancată de 
flamuri roșii și tricolore.

Tribunr, cențială este 
dominată ie un mare por
tret al secretarului ge
neral al Partidului So- 
munist Român, președin
tele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înca
drat de stemele ; rtidu- 
lui ș; tării.

Pe frontonul tribunei o- 
ficiale este înscrisă ira- 
rea „Trăiască 23 ■Vigust 
— Sărbătoarea națională 
a poporului român".

Ora 8,0d... Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republici1 
Socialiste Romania apa
re la tribuna oiicia'ă. 
Momentul este marcat 
prin vibrante și îndelungi 
aplauze, entuziaste ura- 
le și puternic» ovații. 
Minute in Șir. Piața A- 
viatorilor răsună fie acla
mații pentru partid s' 
secretarul slin general, 
pentru p i-ria nnastri
scumpă. Se - lamă tu
căldură: „Ceaușescu ■ —
P.C.R.", „Ceaușescu —
România" „Ceaușescu șl 
poporul*.

împreună cu seci eta
nul general al partidului, 
în tribuna oficială se a- 
flă tovarășa Elens. 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, membri și ir.-m- 
bri suplîanți r.i Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., precum și 
membri ai C.C. ol P C R., 
ai Consiliului de Stat Și 
ai guvernului, vechi mi- 
litanți ai mișcării comu
niste' si- muncitorești din 
țara noastră, conducători 
aj organizațiilor de masă 
și obștești.

Sînt prezenți in tribu
ne reprezentând ai insti
tuțiilor centrale sl orga
nizațiilor obstașii. mem
bri de partid cu stagiu 
din ilegalitatî. partlci- 
panți la revoluția de e.i- 
berare socială și naționa
lă, antifascistă și anti- 
imperialistă dm august 
1944, foști cornerdinți de 
mari unități pe frontul 
antihitlei ist, generali, eroi 
f.i muncii socialiste re
prezentanți ;.i oamenilor 
muncii din întreprinderi 
bucureștene, personalități

ale vieții științifice, cui-
turale și aitistlce, acti-
viști ai organelor csi itrale
de partid Si de stsrf, al-
ariștl.

Alături de membrii con-
ducerii de ourtid șt de
stat ai țârii noastre. ta
tribune, oficială ș; în re-
lelalate tribune din Pia-
ța Aviatorilor se aflan
oaspeți de peste lintnre.

In timpul demonstrației, 
tovarășul N j c o 1 a e 
Ceaușescu s-a întreținut 
cu Or.spețR de peste ho
tare prezenți la marea 
sărbătoare a poporului ro
mân.

La demonstrație asistă 
șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați in România, 
atașați militari, alți membri 
ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai presei stră
ine.

Marea demonstrație de 
23 August este deschisă în 
acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Miile de oameni ai mun
cii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene a- 
flațj în Piața Aviatorilor 
în momentul începerii de
monstrației poartă cu mîn- 
drie steme și drapele ale 
partidului și țării, portre
te ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, *ale celorlalți 
membri ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., lozinci și urări. 
Cei prezenți poartă, de 
asemenea, portrete ale 
marilor dascăli ai prole
tariatului — Marx, Engels, 
Lenin —, vignete pe care 
se află scris P.C.R., R.S.R., 
23 August, urări de s: lut 
adresate popoarelor țărilor 
socialiste, tuturor popoare
lor lumii, flori și eșarfe 
multicolore.

Glorioasa aniversare a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și antiimperic lisță 
este salutată de 21 de sal
ve de artilerie.

Cinstea de a deschide 
marea demonstrație de 23 
August a revenit, conform 
tradiției, detașamentelor 
de gărzi patriotice, care 
sînt urmate de detașamen
tele de apărare civilă, de 
cele de pregătire a tinere
tului pentru apărarea pa 
____________________ \ 
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însuflețiți de înalte sentiments patriotice, 
uniți în jurul partidului, cumenii muncii 

din Valea Jiului au participat la demonstrata 
din ziua de 23 August

Vibrant omagiu, susținut 
prin trainice fapte 

de muncă, glorioasei 
sărbători naționale

împreună cu întreaga 
țară, oamenii muicii din 
Valea Jiului au sărbătorit 
duminică cea de-a 37-a a- 
niversare a revoluției de 
eliberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialis'.ă din Româ- 
nia. Atmosfera de puter
nic entuziasm, care a ca
racterizat întreaga de
monstrație. a exprimat 
hotărîrea unt-nimă sub 
semnul dragostei fier
binți față de patria so
cialistă, al unității de 
nezdruncinat .n jurul 
partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului — de a transpune 
in viață hotărîrile isto
rice ale celui de-al XII- 
lea Congres al partidului, 
ale forurilor democrației 
socialiste.

In dimineața zilei <le 23 
August, reședința muni
cipiului nostru a îmbră
cat haine de sărbătoare. 
Bulevardul Republici;, re
cent modernizat, era flan
cat de drapelele perfidului 
și patriei, de eșarfe mul
ticolore și Hori, s.mbe- 
lizîtid climatul de efer
vescență politică, de en
tuziastă muncă creatoa
re și înaltă responsabili
tate civică, succesele re
purtate în opera de edi

ficare a societăiii socia
liste multilateral dezvol
tate, temelie Lainică a 
înaintării României spre 
comunism.

Ora 9. Intîmpinați cu 
vii aplauze iau loe in 
tribuna oficială, tovară
șul Viorel Faur, prim 
secretar al Comitetului 
municipal de partid Pe
troșani, membrii secre
tariatului și biroului Co
mitetului municipal de 
partid, activiști de partid 
și de stat, membri de
partid cu stagiu di o ile
galitate, conducători ai 
organizațiilor do masă ți 
obștești, muncitori frun
tași în producte, repre
zentanți r.i role t. vt*i >r de 
oameni ai mumii din Va
lea Jiului.

în acorduriie Imnului 
de stat al Republicii So
cialiste România, demoiis- 
tr-ția oamenilor muncii 
din municipiu) nostru a 
fost deschisă de detașa
mentele gărzilor patrio
tice și de pregătire a 
tineretului pentru apă
rarea patriei, exprimțnd, 
astfel, hotărîr.v, tuluror 
oamenilor muncii, lineii 
sau vîrstnici, bărbați sau 
femei, de a străini cu 
abnegație cuceririle so-
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Oameni
/a

datorie
sărbătoare, 

aniver- 
Eliberării, c.uns- 
pentru echipele 
întrețin 
minele.

Zilele de 
prilejuite de 
sarea 
tituie 
care 
le din 
și alte sectoare 
dustriale un prilej 
tru executarea 
ample lucrări de 

și reparații, 
majoritatea 

petrecut 
agtemcnt,

utilaje- 
uzinele

în- 
pen- 
unc r

re
invizii 

timp ce 
oamenilor au 
Ia bazele de 
la cabane, zeci >1 sute
de oameni au (ist la 
datorie, fie la 
le de muncă, 
continuu*, fie la 
cutarea lucrărilor 
reparați; și revizii 
lec tro-mect.m ro, 
gătind, astfel, 
le, toate condițiile pen
tru reluarea activității 
productive.

Peste 20J de lă;: 
și electricieni, 
canici de puțuri si 
extracție, 
lectromecanici 
nei Lupeni ; 
tat în 
le de 
lucrări 
revizii 
instalații 
sectorul 
Gheorghe Asproiu, 
gen Fulgia, 
Cioantă. Francisc 
nalth, 
che, 
Ioan- 
Stepa, 
îndrumarea 
mecanic Dumitru Tîm- 
pău, au înlocuit lan
țurile de la instalațiile 
de introducere 
gonetelor în 
suporturile pentru 
la rampa 
Ștefan și

Tot la 
un grup 
vulcanizatori,

locuri- 
cu

exe- 
de 
e- 

pi e- 
utilaje-

Huși 
me

de 
e- 

mi-
maiștri 

i aj 
au execu- 

aceste două 21- 
ochhnă ample 

de reparații și 
la utilaje și 

miniere. La 
XII lăcătușii

Eu- 
Eroftei

Do- 
Ena- 

Chireă, 
Vasile 

Or.z, sub 
maistrului

Costică
Ștefan 

Cățînaș,
Mih.ii

a va- 
cqlivie, 

uși 
MII,puțuri ior

Centru, 
sectorul 
de lăcătuși

(Cont, in pag. a 3-a)

Tribuna oficială de la demonstrația oamenilor muncii din municipiul Petroșani.
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însuflețiți de înalte sentimj 
partid ului, oamenii muncii di

DEMONSTRAȚIA I
Mîndria de a îi în îrunte

In deschiderea 
rii demonstra ;ij 
citoreștj pășesc «tu 
drje și satisfacția 
riei împlinite 
Văii Jiului — 
tanț;i puternicului ; 
tiv al minei Lupeni. 
se cuvine

K ■
' B-Ls»

XX'

ma- 
mur.- 
înln- 
dato- 

f run tații 
reprezen - 

col<’c- 
Li 

cu prisosință 
cinstea de a păși în frun
te. Argumentul: 
irile de excepție, 
le vredniciei și 
de pe frontul cărbunelui 
înscrise Pe graficei? pur
tate de brațe 
minerești. Iată 
rrui singur grafic 
prima, sintetic, 
sărbătoresc al minei 
peni : cărbunele 
suplimentar de la 
putui anului — 57 ‘>00 ti
ne; valoarea depășirilor 
la producția netă 
12 700 000 lei; 
la costurile de 
— 18 500 000 IM.

„din mers" cu 
bărbații proemir.cnți 

coloana minerilor tu- 
brigali -trul 

al 
nu pu
ma! fi- 

senmificAțto 
situează 

Lupeni Pe 
Întrecerii 
coleetive- 

țară.
> poate fi 

distincții' 
care i s-a Me
de preș ?.lii'tele 

nrimăva-
fa«:e 

colectiv 
cu

înfăptu- 
roade- 

iscusinței

vin joase, 
datele u- 
căro ex- 
bjlantul 

L.u- 
extras 
in?e-

eeonbmii 
producție 

Dialo- 
unalgul 

din 
din 
peniului,
Teodor Boncalo, Erou 
Muncii Socialiste, 
tea avea o temă 
rească decît 
bilanțului care 
pe 7 luni niina 
primul loc al 
socialiste între 
le miniere din

,jCe satisfacție 
mai mare pentru lin 
tător al înaltei Ci 
de Erou.
ccrnat 
țării în această 
ră, decît faptul că 
parte dintr-un 
fruntaș care-și face

fi

prisosință datori.) fa <5 
de țară și car.?, prin suc
cesele dobîndite in acest 
prim an al noului cinci
nal. are toate premisele 
să cîștige ,i pe 7931 .Stea
gul roșu" de mină frun
tașă. Este o certitudine" 
— ne-a asigurat briga
dierul Boncalo. Despre a- 
ceastă certitudine ne-fiJ 
vorbit si minerul șef tie 
brigadă Grig «r? Costa- 
che, purtătorul ..Steagului 
roșu" cîștigat ’ doua oa
ră la mina Lupeni în 
cincinalul trecut. briga
dierul Eugen Via Jar, câș
tigătorul întrecerii pe 
primul .semestru intre bri
găzile din fr interii-? ‘■cur
te ale bazinului, ing Cor
nel Humeniuc. șehi] sec
torului VI, colectiv care 
a raportat cea mai mare 
depășire în cinste? zilei 
de 23 August.

După mindrii Lupertiu- 
lui a pășit în fața tribu
nei Un alt colecțiv fiun- 
taș, cel al minei Bărbă- 
teni, care deține „Steagul 
roșu" de întreprindere 
fruntașă pe ramură in 
1980. Minerii din , gf.i’da 
drapelului. Franrisc Te- 
mesvari, Gheorgho Ono- 
frei și Carol Kac-q. ea 
de altfel și purtă'. rii gra
ficului cu realizările mi
nei, Nicolae Opre i și Ni
colae Szekcly, iie-ru vor
bit de aceeași ambiție 
de a-și menține îe.Uiză- 
rile la cote sup’rioarș 
pentru a cîștlgi întrece
rea, deci si Steagul Jc u- 
nitf.te fruntași pe ramu
ră și pe acest aii.

Au urmat în co'.cană

vrednici; preparatori ai
Liipeniului. I-am 1 ecu-
noscut pe Vas'le Răcă-
șan. Ion Grădinarii, Vașiie
Bcldeanu, pe mulți alți
șefj de echipă si maiștri
preparatori, oameni ca-
re-.șl afirmă zi de zi <Î<'S-
tojnicia.

Mîndri i’e su,:ceșele
lor, în eoloa«ia o:ime-
nilor muncii din 1 mpeni
au trecut. de a-.cmeiu-si
muncitoarele de la I FA.
„Vîscozrt", lucrători i de
la E.G.C.L., Ocolul sil-
vie, ai întreprinderi;i cd-
merciâle ș; cooper- ' 
„Straja", bărbați si r -- 
mei, tineri și vîrstr.ici, 
oameni care prin dărui
rea și iscusința lor fău
resc noul destin al I u- 
peniiului. (I.I) 1

Cu (jindul și fapta, alături de partid
Gindurile și năzuințele 

minerilor Constantin Ale- 
xe, FrauciSc Koi'»,:;, Au- 
«el Grigore, Constantin Ni- 
• ula, șefi de brigadă de la 
J.M. Petrila, aflațj în tri
buna oficială, erau îndrep
tate în timpul demonstra
ției oamenilor muncii din 
Valea Jiului spre cel mai 
iubit fiu a] neamului nos
tru. spre Minerul de onoa
re, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei, ca și mulți 
alți ortaci — Ioan Duca. 

Ștefan Dorofte, Ludovic Fii- 
lop, Constantin Beri. Vati- 
je Pavel Gavrila «firet. — 
raportează, cu justificată 
mîndrie în această zi de 
august. îndeplinirea pla
nului de producție și a 
angajamentelor asumate. In 
coloana oficială, puitînd 
în mină steagul i> rtidu- 
Jui. am întâlnit pe Nicolae 
Golea, unul dintre cei mai 
tineri și destoinici briga
dieri ai minei Lone.l, care 
ne mărturisea : „Această 
zi măreață constituie pen
tru mine și pentru ortacii

mei care au extras în a- 
cest an peste sarcinile de 
plan 2 500 tone cărbune, 
nu numai prilej de a ra
porta succesele obținute, 
ci Și un iiiWJ.d in mun
că, încredere în viitorul 
de aur al patriei noastre. 
Trebuie să spun că orta
cii cu care lucrez, intre 
care as aminti pe Nico
lae Voicu, Ion Gogean, 
Nicolae Stan, Viorel Ilin- 
că. Ion Strat. Petru Ne
grea, Mihaj Pisoc, Vasile 
Prisecaru, Andrei David, 
sînt hotărîți să dea tot 
mai mult cărbune țării, 
să facă tot ce depinde de 
ei pentru ca țara noastră 
scumpă și iubită să de
vină în acest deceniu in
dependentă din punct de 
vedere energetic".

In coloana minerilor de 
la Lonea i-am zărit pur- 
tînd în brațele lor vigu
roase portrete ale tova
rășului Nicolae Ceau.șescu, 
aJe tovarășej Elena 
Ceaușescu, drapelul țării 
și al partidului, pe cu-

noscuții brigadieri Carol 
Repaș, Andrei Antal, 
Miclea Ion HI. Viorel Ne
gru, minerii Petru Ne
grea. Ludovic «Antal, Nico
lae Căpriță, și mulți alți 
ortaci de-ai lor care au 
venit li. marea sărbătoare 
din August pentru a do
vedi o dată în plus 
faptele lor de muncă 
gindurile curate sînt 
se în slujba înălțării 
triei pe noi culmi de 
vilizație si Progres.

In imensa coloană 
oamenilor m i utii din 
Ies. Jiului i-am întîlnit pe

„---------------------- ..

Constantin Bușoniu, Ale-

ca
Și 

pu- 
pu- 
cl-

a 
Va

1X-IC. _ ____

preparatorii din Petrila — 
Constantin Bușoniu, Ale
xandru Covaci. Constantin 
Popescu, Ion Marfcu. Eu
gen Preda, Ic..
Victor Chiaburu si 
alț; colegi de-ai lor 
care raportează în 
marii sărbători naționale 
depășirea indicelui de re
cuperare globală cu 0.6 
puncte precum și reduce- 

. rea cheltuielilor materiale 
la 1000 lei oro luvț'e cu 
81 de lei.

. Eu-
Ion Popescu, 

mulți

cinstea

Creatorii noilor obiective
sociale și

Pe un panou purtat 
fruntea coloanei " 
lui de șantiere 
al T.C.H., 
raportau principalele 
lizări în cinstea zilei

în 
Grupu- 

Fetroșani 
constructorii 

rea- 
............... de 
23 August: product'» va
lorică realizată in propor
ție de 101,8 la șută, 
d-ucția netă — I ' “.l 
sută, , 
102 la sută... Mîndri 
realizările lor, cei «_e 
primii în întrecerea

109,1
productivitatea

pro- 
la

de 
sînt 

<-.............    so
cialistă au fost primii și 
în coloanele demonstran
ților. Printre c.7—,f 
rii șantierului 4 
ții, puteau fi zărit 
trul Ștefan Fazakas 
tarul '
partid, 
găzile ______
tantin Tonciu. Haralarnbie 
Moroșan, Constat." 
tunaru. Paraseiiiv

Hariton Ilărănguș, 
Burcă. Emilian Micu. 
cojae Iîristea. 

prege

organizațieij 
oamenii din 

conduse de

constriict»- 
instala- 

ir.ais- 
secre- 

de 
fari-

Ci.ns-

.ntin Tu-
I’rîncu, 

Ion 
Ni-

,'«'om i ,un- 
pentru a 

nste sarci- 
_ ___  în acest 

— ne-a decimat mais-
‘ ' l-'o-

Lu-

ci fără 
înfăptui cu 
nile ce ne revin 
an" 
trul principal Mihai 
pescu. de la șantierul 
peni.

Un car alegoric, 
tind macheta unui ouț cu 
schip și a noului stadion 
cu 18 000 de Jocuri cons
truit în Petroșani, s-a a- 
flat în fruntea coloanei 
constructorilor din cedrul 
Întreprinderii ne construc- 

mlniere. 
d«. te

de 
în- 

ino-

pur-

ții și montaje 
Printre obiectivele 
în funcțiune sau -are 
află în stadii avan-at 
execuție, tirm’nd «ă 
tregească dotările

industriale
derne ale întreprind -iilor 
miniere din Valea «liului, 
se numără in.st.il iliil? de 
preparare a cărbunelui 
de la Livezeni "ș1 Petrila. 
no-j stații de ventilatoare 
care asigură un mai bun 
aoraj celor ce lucrea..ă 
în subteran, stadionul Pe

ncil cantine la 
fn 

aflau 
-----  cadrul 
șantierului 2 Livezeni al 
I.C.M.M., care a câștigat' 
locul I tn întrecerea so
cialistă în cinstea zilei 
de 23 August. Au ținut să 
participe la nrirea de
monstrație lăcătușii lui 
Dumitru Maica, dulgherii 
din echipa „nniiusă de 
Vasile Hîndoreanu, lie- 
rar-betoniștii lui Alexan
dru Ianciulescu. zidarii 
luj Ioan Chițu ș; a>ți zeci 
și sute de constructori la 
fel de harnici. „In zilele 

o
anver- 
la po- 
inemta 

va 
____ fiind 
cel m;.i înalt de acest gen 
din Valea Jiului", ni se 
destăinuia Nicolae Dira- 
goș, șeful șantierului Lu
peni al l.C.M.M

încrezători in viitor, 
mîndri de realizările pre
zentului. harnicii cons
tructori sînt hotărîți să 
dea 'viață noilrr obiecti
ve sociale și ndustria'e. 
care reprezintă t>l atâtea 
trepte spre mai bine pe 
calea civilizației ;ț bu
năstării socialiste. (S. 
MOREL)

troșani,
Vulcan și Lupeni ., 
primele rînduri se 
constructorii din

fel de harni’i. 
următoare 
lucrare de 
gură - 
țul cu 
mine;

a

începem 
mare

- glisarea 
schip lip

....... -. Lupeni, care 
avea 105 m înălțime.

Grăitoart 
a creșterii ni

Printr-un frumos car a- 
legoric si grafice, c-uoana 
lucrătorilor cJmeroi.il; din 
Petroșani, Petrila, Aninoa- 
sa și Băni ța — cei de la 
C.P.V.I.L.F. cu activitate 
in toată Valea Jiului —. 
a raportat următoarele, 
desfaceri pe primele 7 
luni ale anului: produse 
industriale — cu pondere 
mobilă, mașini de spălat, 
țesături, tricotaje, 'confec
ții — în valoare de peste 
200 milioane lei, cu 9 mi
lioane lei mai mult decît 
în perioada corespunză
toare a anului trecut: pro
duse alimentare în V;-- 
loare de 305 milioane lei’, 
cu 24 milioane lei mai 
mult decît în acria-,i pe
rioadă a anului trecut ; 
legume și fructe. în valoa
re de 34 tnilior.n? lei, 
cu 6 milioane lei mal 
mult decît în anul trecut. 
Principalele preocupări a- 
Ie lucrătorilor din acest 
important domeniu, ex
primate prin de’cl.'.rațiile 
reprezentanților lor — 
Dumitru Poenarii, Ta-z'm'r 
Davidovici și Lăscuț Ră- 
doni —, întîlniți în frun
tea coloane; respective, 
sînt asigurarea fondului 
de marfă pentru rinzări-

le curente, 
nare pentri 
nii, o servi 
a populație 

Cifre și 
flcative a 
demonstrați 
August col 
valoarea fc 
nate lucr£" 
rărie corn- 
tării și înt 
dului de 
mează in 1 
milioane d« 
numai 95 t 
1975; dina 
ilor făcute 
alimentării 
milioane ir 
lioane lei 
milioane le 
viu interes 
carul aleg 
tind un pi 
fapt terme 
Jiului.

Dublarea 
plan în ar 
vol tarea șj 
serviciilor 
lație, asigu 
scop a eires 
constituie 
preocupări, 
perspectivă, 
coopera’/?-ii 
prezenți la

Triumful tine
Un torent viu de tinere 

țe și vigoare inun-Jă fru
mosul bulevard nl Repu
blicii. Mișcarea sport.va 
de masă și de performan
ță ș;-a trimis in țața 
tribunelor cei mai buni 
reprezentanți. care tac 
cinste culorilor munici
piului nostru : 17 campi
oni naționali. 18 purtători 
aj tricourilor tricolore, 
multipli performeri și 
recordmani în întreceri
le republicane și .iutei- 
naționale, alți parteneri 
de întrecere și coechipieri 
onorează cea mai scum
pă aniversare a pop irului 
român. Demonstr.-țiiie 
de virtuozitate. susținute 
de micii gimnaști. trofe
ele, purtate cu mîndrie. 
edifică asupra interesu
lui de care se bucurii ma
rea competiție națională 
„Daciada", inițiată la în
demnul secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
Defilează cunoscttții cam
pioni Leontin Ciortan (na-

vomodelisn 
miau (tir 
Gheorghiță 
gore Meret 
cel (lupte 
biștii Bui 
componenți 
europene, 
vizionare 
Jiul, de rug 
troșani, ba 
la Jiul-Știi 
de tenis d, 
C.C.S.P., si 
te eșaloane 
țiilor repul 
puri vigi 
dăruie forț 
vității eres 
ducție sau 
Iii, dar șl 
nor rezulta 
ne pe terfi 
împlinind, 
chiul dez 
sănătoasă î 
tos", precu 
manist a] 
aliste cont 
afirmare d 
tilaterală ; 
umane.

in.st.il
cJmeroi.il


eJPce' pniți în Jurul 
falea Jiului au participat la

LA PETROȘANI

creatoare

presie 
ilui de trai
i-izio- 

ier- 
abilă:

mni- 
la 
23 
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leșțL

r.vol- 
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i in 
itiți- 
niuil

19 
mi- 

i 33
Cu 

■imit 
ren* 
. de 
Văii

de 
ded
area 
>pu- 
icest 
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trai ie prilejuită de sărbă
torirea zilei de 23 August.

Prin fața tribunii au 
demonstrat, de asemenea, 
raportîndu-și roadele ac
tivității depuse si ex- 
primîndu-și hotărîrea de 
a obține noi succese in 
muncă, lucrătorii Autoba
zei I.T.A.. Oficiului muni
cipal de poștă și teleco
municații, ."jmpiexului 
C.F.R., Unității forestiere 
de exploatare și transport, 
Ocolului silvic, precum și 
grupul țăranilor din co- 
mupa Banița. (T Ț.)

încrezători în viitorul luminos
Da-

Rita 
Gri- 
Cîr- 
ug- 

bre, 
mei 
di

luai
Pe- 
de 

orii 
la 

al- 
eti- 
’ru- 
e-și 
cti- 
>ro- 
iCO- 

u- 
bu- . 
ori-. 
fe
nte 
nă-
v- 

jci- 
de 

,ul-

In fruntea coloanei oa
menilor muncii din Vul
can se află minerii Pa- 
roșeniului, pe gralicv] 
cărora sînt înscrise rezul
tate de seamă ue cele 7 
luni ale anului. Rod al 
hărniciei muncitorești 
colectivul realizează o 
producție suplimentară 
prevederilor de 93"9 de 
tone de cărbune. Inti'nim 
în coloană pe eunoscuții 
mineri ai sectorului 11. a 
căror contribuție la plu
sul de cărbune realizat 
pe întreprindere este de 
6300 tone. Harnicul colec
tiv al sectorului IV. în 
primul rînd sa află șefii 
de brigadă Vasilg Cer- 
ceza Nicolas Huluță. 
Gheorghe Nițari mais
tru. și șeful sectorului 
Mihai Crîșmaru. rapor
tează Un nins de 120 ml 
la lucrările -ie investiții 

împliniri 
și satisfacții
In uralele mulțimi; î< i 

fac apariția in fața tri
bunei -minerii de la Dîlja 
oare rsporteaz.i in cins
tea marii sărbători uu 
plttș la căbune pe Iun- 
august de 350 tone, crește
rea productivității muncii 
cu 70 kg/post și o eco
nomie la costurile de pro
ducție de 22 lei/toua de 
cărbune. In fruntea coloa
nei se aflau mineri din 
brigăzile fruntașe condu
se de Petru Carp <; Zo’uan 
Fî.rago. Sint urmați de 
harnicul colectiv de in 
mina Livezeni, care a ob
ținut în întîmpinărea zilei 
de 23 August economii in 
valoare de 11 milioane lei 
și o depășire a producției 
nete de 9/0 000 lei. .Ală
turi de ortacii lor Se aflai i 
în coloană șefii de origa- 
dă Petru Scrădeanu. Af- 
toni Costea, M'reca Sc- 
crieru, Costache Porojmuc 
și Gheorghe Lițean.

Intr-Un alt coleit » ml 
neresc, cel de la Aninoa- 
sa. i-am recunoscut pe șe
fii de brigadă Pruncise Ne
meș, Constantin Lătnișcă ți 
Constantin Gheorma, mîn- 
dri că sectorul din care 
fac parte si-i mdeplinit 
sarcinile de producție in 
primele 8 luni ale anu
lui la toți indicatorii.

al patriei
Urmează col Juna mine

rilor dlu Vulcan cCj-e 
raportează un important 
succes Pe calea creșterii 
eficienței economice i un 
plus de 725 000 lei la pro
ducția netă, prin reduce
rea cheltuielilor mi.tcriai, 
de producție : lemn de 
mină 1.8 mc pe rnia. de 
tone și la cherestea de 
1.5 mc Pe mia de tone. 
Alături de minerii, in
ginerii și tehnicienii Au
rel Beleț, Augustin Co
cotă, Hie Chiron. Nicniae 
Croitoru. Ilie Urda. Ve- 
sile Filimon, Ș‘.ef?.n Ilirsh, 
Petrică Morarii, Ilie Mar
fa, Francis? Streiferd, 
Ghiță Djnuța, Constantin 
Mareș, Mircea Cărare și 
alții pășea c nioscutul mi
ner șef de brigadă C<ns- 
tantin Niță. care ne ‘pu
nea : „La marea sărbă
toare. colectivul brigă
zii noastre vine eu o im-

Printre coloanele de mi
neri care cinstesc marea 
sărbătoare cu însemnate 
fapte de muncă, am în- 
tîlnit și coloana construc
torilor de utilaj minier, a 
oamenilor care — rnateria- 
lizînd indicațiile tovară
șului Nicolae Ceausescu. 
— date cu prilejui vizitelor 
în uzină — au i Ovcluționa; 
mineritul, au schimbat 
din temelii concepția și 
meserii, de miner. Moder
nele utilaje construite la 
I.U.M.P. sînl rodul gîn- 
dirii și acțiunii sutelor 
de oameni ai muncii de 
a;ci, veniți la marea ani
versare a Eliberării pa
triei cu conștiința datoriei 
împlinite, cu gîndul de a 
aduce un înalt omagiu ce
lui mai iubit fiu al nea
mului nostru.

Succesele obținute in 
producție, succese cu ca
re cinstesc ziua de 23 Au
gust sint expresia unei 
înalte conștiințe, a res
ponsabilității comuniste cu 
care au acționat și oame
nii muncii de la 
I.R.I.U.M.P., o altă unita
te fruntașă în întrecerea 
socialistă, care a raportat 
eu prilejul zilei <14 23
August depășirea tuturor 
indicatorilor de plan. 
Conștienți de înalta mi
siune care li s-a încre
dințat de către partidul 
și statul nostru, oamenii 
muncii de la I.U.M.P. și 
I.R.I.U.MJP. acționează 
ferm pentru înfăptuirea 
exemplară a programului 
de mecanizare a minelor 
din Valea Jiului 

portantă realizare 
plus 400 mc la .narările 
de investiții oe magistra
la 360. Sîntem r.otarți să 
ne organizăm ș. mai bi
ne activitatea pentru a 
devansa punerea in inac
țiune a acestui mare o- 
biectiv vital ueit-u creș
terea producției de căr
bune la mina noastră'1.

Alături de ,n i n e r 
se găsesc pre
paratorii, flotatoni, bri-
chetatorii și electrolăcă- 
tușii de la Preparația Co- 
roești.

In coloana demonstran
ților din Vulcan se află 
si harnicii energeticieni 
de la U.E. Parașeni, cons
tructori de stîlp! hidrau
lici, tînărul colectiv al 
Fabricii de confecții. lu
crători din comerț si din 
celelalte unități ale ora
șului. (T. AR VIN TE)

(Urmare din pag. I)

claliste ale plaiului car
patin. Prin fața tribunei
au trecut, rînd :e rînd, 
coloanele de creatori ai 
bunurilor mater:-le și 
spirituale din Vnlfa ».u- 
lui, aducînd un fierbin
te omagiu slori»c««i d 

care a marcat începutul 
orizonturilor fericirii și 
bunăstării oe pămîntul 
petriei noastre. Demons
tranții poartă ire.pele ro
șii și tricolore, rartreie- 
le membrilor ComiKiu- 
lui Politic Executiv al 
C,C. al P.C.R., oorbetuț 
primului bărbat ai nați
unii noastre socialiste se
cretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste iomânia, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Miner de c- 
noare al Văii Jiului Pan
cartele, purtate e ci- 
menii munci. conțin u- 
rări adresate pai’idu'ui, 
iubitului condu i'itor, har
nicului nostru popor, fău
ritor al propr.ului des
tin socialist și comunist. 
Graficele, carele rlego'i- 
ce simbolizează succesele 
de prestigiu reaiîzne de 
colectivele de îșmeri, 
preparatori, eonstr scl-iri, 
textiliste, loreslici i. de 
ceilalți oameni ai muncii, 
încă di,n prunul gn Șl 
cincinalului 1'381—1985, 
precum și îndeplinirea si

Oameni la datorie
/Urmare din pag 1/

cu maistrul ineșanie Va- 
sile Coroi, a efectuat vul
canizări Și reparații la 
benzije transport» irb A și 
B de la orizontul 4'K). La 
sectorul I. un gr<ip de lă
cătuși, în frunte cu mais
trul mecanic 'Zuiie mii- 
reșan, a transportat și 
montat combina 2 K-52 
intr-un nou t.b il ij. La 
sectorul IV Uri alt grup 
de1 lăcătuși, sub suprave
gherea maiștrilor meca
nici Virgil Vîlc.j, lean 
On Și Raul Grasu, a e- 
fectuat revizii si repara
ții la complexele meca
nizate șj instalațiile a- 
ferentie. Aseipeim r revi
zii și reparați; au lost 
făcute și la util -..ie lin 
celelalte sectoare.

x
La preparația Lupeni, 

de la ofițerul de serviciu, 
ing. Adrian Fanga-ns,' co
ordonatorul lucrărilor de 
revizii și reparații. am 
aflat că în ziua de 23 Au
gust mai multe echipe de 
lăcătuși, printre c»re 
cele conduse de Andrei

Succese de s :i mă an 
raportat în •••iaste.i nuri: 
sărbători de Ia 23 Au
gust ș> harnicii mineri oe 
la Uricani. In rîndul ce
lor care pășesc prin m',a 
tribunei oficiale se alia 
șefii de briga.lti Ilie Amc- 
răriței. Aurel Soșoi 
Gheorghe Scorpie, loan 
Vplocaru, Eviân Bob, 
loan Brînzan și Gliet rgr.e 
Nistor, șefii Oe chinîb

Vibrant omagiu
depășirea angiiamente- 
lor asumate in cinstea 
marii sărbători & poporu
lui român. Rapdi'tînd im
portantele realizări do- 
bindite în întrecerea so
cialistă. oameni; muncii 
își manifestă, orin !o- 
zinci și tirale, recunoș
tința față de c-ndițiile 
minunate de muncă și 
viață create de parc'ibil 
și statul nostru, holăiî- 
rea vrednicilor construc
tor; ai României șoclfi'fe- 
t’e de a fi mereu in pri
mele rînduri, nwbilizîri- 
du-și eforturile pentru 
sporirea eficienței ect no- 
mice, pe calea înfăptui
rii depline a reviiut-ei 
tehnico-științlfirc, a i/du
cerii consumurilor ele ma
terii prime, materihle, e- 
nergie și combustibil, 
prin ridicarea producti
vității muncii.

Prin fața tribunei, în- 
tr-o atmosferă de entuzi
asm și tinerețe, au trecut 
copiii Văii Jiului, copilă
ria fericită a -țării, șoimii 
patriei și purtătorii cra
vatelor roși; cu tricolor, 
care își exprimă senina 
bucurie față de griji prin 
care partidul și statul 
nostru socialist le ocro
tesc anii de formare ca
viitori purtători de șta
fetă ai drumului nostru 
mereu ascendent șpre îm
plinirile comuniste. In

Drotzinger, Ștefan Rad, 
Victor Siblșan, au. efec
tuat ample .-epăriții la 
benzile transportoare, la 
elevatoare si înioculri «ie 
utilaje uzate.

x
La datorie, ia ..foc con- 

țiiiuur1 s-au aflat în aces
te zile și muncit vii de 
la Fabrica de pline din 
Lupeni. De la șeful unită
ții, Constantin Drag »nir. 
am reținut că Iu diminea
ța zilei de 23 Au.jus: spre 
unitățile alimentai e <lin 
Lupeni și Uricani au lest 
expediate 26 30J kg de 
pî;.ne albă și „Pimimv.țj", 
consumatorii găsind In a- 
ceste zile ir. magazine 
pline proaspătă, hi ziua 
de 23 August în schim
bul de noapte, a 1 fot opt 
muncitori brutari și cc- 
cători care au P"odus 3600 
kg pîine pentru 21 au
gust, printre care Vaier 
Co'nstatinescu șef le e- 
ohipă, Franeise Gabor, 
l.aurean Dorin. Mirii U- 
droiu. Mariana Datcu, 
Maria Sămă ine in i. Ne
ghina OrfJu.li si giti 
muncitori (A MIC t)

Bilanț la sărbătoare
Nicolae Sultan -i Tedcr 
Adumitroaie. Prin intra
rea în producție a *celui 
mai modern complex mi
nier, în abatajul Irpiita! al 
lui Ilie Amirăriței, du pe 
straiele 17-18 aia -cuieru
lui H, hârnîc‘11 c-'lectiv 
a) mine; Uricani s extras 
o producție suplimenta
ră prevederilor de pian 
în această lună dc aproa
pe 4000 tone de ârbune. 
Este un bila.u pe care oa- 

această atmosferă impre
sionantă, de entuziasm șl 
dăruire, artiștii amatori 
au dat expresie bogatei 
noastre zestre folclorice, 
cintoeul și dansul atireo- 
lind sărbătoarea niționa- 
lă a poporului român. 
Bind glas sentimen’elor 
de înaltă prețuire ață de 
patrie și partid, tanifes- 
tația oamenilor muncii 
din municipiul Petroșani 
a degajat iidtărlrc.i una
nimă a minerilor, pre
paratorilor, cohsiru duri
lor, energeticienilor. tex-' 
tiiistelor, celorlalți oa
meni ai muncii Ie a în
făptui cu ere Unii și în
flăcărare politica parti
dului nostru, de n dJ via
ță îndemnurilor secreta
rului său geharf.l, tova
rășul Nicoiae Cea'-ișescii, 
ctitor revoluționar și 
luptător exemplar pen
tru fericirea si bunăstarea 
poporului român, pentru 
ridicarea României pe noi 
trepte de progres si civi
lizație. Omagiul tierbin- 
te adus zilei de 23 August 
de locuitorii Văii Jiului, 
în consens cu imnul de 
slavă al țării întregi pen
tru trecutul de I iptă al 
poporului și împ'inirile 
socialiste, exprimă, ast
fel, certitudinea încreză
toare în viitorul de aur 
al socialismului șl comu
nismului în străvechea 
vatră carpatină.

Bine primiți la 
locurile de agrement

Continuînd o Inimoasă 
tradiție, mii de familii d'm 
Petroșani au urcat durnit 
nieă, 23 August, in pădu
rea -— oara din Jurul ca
banei „Brădet". Spuneam 
că la Ziua minerului în
drăgita pădure de pini s a 
dovedit a fi gazdă deose
bit de primitoare. Ei bi
ne. duminică ea a „adă
postit' un număr eccid 
de cetățeni. Cei prezenti 
aici au petrecut orc de cu
venită relaxi.re în atmos
fera sărbătorească. între
ținută de ansamblu) fol
cloric „Mîndra" al Văii 
Jiului, fanfara sindicatelor 
din Petroșani și de muzica 
înregistrată și retransmi
să prin stație. Fiecare a 
sărbătorit cum a dorit. 
Toți însă au avut la dispo
ziție, din abundență, dul
ciuri, răcoritoare, mici.- 
grătare, bere,, precum și 
struguri, pepeni. piersici, 
mere, pere,- roșii și alte 
legiune, unitățile de ali
mentație publică și ale 
CV.P.V.I.L.F. din Petro
șani onorînd'i-sj cu priso
sință misiunii încream- 
țată.

menii muncii de l i < eas-
lă întreprindere minieră
1-c.u raportat <n ziua de
23 August, ziua Elib'.'i ă-
l-ii patriei.

Alături de mineri, mia-
dri de succesele lor. au
trecut priir fața ti ibuuCi
muncitori de la •. <1 iera
Cîmpu lui Nea;; pi epa-
rarea cuarțultii. luCntlori
din celelalte se<.im.'tre <le
activitate ile
(Al. TATAR)

orașului.
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Marea demonstrație>

a oamenilor muncii din Capitală
lUrmare din pag. h

triei, precum si de cruce 
roșie.

Semnalul trompetelor a 
nunță apoi evoluția ce
lor mai tinete vlăstare ale 
țării — pionierii si șoimii 
patriei, impresionantă re
vărsare de tinerețe și vo
ioșie.

In acest timp grupuri de 
băieți si fete urcă la tri
buna oficială și oferă fru
moase buchete de flori to
varășului Nieolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului, oaspeților de 
peste hotare.

tn fața tribunelor îsl 
fac apoi apariția primei» 
coloane de oameni ai 
muncii din Capitală, care 
aduc cu e] atmosfera, pli
nă de însuflețire .caracte
ristică marilor sărbători ale 
poporului. Roșul aprins al 
drapelelor partidului, cu
lorile vii ale steagurilor tri
colore se îngemăne. tă sim
bolic deasupra coloanelor 
ce înaintează cu un aer 
sărbătoresc prin fața tri
bunelor.

în semn de omagiu de 
aleasă stimă și prețuire, 
numeroși demonstranți 
poartă portrete ale tova
rășului Nieolae Ceaușescu. 
Sînt purtate, de asemenea, 
în coloane, portretele mem
brilor Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P C.R., 
împreună cu pancarte pe 
care sînt scrise numele 
partdiitlm și țării, congre
sele al IX lea, al X-lea, 
al XI-lea și al XII-lea ale 
P.C.R.

Participtnții scandează 
cu puvere numele partidu
lui. al secretarului său 
generf.1, a» țării, într-o ii- 
rească alăturare, expri-

mindu-și atașamentul ne
clintit țață de politica in
ternă și externă realistă 
și activă, profund științi
fică a Partidului Comu
nist Rumân, hotărîrejj lor 
de a aduce la îndeplinire 
în mod exemplar obiecti
vele stabilite de cel de-al 
XII-lea forum al comuniș
tilor din tara noastră.

Oamen i muncii din G».- 
pitală raportează cu min- 
drie, acum, la marea săr
bătoare, succesele Înre
gistrate la acest început de 
cincinal.

Tabloul dinamic al dez
voltării economice Și s®- 
cial-culturale a României 
«tocialiste este completai 
de imagini sugestive des
pre extinderea și întărirea 
legăturilor sale internațio
nale.

Scandate cu putere pe 
tot parcursul demonstra
ției. lozincile : „Ceausescu 
— Pace", „Vom munci și 
vom lupta — Pacea o vorn 
apăra.'. „Pezarmare — 
Pace". „Pace și securitate", 
„N-u bombei cti neutroni", 
„Nu rachete-n Europa" au 
pus în evidență dorința 
fierbinte a îrtregului po
por român dp a trăi într-o 
lume a păcii, securității și 
colaborării neîngrădite, în
grijorarea sa față de de
teriorarea climatului in
ternațional, față de accen
tuarea cursei înarmărilor 
nucleare și agravarea pe
ricolului unui nou război 
distrugător.

Trecând prin faȘa tribu
nei oficiale, grupurile de 
demonstranți și-au mani
festat dragostea lor ne
țărmurită față de condu
cătorul iubit c.1 partidului 
și statului nostru.

Tovarășului Niec.lae 
Ceaușescu a răspuns cu 
căldură urărilor adresate

de oamenii muncii bucu- 
reșteni.

Freamătul ultimelor și
ruri de oameni ai muncii 
se estompează treptat, in 
timp ce la intrarea în 
Piața Aviatorilor se ză
rește bioeul compact, pur
tător al stemelor șj dra
pelelor partidului și ță
rii. care deschide parada 
sportivilor. Tradiționala 
lor demonstiație, care de
gajă. ca de obicei, robus
tețe și optimism, se desfă
șoară î» acest an sub 
semnul .Dtciadei".

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat, toți cei 
prezenți in tribune răs
plătesc cu aplauze evoluția 
plină de farmec Si prospe
țime a sportivilor din clu
burile și asociațiile bucu- 
reștene.

Grandioasa manifestare 
se încheie odată cu defi
larea oamenilor de ordine 
și a fanfarei, în-tr-o atmosfe
ră entuziastă, de vibrant 
patriotism. Este momentul 
emoționant în care întrea
ga Piață a Aviatorilor este 
inundată de acordurile im
nului „E scris pe tricolor 
unire", ațe cărui cuvinte 
încărcate de un vibrant 
patriotism exprimă dra
gostea fată de glie, stră
moșească. față de tot ceea 
ce a realizat poporul nos
tru în milenara sa isto
rie, asphtțiile sale de li
bertate, progres ș; bu
năstare.

Ca o încununare a în
tregii demonstrații. în fi
nal se intonează cunoscu
tul cîntec patriotic „Parti
dul — Ceaușescu — Româ- 
nfel", cîntec-simbol al tim
pului nostru ce alătură 
indisolubil trej nume — 
cele mai dragi poporului 
român.

Manifestări 
peste hotare, 

dedicate 
marii sărbători 

naționale 
a poporului român

Marea sărbătoare a po
porului nostru — Cea de-a 
37-a aniversare a Revolu
ției de eliberare socîaiă 
și națională. antifascistă 
Si tntiimperialistâ — pri
lejuiește noi manifestări 
dedicate României în dife
rite țări de pe toate con
tinentele.

în parcul Central Gorki, 
din Moscova, a fost orga
nizată o seară a prieteniei 
româno-sovietice. consa
crată marcării zilei de 23 
August.

Ministerul Apărării Na
ționale al R.P. Chineze a 
organizat la o mare unita
te militară din garnizoana 
Beijing, o adunare festivă.

La monumentele eroilor 
români căzuți în luptele 
pentru eliberarea ora.șelov 
cehoslovace Brno, Krome- 
riz, llavlickuv, Brod, Iluin- 
polec. Pustimer și Banov de 
sub ocupația fascistă, su 
fost depuse coroane de 
flori din partea organelor 
de partid Și de stat locale 
și a ambasadei române.

în orașul cehoslovac 
Vjmperk s-a deschis ex
poziția „România pe dru
mul construirii societății 
socialiste multilateral dez
voltate".

La cinemaograful .„Ard" 
din Ulan Bator", a avut 
toc vernisajul expoziției 
de fotografii „România-81" 
și 3. fost organizată o ga
lă a filmului românesc.

La complexul expozițio- 
nal din orașul Holguin, 
a avut loc vernisajul ex

poziției „P.C.R. — la a 
60-a anivea-sare", organi
zată de Institutul cuba
nez de prietenie cu po
poarele (ICAP) și ambasa- 
sada României la Havana.

Ambasada țării noastre 
la Damasc a organizat in 
colaborare cu Asociația «le 
prietenie Siria — Româ
nia o adunare festivă in 
sala Federației Generale a 
Sindicatelor Siriene.

La adunarea festivă Or
ganizată la Londra de A- 
sociația de prietenie Ma
rea Britanie — România, 
Harry Francois, președin
tele Asociației, a rostit o 
cuvîntare în care a evi
dențiat semnificația isto
rică pentru poporul român 
a evenimentului de la 23 
August, realizările Româ
niei pe drumul construirii 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

La Biblioteca municipa
lă din Jvvaskyla, cea mai 
mare ș; mai modernă bi
bliotecă din Finlanda la 
ora actuală, a fost inaugu
rată o expoziție de carte 
românească.

în același oraș a fost 
prezentat filmul românesc 
„Septembrie" care s-a bu
curat de o apreciere deo
sebită din partea celor 
prezenți.

în localitatea Iordaniană 
El-Hsșa a avut loc o sea
ră culturală românească 
în cadrul căreia a fost pre
zentat un program de fil
me documentare.

FILME
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iembrie: Croaziera; Re
publica: Vineri nu e 
sărbătoare; Unirea.- Aii 
Baba și cei 40 de hoți.

PETRILA: Lumina pa
lidă a durerii.

LONEA: Superman
I-II.

VULCAN — Luceafă
rul: Kojak la Budapesta;

LUPENI — Cultural: 
Afacerea grenatelor; 
Muncitoresc: Burebista 
I-H.

URIC ANI: Spectacolul 
spectacolelor.

TV
9,00 — 10,00 Teleșcoa- 

lă. 10,00 Tom și Jerry 
— desene animate. 10,20 
Ție patrie, un cîntoc — 
emisiune de cintece pa
triotice. 10,50 Film se
rial, Dallas. Reluarea e- 
pisodului 20. 11,40 Mu
zică de prorjgîiiadâ. 
12,05 In luy ' Enig
melor. Serial științific. 
Reluarea episodului 4. 
(Marea explozie). 12,30 
Telex. 16,00 Telex. 
16,05 Imagini din Uru
guay. 16,25 Matineu de 
vacanță. Mihail, cline 
de circ. (Episodul 2). 
17,10 Clubul tineretului. 
17,55 Inscripții la noul 
chip al țării : Galați. 
18,20 Destinul unor mi
turi. * Prometeismul — 
confruntare între rați
une Și concepțiile re
trograde (II). 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejur
nal. 19,25 Actualitatea 
economică. 19,45 Omul 
și sănătatea. 20,05 Fap
te de eroi ai muncii și 
vieții socialiste. Forța 
spiritului de echipă. 
20,30 Teatru TV ; Hen- 
ric al IV-lea de Wil
liam Shakespeare. Pro
ducție a televiziunii en
gleze. 22,05 Telejurnal.

Cea mai frumoasă Rezultat nefavorabil, dar®»»
MINERUL - ȘTIINȚA 

VULCAN — CIR. SI 
MERIA 4 -0 (3—0). La 
sfîrșitul celor 00 ie mi
nute. suporterii gazdelor, 
după ce trăiseră satisfac
ția victoriei categorice, 
apreciau partida de du
minică drept cel nai fru
mos joc de la intrarea 
minerilor in divizia G. 
Și aceasta pentru că, din 
start, combinați din Vul
can a atacat organizat, 
încă din min. .2 Rate ra- 
tînd deschiderea scoru
lui. Peste 8 min lin li să, 
Voicu nu nici greșește, re- 
luînd imparabil, cu capul, 
ideala centrare expedia
tă de Tismăjiarll. Ofensi
va învingătorii <r s-a mai 
materializat Ir. citeva o- 
cazii ratate 4e Tismâna- 
ru și Topor, mărirea han

MOSCOVA 24 (Agcrpres). 
Selecționata masculină de 
yolei a României a între
cut cu scorul de 3—0 
(15—6, 15—7, 15—7) repre
zentativa Bulgariei, în pri
mul meci al turneului fi
nal din cadrul competiție; 
internaționale „Memorialul 
Savin", ce se desfășoară in 
aceste zile la Riga. Co
mentatorul sportiv al A- 
genției TASS evidențiază 
jocul spectaculos și efica
ce al voleibaliștilor ro
mâni. care au obținut de 
la începutul întrecerii 4 
victorii consecutive.

dicapului s-a petrecut în 
min. 24. ie această dată 
Postelnicii l-s. servit bine 
pe Voicu, șutul ultimului 
poposind in vinciul drept. 
Cu un minut înainte de 
pauză, a fo„t rîndul lui 
Voicu să paseze decisiv.

Foibal, divizia C

cu toată intervenția bra
vului Andrei. Topor a 
înscris din careul mare.

La reluare, pe fondul 
ofensivei gazdelor, s- a 
consumat prima si cea 
mai mare ocazie a cefe- 

, riștilor, în min. 55. din 
careul mic, Medrea a lo
vit balonul ci capul dor 
l-a găsii la post pe Ol

TELEX0TELEX8 TELEX
MILANO 24 (Agerpres). 

In cadrul concursului in
ternațional atletic de la 
Caorle (Italia), proba de 
800 m plat a fost cîștiga- 
tă de sportiva româncă 
Maricica Puică, cu timpul 
de 2’02” 10/100. Ea a fost 
urmată în clasament de 
Gabriella Dorio (Italia) — 
2’02” 64/100 și Mary Co- 
emwen (Kenia) — 2’04” 
13/100. Un frumos succes 
a repurtat la aruncarea 
discului Ion Zamfirache 
(România), clasat pe pri
mul loc cu o performantă 
de 60,98 m.

tean u. Reinnodînd seria 
combinațiilor ofensive la 
poarta lui Andrei, Topor 
și Zlate au ratat noi o- 
cazii (60 și dar în
min. 82 suporterii au 
trăit bucuria . pecetluirii 
scorului — Zlate a re
luat cu capul in trans
versală. lovitura indirec
tă expediată de' Voicu, 
balonul, revenit in careu, 
a fost introdus în plasă, 
din plonjon, de Topor. 
S-au remarcat : Frăfilă. 
Voicu, Topor. Burd&n- 
giu șj Puțura de la în
vingători, respectiv An
drei si Medrea.

La juniori, Minerul- 
Știința Vulcan — C F.R. 
Simeria: 3—1

Al TRESITAN
Sever NOIAN

SOFIA 24 (Agerpres). La 
Vrața au luat sfîrșit cam
pionatele balcanice de înot 
•în ultima zi, Irlnel Pă- 
nulescu a cîștigat proba de 
400 m mixt, cu timpul de 
5’10” 36/100. Aceasta a 
fost cea de a patra me
dalie de aur cucerită de 
Irinel Pănulescu la aceas
tă ediție a campionatelor. 
Proba de 200 m spate s-a 
încheiat cu victoria Lucl- 
elei Mihăilescu, înregistra
tă cu timpul dc 2’24” 83/ 
100. La feminin campio
natul balcanic a fost cî.ș- 
tigat de echipa României.

UNIVERSIT Vl’EA TI
MIȘOARA — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 9—7. După 
cele 14 puncte pe care
studenții timișoreni le
marcaserăț la Buoureiști, 
campioif.lor iStoaua). e-
chipa din Vale, cu mul
te nume noi. părea o vic
timă sigură. Dar nu a
fost așa. Lupta din teren 
a fost cîștigată de echipa 
noastră, timp de 75 de mi
nute. Cei 15 jucători, bi
ne coordonați de Mircea 
Ortelecan, au jucat cu e- 
lan și ambiție rar intilni- 
te. Grămada. ::u Garold, 
Sandu, Băloi, Șușinschi, 
Ion Florentin. Ortelecan, 
Ștefan Constantin și Bu
ca, a cîștigat patru ba
loane Pe introducere ad
versă, Bonea, inijlovâșul 
la grămadă -i pasat în
totdeauna lung și precis, 
punînd In pozițit javoiu.- 
bilă pe debutantul l'obre, 
care, ca fundaș, a expe
diat tușe ca la carte sau, 
cind adversarii erau :n 
propriul 22 a știut cind 
să strige cuvintul magic 
„mark". Astfel dupâ 10 
minute de echilibru. ti
mișorenii, surprinși, gre
șesc Și Stoica Octav tri
mite o lovitură de pick r 
de la 40 m printre bu
turi : 0—3.

Abia se reia jocul, cind 
o intercepție a rapidului 
Bonea îl pune în pozi
ție favorabilă pe Orte
lecan. Acesta pătrunde 
impetuos, „sparge" linia 
adversă a solizilor Peter. 

Raicu, Matei Radu. pa
sează lui Ghiță si după 
o splendidă lovitură de 
urmărire peste fundașul 
Comănici, acesta culcă 
balonul în terenul de țin
tă. Stupoare In tribună. 
Era min. 12 și scorul 0—7! 
Stoica Octav ratează insă 
transformarea, așa cum 
avea s-a mai facă de 
vreo citeva ori in cursul 
meciului. După repune
re, la o altercație, arbi-

Rugby, divizia A

trul dictează lovitură de 
picior pentru timișoreni ; 
min. 14: 3—7, înscrie Co
mănici de la 25 m. cai e 
repetă isprava, în min. 30, 
la o fază asemănătoare : 
6—7. A dou-„ repriză a 
însemnat luptă spci tivă 
purtată cu dîrzenie și 
dăruire. Minutul 49, lovi
tură de pictor. ratează 
Stoica Octav. jucliidu-se 
cu soarta echipei studen
ților din Vale. Și culmea, 
după o grămadă dictată 
la 5 m de buturile bă
nățenilor. pe introduce
rea lui Jurj de la local
nici, Bonea prinde iar, 
Ștefan Constantin (1,96 
m înălțime) primește ba
lonul la 2 m de linie dar . 
îi lipsesc 4 cm pentru a 
culci, balonul ii a așigu- 
ra victoria.

Petroșănenii, convinși 
de forța lor. cotigă ba

loane la grămadă, pla
chează curajos, destramă 
atac după acat. Era min. 
75 si conduceau. Dar con
trar cursului jocului, cind 
nimeni nu se aștepta, Pe
ter de la circa 43 m în
cearcă... imposibilul șl 
șansa îi suridei 9 — f șl 
meciul se înscrie pe un 
fond de dominare netă a 
Științei, care, practic, a 
cîștigat ui toate compar
timentele, dar nu și la 
scor.

Imediat după meci, lec
tor univ. Aurel Suciu, 
membru ln consiliul de 
conducere a clubului stu
dențesc din Vale, ne-a de
clarat:

— Am lăsat acasă pe 
D. Petre șj D. Glioorghe, 
pentru indisciplină în 
pregătire. Azi, pe lingă 
jocul bun al echipei, am 
avut jucători care nu au 
respectat disciplina tac
tică de joc, nu au mani
festat dăruire și concen
trare in fazele decisive, 
fapte care au frustat e- 
chipa de punctele câști
gătoare. Și față de aceș
tia (Paul Chiriac și Cons
tantin Ștefan) vom !ua 
măsuri disciplinare. Subli
niez aportul deosebit adus 
de Mircea Ortelecan. Ion 
Florentin, Bucan, Dobre Și 
Ghiță. Sperăm cu miercuri', 
26 august, în meciul cu 
Steaua, vom avea pruna 
satisfacție.

Ioan Din BA LAN
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