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In întîmpinarea 
marii sărbători 

a Eliberării patriei
Căibune cocsificabil

peste prevederi
După ce au încheiat primele șapte luni cu un 

plus de 7 500 tone de cărbune cocsificabil la produc
ția fizică, minerii celei mai mari întreprinderi furni
zoare de cărbune cocsificabil din țară — I.M. Lu- 
peni — raportează depășirea sarcinilor de plan la 
zi în luna august cu peste 2 000 tone de cărbune, 
lată deci că eforturile susținute depuse de acest 
harnic colectiv sînt materializate acum, în cinstea 
marii sărbători a Eliberării patriei în mii de tone 
de cărbune extrase suplimentar. Cele mai bune re
zultate le înregistrează minerii din abatajele me
canizate ale sectoarelor UT și IV.

Economii de materiale
Concomitent cu efortu

rile depuse pentru per
fecționarea procesului 
tehnologic de preparare, 
a organizării producției 
și a muncii, co
lectivul preparației Lu- 
peni și-a intensificat preo
cupările pentru micșora
rea consumului de ma
teriale și energie. Pe a- 
ceastă cale, de Ia înce
putul anului, preparato
rii au redus cu 40,2 lei 
cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă.

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a avut loc sărbătorirea 

împlinirii a 35 de ani de la constituirea 
primelor șantiere naționale ale tineretului

In prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 

Comunist Român, vineri 
19 august 1983, pe stadio
nul „23 August" din Ca
pitală, a avut loc sărbăto
rirea împlinirii a 35 de 
ani de la constituirea pri
melor șantiere naționale 
ale tineretului.

Desfășurată în aceste zi
le, de puternic avînt crea
tor, cînd oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul ță
rii raportează în cinstea 
marii noastre sărbători na
ționale de la 23 August, 
remarcabile succese în 

toate domeniile, impresie 
nanta manifestare dedica

tă activității pline de ab
negație, desfășurate pe șan
tierele patriei a constituit, 
la rîndul ei, un moment 
de emoționantă evocare a 
participării tinerei gene
rații la dezvoltarea și în
florirea României, înălțării 
ei pe culmi tot mai înalte 
de civilizație și progres. 
Un moment de strălucit 
bilanț ale cărui pagini de 
început se scriu la scurt 
timp după vibranta che
mare adresată de partid 
tinerei generații prin gla
sul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în calitatea sa 
de atunci, de conducător 
al organizației revoluționa
re a tineretului comunist.

Răspunsul la această che
mare și-a găsit expresia 
elocventă în impresionanta 
mișcare de masă a briga
dierilor desfășurată cu
exemplară dăruire revolu
ționară și abnegație, de
sute de mii de muncitori, 
țărani, elevi și studenți 
care și-au pus ființă din 
ființa lor la temelia im
portantelor obiective eco- 
mice și social-culturale ri
dicate după înfăptuirea re
voluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialisță pe

(Continuare în pag. a 4-a)

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe șantierul

metroului bucureștean

Socialiste 
după-a- 

inaugurat 
tronson al

I Depășiri la transportul 
■de mărfuri și călători

Complexul C.F.R. Petro
șani raportează : planul pe 
7 luni la tonajul net trans
portat a fost depășit cu 
3 la sută, iar la tonajul 
brut pe tren de marfă 
depășirea a fost de 9 la 
sută. Planul la transpor- 

I tul de călători a fost rea- 
I lizat în proporție de 102 
| la sută.
\____________________

Cu principalii indicatori
de plan îndepliniți

Colectivul de oameni ai 
muncii de la I.G.C.L. Pe
troșani vine în întîmpina
rea zilei de 23 August cu 
rezultate deosebit de rod
nice. Planul valoric al 
producției globale a fost 
realizat în proporție de 
112 la sută, cel de gos- 
podărije comunală a fost

depășit cu 18 la sută, iar 
cel de gospodărie locati- 
vă cu 6 la sută; la cons
trucții montaj s-a înre
gistrat o depășire de 31 
la sută. Au fost racorda
te la rețeaua de terinofi- 
care 16 820 apartamente 
prin cele 37 puncte ter
mice puse în funcțiune.

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii 
România, vineri 
miază, a fost 
cel de-al treilea
primei magistrale a metro
ului bucureștean.

Lucrare de m.i: i propor
ții, care probează cu pu
tere geniul creator al mun
citorilor, tehnicienilor și 
specialiștilor noștri, capaci
tatea industriei românești 
constructoare de mașini, 
metroul bucureștean

La cererea unor 
ai muncii, ținînd 
zilele de 23 și 24

se

c

înscrie intre realizările de 
prestigiu ale accstei epoci, 
puni nd în 
neslăbită 
partidului 
tovarășului 
Ceaușescu 
ridicarea 
nivelului 
poporului

Prin finalizarea lucrări
lor cu peste patru luni de 
zile înainte de termen — 
succes pe care proiectan- 
ții și constructorii il dedi
că marii noastre sărbători 

la 23 August 
activitatea la

lumină
a 

și statului,
Nicolae 

personal, pentru 
neîntreruptă 
de civilizație 
nostru.

marii 
naționale de 
— se încheie

o m u
colective de oameni 

seama de faptul că 
august sînt nelucră-

grija 
conducerii

a

a 
al

n î c a

prima magistrală subtera
nă Est-Vest a 
care măsoară 26 km 
gime.

Odată cu darea in 
ploatare a celui de-al 
lea tronson al 
— în
—, se 
rapidă 
zone 

zale și populate ale Bucu- 
re.știului, situate pe traseul 
Militari — Republica.

Capitalei,
lun-

ex- 
trei- 

metroului 
lungime de 7,8 km 
asigură o legătură 

și sigură între mari 
puternic industriali-

(Continuare în pag, a 4-a)

t
toare, ziua de
ci u cu program normal.

21 august va fi zi de lu-

ț

ț

t 
ț 
t 
ț
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ARC DE LUMINĂ ÎNTRE VATRĂ Șl
în pămîntul Petrilei, e- 

rele geologice, ilar și is
toria iși ascund aminti
rile și rănile. în adimuri, 
pădurile de piatră, in 
locuri abia știute, castre 
sau comori, vîntul șopteș
te adesea despre lupte și 
osteni dormind sub fine
le ; numele de drum de 
piatră, adică Petrila, apa
re consemnat la sfîrșitul 
veacului XV. Cărbunele 
insă a scos din anonimat 
așezarea dintre Paring și 
Șurean Mineritul Văii 
începe cu mai bine de 
un secol în urmă, la Pe
trila. dar abia după Eli
berare istoria lui se îm
pletește armonios cu as
pirațiile oamenilor care 
scot cărbunele la ziuă.

— Cele două mine —

Petrila și Lonea, ne lă
murește loan Orza, se
cretar al comitetului oră
șenesc de partid consti
tuie „plămînii" orașului 
nostru. 6 000 de oameni

giu ale minerilor din o- 
rașul P -ila, din acest 
an, știu nunele rezultate 
repurtate de brigăzile 
conduse de Grigore Mîn- 
druț (plus 9 000 tone de

Cronică de August 
în așezările minerești

— doar cu o mie mai 
puțin decit populația ac
tivă a orașului — își au 
legate destinele de mine
rit, muncind în abataje, 
la preparație, pe șantiere.

Socialismul osmozează 
vocații, nivelul de conș
tiință și dăruirea în mun
că indică etalonul prețu
irii personalității umane. 
La realizările de presti

cărbune de la începutul 
anului), Ludovic Repaș 
(2 000), Vasile Rusu și 
Ion Boteanu (cîte 1000) 
de la I.M. Lonea, recor
durile aparțin acum mi
nei centenare — Petrila 
— ortacii lui Ștefan Al
ba se apropie de plus 
30 000 de tone, urmați

SUFLET '
fiind de brigăzile con- / 
duse de Alexandru La- 1 
zov (7 000), Ion Radu ț 
(5 432), Constantin Cos- 
ma (5 075) și Ion Cioba- i 
nu (3 447). Tehnologia mo- ? 
dernă adoptată recent în ' 
preparație permite va- ' 
lorificarea superioară s I 
cărbunelui pentru semi- ț 
cocs, între formațiile care 
se remarcă fiind cele ț 
conduse de șefii de echi- 
pă Ioan Ciui, loan Mar- 
cu și maistrul principal . 
Eugen Preda, '

Ion VULPE 
 ) 

Cootinuacr n » i »____ ț

întărirea disciplinei — pîrghie 
importantă de creștere 
a producției extrase

Vedere spre viitorul centru civic al orașului Petrila.

Din partea 
Consiliului de Stat

COMUNICAT
în legătură cu 

folosirea 
autoturismelor 

proprietate personală 
în zilele de 

23—24 August 1983 
în zilele de 23—24

August 1983, autoturis
mele proprietate per
sonală pot circula in
diferent de numărul 
de înmatriculare, cu 

soț sau fără soț, al 
autoturismului.

La Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. cu 
cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din In
dustria minieră și geolo
gie, secretarul general al 
partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. refe- 
rindu-se la noul program 
de lucru din subteran, 
preciza : „Este necesar să 
trecem la organizarea în 

așa fel a activității, îneît 
să se introducă ordinea, 
disciplina, să se evite si
tuațiile pe care le mai în- 
tîlnim acum — aceste prea 
multe intrări și ieșiri din 
mină, care, de fapt, dez
organizează activitatea și 
diminuează mult atît 
timpul efectiv de lucru, cit 
și rczullatele activității de 
producție în mină". Odată 
cu trecerea la noul pro
gram de lucru s-a mate
rializat și această sarcină 
trasată de secretarul ge
neral al partidului, rezul
tatele neintîrziind să apară. 
Producția medie zilnică a 
început să crească, un a- 
port deosebit avînd mai 
buna folosire a timpului

de lucru și întărirea disci
plinei prin îmbunătățirea 

asistenței tehnice, îndru
mării, controlului și aceas
ta datorită majorării nu
mărului de maiștri, subin- 
gineri și ingineri pe fieca
re schimb. Numai că î“. 
ultima lună încheiată, în 
iulie, și chiar în prima 
parte a acestei luni, disci
plina care în general se 
instaurase a început să 
lase de dorit, mai ales sub 
aspectul prezenței la șut, 
al folosirii efectivelor, al 
plasării posturilor în căr
bune. Referindu-ne, la ul
timul aspect al neprestă- 
rii posturilor planificate în 
cărbune, așa cum mai 
menționam și intr-un alt 
articol, zilnic s-au pierdut 
4 600 tone de cărbune la 
nivelul combinatului și a- 
ceasta în condițiile în care 
majoritatea întreprinderilor 
miniere au asigurat efec
tivele necesare. Din păca-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Conferința municipală
de Cruce Roșie

Ieri, a avut 
de cultură a 
din Petroșani 
municipală de 
șie.

La lucrările 
au luat parte 
Ieși în adunările de dări 
de seamă și alegeri ale 
comitetelor orășenești și 
comunale de Cruce Roșie 
din municipiul Petroșani, 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, 
ai Consiliului național și 
Consiliului județean de 

Cruce Roși^. ai organiza
țiilor de sindicat și tine
ret, lucrători din dome
niul sănătății, ziariști, în 
calitate de invitați.

Conferința a avut la or
dinea de zi : Darea de sea
mă privind activitatea Co
mitetului municipal de 
Cruce Roșie pe perioada 
octombrie 1978 — august 
1983 ; Raportul comisiei de 
cenzori ; Proiectul 
tărîri.

La discuțiile care 
mat au participat 
tru Andrițoiu, Eugenia Su- 
ciu, Ioana Golgoțiu, Ion 
Gîngu, Nicolae Andrei, 
Georgeta Cristea, Mircea 
Mărgăritoiu, Dumitru Pă
curar, George Dârlea.

loc, la Casa 
sindicatelor

Conferința 
Cruce Ro-

conferinței 
delegații a-

de ho-

au ur- 
Dumi-

în concluzia dezbateri
lor, tovarășa Felicia Nec- 
șa, secretar al comitetului 
municipal de partid, a su
bliniat sarcinile imediate ce 
se cer înfăptuite sub în
drumarea organelor de 
partid pentru ridicarea ac
tivității de Cruce Roșie 
din Valea Jiului la nive
lul cerințelor și anume! 

asigurarea instruirii noilor 
comisii și comitete de Cru
ce Roșie, planificarea ac
tivității, promovarea prin
cipiului muncii colective, 
intensificarea muncii de 
educație sanitară în rîn- 
dul maselor în spiritul 
prevederilor legii sănătății 
a colaborării cu sindicate
le, celelalte organizații de 
masă și cu corpul medico- 
sanitar pentru îmbunătăți
rea întregii activități.

In partea a doua a lu
crărilor conferinței au fost 
aleși membrii noului comi
tet municipal de Cruce 
Roșie, membrii comisiei de 
revizie și delegații la con
ferința județeană.

Ca președinte al Corni-, 
tetului municipal Petroșani 
de Cruce Roșie a fost ales 
tovarășul Petru Verdeș. 
(T.Ț.)

te,

Acțiuni» 
în sprijinul 
producției

Planul anual de econo
mii finanțate al comite
tului U.T.C. de la mina 
Bărbăteni a fost realizat, 
pînă în prezent, în pro
porție de peste 70 la su
tă.

© însemnate cantități 
de fier vechi au fost co
lectate prin descongestio
narea căilor de 
subteran și de 
față. în cadrul 
acțiuni s-au 
organizațiile de 
nr. 3, 4 și 6 — din care 
amintim uteciștii Tiberiu 
Regeni, Petre Timișan, 
Mariana Avram, Csabi 
Nemeș, Mihai Deszi, Flo
rian Manei și Viorica 
Ruță.
• Săptămînal, în depo

zitul de lemne al minei, 
organizațiile U.T.C. nr. 
6 și nr. 2 — secretari 
Mariana Avram și Mihai 
Deszi — organizează, îm
preună cu personalul 
TESA, stivuirea materia
lului lemnos și aprovizio
narea brigăzilor ce lu
crează în blocurile XI și 
XII ale minei. Sînt rezol
vate, în acest fel, cu ope
rativitate operațiile ce 
vizează aprovizionarea cu 
lemn a brigăzilor din 
subteran.

G. VULCĂNEANU

acces din 
la supra- 

acestor 
evidențiat 

tineret

muncitoare 
Corpodean lu- 
trecerea firu- 
un format pe

Tînăra 
Garofița 
crează la 
lui de pe 
altul, în secția prepara
re de la țesătoria de 
mătase din Lupeni, do
vedind o bună pregăti
re profesională.
Foto : Șt. NEMECSEK

Arc de
(Urmare din pag. I)

al 
con- 
Pe- 
al- 
din 
de

— Tînărul colectiv 
fabricii de mobilă, 
semnează primarul 
trilei, David Gavrilă, 
cătuit în majoritate 
femei, soții și fiice
mineri, și-a reînnoit pro
dusele de 3 ori în 3 ani. 
Noutățile tehnologice au 
impus însușirea unei . te
meinice pregătiri profe
sionale.

Cetățenii Petrilei nu 
sînt doar oameni buni de 
muncă, largul democra
tism socialist le acordă 
învestitura de conducă
tori ai treburilor obștești. 
Ca deputați, ori ca simpli 
cetățeni, minerii, prepa
ratorii, muncitoarele de 
la „mobilă", ceilalți oa
meni ai muncii hotărăsc 
destinul urbei lor.

IREA DISCIPLINEI - PÎRIÎHIE IMPORTANTĂ 
Dl CREȘTERE A PRODJCTIEI* >

fluențat creșterea absențe
lor nemotivate amintim to
leranța, îngăduința, „mări

nimia" (pe banii statului n.n.) 
ale unor cadre de conducere 
«care pleacă urechea, se 
duioșează la solicitările 
lor cu nemotivate și- 
motivează — într-un 
sau altul — absențele, 
altă categorie de absențe, 
care se mențin la un nivel 
ridicat sînt recuperările și, 
mai ales, învoirile, ultime
le crescînd nepermis de 
mult în ultimul timp. U- 
nele întreprinderi miniere 
acordă uneori învoiri la 
un foarte mare număr de 
oameni ai muncii, peste 
2 000 și chiar peste 3 000 
într-o singură lună, la toa
te acestea adăugîndu-se și 
un mod defectuos de acor
dare a zilei de odihnă, zi 
de odihnă, care, așa cum 
mai aminteam se cuplează,

>
(Urmare din pag. I)

în luna iulie s-a în
registrat un mare număr 
de absențe, absențe care 
se mențin la un nivel ridi. 
cat și în această lună. Lă- 
sînd la o parte absențele 
asupra cărora nu se poate 
interveni, cum sînt conce
diile de odihnă (unde în 
general, procentul lunar es
te respectat), 
medicale sau 
rămîne un număr ridicat 
de absențe asupra cărora 
conducerile întreprinderi
lor, ale sectoarelor, orga
nele și organizațiile de 
partid, de sindicat, și ale 
U.T.C., puteau interveni 
pentru a Ie reduce. Astfel, 
cel mai ridicat număr de 
absențe îl constituie nemo, 
tivatele — cele mai multe 
înre'gistrîndu-le minele A- 
ninoasa, Petrila și Uricani. 
Dintre factorii care au in-

concediile 
obligațiile,

EXTRASE
vo'infopmăm'

în- 
ce- 

le 
fel
O

trebuie 
absențele, 
categorie, 
altceva

CU

spus 
indi- 

nu 
decît

în numeroase cazuri, 
zilele de concediu de odih
nă, cu învoirile și cu.,, ne
motivatele.

în final 
deschis că 
ferent de 
fac nimic
să conducă la dezorgani
zarea procesului de pro. 
ducție, la neacoperirea pos
turilor planificate în căr
bune și, implicit, la scă
derea producției, de cărbu
ne.

Iată de ce, afirmăm că 
întărirea disciplinei este 
una dintre pîrghiile impor
tante de creștere a pro
ducției de cărbune extras 
și trebuie să constituie un 
obiectiv prioritar pe a- 
genda de lucru a organiza
țiilor de partid, de sindi
cat și ale U.T.C., a con
ducerilor colective de la 
întreprinderile miniere.

lumină între vatră și suflet
— Numai în anul aces

ta, ni se destăinuie cu 
mîndrie Luca Boantă, 
vicepreședinte al consi
liului popular, concetățe
nii mei au participat la 
acțiuni de muncă patrio
tică valorînd peste 
milioane lei, la care 
adaugă lucrările execu
tate în contribuția prin 
bani și muncă. Dacă me
dia anuală a apartamen
telor construite în ultimii 
5 ani este de 150, la a- 
nul sînt prevăzute peste 
400.

Orașul se strămută 
pe temeliile șubrede 
caselor de colonie 
blocuri trainice, maes- 
tuoase, un șirag de o ra
ră frumusețe arhitectoni
că pe magistrala luminii, 
Bulevardul ~ 
Cartierele 
tre ele cu

20
se

de 
ale 
în

Republicii, 
,se leagă" în- 

primbura

(străvechi cuvînt latin 
păstrat doar aici) noului. 
Cei 5 000 mp spații co
merciale ce vor fi dați 
în folosință în acest an, 
depășesc 
oamenii 
de cînd se 
cut a fost 
liclinica nouă ; magazinul 
universal și poșta sînt 
în construcție. în ultime
le două decenii au apă
rut liceul și trei școli, în 
care învață jumătate din 
cei 4 000 ide elevi ; în a- 
șezămint^le culturale pot 
fi cuprinși simultan 
proape 1 500 
și beneficiari 
spirituale.

Cu sufletul 
de frumusețe, fostul mi
ner Ladislau Schmit dăl- 
tuiește, și acum în anii 
pensiei, alte noi monu
mente pentru orașul său.

tot ce aveau 
acestor* locuri 
știu. Anul tre- 
inaugurată po-

a-
de făuritori 
ai valorilor

înmiresmat

Ca și atîția alți artiști a- 
matori, care modelează 

piatra sau își strunesc 
cîntecul pentru proslăvi
rea solarelor zile ale îm
plinirilor socialiste. Mun
ca și creația lor înalță 
maestuos arc de triumf 
multisecularului cuib de 
vulturi de la obîrșiile 
Jiului de Est. Un monu
ment ctitorit de bazaltul 
conștiinței, izvodit cu iu
bire și devotament pen
tru patrie și partid, fi
indcă simbolizează desti
nul liber, fericit al oa
menilor. Etimologica va
tră de drum, adică Pe
trila, își soarbe din pia
tra neagră limpezimile 
de lumină, strălucind prin 
împliniri și aspirații în 
constelația așezărilor mi
niere din Valea cărbuni
lor, în constelația Româ
niei socialiste.

Unitate model de alimentație publică
I
I

IMPORTANT!

1

I

1

I
I

1 
(

4

I

I

' • CONTROL EP1DE
M1OLOGIC. în orașul Lu
peni s-a constituit un co
mandament epidemiologie 
pentru verificarea stării 
de igienă a apartamente
lor din blocurile de locuit 
și îndeosebi a căminelor.
Comandamentul, format 

din reprezentanții institu
țiilor- sanitare, organelor 
de ordine, E.G.C.L. și admi
nistrațiilor unităților eco
nomice și alți membri ai 
activului obștesc în dome
niul social, a 
printre altele, starea 
igienă a căminelor i 
tructorilor din strada 
itorului. (I.D.)
• RUGBY. Mîine, 

stadionul de pe Dealul 
titutului, la ora 10, 
va desfășura meciul dintre 
Știința Petroșani și Știința 
C.E.M.I.N Baia Mare, a- 
cest meci oficial contînd 
pentru divizia națională 
„A" (prima grupă valorică).
• INVITAȚIE, în orașul 

erou Kragniorac (R.S.F. Iu
goslavia) se fac pregătiri 
în vederea celui de al II- 
lea salon de 
tirăzboinică. 
bienalei au 
cest sens o 
participare fraților Ion și 
Mihai Barbu, invitație ca
re onorează cuplul de ca- 
ricaturiști din Vale, dat 
fiind faptul că exponatele 
primei ediții au fost ve 
nisate cu prilejul conferin
ței, țărilor nealiniate de la 
Belgrad, iar viitoarea bie
nală va figura printre e- 
venimentele cultural-artis- 

tice ale Olimpiadei 
de la Sarajevo, din 
viitor. (I.V.)

@ BLOC DE LOCUIN
ȚE. Un nou bloc va fi ga
ta în curînd pentru recep
ție. Este vorba de blocul 
110 din cartierul Petroșani 
Nord, unde constructorii 
din cadrul șantierului 1 
al Grupului de șantiere 
Valea Jiului execută ulti
mele lucrări de finisare 
exterioară. în același car
tier se pregătesc și se a- 
menajează spațiile comer
ciale de la parterul blocu
rilor 59 A și 59 B. (V. S.)

• PENTRU ÎMBUNĂ
TĂȚIREA condițiilor so
ciale asigurate în incintă 
preparatorilor din Luper 
sînt în curs de execuț 
ample lucrări de moderni
zare și creștere a capaci
tății băii muncitorilor Se 
preconizează ca lucrările 
să fie terminate în cursul 
acestei toamne. (I.M.)

£ MAȘINI NOI. La sec
ția Petroșani a Autobazei 
C.M.V.J. au sosit primele 
16 mașini (de cîte 16 tone 
fiecare) din lotul de 
cîte trebuie să intre în zes
trea Autobazei. Aceste ma
șini vor fi folosite pentru 
transportul cărbunelui de 
la cele două cariere — 
Cimpa și Jieț. (V. Beldie)

Rubrică realizată de
Gh. OLTEANU

verificat, 
de 

cons- 
Vi-

pe
Ins-

se

caricatură an- 
Organizatorii 

adresat în a- 
invitație de

albe 
anul

50

Ampla modernizare a 
orașului Lupeni, definiti
varea noului centru civic 
necesită firesc amplasa
rea unor vaste șantiere 
care au menirea de a 
schimba radical fața nou
lui oraș. Pentru oamenii 
muncii de pe aceste șan
tiere,'pentru toți acei ce 
populează această mare și 
nouă platformă socio-in- 
dustrială era necesar să 
se creeze posibilitatea a- 
sigurării unor mese con
sistente, servite în condi
ții ireproșabile.

Acesta a fost conside
rentul pentru care s-a 
deschis noua cantină-res. 
taurant. Unitatea a atras 
atenția încă de la înce
put, nu numai pentru con
dițiile civilizate în care 
se oferă masa celor inte
resați, pentru serviabili-

tatea cu care personalul 
își întîmpină clienții, dar 
mai ales pentru calitatea 
foarte bună a meniuri
lor oferite. Cu cel mult 

-16—17 lei se pot servi 
meniuri consistente, for
mate din 3 feluri, foarte 
mult apreciate de con
sumatori.

Fiecare din lunile a- 
cestui an a fost încheia
tă cu vînzări suplimen
tare față de plan de 
peste 100 000 lei. Pregă
tind 1 500 porții de mîn- 
care zilnic, unitatea asi
gură o masă bună tutu
ror celor ce-i calcă pra
gul. Este în renumele 
acesteia încorporată mun
ca întregului colectiv, șe
fa unității Iuliana Nagy 
înșirîndu-ne numele lor: 
Maria Lup. Ana Ungu- 
reanu, Maria Ticoni, Vio

rica Crișan și Ana Voi- 
na — bucătărese, Mag
dalena Graur, Rodica 
Stanciu, Angelica Ionașc, 
Rozalia Stanciu, Ileana 
Ștefan și Adela Vara- 
ghina — vînzătoare.

Și în final un amănunt 
important: pentru ușura
rea introducerii alimen
telor, a vaselor, a tutu
ror produselor în bucă
tărie, se lucrează în a- 
ceste zile la finalizarea 
lucrărilor de montare a 
celor două mini-ascensoa- 
re utilitare. Executate de 
o echipă de la E.G.C.L. 
Petroșani (formată din 
maistrul Vasile Săman, 
Ion Untaru și Nicolae Ni- 
colaescu — montatori) lu
crările au fost asigurate 
într-un timp record.

Alexandru TATAR

I 
I

I

I
I
II

Posesorii de autoturis
me de pe străzile Oituz, 
Unirii și Independenței 

din cartierul Aeroport — 
Petroșani sînt atenționați 
să lase partea carosabilă 
a acestor străzi liberă în 
noaptea de 22 spre 23 
august. De aceea este bi- 
ns-să-și caute, din timp, 
alte locuri de parcare.

în ziua de 23 August, 
începînd cu ora 7,40 cir
culația' rutieră este în
treruptă pe raza reședin
ței municipiului Petroșani 
pînă la terminarea de
monstrației oamenilor 
muncii.

nia celor dragi. De aceea 
facem unele recomandări 
pentru a evita neplăceri
le pe timpul călătoriei :

• înainte de a pleca 
la drum, faceți o verifi
care atentă a stării teh
nice a mașinii — siste-

permisul de conducere) 
sînt la locul lor.

STIMAȚI 
CONDUCĂTORI AUTO !

Zilele de sărbătoare șl 
timpul frumos îndeamnă 
pe posesorii de autoturis
me să petreacă timpul li
ber plăcut și în compa-

mele de direcție și de frt- 
nare, de iluminat și sem
nalizare trebuie să func
ționeze ireproșabil, 
cărcătura în mașină 
fie distribuită uniform 
nu călătoriți cu copii 
bancheta din față.

• Verificați înainte 
a porni la drum dacă 
tele mașinii (certificat de 
înmatriculare, polița de 
asigurare, carnetul A.C.R.,

In
să 

i Și 
pe

de
ac-

• La drum adoptați 
o manieră de conduceie 
preventivă. în timpul 
mersului concentrați-vă 
atenția numai asupra 
mului și 
cuții cu 
mașină, 
strictețe 
regulile i 
în localități 
ra lor. Nu 
volan după 
mat băuturi

Am dori 
comandări 
sitoare pe 
toriei.

dru- 
dis- 
din 

cu

nu purtați 
însoțitorii
Respectați 

viteza legală și 
circulație atît 
cît și în afa. 
vă urcați la 
ce ați consu- 
alcoolice.

ca aceste re-
să vă fie folo- 

timpul călă-

de

realizată cuRubrică
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
municipiu Iui Petroșani

I
II
I
I
I
1
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Transilvaniei

DRAGOSTE Bucuria luminii

în zilele de 23 și 24 August

î

distractive

I
ț

în Destinul luminos, prefigurat 
călăuzește!...

lemn a 
fi peste

cu mere

TARA IN
Dimineață de August peste patria română, ca o fe

reastră larg deschisă spre seninul nebănuit al viito
rului.

Răsare soarele peste crestele semețe ale Carpaților, 
ca un bulgăre de aur prevestind Amiaza împlinirilor 
noastre.

Răsare soarele peste cîmpia Bărăganului, a Olteniei 
fi a Banatului, acum cind anotimpul își prinde cercei 
din strugurii copți și-și umple buzunarele 
rumene.

Răsare soarele peste țara de piatră fi de 
Maramureșului, peste podișul

AUGUST
Voronețul Moldovei, la ceas suprem de sărbătoare fi 
de înaltă cinstire.

Patria întreagă respiră căldura lui August prin pal
mele noastre ridicate spre cer, din care se desprind 
stoluri de porumbei albi, într-un mirific zbor de pace 
fi de libertate.

Libertate fi pace! Cea mai de preț avuție a acestui 
pămînt e păstrată cu sfințenie, după datini strămo
șești, aici în țara Doinei fi al Mioriței plai!

E zi -de August fi noi trecem, defilind, pe sub arcul 
de triumf al Verii, mîndri pentru tot ceea ce am în
făptuit fi încrezători 
de partidul care ne

GINDUL CA UN 
PORUMBEL ALB

(
1

Diminețile lui august 
au chipul neamului însetat 
de neatîrnare.
Din pumnii eroilor 
țîșnesc vene albastre de 

fîntîni, 
iar setea dreptății e 

potolită în veac, 
în ie și catrință, 
mama noastră țara, 
încinsă cu brîu tricolor, 
cu inima lumină de ulcior 

în pămîntul neasfințit vine,
cu sevă proaspătă de

floare
cer
tămăduiască umbra

Și 
să 
din rănile vitejilor.
Și dacă victoria-puls 

însorit — 
a adevăr bate în pieptul 

patriei, 
însetat de lumină și pace, 
alunec pe o țeavă de tun 
cu gindul 
prefăcut într-un porumbe]

Augustin ȚANCA

Iar Negruzzi șterge colbul de pe cronice bătrîne

1-au

rea-
na-

a- 
în
s-

175 de ani de la nașterea lui 
Costache Negruzzi

costume-
Scrisoarea

Tindală) 
de prover- 
teme, an-

Epigonii, M. 
dedică lui C. 

eviden- 
specifică 
evocarea

în organizarea Comi
tetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist 
și a Uniunii Artiștilor 
Plastici din România, la 
Motelul Valea de Pești 
s-a deschis ieri o tabără 
de creație. Este vorba 
despre o tabără la care 
participă 20 de tineri 
artiști plastici din 
treaga țară și care 
fost convocați aici, 

decorul mirific al mun
ților Retezat, pentru do
cumentare și creație. 
Citeva informații despre 
această acțiune am pri
mit de la artistul plastic 
ALEXANDRU BĂLAN, 
membru al Uniunii Artiș
tilor Plastici din Româ
nia, comandantul tabe
rei :

— Tabăra va dura pî- 
nă în data de 29 august 
și are ca scop cunoaște
rea realităților social-e- 
conomice ale Văii Jiu
lui, veche vatră a căr
bunelui românesc, cen
tru cu vechi tradiții re
voluționare în mișcarea 
muncitorească. Progra- 
gramul taberei cuprinde 
vizite de documentare în 
întreprinderile miniere 
din municipiu, chiar in
trări în mină, și, mai 
ales, cunoașterea minu
natelor împrejurimi ale 
Văii Jiului. Se intențio
nează organizarea, la 
sfîrșitul perioadei, a li
nei expoziții colective, 
care va cuprinde lucră
rile realizate în tabără.

De la tovarășii loan 
Buciuman de la Filiala 
B.T.T. Petroșani și Ma
ria Pavelonesc, șeful 
complexului Valea de 
Pești, am aflat că sînt 
create toate condițiile ca 
oaspeții noștri să 
simtă minunat.

Bujor MIRCESCU

SUPREMA
își oglindește țara visu-n noi, 
Pămîntul greu de anotimpuri treze 
își spală fruntea cu lumini de ploi 
și-și rotunjește Umerii-n amieze. 
Un cer senin, în dimineți fierbinți, 
Sărută glia noastră roditoare, 
aici unde la ceas de biruinți, 
Carpați-și scaldă piscurile-n soar<^ 
Ne-nvăluie bogate sărbători 
și-n fiecare arde-o vie stemă. 
De-a pururi țării îi sîntem datori 
cu dragostea curată și supremă !

Ioan VASIU 
LA CĂPĂTÎIUL SEMINȚELOR

Mi-ai dat înfiorarea 
din mugurii scăldați 
în rouă rănilor tale.
Mi-ai dat izvoarele 

clocotitoare 
din rădăcinile arse 
pe vrana gurilor de lut 
mirosind a dospire.
Mi-ai dat cenușa vîrstelor 
încrustate 
pe opincile oierilor șl 

plugarilor tăi 
rămînă pîndarlhărăziți să

căpătîiul semințelor, 
mi-ai mai dat zăpezile 
le însămînțez 
curcubeul brîului tău,

în poezia 
Eminescu îi 
Negruzzi versuri 
țiind tematica 
scrisului său : 
trecutului istoric. De fapt, 
în conștiința marelui pu
blic C. Negruzzi este în 
primul rînd autorul cele
brei nuvele istorice „Ale
xandru Lăpu.șneanul", 
dar activitatea sa cultu
rală și literară este mult 
mai bogată și variată, im- 
punîndu-1 printre marile 
personalități ale epocii 
pașoptiste.

Costache Negruzzi a
Wt o picaența activă 

sorfalâ (spătar,
fK primar au lațului, di
rector Visteriei), col- 
tarald (edîteaz* .Puopășî- 
•aa*, estt» director al Tea
trului Național din Iași, 
împreună cu Alecsandri 
și Kogălniceanu), dar se 
impune în literatură prin

și rostul de-a rămîne 
pămînt sau cer 
sub numele tău — Patrie.

Ion ȚIGANTELE

de varăAmiezi
Amiezi de vară, soarele scaldă 
apele, munții, patria-mi caldă.
Omul durează, eu iarăși încrust 
șuvoiul ce curge din flori de August. 
De-atunci poporul urcă pe schele 
roadele muncii-s mai sus ca ele. 
Amiezi de vară, soarele scaldă 
apele, munții, patria-mi caldă, 
întinde-ți brațul, lumină să iei 
de la mărețul August 23 !

Auicl D. CAMPEANU

poezii, proză, teatru — 
lucrări originale, introdu
ceri și prelucrări —, pu- 
blicînd în 1857 primul 
său volum Păcatele tine- 
rețelor.

Prin Alexandru Lăpuș- 
neanul a pus bazele nu

velei românești, fiind in 
același timp și un deschi
zător de drumuri litera
re, inaugurind genul epis
tolar și încercînd să 
Uzeze prima epopee 
țională Stefaniada.

Dar pe C. Negruzzi 
mai preocupat folclorul și 
problemele limbii româ
ne. în lucrările sale (scri
sorile XIV, XV, XVI, și 
XVII — Critică, Studii a- 
supra limbii române, O 

Sărut bucuria luminii 
cîntecul griului în hambare, 
rîul rămas prin miriști 
străluminat.
calea sub stele 
dobîndită a fi 
țara de dor ;
sărut mîinile alor mei 
t' uditori în adîncuri, 
pe schele, pe mări, 
ziua și noaptea 
legiuite a fi 
limpeziri comuniste.
Sărut poezia, 
numele patriei, 
anotimpul de glorie 
al neamului meu, 
sărut primăvara în August I
Constantin CAMPEANU

chire retrospectivă ș.a.) 
meditează asupra folosi
rii alfabetului chirilic și 
adaptarea acestuia la spe
cificul limbii noastre ; ne
cesitatea folosirii neolo
gismelor militînd pentru 
o limbă literară comună

tuturor românilor, bazată 
pe vechile cărți și pe lim
ba vorbită de popor. „Da
că limba ar fi rămas pre
cum se vede în cărțile 
vechi și se aude în gura 
poporului, și vrun om 
înzestrat c-o știință sis
tematică a limbelor unde 
s-ar fi apucat a o aduna 
și a o așeza, precum cer 
tipul și originea ei, ne
greșit că am fi scăpat de 
toate aceste pleonasme, 
fiorituri și cacofonii".

l

Muncitorii Vasile Cernat de la I.M. Bărbăleni 
și Viorica Pavel de la I.M. Lupeni, doi soliști folk 
mult îndrăgiți datorită evoluției lor pe scenă cu 
prilejul diferitelor spectacole prezentate pentru co
legii lor de muncă și ceilalți oameni ai muncii din 
Lupeni. Foto : Șt. NEMECSEK

Ample manifestări cultural 
artistice si

Ca în fiecare an, marea 
sărbătoare a Eliberării pri
lejuiește organizarea unor 
ample manifestări cultu
ral-artistice și educative, în 
cadrul cărora artiștii a- 
matori, oameni ai muncii 
din Valea Jiului vor cînta 
bucuria vieții noi, a îm
plinirilor socialiste.

în ziua de 23 August, 
după ce, mîndri de realiză
rile obținute, oamenii mun
cii din Valea Jiului se vor 
îndrepta către locurile de 
agrement ale fiecărui oraș 
al Văii pentru a petrece, 
împreună cu familiile, cli
pe de destindere.

La Uricani, la locul de 
agrement al orașului, oa
menii muncii din localita
te vor putea urmări un bo
gat program artistic pre
zentat de artiștii amatori 
ai clubului, în frunte cu 
binecunoscuta formație de 
dansuri inedite, multiplă 
laureată a Festivalului na
țional „Cîntarea României"

La Lupeni, la Brăița, de 
asemenea, se va desfășura 
un spectacol în aer liber 
cu participarea tuturor for
mațiilor artistice. Vulcanul

Prezență activă în 
viața culturală a Văii 
Jiului, taraful Casei dc 
cultură din Petroșani 
va susține un amplu 
program la serbările 
cîmpenești prilejuite de 
marcat sărbătoare a Eli
berării.

în articolul Cîntece 
populare a Moldaviei de
finește cîntecul ca „o res- 
frîngere a sufletului" 
menesc, și arată că 
care țară are 
sale, a căror muzică 
poezia sînt potrivite 
firea pămîntului său 
caracterul locuitorilor 
în continuare dă exem
ple de diferite cîntece is
torice, de dragoste, de 
nuntă, de codru, evocînd 
apoi figuri de haiduci și 
descriind hora, 
le populare.
XII (Păcală și 
este o culegere 
be grupate pe 
ticipîndu-1 pe Anton Pann, 
autorul operei Povestea 
Vorbei. Toate aceste lu
crări, ca întreaga sa o- 
peră literară, sînt o do
vadă a patriotismului său. 

Prof M. MUNTEANU

o- 
„fie- 

cîntecele 
Și 

cu 
Și 

ei".

1

I

va trăi atmosfera marilor ] 
sărbători. In parcul tine- ' 
retului de lingă clubul sin- ! 
dicatelor și la locul de a- 1 
grement „La Brazi", for
mațiile artistice vor susți
ne spectacole. Și la Ani- 
noasa la locul de agrement 
va avea loc o serbare cîm- 
penească, la care vor par
ticipa locuitorii comunei. 
Cabana Brădet din Pe
troșani va fi gazda mani
festărilor cultural-artistice 
oferite de Casa de cultu
ră din Petroșani, (taraful, 
soliștii și dansatorii din ‘ 
ansamblul „Parîngul"). La > 
Petrila, locul de agrement j 
al orașului, amplasat între ' 
Jiu și Jieț va trăi atmos- ' 
fera de sărbătoare, pe ca- • 
re o vor amplifica artiștii a 
matori 
șului.
le, vor avea loc întrecerile j 
final

*1 
din cluburile ora- . 
în toate localități-

ale concursurilor 4 
sportive dotate cu „Cupa T 
23 August", iar începînd cu f 
ora 18 la așezămintele cultu- ' 
rale se vor desfășura seri ț 
cultural-distractive pentru J 
tineret.

Mircea BUJORESCU

înscrieri
pentru

formațiile
artistice

i

i

I 
I
I
J
:
t

i

c 
l

în vederea diversifi
cării formațiilor artisti
ce care vor participa în 
următoarea ediție a Fes
tivalului național „Cîn- 
tarea României", la Ca
sa de cultură a sindica
telor din Petroșani preo
cupările se îndreaptă a- 
cum spre selectarea a 
cit mai mulți artiști a- 
matori și atragerea lor 
la repetiții. în această 
perioadă, se fac înscrieri 
pentru soliști de muzică 
populară și ușoară, ins
trumentiști muzică popu
lară. interpreți și inter
prete de teatru, dansa
tori și dansatoare pen
tru ansamblul „Parîn
gul" al minerilor Văii 
Jiului, interpreți, inter
prete și grupuri 
zică folk.

Concursul de 
va avea loc în 
1 septembrie ora 18, în 
sala mare a 
cultură din 
înscrierile 

pină la data 
gust la secretariatul Ca
sei de cultură, (M.B.) 

i...........................

ș

I

de niu-
I

selecție 
data de

Casei de 
Petroșani, 

se primesc 
de 31 au-

1
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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a avut loc sărbătorirea 
împlinirii a 35 de am de la constituirea primelor șantiere 

naționale ale tineretului
(Urmare din pag. I)

pămîntul patriei noastre. 
Ultimii 18 ani, marcînd 
perioada de cînd în frun
tea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ani atât de fertili pentru 
întreaga țară, au însem
nat o perioadă de împli
nii! fără precedent și pen
tru tinerii brigadieri pre
zenți pe șantierele națio
nale.

Exprimîndu-și prin fap
te recunoștința profundă 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija pă
rintească pe care o poartă 
tinerei generații, formării 
în spirit comunist și afir
mării ei multilaterale, pen- 

1 tru rolul însemnat acor
dat în societate, participan- 
ții la adunare, și prin ei 
milioanele de tineri, fără 
deosebire de naționalitate, 
de pe întreg cuprinsul 
României, s-au angajat în 
fața secretarului general al 
partidului să-și îndeplineas
că și în viitor marile răs
punderi ee le revin, să fie 
prezenți întotdeauna acolo 
unde patria are nevoie de 
ei, contribuind astfel cu 

i întreaga lor ființă la 
înfăptuirea programului de 
edificare a societății so
cialiste, de înaintare a ță
rii spre comunism.

Cu aceste gînduri înari
pate, cu aceste nobile sim
țăminte l-au întîmpinat 
brigadierii pe secretarul ge
neral al partidului încă din 
clipa sosirii în mijlocul 
lor.

înaltelor sentimente de 
dragoste, de profundă sti

mă ale tinerei generații 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, le-au dat 
glas tovarășii Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar 
al C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist, Nicu 
Ceaușescu, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist, Tudor Mohora, 
președintele Consiliului U- 
niunii Asociației Studenți
lor Comuniști din Româ
nia, Poliana Cristescu, pre
ședintele Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor.

La sosirea la stadion un 
grup de tineri, pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit 
cu emoție și cu deosebită 
dragoste tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buche
te de flori.

în această atmosferă de 
intensă bucurie, de puter
nic entuziasm, în care cei 
prezenți aplaudă, ovațio
nează cu exuberanța carac
teristică vîrstei, scandează 
minute în șir numele se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt invitați în 
tribuna oficială a stadionu
lui, unde iau loc de ase
menea tovarășii Constantin 
Dăscălescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat.

Sînt prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai C.G. 
al U.T.C., ai Consiliului 
U.A.S.C.R. și Consiliului 
Național al Organizației 

Pionierilor și ai altor or
ganizații de masă și obș
tești, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Sînt de față corespon
denți ai presei străine.

In tribune sînt prezenți 
zeci de mii de brigadieri 
de ieri și de azi, tineri 
muncitori, elevi, student! 
și pionieri, precum și nu
meroși oameni ai muncii 
din Capitală.

Marele stadion, el în
suși rod al muncii pa
triotice desfășurate cu 
pasiune și abnegație de 
numeroși tineri bucureșteni, 
a îmbrăcat în această zi 
haină de sărbătoare.

In acordurile Imnului de 
Stat al Republicii Socialis
te România este înălțat pe 
catarg drapelul țării. Un 
grup de uteciști și pionieri 
din cei 2 000 de brigadieri, 
reprezentanți ai șantierelor 
naționale și locale aflați 
pa gazonul stadionului, pre
zintă drapelele patriei, 
partidului și ale organiza
țiilor de tineret și copii.

In numele participanților 
la această entuziastă ma
nifestare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați de 
primul secretar al C.C. al 
U.T.C. întregul stadion a- 
plaudă cu putere, scandea
ză fără întrerupere nume
le partidului, al secreta
rului său general.

Este salutată, de aseme- 
na, prezența celorlalți to
varăși din conducerea 
partidului și statului.

în continuare, tovarășul 
Pantelimon Găvănescu pre
zintă Raportul tinerei ge

nerații, în care sînt în
fățișate rezultatele muncii 
patriotice desfășurate de-a 
lungul anilor de sute de 
mii de brigadieri pe șan
tierele unora dintre cele 
mai mari și reprezentati
ve obiective economice și 
social-culturale înscrise pe 
harta patriei noastre.

Au luat cuvîntul in con
tinuare : Nicolae Ivanov, 
comandantul șantierului 
național a) tineretului de 
la Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră. Ștefan Stan, 
fost comandant al șantie
rului național al tineretu
lui Agnita — Botorca. e- 
conomist principal la Cen
trul de proiectări pentru 
construcții, învățămînt și 
de cercetări, daniel Danciu, 
student al Institutului de 
mine Petroșani, brigadier 
la șantierul național al ti
neretului de la Combina
tul minier Motru. Carmen 
Oprișan, secretar al Co
mitetului U.T.C. al Liceu
lui industrial „Unirea11 din 
București, Lt. maj. Gheor- 
ghe Bejan, secretar adjunct 
cu problemele muncii 
U.T.C. la Consiliul Politic 
al Direcției lucrări în eco
nomia națională a Minis
terului Apărării Naționale.

în continuare a luat cu
vîntul tovarășul Panteli
mon Găvănescu.

Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 

„Ceaușescu — tinerii!“.
în aplauzele puternice a- 

le celor prezenți pe ma
rele stadion, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elema Ceaușescu li 

se acordă titlul și însem
nele de „Brigadier de o- 
noarc". Este un omagiu vi
brant pe care tineretul pa
triei noastre îl aduce con
ducătorului partidului și 
statului, care din fragedă 
tinerețe și-a închinat via
ța și activitatea propășirii 
țării, triumfului nobilelor 
idealuri ale socialismului 
și comunismului pe pămîn
tul României, un elogiu a- 
dus tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului, stră
lucit om de știință, sa
vant de renume mondial, 
pentru contribuția deose
bită la ridicarea pe noi 
culmi a științei, învățămîn- 
tului și culturii, la înfăp
tuirea întregii politici in
terne și externe a Româ
niei socialiste.

Un grup de tineri, pio
nieri și șoimi ai patriei ur
că la tribună, oferind flori 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în această atmosferă săr
bătorească, exprimînd gîn- 
durile și voința participan
ților, în numele tuturor ti
nerilor patriei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este 
adresată de către primul 
secretar al C.C. al U.T.C. 
rugămintea de a lua cuvîn
tul la această aniversare 
dedicată împlinirii a trei 
decenii și jumătate de la 
constituirea primelor șan
tiere naționale ale tinere
tului.

întregul stadion, în pi
cioare, ovaționează înde

lung prezența la pupitru a 
secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii,

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este 
urmărită cu deosebită a-
tențic, cu profundă satis
facție și entuziastă apro
bare, fiind subliniată de 
nenumărate ori cu înde
lungi și însuflețite aplauze, 
cu ovații și urale prelun
gite. întregul stadion scan
dează cu înflăcărare :
„Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul 1", 

„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“, 
„Ceăușescu — tinerii l“.

Făcîndu-se ecoul profun
delor simțăminte pe care 
tinerii, copiii, toți partici- 
panții la adunare le expri
mă în aceste momente cu 
legitimă mîndrie patrioti
că, primul secretar al C.G.
al U.T.C. se adresează to
varășului Nicolae 
Ceaușescu.

In incinta stadionului 
răsună din nou, tot mai 
vibrant, urale și ovații. în- 
tr-o impresionantă unitate 
de simțire se scandează 
din nou cuvinte de fier
binte omagiu la adresa 
partidului și secretarului 
său general, a patriei și a 
r i minatului nostru popor, 
neobosit constructor al so
cialismului, vajnic apără
tor al păcii și promotor 
consecvent al prieteniei și 
înțelegerii între popoare.

Spectacol cultural-sportiv
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena 

i Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au asistat, după

• încheierea adunării de pe 
Stadionul „23 August11, la 
Un frumos spectacol cul
tural-sportiv dedicat ani-

• versării a 35 de ani de la 
constituirea primelor șan

tiere naționale ale tine
retului.

Susținut de peste 15 000 
de tineri muncitori, elevi, 
studenți, militari, pionieri 
și șoimi ai patriei, cu con
cursul unor mari ansam
bluri folclorice, spectaco
lul s-a constituit într-un 
impresionant omagiu mu- 
zical-literar-coregrafic al 
muncii patriotice desfășu
rate dc tineret în anii edi
ficării socialismului în 
România.

în finalul spectacolului 
întreaga asistență își ma
nifestă cu nestăvilit en
tuziasm, prin puternice u- 
rale și ovații, dragostea și 
recunoștința față de partid, 
față de conducătorul iubit, 
scandând într-un continuu 
refren : „Din adîncul ini
mii — Ceaușescu, tinerii".

Focuri de artificii se 
desfac multicolore în văz
duh. Stadionul este o ade
vărată feerie, dînd o nouă 
strălucire hainei de săr

bătoare pe care a îmbrăcat-o 
în această zi, evenimentu
lui aniversat. Ovațiile și 
uralele nu contenesc. To
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură mani
festărilor de nețărmurită 
dragoste, de stimă și res
pect cu care sînt înconju
rați.

Aceeași Imensă bucurie 
se regăsește și la ieșirea 
din stadion. Din nou ti

nerii își exprimă prin lim
bajul atît de expresiv al 
muzicii și dansului dra
gostea lor fierbinte, profun
da recunoștință față de 
conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru. Ei 
îi invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu să 
se prindă într-o mare horă 
a tineretului.

La despărțire, miile de 
tineri care prin munca tor 
fac să înflorească neconte
nit chipul patriei, își rea
firmă cu toată tăria în

crederea nestrămutată în 
politica înțeleaptă a parti
dului, dragostea fierbinte 
și profunda lor recunoștin
ță față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înflăcă
rat revoluționar și patriot, 
erou al României contem
porane, care prin întreaga 
sa viață și activitate slu
jește cu deosebită fermi
tate și consecvență înalte
le idealuri ale patriei so
cialiste, aspirațiile funda
mentale de pace și pro
gres ale națiunii noastre.

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pe șantierul metroului bucureștean

(Urinare din pag. I)
| --------------------------------
[ Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășa Elena 

j Ceaușescu, de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, de 
alți tovarăși • din conduce- 

: rea de partid șl de stat.
■''“Momentul festiv al inau
gurării oficiale are loc la 
stația Politehnica ampla
sată în vecinătatea aces. 
tui institui de învățămînt 
superior, a întreprinderii 
de confecții și a altor uni
tăți economice. Sosirea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conduce
rea de partid șl de stat a 
fost salutată cu yii și în
delungi aplauze și urale, 
cu deosebit entuziasm de 
constructorii metroului, la 

care s-au alăturat un mare 
număr de locuitori ai aces
tui modern cartier.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați de directorul general 
al întreprinderii „Metroul" 
București, care raportează 
despre măsurile ce au fost 
luate pentru încheierea 
înainte de termen a cons
trucției ultimului tronson 
al magistralei și a metro
ului bucureștean și pentru 
înfăptuirea angajamentului 
asumat în cinstea zilei de 
23 August.

în stația Politehnica, în 
prezența tovarășilor din 
conducerea de partid și de 
stat, a numeroși proiectanți, 
arhitecți și constructori, to
varășul Nicolae Ceaușescu 

a tăiat, în aplauzele celor 
prezenți, panglica inaugu
rală a ultimului tronson al 

primei magistrale a me
troului bucureștean.

Tovarășul N i c o 1 a 9 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost Invitați 
de constructori să facă o 
călătorie pe tronsonul I- 
naugurat.

în toate stațiile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați cu sen
timente de aleasă stimă și 
recunoștință de numeroși 
bucureșteni prezenți la a- 
cest eveniment. Tineri și 
tinere din rîndul construc
torilor metroului, al celor
lalți oameni ai muncii au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, în semn 
de dragoste și aleasă pre
țuire, frumoase buchete de 
flori. Miile de cetățeni și 

constructori au scandat cu 
putere „Ceaușescu — 
P.C.R. I11, „Ceaușescu și po
porul-!11, „Ceaușescu și mi
nerii !“, „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu — 
România 1", exprimînd, în 
acest mod, puternica unita
te dintre partid și popor.

Secretarul general al 
partidului a felicitat pe 
constructorii, proiectanții 
și arhitecții metroului, pre
cum șl colectivele tuturor 
unităților industriale care 
participă la realizarea aces
tei remarcabile lucrări, 
menita să contribuie la 
dezvoltarea și moderniza
rea transportului în co
mun al Capitalei.

La încheierea vizitei to
varășul Nicolae Ceaușescu 
notează pe cea de-a treia 
filă a Cărții de onoare a 
constructorilor metroului : 
„Cu prilejul încheierii lu

crărilor primei magistrale 
a metroului bucureștean, 
adresez cele mai calde fe
licitări tuturor muncitori
lor, constructorilor, proiec- 
tanților, militarilor, tutu
ror celor care au contri
buit la realizarea acestui 
măreț obiectiv edilitar-ur- 
banistic ce evidențiază cu 
strălucire eforturile crea
toare și nivelul înalt ăl 
dezvoltării științei și teh
nicii românești.

Vă urez, dragi construc
tori, noi și tot mai însem
nate succese în activitatea 
ce o desfășurați, multă să
nătate și fericire11.

Semnează, de asemenea, 
în Cartea de onoare tova
rășa Elena Ceaușescu.

Directorul general al în
treprinderii „Metroul11 a 
înmînat, în numele cons
tructorilor acestei căi sub
terane, tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, o pla

chetă și o insignă dedi
cate finalizării primei ma
gistrale a metroului bucu
reștean.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat, încă 
o dată, pe constructori și 
le-a cerut să urgenteze lu
crările viitoarelor magis
trale subteran ale Bucureș- 
tiului.

La plecare din stația de 
metrou, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu aceleași calde senti
mente de dragoste, aleasă 
stimă și prețuire de nume
roși bucureșteni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Caaușescu au răspuns cu 
prietenie manifestărilor en
tuziaste făcute dc locuito- 
torii Capitalei.
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