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Cimpu lui Neag, mai 
1981... Oameni și mașini, 
intr-uh ei ort sublim au 
făcut auzite armoniile 
simfoniei muncii și crea
tivității, intr-o expresi
vă angajare patriotică. 
Acțiunea „Huilă — Cim
pu lui Neag“ devenea 

. astfel o realitate concre
tă in peisajul economie 

de 
pă- 
su- 
de 

. Zi-

de sărbătoare măreață, 
cu justificată mîndrie 
patriotică. muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de 
la cariera Gtwpu lui

Cărbune
ai Văii Jiului. Sute 
mii de metri cubi de 
mint la descopertări, 
te de mii de tone 
cărbune de la lumina 
lei pentru lumina țării, 
iată rodul muncii oame
nilor de la cariera Cim
pu lui Neag.

Cimpu
1981... A 
unei noi

Cimpu 
gust 1982.

pentru lumină

lui Neag, mai 
început scrierea 
istorii...
lui Neag,
.. tn prag înalt

au-

Neag raportează-’. plus 
65 000 tone de cărbune 
pentru țară. Ce poate fi 
mai înălțător, mai demn, 
decit atunci cînd, la ora 
bilanțurilor, colectivul 
din care faci parte să fie 
fruntaș, numele lui să fie 
pronunțat cu mîndrie? Mi
nerii și mecanizatorii de

la Cîntpu lui Neag 
vîrșesc un act de 
patriotism. Pentru 
le-a intrat în., conștiință, 
dincolo de necesitate, 
cultul muncii. Și nimic 
nu poate caracteriza pa
triotismul mai mult de- 
cît munca, nimic nu poa
te caracteriza mai mult 
oamenii debit munca lor...

Cimpu lui Neag, august 
1982... Fie Că se 
Ion 
tru 
qor, 
<fie 
sile 
cu sau Anton 
cu, sutele de 
ai carierei de la Cîmp J 
poartă în cuget sentimen- i 
tul datoriei împlinite și, ’ 
la ceas sărbătoresc, li se | 
cuvine recunoștință... •

Mircea BUJORE5CU J

sa- 
znalt 

că

numesc 
Diaconescu, Dumi- 

Antonache, Ioan Gli. 
Petru Cîrligel, Gheor- 
Mihai, Ion Vișan, Va- 
Corbu, Victor Pătraș- 

Dumitres- 
oameni,

Faptele • 
iubirii

A-ți iubi țara, patria, în
seamnă să faci totul pen
tru înflorirea ei. Minerii 
au înțeles întotdeauna a- 
Cest adevăr.

Imediat după 23 August 
1944, partidul comunist a 
lansat chemarea „Totul 
pentru front, totul pentru 
victorie". Țara, frontul, 
victoria asupra fiarei 
viste au avut nevoie 
Cărbune. Au urmat 
refacerii. Țara a avut 
voie tot de cărbune, 
fost ani grei. Urmele 
boiului, seceta, foametea 
și-au spus cuvîntul. Mine
rii Văii Jiului au răspuns 
însă cu înflăcărare che
mării partidului de a spori 
producția de cărbune. Prin 
faptele lor, pline de dă
ruire și abnegație, eț au 
dovedit înaltul lor patrio
tism, situîndu-se in prima 
linie a 
facere, 
cialistă

Azi, 
fața minerilor același 
biectiv — cărbune 
mult pentru independen
ța energetică, pentru în
florirea multilaterală a

fas7 
de 

anii ‘ 
ne- 
Au 

raz-

eforturilor de 
de dezvoltare 
a țării.

partidul pune

re- 
so-

în 
o- 

mai

■ dovada 
de țară
patriei, p<.. 
nivelului de 
civilizație 
popor.

Referindu-se ia aceasta 
necesitate, brigadierul Pa- 
vet Bujor, dintr-unul din 
marile abataje complex 
mecanizate ale minei 
peni, ne spune;

— Ca întotdeauna, 
triotismul minerilor, 
gostea noastră de țară 
poate avea altă expresie 
decit munca, faptele, căr- 

Azi, valoarea uti- 
din abatajul nostru 
peste 60 de milioa. 
Deci 2 milioane lei 
de miner — utilaje

pentru ridicarea 
bunăstare și 

a întregului

,Lu

pă
ci ra- 

nu

bunele.
lajelor 
este de 
ne Iei. 
pe' cap 
moderne, de mare capaci
tate învățînd mereu, 
crind cu răspundere, 
losind cu randament rrfa- 

' xim utilajele, cu produc- 
■ tivități de pesțe IU tone, 

extragem zilnic din abataj 
500—600 tone de cărbune.
Angajamentul nostru este 
să depășim planul cu 200Q 
tone pe acest an. îl voni 
realiza.

E dovada patriotismu
lui nostru — cărbune pen
tru înflorirea țării. (I. D.)

lu- 
fo

CULTUL MUNCII

Libertatea 
afirmării

Printre atitea alte do
vezi ale grijii partidului, 
a secretarului său gene
rai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dez
voltarea multilaterala a 
tuturor zonelor și locali
tăților țârii, aici în Vul
can, în acest vechi oraș 
mineresc, renăscut după 
El'berare, a luat ființă și 
întreprinderea noastră de 
confecții. Ea oferă locuri 
de muncă pentru 700 de 
soții și fiice ale minerilor. 
Dar nu numai atît : ea o- 
feiă în același timp con
diții de afirmare, de rea. 
Uzare c' ’ " 
nală. Desigur,’- pentru 
ceasta trebuie să ne 
străduim, prin muncă 
învățătură. Și o facem 
prisosință, intre 50-70 
tinere sînt cuprinse 
cursuri de calificare, 
cîte o sută de muncitoa
re își perfecționează pre
gătirea. Un imperativ, dar 
și un proces permanent, 
ca și ridicarea continuă a 
conștiinței politice, civi
ce. Și acest proces, . a- 
ceastă preocupare își do. 
vedește roadele. Jumăta. 
te dm produsele fabricii 
sînt destinate exportului.

Trăim deci cu satisfac
ție sentimentul că sîntem 
utile societății, că ne fa
cem datoria față de țară, 
că sînterii libere, să ne

C VÎCQ șL profesio- 
□- 
Și 
Și 

cu 
de 
în 

iar

La mina Petri’a, Gavri
la Jurcan, șef de briga
dă de 23 de ani, ne vor
bește despre muncă, des
pre oamenii cu care lu
crează. Introduce o nouă 
tehnologie de susținere
— tavanul de rezistență
— și ne explică avattta- , 
jele ei, punțnd pe primul 
loc creșterea securității 
muncii și pe.locul urmă
tor creșterea productivi
tății. „Sîntem convinși că 
reușita ' depinde de noi, 
de disciplina pe care o 
asigurăm". Ne vorbește 
deșpre: oamenii pe care 
se bazează cel mai mult, 
în primul rînd șefii de 
schimb, apoi multi mi
neri și chiar tinerii în 
curs de calificare. Aba
tajul 6e află la extremi
tatea sectorului și în pu- 
rind va fi deschis un nou 
număr de abataj, care va 
face joncțiunea cu sec
torul II, dar nu acesta 
este esențial, ci faptul că 
vor dispune de două lo
curi de muncă producti
ve, iar în aceste condiții

este nevoie de o brigadă 
eu adevărat omogenă.

1 „Cu oamenii pe care îi 
avem vom face față. Ă- 
lexandru Sas, Nicolae 
Țomuța. loan Nica, Ni
colae Papuc, Dumitru 
Clurica și alții, asigură 
mereu un ritm .susținut 
de lucru. Tot cu di facem, 
pregătirea celdMalte ca
dre, a tinerilor mineri,' 
pe care dorim sa-i edu
căm în cultul muncii, in 
spiritul dragostei față de 
patrie. Iar pentru noi 
triotisniul înseamnă
extragem din abataj tot 
mai m'ult cărbune".

Brigada condusă de Ga
vrila Jurcan a extras de 
la începutul anului un 
plus de peste 4500 tone 
de cărbune. Acest plus 
este realizat, desigur, 
printr-o bună organiza
re a producției, a timpu
lui de lucru. Dar, așa 
cum ne-a dovodit inter
locutorul, plusul este și 
materializarea sentimen
telor de înalt patriotism 
ale minerilor. (I.M.)

că sîntem libere să
afi rmom.

Elena MANDIA, 
ajutor maistru confectioner 

i.C. Vulcan

Bunăstarea
A prins contur magazi

nul universal, din Petro
șani, obiectiv de mare in
teres economic și social, 
realizat după un proiect 
modern, îndrăzneț, avîn.d 
o funcționalitate complexă. 
Realizarea acestui obiectiv 
face parte din amplul pro
gram de dezvoltare a Văii 
Jiului, elaborat din iniția
tiva- și cu contribuția - ne
mijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și toc
mai acest fapt ne-a deter
minat pe noi, constructorii, 
să dovedim o maximă exi- 
geriță la e x ecu ț i a 
fiecărui detaliu al proiec
tului. să ne îngrijim cu

esența politicii noastre
răspundere de calitatea în
tregii lucrări.

A prins contur, așadar, 
un nou obiectiv. în an
samblul vieții soeial-e- 
eonomice a municipiului 
ceva se va. schimbă, va 
dobîndi dimensiuni noi; 
Este vorba despre activi
tatea consacrată ■ aprovi
zionării populației. Vom 
beneficia de o aprovizio
nare mai bună,- în condiți
ile unei serviri de .' înaltă 
ținută comercială. Această 
grijă pentru a crea condi
ții mereu.mai bune, și cu 
adevărat civilizate, de via
ță constituie esență poli- 
ției-î partidului și statului 
nu-lru. în centrul căreia

se află permanent omul, 
bunăstarea sa rrifteriajă 
și spirituală. -:o .

Colectivul nostru a lu
crat cu multă pasiune pen. 
tru ca Petroșaniul să be
neficieze de un obiectiv 
care ■■ să constituie pentru 
toii locuitorii un îndreptă
țit prilej de mîndrie. Așa 
vom face mereu, animați 
de profunde simțăminte 
patriotice, pentru a con
tribui la dezvolțarea con
tinuă a frumosului nostru 
municipiu, la .înflorirea 
întregii țări; , . ’ ’

Petre COSMA, 
maistru constructor 

principal,
Grupul de șantiere „ 

Vah-a Jiufu- ai t.C.II.



DUMINICĂ, 22 AUGUST 198" Steagul roșu 3

Bulevardul Republi
cii — modernă arteră 
a municipiului.

33 DE TREPTE PE CALEA ÎNFĂPTUIRILOR SOCIALISTE

Zona industrială a Petroșaniului 
se extinde continuu cu noi între
prinderi industriale ce înglobează 
un mare număr de muncitori, în 
special soții și fiice ale minerilor.

Fotografii realizate de 
Ștefan NEMECSEK

PETROȘANI I
! TEMELII ÎNNOITOARE ALE !
i PROGRESULUI Șl CIVILIZAȚIEI l

Orașul de reședință al municipiului nostru 
— PETROȘANIUL — ca toate celelalte loca
lități ale Văii cărbunelui, ca întreaga țară, a 
cunoscut după Eliberare, în anii socialismului, 
profunde prefaceri, înnoiri fără precedent în 
.toate domeniile. Despre dezvoltarea economi- 
co-socială intr-o continuă și dinamică ascensiu
ne, despre temeliile înnoitoare -- ale progre
sului și civilizației — ce i se pun Petroșaniului 
în acești ani de puternică înflorire, stau măr
turii grăitoare suita de fotografii din pagina de 
față — imagini cu putere de atestare a istoriei 
noi a orașului ce se scrie la timpul prezent.

.în noua și modernă hală de asiin F,ri hidraulice 
de la I.V.M. Petroșani, un tinăr colectiv de harnici 
meseriași realizează întreaga gamă a ansamblelor și 
subansamblelor hidraulice folosite la complexele me
canizate și ș mașinilor miniere construite aici pentru 
industria minieră.

Cadre medicale cu înaltă compe
tență profesională, săli de trata
mente dotate cu aparatură medica
lă realizate • după ultimele cuceriri 
ale tehnicii, contemporane veghează 
continuu la menținerea și redarea 
sănătății oamenilor muncii și fami
liilor lor. în imagine aspect din ca
binetul de cardiologie al Spitalului 
municipal Petroșani.

Cea mai modernă si 
reprezentativă unitate 
comercială a munici
piului nostru, noul ma
gazin universal din Pe- 

— un magazin 
dc magazine.

C'a o bijuterie într-un 
cadru de blocuri moder
ne, se ridică noua școa
lă construită pentru co
piii oamenilor muncii 
din cartierul Aeroport 
— Petroșani,

muz-cipiu se conturează cu noi 
și moderne blocuri de locuințe, alei largi, spațioase, construite în locul fos
telor case de colonii ce nu reușeau să asigure nici măcar minimul de confort 
familiilor de oameni ai muncii.



■ > DUMINICĂ, 22 AUGUST 1982*9 S t e a g u1 roșa
&ai

Adunarea festivă din Capitală
Urmare tin pap. ti

tru în drumul său neabă
tut spre comunism.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost întîm- 
pinați la sosirea la Palatul 
sporturilor și culturii cu 

’ entuziasm, cu puternice 
urale și ovații. Mii de ce
tățeni au scandat cu în
flăcărare numele partidu
lui-nostru comunist, 
secretarului său 
Pionieri și șoimi ai 
trie! fluturau eșarfe 
și tricolore. în semn 
ales respect, tineri și 
re au oferit buchete 
de flori.

. împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul adunării au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
Stat. -I' ; o ?

în sală se aflau, de ase
menea. membri ai C.C. al 
P.C.R. ai Consiliului de 

. Stat și ai guvernului, 
membri de partid CU sta
giu in ilegalitate, partici
panți la evenimentele din 
august 1944, generali activi 
și în rezervă, activiști de 
partid și de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene. 
oameni de știință, artă și 
cultură, ■

Erau prezenți de aseme
nea oaspeți de peste ho
tare. -

La adunare au asistat 
șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București,

al 
general, 

pă
roșii 

de 
tine. 
mari

atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomatic, 
precum și ziariști străini.

Sala Palatului sporturi
lor și culturii, unde a avut 
loc adunarea, avea un as
pect festiv Deasupra tri
bunei oficiale se afl-a por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. încadrat de 
drapelele partidului și sta
tului Dedesubt erau în
scrise datele jubiliare J „23 
August 1944 — 23 August 
1982" precum și urarea 
„Trăiască Partidul Comu
nist Român îs frunte cu 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu!"

A fost intonat Imnul 
de stat al Republicii So
cialiste România.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru.al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

Despre semnificația zilei. 
de 23 August a vorbit to
varășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Execuitv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Adunarea festivă con
sacrată celei de-a 38-a a- 
niversări a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă din august 
1944 a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de puternică în
suflețire. Din nou, minute 
în șir, participanții au o- 
vaționat îndelung pentru 
partid și secretarul său 
general. Cei prezenți la a- 
dunare au exprimat, tot-

odată, deplina adeziune la 
principiile politicii noastre 
interne și 
precum și hotărîrea 
fermă de a acționa 
răspundere și eficiență pen
tru a ridica țara pe culmi 
tot mai înalte de civilizație 
materială și spirituală.

Adunarea festivă s-a în
cheiat cu un spectacol ar
tistic omagial, organizat de 
Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și Comite
tul municipal București al 
P.C.R., împreună cu Co
mitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și 
Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicate
lor din România, Consiliu
lui Național al Organiza
ției Pionierilor și Radiote- 
leviziunea română. "

La reușita spectacolu
lui, ale cărui momente au 
fost răsplătite cu vii și 
îndelungi aplauze, și-au 
dat concursul ansambluri 
artistice din capitală și 
din țară, cunoscuți actori 
și soliști ai scenelor bucu- 
reștene, precum și forma
ții de artiști amatori lau- 
reați ai Festivalului națio
nal „Cîntărea României".

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, 
artiștilor, tuturor

care au contribuit la rea
lizarea spectacolului oma
gial dedicat celei 
XXXVIII-a aniversări

internaționale, 
lor 
cu Zilei de 23 August, 

fost oferit un frumos 
cu flori.

Vibranta atmosferă 
sală a fost întregită 
impresionanta manifestare 
populară care a avut loc, 
după adunarea festivă. în 
fața Palatului sporturilor 
și culturii. Zeci de mii de 
locuitori ai Capitalei, oa
meni de cele mai diferite 
vîrste și profesii, scandau 
cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R. I", „Ceaușescu și 
poporul !". „Stima noastră 
și mindria, Ceaușescu — 
România I".

Parcurgînd pe jos es
planada Parcului Tinere
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat, răspund cu căl
dură acestor emoționante 
manifestări cu care îi în
conjoară mulțimea.

în această atmosferă 
plină de entuziasm, 
platoul de la ieșirea 
parc se formează o imen
să horă, în care sînt invi
tați să se prindă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova. 
rășa Elena ceaușescu.celor

Adunare festivă
(Urmare din pag. 1J

stinge flacăra sacră a 
voinței de libertate și se
tea de dreptate socială, 
este rezultatul luptei anti
fasciste a maselor popu
lare din patria noastră, al 
eroismului și hotărîrii cu 
care cele mai largi forțe 
patriotice și democratice 
s-au ridicat împotriva fas
cismului și ocupației hi- 
tleriste. Rolul hotărîtor 
in această luptă l-a avut 
clasa muncitoare, în frun
te cu Partidul Comunist 
Român — factorul care a 
constituit fluxul viu, pola
rizant al tuturor acțiuni
lor de rezistență, nucleul 
mobilizator al tuturor for
țelor naționale în lupta 
pentru răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste an- 
tonesciene și scoaterea țării 
din războiul anti-sovietic 
în care poporul nostru a 
fost împins contra voinței 
6 ale.

A fost relevată contribu
ția Partidului Comunist 
Român la demascarea e- 
senței antinaționale și an
tipopulare obscurantiste a 
fascismului, ca emanație 
a celor mai reacționare 
cercuri ale burgheziei, a 
cîrdășiei mișcării legiona
re cu Germania hitleristă. 
în cadrul adunării s-a evi
dențiat justețea strategiei 
partidului nostru în sta
bilirea obiectivelor și me-

todelor de luptă în organi
zarea manifestațiilor anti
fasciste, împotriva odiosu
lui „Dictat de la Viena". 
S-a evocat lupta patriotică 
ă întregului popor, conlu
crarea cu armata, 
buția acesteia la 
asupra Germaniei 
la izgonirea 
din Ungaria, 
și Austria, precum Și va
loarea contribuției Româ
niei la obținerea victoriei 
finale.

în cadrul adunării s-au 
reliefat succesele obținu
te de poporul nostru, în 
frunte cu comuniștii, re-: 
zultatele remarcabile rea
lizate în perioada inaugu
rată de Congresul 
IX-lea al partidului, 
mai fertilă și mai bogată 
în împliniri din întreaga 
istorie a țării, perioadă 
nemijlocit legată de activi
tatea neobosită, 
rată eu profundă 
revoluționară și 
răspundere pentru destine
le patriei, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
a imprimat un puternic 
suflu, înnoitor, dinamic, o 
profundă efervescență crea
toare a vieții economice, 
sociale și politice din țara 
noastră.

contri- 
victoria 
naziste, 

inamicului 
Cehoslovacia

al 
cea

desfășu- 
pasiune 

înaltă

★
Adunarea s-a încheiat cu 

un reușit spectacol literar- 
muzical cinematografic.

Bogat raport muncitoresc
din pag. I;

eliberare socială și națio
nala,. antifascistă și anti- 
imperialistă, Q realizare 
tehnică remarcabilă f in
stalația mobilă de perfora
re, la crearea căreia au 

■atribuit în exclusivitate 
■actieieni și cadre de con<- 

tehnică din institu-
■ cuprinderi ale Văii

K Sărbătoarea Eliberă- 
patriei este întîmpina.

tă de către forestierii Văii 
Jiului — colectivul U.F.E.T. 
Petroșani — cu însemna
te depășiri la toți indica
torii de bază ai noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar. Astfel, valoarea 
producției nete, pe prime
le șapte luni ale anului, 
este realizată în proporție 
de 106,5 la sută, iar pro
ducția marfă de 112 la su
tă. Cea mai importantă 
cotă a depășirilor se înre
gistrează îa beneficii — 90 
la sută.

de-a 
a 

le-a 
coș

din 
de

pe 
din

Depuneri de coroane
Apăiăiâ Naționale și Mi. 
nisterului de Interne, Con
siliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, Comitetului mu. 
nicipal București al P.C.R.

în Capitală au avut loc, 
sîmbătă dimineața, solem
nități, în cadrul cărora, 
cu prilejul celei de-a 38-a 
aniversări a Revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă, au fost depu
se coroane de flori- la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru so- și Consiliului popular mu- 
cialism. Monumentul eroi- ' ' ~
lor patriei și Monumentul 
eroilor sovietici.

La solemnități au parti
cipat membri ai Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, ai Con
siliului de Stat și ai gu
vernului, generali activi și 
în rezervă, foști 
danți de 
frontul 
ducători 
centrale, 
masă și 
ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții 
bucureștene:

Au fost depuse coroane *lor de flori, cei 
de flori din partea tovară- au păstrat un moment .de 
șului Nicolae Ceaușescu, reculegere,
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialis. 
te România, Ministerului

coman- 
mari unități pe 
antihitlerist, con- 
ai unor instituții 
organizații de 
obștești, delegații

nicipal, Comitetului foști
lor luptători și veteranilor 
de război împotriva fas
cismului, precum și 
partea unor 
bucureștene.

Grupuri de pionieri au 
depus jerbe de flori.

La Monumentul eroilor 
sovietici, unde au fost 
prezenți ambasadorul U- 
nîunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai amba
sadei, au fost intonate .im
nurile de stat ale U.R.S.S. 
și Republicii Socialiste 
România.

După depunerea coroane- . 
i prezenți

din
întreprinderi

Comitetul Central 
Partidului Comunist 
mân. Consiliul de Stat 
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 Ceausescu, a tova
rășei Elena Ceausescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și 
stat 
s a 
fost 
al

Recepție oficială
al

Ro
și

România.
Au participat tovarăși 

d!n conducerea de partid 
și de stat, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, mem
bri de partid cu stagiu 
în ilegalitate, participanți 
la revoluția de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialis. 
tă din august 1944,
răni ai războiului antihi
tlerist. conducători de or
ganizații de masă și obș
tești, generali, Eroi ai 
Muncii Socialiste, oameni 
de artă și cultură, șefi ai 
cultelor, ziariști.

vete-

de 
în marea sală în care 
desfășurat recepția, a 
intonat Imnul de stat 
Republicii Socialiste

Au luat parte oaspeți de 
peste hotare, invitați la 
manifestările consacrate 
sărbătorii naționale a po
porului român.

Erau prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră, a- 
tașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

în tipul recepției, tova
rășul Nicolae 
și tovarășa 
Ceaușescu 
cordial cu 
hotare.

Recepția 
atmosferă 
nească.

Ceaușescu
Elen a 

s-au întreținut 
oaspeți de peste

a decurs într-o 
caldă, priete-

în aceeași zi,, au fost 
depuse coroane deț/tofî la 
-Cimitirul militarilor bri
tanici căzuți pe teritoriul 
țării noastre în lupta îm
potriva fascismului, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii So
cialiste România, Ministe
rului Apărării Naționale 
și Consiliului popular al 
municipiului București.

Un grup de pionieri au 
depus jerbe de flori.

+
Cu același prilej, sîmbă

tă, au mai fost depuse cO-‘ 
roane și jerbe de flori la 
monumente și cimitire ale 
eroilor români din căpiță.' 
lă și din alte localități- 
din țară, precum Și la mo
numente și cimitire ale 
eroilor sovietici .căzuți în 
lupta împotriva fascismu
lui pe teritoriul României.

(Urmare din pag. 1)

cu 
într-un

nostru pe drumul vieții noi, 
al libertății, independenței 
naționale și demnității, nu
ar fi fost posibilă fără ca
Partidul Comunist Român să 
nu-și fi asumat greaua mi
siune istorică de a uni și 
organiza toate forțele patrio. 
tice și democratice ale țării, 
pregătind și înfăptuind im
pecabil actul revoluționar 
de la 23 August. După cum 
tot atît de mare adevăr con
ține faptul că, bizuindu-se 
cu temei pe această minu
nată forță revoluționară, se
tea de libertate a poporu
lui, România și-a luat 
sorți de izbîndă,
moment internațional favo
rabil, soarta în propriile-1 
mîini, intoreînd armele îm
potriva Germaniei naziste. 
Alăturîndu-se armatelor so
vietice, intrind in marea coa- 
Iție antifascistă a popoare
lor din răsăritul și apusul 
Europei, pentru a grăbi zdro
birea hoardelor hitleriste și 
dezrobirea națiunilor de sub 
jugul cotropitorilor fasciști, 
pentru eliberarea deplină a 
pămîntului patriei de sub 
dominația hitleristo-hortystă 
— România și-a îndeplinit 
astfel o înaltă datorie în fa. 
ța întregii lumi de a apropia 
sfîrșitul războiului, reinștau. 
rarea păcii și libertății pe 
pămîntul pîrjolit de flăcările 
celei de-a doua conflagrații 
mondiale.

Glorioasa aniversăre a zi
lei de 23 August, prilejuiește 
tuturor fiilor României socia- . 
liste rememorarea în con
știință a unui alt mare și 
semnificativ adevăr istoric. 
Acela că, după Eliberarea 
țării, trecînd la revoluția și 
construcția .socialistă r rnă- 
reață operă condusă de

partid - poporul nostru a 
străbătut într-o perioadă 
scurtă, de mai puțin de pa
tru decenii, etape epocale în 
dezvoltarea sa economico- 
socială, în devenirea sa ca 
țară socialistă ce pășește cu 
succes pe calea industriali
zării moderne, a înfloririi a- 
griculturii socialiste, a pro
pășirii'și întăririi indepen
denței naționale. Avînd în 
frunte partidul, pe secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - cel mai iubit 
și stimat fiu al poporului 
nostru, revoluționarul vizio
nar cu largi concepții știin-

conștiințelor și făurirea 
lui nou.

Minerii, toți 'oamenii

omu.

Minerii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului; alături 
de întregul popor, sărbătoresc 
ziua de 23 August, ziua 
noastră națională, sub sem
nul unor mari prefaceri, al 
căror minunate împliniri 
socialiste în ritm cu țara, sub 
același generos soare al e- 
pocii libertății, al înfăptuirii 
istoricelor hotărîri ale 
greșului al Xll-lea. 
tîndu-și gîndurile pline 
recunoștință către partid 
secretarul său general, 
toții cei ce muncesc și tră-

Con- 
Indrep- 

de 
Și 

cu

Zi înscrisă 
în cronica de aur 
a devenirii noastre

țifice și vederi novatoare în 
organizarea modernă a so
cietății noastre, neobosit 
luptător pentru cauza socia. 
lismului, pentru dezvoltarea 
independentă a României și 
ridicarea prestigiului ei în- 
tr-o lume a păcii și colabo
rării - poporul nostru a do- 
bîndit cele mai mari victorii 
în cei 17 ani — adevărată e- 
pocă de aur în istoria nouă tru 
a patriei - trecuți de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Acești ani, această perioadă 
istorică - EPOCA CEAUȘESCU, 
cum pe drept merit este nu
mită - a deschis orizonturi 
de o lărgime și fertilitate 
fără precedent in dezvolta
rea forțelor de producție, în 
ridicarea economico-socială 
a țării pe piscuri de progres 
nebănuite, in modelarea

iese pe această vatră de 
cărbune și istorie raportează 
fapte de muncă și bogate 
împliniri economico-sociale, 
edilitar-gospodărești și de 
ridicare a calității vieții popu
lației. In marele bilanț al 
celei de-a 38-a aniversări a 
Eliberării se înscriu crește
rea puternică a forței eco
nomice a municipiului,1 nos-

— ilustrată de faptul că 
reali- 

seama 
se va 
peste 

iar ca

extracția de cărbune, 
zată in principal pe 
mecanizării complexe, 
cifra în acest an la 
10 milioane de tone - 
urmare, dezvoltarea urbanis
tică, socială și creșterea bu. 
năstării celor ce muncesc. O 
singură cifră este grăitoare în 
acest sens : în ultimii cinci 
ani, în orașele municipiului 
s-au construit 6500 de a-

porta mente. Pentru a avea 
imaginea completă a ceea 
ce au însemnat anii socialis
mului, de libertate, pentru 
Valea Jiului mai trebuie a- 
dăugat că patrimoniul spa
țiului locativ s-a imbogațu - 
în toți acești ani cu pesto 
38 000 de apartamente cons, 
truite prin .efortul de investi, 
ții făcut de statul nostru, că 
înfățișarea urbanistică a tu
turor localităților este de ne
recunoscut în urma masivei 
construcții de spații comer
ciale, cantine, cămine, uni
tăți de asistență medicală, 
școli, cinematografe, noi ba. 
ze sportive și alte multe o- 
biective social-culturale înăl
țate mai cu seamă în ulti
mele două cincinale, iar ca 
să prefigurăm viitorul și mai 
dinamic, mai trebuie aminti, 
te, și nu în ultimul rînd, 
printre multe alte ctitorii ole 
prezentului, lucrările d« 
termoficare a Văii Jiului, in- 
tensa sistematizare a tuturor 
orașelor noastre minerești.

Aniversăm gloriosul 23 Au. 
gust cu satisfacția minuna
telor împliniri, cu certitudi
nea unui măreț viitor. Viitor 
pentru a cărui edificare în 
întreaga lui plenitudine, in 
acest ceas de mare sărbă
toare, facem cu toții legămînt 
solemn de a strînge și mai 
mult rîndurile în jurul parti
dului iubit în frunte cu se
cretarul său general, de a 
nu precupeți energiile și a 
munci fără preget, cu putere 
nică angajare muncitoreas
că, pentru sporirea produc
ției de cărbune și cucerirea 
independenței energetice a 
patriei, pentru dezvoltarea 
economico-socială mereu as» 
cendentă și înălțarea Româ. 
niei socialiste pe cele mai 
înalte culmi de progres și ci
vilizație. -

*
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