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Adunarea festivă consacrată 
celei de-a XXXIX-a aniversări 

a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă 

și antiimperialistă

I Întregul nostru popor 
I sărbătorește, astăzi, cu 
I sentimente de profundă 

mindrie patriotică vie. 
toria revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimpe- 
rialistă declanșată la 
23 August 1944 — eve
niment cu implicații corn, 
plexe și ireversibile în 
viața națiunii noastre.

Revoluția de 
la 23 Au
gust a cons
tituit rezul
tatul final al 
unor înde
lungate acți- 
țiuni politice 
și lupte armate și mun- 
citorești înverșunate, în 
cadrul cărora s-a afir
mat spiritul de jertfă al 
comuniștilor, hotărîrea 
lor de nestrămutat de a 
milita cu însuflețire pî- 
nă la victoria finală. A. 
ceastă victorie, de răsu
net internațional, a 
marcat înlăturarea pen
tru totdeauna a rîndu- 
ielilor orînduirii bur- 

ghezo-moșierești și tre
cerea la construirea so
cietății noi, socialiste, 
pentru împlinirea năzu
ințelor și aspirațiilor de 
veacuri ale poporului 
nostru, de libertate, de 
viață demnă și mai bu
nă, de pace și progres.

Sub conducerea încer
catului nostru partid co

munist, poporul nostru 
a obținut, în anii care 
au urmat istoricului act 
al Eliberării, cele mai a- 
dînci prefaceri înnoitoa
re din îndelungata sa 
istorie, A fost lichidată 
proprietatea capitalist- 
moșierească asupra mij
loacelor de producție, fi
ind astfel creată posi
bilitatea înfăptuirii și a-

X X X I X
plicării principiului so
cialist de repartiție a 
produsului social și ve
nitului național, cores
punzător cerințelor eti
cii și echității societății 
din care a fost pentru 
totdeauna înlăturată
exploatarea. Prin dez
voltarea continuă a for
țelor de producție și 
perfecționarea relațiilor 
economice s-au pus baze
le unei industrii moder
ne, , iar cooperativizarea 
agriculturii a deschis po
sibilitatea dezvoltării
continue a potențialului 
economic de la sate. Noi
le condiții economice 
și sociale au asigurat 
dezvoltarea bazei mate
riale și activității din 
domeniul învățămîntului 

și cercetării științifice, o- 
crotirii sănătății, artei, 
culturii și sportului, a 
formării conștiinței re
voluționare a omului 
nou.

Din cei 39 de ani care 
au trecut de la eliberarea 
patriei se detașează prin 
conținutul lor dens și 
prin realizările mărețe 
fără precedent istoric, 

anii de du
pă Congresul 
al IX-lea al 
partidului. A- 
plicînd în 
mod creator 
principiile so
cialismului ști

ințific la condițiile 
concret-istorice din patria 
noastră, elaborînd pro
grame fundamentate ști
ințific, în temeiul cu
noașterii resurselor și po
sibilităților fiecărei co
lectivități și unități ad
ministrativ . teritoriale, 
partidul a dovedit ca
pacitatea de a organiza 
și conduce întreaga via
ță politică, economică și 
social-culturală în con
sens cu evoluția și ten
dințele manifestate pe 
plan mondial. Realizări
le acestei perioade poar
tă semnătura de mare 
prestigiu a celui care a 
fost ales, în iulie 1965,

(Continuare în pag. a 3-a)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Eiena Ceaușescu, a 
participat, luni, 22 august, 
la adunarea festivă con
sacrată celei de-a XXXIX-a 
aniversări a revoluției de

Recepție cu prilejul zilei de
Comitetul Central al 

Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste 
România au oferit, luni 
seara, la Palatul din Pia
ța Victoriei, o recepție 
cu prilejul zilei de 23 
August, sărbătoarea na- 

eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti
imperialistă.

Aniversînd ziua de 23 
August — eveniment ho. 
tărîtor pentru destinele 
poporului nostru, care a 
deschis o eră nouă în is
toria multimilenară a 
României, măreață sărbă
toare a libertății româ- 

țională a poporului ro
mân.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și 
de stat, în sala în care 
s-a desfășurat recepția, a 
fost intonat Imnul de Stat 

nești — într-o unitate do 
granit -în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
întreaga națiune, toți fiii 
țării, animați de deplină 
încredere în viitorul lu
minos al patriei aduc un 
fierbinte omagiu partidu-

(Continuare în pag. a 4-a)

23 August
al Republicii Socialisto 
România.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au în- ' 
treținut cordial, în timpul 
recepției, cu oaspeții de 
peste hotare.

Recepția s-a desfășurat , 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

Transmisiune 
directă la 
posturile 

de radio și 
televiziune

Astăzi, 23 August, 
posturile de radio și 
televiziune vor trans
mite direct, în jurul 
orei 8,30, demonstrația 
oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul 
celei de-a 39-a aniver
sări a revoluției de e- 
liberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă.

: în această zi, cînd u-
; nit în jurul partidului, 
: al secretarului său ge

neral, tovarășul Nicolae 
î Ceaușescu, întregul nos- 
î tru popor sărbătorește 
î cel de-al treizecișinouă- 

lea an al EJiberării, co- 
ș lectivele de muncă din 
î Valea Jiului raportează 
î însemnate succese în 
| muncă.

■ Colectivul de mi- 
i neri și mecanizatori de 
i la cariera Cîmpu lui 
ț Neag, cinstește marea 

sărbătoare a țării cu 
Ș 95 000 tone de cărbune 
i livrate suplimentar sar- 
î cinilor de plan. La zi, 
i colectivul carierei a ex

cavat în plus față de 
sarcinile planificate 220 
mc de steril.

■ Cea mai mare în
treprindere din țară fur
nizoare de cărbune coc- 
sificabil — I.M. Lupeni 
— raportează acum, la 
ceasul marii sărbători, 

Bogat raport muncitoresc
depășirea sarciniloț de 
plan cu 10 000 tone de 
cărbune cocsificabil. O 
contribuție de seamă la 
realizarea acestui în
semnat succes și-au a- 
dus-o minerii din aba
tajele mecanizate ale 
sectoarelor III și IV. Cu 
o producție de peste 
10 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan 

se prezintă la marea Săr
bătoare și minerii petri- 
leni.

■ I.U.M. Petroșani ra
portează la marea săr
bătoare realizarea pro

ducției nete în proporție 
de 115 la sută. Produc, 
tivitatea muncii calcula
tă pe baza acestui ; indi
cator economic a fost 
realizată în proporție 
de 112,5 la sută, iar pro
ductivitatea muncii pe 
muncitor a fost depășită 
cu aproape 8 000 lei.

SJ în primul semestru 
al anului, întreprinderea 
de confecții din Vulcan 
raporta depășirea pla
nului la producția marfă 
cu peste 6 milioane lei, 
realizarea producției ne
te în proporție de 111 la 
sută și livrarea suplimen
tară la export a unor j
produse însumînd ■ mai ș
bine de 2 200 000 lei. i 
Succesele au fost conți- ț
nuate și în luna iulie i
(producția marfă depă
șită cu peste 1 200 000 
lei, planul la confecții 
textile realizat în pro
porție de 112 la sută, iar 
la indicatorul producți
ei nete depășirea înre
gistrată se ridica la pes
te 500 000 lei).

i

August de milenii

s-a 
lor, 
Pii 
rea
care 
dicat 
dar

bob, 
înzecit, tot 
părinților 
în sîngele 
pentru co- 

neatîrna-

Cum dintr-un 
griul dă rod 
astfel vrerea 

înmulțit, 
în destin 
și nepoți, 

pentru 
au ri- 

sabia, 
și su

lița minții, fiind visul mi
lenar al Unui popor mic, 
statornic însă în 
Carpaților, care nu 
închipuit fericirea 
seama plinii altora, 
voluția de eliberare 
cială și națională 
fascistă și 
listă este un act 
al istoriei românilor, 
re încununează 
secolelor de martiri, 
altarul patriei

vatra 
și-a 
pe

Re- 
so- 

anti-
antiimperia- 

legic 
, ca- 

jertfele 
în 

generoa-

anii

Co- 
din

Si;b semnul prefacerilor 
înnoitoare, fără precedent

Sub conducerea înțeleaptă a partidului, în
construcției socialise, îndeosebi in nerioada de după 
Congresul al IX-lea al P.C.R. viața social-economi- 
că a municipiului nostru a cunoscut realizări fără 
precedent in istoria multimilenară a acestor melea
guri românești.

K In anii ’70, construirea preparației din 
roești. Modernizarea și extinderea preparației
Lupeni. Deschiderea minelor Livezeni și Bărbăteni. 
In orașele Lupeni, Vulcan, Petrila, în reședința de 
municipiu au apărut noi cartiere de locuințe mo
derne.

fcj In actualul cincinal pentru dezvoltarea e<a- 
nomico-socială a municipiului nostru sînt alocate 
investiții de patru ori mai mari d, cit in cincinalul 
1965—1970. Printre obiectivele înfăptuite sau în curs

T
3

sa humă are rădăcinile 
strămoșilor, 
du-se în piatra 
lor. Eliberarea țării 
fost vrerea unui 
popor, condus cu 
__________ ziune 

roicul
i P T11' al

tilor.

sprijinin- 
munți- 

a 
întreg 

clarvi- 
de e- 
partid 

comuniș- 
Popor, 

care și-a urmat apoi dru
mul de sine stătător, sub 
aceeași conducere înțe
leaptă. edificînd temeli
ile societății 
multilateral 
Prin glasul 
său conducător, 
tarul general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, acest 
își face cunoscut 
doritor de pace și cola
borare. (Ion VULPE)

i
| 
i
I

1

socialiste 
dezvoltate, 

genialului 
secre- 

partid u- 
Nicolae 

popor 
visul

5
i
3

3

I

(Continuare în pag a 2-aij



2 S t

23 August 1944
23 August 1983

Ne făurim prin muncă înaltei
LIBERTATE — PROGRES —

Puțini gazetari 
privilegiul să fie 
tr-un 
tact 
nului, 
nați i 
Ic 
dar 
cătoarele 

fi gazetar 
te i-especta 
înseamnă, 
rind, a fi 
flet al 
în abataj, dar și la „iar
bă verde", la manifes
tările cultural-artistice 
etc. De la ei înveți lec
ția adevărată despre 
muncă și viață.

De la Moșu, așa 1 
zice în glumă șefului dc 
brigadă Constantin A- 
lecsa, din cadrul 
rului 1 al minei 
am dobîndit un 
esențial — cu 
trebuie să lupți 
împreună cu ortacii, 
fel în van 'sînt 
eforturile.

La Lupeni, 
Teodor Boncalo. 
tantin Popa, 
rul Paul Grasu, 
forhaieri din 
IV au înțeles că 
nizare în subteran 
seamnă nu numai 

^ziționarea unor

au 
în- 

con- 
subtera- 

minu- 
mincri, să 

bucuriile, 
tre- 

A

permanent 
cu lumea 
, eu acești 
și bravi 

cunoască 
și frămîntările, 

insuccese, 
în Vale, a 

profesional 
în

ortac 
minerilor,

primul 
ele su- 

acolo

secto-
Petiila, 

lucru 
muntele 

numai 
alt- 

toate

maiștrii
Cons- 

subingine- 
ceilalți 

sectorul 
meca- 

în- 
achi-

utilaje

sofisticate, 
lioane., 
trebuie 
la 
de 
se
an,

valorînd mi- 
Aceste utilaje 

să producă însă 
capacitate, la tabloul 
comandă trebuie să 
afle minerul-tehnici- 
stăpîn pe tainele

hidraulicii sau electro
mecanicii. Au luat în 
primire formații nu din- 
tr-un exces de vanitate, 
ci pentru a forma me-

La Aninoasa. Pavel 
Dediu și ortacii săi de
monstrează convingător 
că. adevărații mineri își 
fac datoria cu prisosință 
acolo unde este nevoie 
de ci, din specialiști în 
pregătiri au devenit cei 
mai buni frontaliști, au 
relevat practic virtuțile 
complexului mecanizat 
românesc, construit aici

Asau a răspunde 
pi a pune cu 

umărul și min- 
contribuție.

astfel la Paroșeni, 
Fazakas sau 

la Petrila, 
mine 

i sînt 
asigure 

cit mai mult 
în fond,

SPIRITUL TRADIȚIEI
REVOLUȚIONARE
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seriași de înaltă clasă, 
adevărați oameni. Așa 
le-a dictat conștiința lor 
de comuniști. Pionierii 
mecanizării au învins 
toate greutățile, inclusiv 
cele de natură subiecti
vă, recunoașterea publi
că a meritelor lor fiind 
făcută de însuși 
tarul general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, cînd 
minat primilor < 
tul titlu de 
muncii socialiste 
i-a chemat la sfat 
forurile cele 
ale țării.

i secre- 
partid u- 
Nicolae 

le-a în
doi înai- 
Erotl al 

cînd 
în 

mai înalte

la noi la I.U.M.P. înal
ta conștiință muncito
rească, dăruirea de sine 
pentru binele țării și al 
propriilor familii, la care 
se adaugă o profundă 
știință a organizării mun
cii și conducerii, 
atuurile prin 
concretizează 
democratism al
ții noastre socialiste. A- 
cești vrednici mineri silit 
conștienți de faptul că 
a construi și a conduce 
în socialism nu înseam
nă numai „a ridica

mina" 
..prezent" 
nădejde 
tea la

Tot 
Francisc 
Ștefan Alba, 
în celelalte 
Văii, minerii 
angajați să i 
triei 
bune, în fond, o puter
nică bază și independen. 
ță energetică, urmînd 
demnurile minerului 
de onoare, secretarul 
neral al partidului.

Așadar, întîlnind 
perii, le-am 
munca grea, 
viața cuprinzătoare 
aspirații și căutări;

ale 
ferm

pa- 
căr-

iată 
care se 

profundul 
societă-

mi- 
cunoscut 

dar demnă, 
în 

îm
părtășind din fructuoasa 
lor experiență, am trăit 
sentimentul de a fi des
lușit rostul firesc al vie
ții, sentimentele lor de 
profundă dragoste și a- 
tașament față de cauza 
poporului și 
nostru, 
ționară a 
este astfel 
înnobilată 
bilitatea și 
care minerii

partidului
Tradiția revolu- 

înaintașilor 
îmbogățită, 

de responsa- 
abnegația cu 

Văii Jiului 
își fac în mod exemplar 
datoria.

Ion VULPE

Fapta și cont
la temelia ini

Sub semnul
prefacerilor 
înnoitoare, 

fără precedent

Răspunsul nostru min

MECANIZAREA - PREZENTUL 
Șl VIITORUL MINERITULUI 

Mineritul țării, și în mod deosebit mineritul Văii 
Jiului, a cunoscut în 
noiri și modernizări, 
crctarului general al 
Ceaușescu, profundă, 
Jiului terenul fertil 
Mecanizarea principalelor lucrări din subteran, mo
dernizarea minelor noastre, introducerea și exploa
tarea utilajelor complexe, productivitățile obținute 
și sporurile dc producție realizate sînt cea mai 
vie confirmare a justeței politicii economice a parti
dului nostru, a perspectivei gîndite de secretarul 
său general.

Azi, în urma acestui proces intens de mecani
zare nu există întreprindere minieră din Valea Jiu
lui care să nu aibă în dotare complexe de tăiere 
și susținere mecanizată, combine de înaintări, com
bine de abataj, mașini de încărcat, fluxuri moderne 
de transport, stații' telegrizumetrice și de^ degazare 
și c 
sînt 
dep; 
mai ------ — d----------
b—6 ani) revenind pentru fiecare om al muncii din 
subter; ‘ • ’*•

Ac 
iile dec 
pentru 
cia acti

ultimii ani mari prefaceri, în- 
Gîndirea revoluționară a sc- 
partidului, tovarășul Nicolae 
științifică, a găsit în Valea 

al materializării de excepție.

Hala de montaj a 
complexelor meca
nizate de la I.U.M. 
Petroșani.

de punere în funcțiune se 
numără întreprinderea de 
tricotaje, Fabrica de pre
parate din carne din Pe
troșani, Fabrica de mobilă 
din Petrila, întreprinde
rea de confecții din Vul
can, Țesătoria din Lupeni 
și extinderea I.F.A. 
coza, Preparația 
cuarț din Uricani, 
derea și 
preparației 
magazinul Universal „Jiul", 
noul stadion „Jiul", ex
tinderea și modernizarea 
Teatrului de stat din Pe
troșani, puțul cu scliip din 
Lupeni, cantine-restaurant 
Ia Lupeni și Vulcan* mii 
de apartamente în toate 
localitățile Văii Jiului, noi 
cantine miniere, Liceul 
conomic și de drept 
ministrativ, școala 
lă din Uricani 
altele, care au dat 
țișare nouă, modernă, 
calităților Văii Jiului 
plină înflorire.

Vîs- 
pentru 
extin- 

modernizarea 
din Pctrila,

e- 
ad

i genera 
și multe 

iilfu- 
. lo

in

chiar televiziune cu circuit închis. Cîteva cifre 
edificatoare în acest sens : fondurile fixe au 
sit valoarea de 14,5 miliarde de lei (din care 
mult de jumătate au fost realizate în ultimii

in 430 000 lei, de două ori mai mult decît 
pe țară din industria miniera.

te cîteva cifre sintetizează dc fapt efortu- 
ebite făcute de partidul și statul nostru 
îodernizarea minelor, pentru a spori rodni- 
itătii din subteran. (Dorin GHEȚA)

Ritmul intens de 
modernizare a tu
turor localităților 
Văii Jiului este o 
realitate 
tă în < 
reață zi 
gust. In 
înfăptuit 
vechi și 
bazin 
al patriei este 
sintetizată cons
tanta grijă pe ca
re o 
partidul 
pentru 
creștere 
ții vieții și 
minerilor.

- pregnan- 
această ma

de 23 Au- 
tot ce s-a 
în acest 
important 
carbonifer

a

manifestă 
nostru 

continua 
calită- 

muncii 
Acest

expri- 
prin 

mii 
apartamente,

a

car
ele- 
Jiu- 

a-

proces este 
mat atît 
construirea 
de 
care formează
tierele noi și 
gante ale Văii 
lui, cit și prin 
provizionarea popu
lației cu o 
diversificată 
mărfuri ce 
buie la 
rea unei vieți con
fortabile. Numai 
în perioada ulti
milor 18 ani, epo
ca cea mai fertilă 
în împliniri so
cialiste, inaugura-

gamă 
de 

contrl- 
asigura-

Marea sărbătoare a Eliberării prile
juiește pentru minerii Lupeniului satis
facția unui răspuns demn la chemarea 
partidului, a secretarului său general 
de a da țării cit mai mult cărbune coc- 
sificabil. Minerii sectorului din care fac 
parte, sectorul III, raportează o produc
ție de 30 000 tone de cărbune extrase 
suplimentar de la începutul anului. Un 
rod bogat — al marilor abataje frontale 
dotate cu complexe mecanizate româ
nești, al brigăzilor conduse de Mihai 
Blaga și Matyus Laszlo, de celelalte 
formații — rod care ne situează pc un 
loc de frunte în întrecerea dintre sec
toarele minei.

Personal am satisfacția că brigada 
care o conduc, deși este o formație 
nară, iși aduce din plin contribuția 
succesele sectorului. Ca brigadă
înaintări, executăm lucrările de pregă-

pe 
ti- 
la 
de

tiri pentru deschide 
je mecanizate. Avei 
biriă modernă. Prin 
dament maxim, am 
viteze sporite de av 
șim lunar sarcinile 
sută și, ceea ce e 
executăm la timp ș 
litate superioară li 
front de lucru mim

Angajamentul nos 
cazia marii sărbătoi 
decît acela că ti»' v 
ție muncitordasl 
frontul cărbunelui, i 
ncrul nostru de 
Nicolae Ceausescu.

C 
mine

Preparatorii din 
trila sărbătoresc în 
an ziua Eliberării 
un eveniment de 
însemnătate în i 
preparației noastre, 
curînd au fost date 
probe tehnologice în 
cină primele două 
tehnologice ale noii 
talații modernizate 
preparare a cărbunelui. 
Prin finalizarea acestui 
important obiectiv de 
investiții, prin strădani
ile noastre de a atinge 
parametrii proiectați ai

Pe- 
î acest 

după 
mare 

istoria
De 
în 

sar- 
linii 
ins- 

de

instalații, prepara- 
din Petrila vor avca

a

noii 
lorii 
un aport substanțial spo
rit la înfăptuiiva mare
lui deziderat economie : 
valorificarea superioară 
a cărbunelui nostru pen
tru nevoile 
in vederea 
dependenței 
țării. Prin 
rametrilor proiectați, 
ales prin realizarea

sideru rgiei, 
asigurării iu- 

energetice a 
atingerea pa. 

mai 
in-

dicati 
re 1; 
spăla 
profM 
prclg" 
ta lăți 
tru
se Vi 
obțin 
talați

Co 
tanti 
vin

Congresul al 
partidu- 

Jiu- 
construit 

de a- 
con- 
nolle 
Pe- 

Vul- 
Lupcniu- 

și U- 
Odată 

noi edi- 
socialis- 

îmbu- 
diversi- 

serviciile 
populație : 

în cele 7 luni 
acestui an prin

tă de 
lX-lea al 
Im, în Valea 
lui s-au 
peste 23 000 
parlamente, 
centrate în 
cartiere ale 
troșaniului, 
can ului, 
lui, Petrilei 
ricaniului. 
cu aceste 
ficii i 
mului, 
nătățit 
ficat 
pentru 
numai 
ale

ale 
s-au 
și

comerțul Văii Jiu
lui — integrat și 
el în acest proces 
înnoitor — sau vîn- 
dut mărfuri în va
loare de peste 915 
milioane lei, deci 
cu aproape 70 mi
lioane lei mai mult 
decît în aceeași pe
rioadă a anului tre
cut.

Această nouă ca
litate a vieții 
edificat 
nei noi 
muncii 
tuturor 
muncii 
buie cu toții

s-a 
pc baza u- 
calități a 

minerilor, a 
oamenilor 

care contri,- 
la

creșterea produc
ției de cărbune.

în această istori
că zi 
odată 
rea
eliberare 
și socială, 
perialistă 
fascistă,

de august, 
cu înfăptui- 

revoluției de 
națională 

an ti im- 
.și anti- 

s-au des
chis perspectivele a- 
cestor împliniri ale 
personalității uma
ne,. împliniri con
centrate într-o su
perioară calitate a 
muncii și vieții mi
nerilor.

T. Sr.lTARU
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In cadrul actualei 
ediții a Festivalului 
național „Cîntarca 
României", \ alea Jiu
lui s-a înscris cu pes
te 700 de formații ar
tistice, cuprinzând 

mai bine de 7 000 de 
artiști amatori de di
ferite virste 
fesii. O 
remarcabilă 
Festivalului

și pro- 
prezență 

pe scena 
S-a do

vedit a fi ȘÎ formația 
de dansuri inedite de 
la Casa de cultură
din Uricani, ce men
ține peste veacuri 
frumusețea vechilor 
obiceiuri ale localnici
lor acestor melea
guri.

(Urmare din pag. I)

ița noastră revoluționară, 
irii neîntrerupte a patriei
sc
lor abata- 
arc o com- 
i ei la ran
gă realizăm 
>ă ne depă- 
37—39 la 

ipbrtant, să 
diții de ca- 

asigurînd 
i abataje.
;resc, cu o- 
>ate fi altul 
cp abnega- 
ț iria pe 

ne cere Mi- 
tovarășul

i ENE, 
e brigadă, 
-upeni

Mîndrie de
Orașul Vulcan consti

tuie o semnificativă filă 
din albumul împliniri
lor socialiste. M-am năs
cut, am crescut, trăiesc 
și muncesc în acest oraș, 
care în urmă doar cu 
cîteva decenii era un o- 
raș „al pensionarilor". 
Prin munca înfrățită a 
tuturor, treptat, an de 
an, am făurit noul oraș. 
S-a construit Termocen
trala Paroșeni. S-a re
deschis mina Vulcan și 
deschis mina Paroșeni. 
La indicația secretaru
lui general al partidului

iiodernc
ie recupera - 
de cărbune 

semi cocs, 
,c cărbune 
_• noua ins- 
eparare pen- 

siderurgiei 
față de cea 
vechea ins-

de impor
ți ce ne re
ificarea su

perioară a cărbunelui 
extras din minele din 
estul bazinului, ne preo
cupăm in cel mai înalt 
grad de realizarea pro
gramului probelor teh
nologice, de perfecționa
rea utilajelor și, mai ales, 
a personalului — pe mă
sura cerințelor tehnolo
giilor moderne, în ve
derea atingerii în timpul 
cel mai spurt a parame
trilor proiectați.

Constantin lONIȚĂ, 
maistru preparator, 
preparaț ia Petrila

constructor
a fost construită între
prinderea de confecții. 
Au fost construit^ mii 
de apartamente, cartie
re moderne cu dotări 
tchnico-cdilitare cores
punzătoare. Orașul este 
termoficat, avem un li
ceu industrial, școli ge
nerale, creșe și cămine, 
viața noastră este an de 
an tot mai înfloritoare, 
tot mai bogată și mai 
plină de satisfacții și îm
pliniri. Prin muncă, și 
noi, constructorii ne-am a- 
dus contribuția la edifi
carea noului oraș. Iată 
de ce sînt niîndru că 
fac parte din detașamen
tul constructorilor. Cred 
că exprim gînd urile 
noastre, ale constructo
rilor, dînd glas în aceas
tă zi scumpă, hotărî- 
rii de nestrămutat 
de a munci mai mult și 
mai bine pentru ridica
rea treptată a orașului 
nostru la nivelul orașe
lor moderne, demne de 
anii socialismului.

Ștefan FAZAKAS, 
maistru constructor, 
șantierul Vulcan

IZVORUL NESECAT 
AL FERICIRII

Muncesc, împreună cu 
întregul colectiv, într-o 
întreprindere nouă pe 
harta economică a Văii 
Jiului. în ■ fiecare trico
taj destinat fie oameni 
lor muncii din patria 
noastră, fie exportului 
sint încorpor.Je nu nu
mai hărnicia și fantezia 
noastră, ci și recunoștin
ța permanentă față de 
partid care ne-a creat 
această posibilitate de a 
ne valorifica, prin mun
că, spiritul creator. 
Dreptul la muncă, drep
tul la o viață demnă, 
clădită cu mintea și 
brațele noastre, au fost 
posibile numai datorită 
istoricului act revolu
ționar înfăptuit la 23 
August 1944. Pentru mi
ne această zi de 23 Au
gust reprezintă o sărbă
toare a vieții și muncii 
noi, într-o țară demnă 
și independentă, dori
toare de pace, în care o- 
mul și bunăstarea ma
terială și spirituală 
constituie scopul suprem 
al politicii Partidului 
Comunist Român.

Mariana DUMBRAVĂ, 
confecționeră la între
prinderea de tricotaje 

Petroșani

*

*

*

*
centru ci- 

orașului 
se eon tu- 
tot mai 

i. In iu- 
irlncipt lei 
n- circu-

Bulevar- 
ii — s-au 

nume- 
ocuri cu 
ente spa 
i confor- 
entru mî- 
seilalți oa- 
Ji muncii

igine. ve- 
arțială a 
lului Pă-

I. BÂLOI
.J

X X X I X
în fruntea partidului, 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, de gîndi- 
rea și acțiunea căruia 
sînt legate ' dezvoltarea 
accentuată și moderni
zarea industriei — as
tăzi competitivă cu mul
te alte industrii din țări 
cu tradiții industriale, 
chiar în ramurile nou 
create — asigurarea ca
drului necesar înfăptui
rii unei agriculturi de 
mare randament, per
fecționarea organizării 
administrativ - teritoria
le și modernizarea așe
zărilor urbane și rurale, 
promovarea principiilor 
organizării și conducerii 
științifice, adîncireg de
mocratismului socialist, 
aplicarea și întărirea 
principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și auto-

< ____________

gestiunii, asigurarea tu
turor condițiilor necesa
re afirmării personali
tății umane, a spiritului 
creator al făuritorilor de 
bunuri materiale și spiri
tuale ale societății.

Și în Valea Jiului, bi
lanțul bogat al înfăptui
rilor socialiste cuprinde 
numeroase elemente de
referință. Din inițiativa 
și sub îndrumarea ne
mijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a tre
cut la înfăptuirea unui 
amplu program de mo
dernizare a extracției
cărbunelui și 
nare a vieții

perfecțio- 
social-cco-

nomice. Munca mineri
lor a devenit mai rodni
că în urma măsurilor în
treprinse pentru meca
nizarea principalelor o- 
perații din abataje, ' in 
timp ce așezările muni

cipiului cunosc ample 
transformări înnoitoare.

Măreața sărbătoare de 
astăzi, bilanțul rodnic 
pe care-1 face întregul 
popor întăresc îndemnul 
partidului de a acționa 
cu și mai multă perse
verență pentru înfăptui
rea luminoaselor obiec
tive adoptate de Congre
sul al XII-lea și Con
ferința’ Națională ale 
partidului. Strîns uniți 
in jurul partidului, al 
conducătorului nostru 
iubit, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, minerii, toți 
oamenii muncii din Va
lea Jiului vor contribui 
la accelerarea ritmului 
de dezvoltare economică 
și socială a patriei, la 
înflorirea continuă a 
României socialiste, pen
tru binele și prosperi
tatea întregului popor.

GIN DUR I PENTRU ȚA R Ă
AUGUST 23

Zvîcnesc sub soare împliniri în fructe, 
din inimi raze izvorăsc, pulsînd 
în trupul Văii, ca prin apeducte, 
se string minerii sub drapel și gînd

E braț la braț suflarea minerească, 
în arcul de lumină convergent, 
mileniile pietrei fac să crească 
din zi de August viitor ardent.

S-au răzvrătit istoriile toate 
în '44, an de fulgerări, 
e astăzi clipa muncii în dreptate 
și-a limpezimii celor patru zări

E-n August dalbă, caldă sărbătoare 
izvor de pace și de bucurii 
cit de frumos e chipul tău sub soare, 
copil al scumpei noastre Romanii 1

Trăiască August 23
zi tricoloră cu-mpliniri măiestre. 
Partidul este veșnicul teniei 
al înălțării noastre către creste !

Ioan Dan BALAN

Dimineața luminii
Coborîm cu fiecare șut
in odăile dc dincolo de suflet 
ne picură somnul din pleoape 
la ceasul înțîltfirii cu mina 
asemeni unor crini plutitori 
in lungi explozii dc lumini

in care fiecare braț
iși regăsește chemarea
■spre împlinire
trăind cu florile aproape de iubire 
nu c nici un păcat să visezi 
eu fiecare picătură de sudoare

spre înălțarea cetății la care 
am pus inimă de la inimă 
în zorii unui nou viitor
NOI MINERII
pentru a-i pregăti de fiecare dată 
o dimineață plină de lumină.

I Rahela BARCAN

LJairici mea
Patria mea este plină de locuri,

în care cintul e fără sfîr.șit și-nceput

Mă arde pe chip dogoarea înaltelor focuri

Și simt înflorind pămîntul pe care-am crescut !

Patria mea-i plină de aripi și zare.

Si oamenii gînduri ridică fără odihnă-n cetate,
(

Pădurîle-i și copiii umplu străzile scăldate-n soare 

Și e liniște și pace în păduri și umbrele-s parfumate!

loan CHIR.LȘ
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Adunarea festivă consacrată celei de-a XXXIX-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimpersaiistă
r (Urmare din pag. I)

lui. tovarășului Nicolae 
. Ceaușescu, de numele că
ruia se leagă epoca cea 
mai bogată în realizări 
din întreaga noastră is- 

! torie, inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

Pentru oamenii muncii 
■ din Capitală participant 

la adunarea festivă, orga
nizată la Palatul sportu
rilor și culturii, ca și pen
tru toți cetățenii țării — 

! români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți — aniversarea zilei de 
23 August se constituie în- 
tr-un înălțător moment 

i de bilanț, de privire re
trospectivă a drumului 
parcurs de România pe 
culmile de progres și civi
lizație, de rememorare și 
adîncă cinstire a marilor 

' tradiții eroice ale neamu- 
1 lui, a grandioaselor izbînzi 

ale patriei în procesul de 
construcție a societății so
cialiste multilateral dez- 

’ voltate.
Aniversarea revoluției 

, de eliberare socială și na- 
• țională, antifascistă și anti- 

im^erialistă se sărbăto- 
1 rește într-o atmosferă de 

puternică angajare a cla
sei muncitoare, a țărăni- 

; mii, intelectualității, a în- 
1 tregii națiuni pentru 

transpunerea în viață a ho. 
' tărîrilor Congresului al 

Xll-lea și ale Conferinței 
Naționale, împlinirea mă
rețelor obiective de pro
pășire și progres ale pa
triei pe drumul deschis de 
gloriosul August 1944, a 
marilor idealuri de liberta
te, independență și îna
intare spre comunism.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîm- 
pinați, în momentul sosirii 
la Palatul sporturilor și 
viiturii, cu alese senti
mente de dragoste și pre
țuire, cu puternice urale 
și ovații. Miile de cetă
țeni prezenți au scandat 
cu însuflețire numele 
partidului comunist, al se
cretarului sau general. 
Formații corale interpre
tează cunoscutul cîntec 
„Partidul, Ceaușescu,
România". Pionieri și șoi
mi ai patriei, tineri și ti
nere au oferit cu emoție 
și bucurie frumoase bu
chete de flori.

în aceeași atmosferă 
entuziastă, are loc apari
ția la tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conduce
rea partidului ci statului.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Cea1 seu, în pre
zidiul adunării au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 

conducerea d ? partid și de 
stat.

în sală se aflau, de a- 
semenea, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, 
membri de partid cu sta
giu in ilegalitate, partici
pant la evenimentele 
din August 1944, generali 
activi și in rezervă, acti
viști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții 
bucUreștene.

Erau prezenți, de ase
menea, numeroși oaspeți 
de peste hotare.

La adunare au asistat 
șefi de misiuni diploma
tice acreditați la Bucu
rești, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplo
matic, precum și ziariști 
străini

Sala Palatului sporturi
lor și culturii era împo
dobită sărbătorește.

în deschiderea adunării 
a fost ințonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

A luat cuvîntul, tovară
șul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului municipal București 
al P.C.R.

Despre semnificația zi
lei.. de 23 August a vorbit 
tovarășul Gheorghe O- 
prea, membru al Comite
tului Politic Executiv al 

C.C al P.C.R., prim vice- 
prim-mi nistru al guvernu
lui.

Adunarea festivă s-a în
cheiat cu un spectacol ar
tistic.

Spectacolul, în ansam
blul său, s-a constituit in
tr-un emoționant poem 
literar - muzical - coregra
fic și cinematografic, de
dicat revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 
1944, într-o sugestivă cro
nică artistică a insurecți
ei, a prefacerilor revolu
ționare înregistrate în 
toți acești ani din viața 
țării.

La încheierea spectaco
lului, pionieri și șoimi ai 
patriei au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
cu cele mai alese senti
mente de dragoste buche, 
te de flori.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, 
tuturor realizatorilor spec
tacolului le-a fost oferit 
un frumos coș cu flori.

Artiștii, toți participan- 
ții la adunarea festivă au 
ovaționat, minute în șir, 
pentru partid, pentru se
cretarul său general, pen
tru propășirea patriei 
noastre socialiste, pentru 
progres și pace în lume.

Spectacolul, ce a dega

jat prin întregul său pro
gram un vibrant mesaj 
patriotic și revoluționar, 
s-a încheiat cu „Hora 
Unirii", „Imnul Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste" și ,.E scris pe tri
color Unire", intonate cu 
emoție, într-o deplină u- 
nitate, de toți cei ce au 
luat parte la spectacol.

Această atmosferă de 
puternică însuflețire, de 
dragoste fierbinte față de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul care și-a 
închinat întreaga viață 
și muncă înfăptuirii idea
lurilor de progres, bună
stare și independență ale 
poporului nostru, a fost 
întregită de o vibrantă 
manifestare populară, găz
duită, după adunarea 
festivă, de marele parc al 
Palatului sporturilor și 
culturii.

în această atmosferă 
plină de entuziasm, pe
platoul de la ieșirea din 
parc se formează o i- 
mensă horă, iu care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați să se prindă.

Tineri și tinere, pio
nieri și șoimi ai patriei au 
oferit cu dragoste și stimă 
buchete de flori tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 

tovarășei Elena Ceaușescu. 
Miile de locuitori ai Capi
talei își iau un călduros 
rămas bun de la conducă
torul partidului și statu
lui.

Am aniversat pentru a 
39-a oară revoluția de 
eliberare socia
lă și națională, an
tifascistă și antiimperi- 
alistă, în anul în care 
se împlinesc 50 de ani de 
activitate revoluționară 
și patriotică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în
chinată cauzei socialismu
lui și comunismului, pre
cum și 18 ani de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului — perioada cea mai 
luminoasă și bogată în în
făptuiri din existența 
României, care poartă 
amprenta puternică a per
sonalității conducătorului 
partidului și statului nos
tru.

Cinstind acest măreț e- 
veniment, întregul nostru 
popor își concentrează e- 
forturile în direcția rea
lizării obiectivelor cinci
nalului 1981—1985 — în
făptuirii neabătute a 
Programului partidului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism.

„România și lumea. Manifestări peste hotare dedicate
Nicolae Ceaușescu — 
Cuvîntări si Scrieri"

zilei de 23 August

CANBERRA 20 (Ager- 
pres). — Expresie eloc
ventă a interesului pro
fund față de concepția 
teoretică originală și ac
tivitatea practică . străluci
tă ale conducătorului parti
dului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ilustrare a î- 
naltuiui prestigiu de care 
personalitatea de excep
ție a președintelui Româ
niei se bucură pe toate 
continentele lumii, în Aus
tralia a văzut lumina ti
parului volumul 
intitulat „România și lu
mea. Nicolae Ceaușescu — 
Cuvîntări și Scrieri". 
Lucrarea, apărută în con
diții grafice excelente, 
în prestigioasa editură 
„Brian Clouston" din Can
berra, are pe copertă fo
tografia în culori a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și reunește, în peste 250 
de pagini, o largă selecție 
din expunerile, cuvîntări- 
le, mesajele și interviuri
le secretarului general al 
P.C.R., președintele Româ
niei, referitoare la aspec
tele fundamentale ale 
politicii interne și externe 
românești.

Volumul se deschide cu 
o prefață semnată de John 
Bourchier, cunoscut om 
politie australian, mem
bru al Parlamentului, care 
a vizitat România în 1978, 
în cadrul unei delegații 
oficiale. Cu acest prilej 
el a fost primit de pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu.

Textele din opera teo
retică a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, incluse în vo
lum, sînt grupate temati'’ 
în 11 capitole și numeroa
se subcapitole, care se 
îmbină armonios, consti
tuind un tot unitar.

Ca sfîrșitul volumului a 
fost încorporat un am
plu tabel bibliografic, in- 
dicînd cititorilor un mare 
număr de lucrări teoreti
ce, expuneri, cuvîntări 
și interviuri ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — 
autor al unei prestigioase 
opere pe teme de politică 
internă și internațională.

Răspunzînd interesului 
larg al publicului austra
lian și, pe un plan mai 
larg, al cititorilor de lim
bă engleză din numeroa
se țări față de România 
și conducătorul ei, volu
mul „România și lumea. 
Nicolae Ceaușescu — Cu
vîntări și Scrieri" cons
tituie atît un eveniment 
editorial remarcabil, o- 
ferind posibilitatea cu
noașterii nemijlocite a o- 
perei politice eminente a 
șefului statului român, cît 
și o nouă și concludentă 
confirmare a prestigiului 
înalt cucerit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — prin 
contribuțiile sale multiple 
și deosebit de valoroase la 
opera de făurire-a noii o- 
rînduiri în patria noastră 
și la promovarea coope
rării și păcii mondiale — 
în țări situate pe toate 
meridianele planetei noas
tre, a stimei și prețuirii 
de care se bucură șeful 
statului român în întreaga 
lume.

In diferite țări ale lumii continuă să aibă loc 
manifestări consacrate României socialiste, marii săr
bători naționale a poporului nostru. Totodată, presa 
străină publică articole și comentarii în care relevă 
succesele istorice ale patriei în anii edificării so
cialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, de cînd la conducerea 
partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, bogatele semnificații ale zilei de 23 August.

MOSCOVA 22 — Tri
misul Agerpres, Mihai 

_Fabian, transmite : In ca
drul manifestărilor orga
nizate în U.R.S.S. în cins
tea zilei de 23 August, la 
Moscova a avut loc o a- 
dunare festivă.

După intonarea imnu
rilor de stat ale Români
ei și Uniuni Sovietice, 
Traian Dudaș, ambasado
rul României în Uniunea 
Sovietică, și V.P. Usaciov, 
prim adjunct al ministru
lui învățămîntului su
perior și mediu de specia
litate al R.S.F.S.R., prim- 
vicepreședinte al A.P.S.R., 
au rostit cuvîntări în care 
s-au referit pe larg la 
realizările obținute de 
România, la profundele 
transformări politice, e- 
conomice și sociale înfăp
tuite în anii construcției 
socialiste, îndeosebi în pe
rioada care a urmat Con
gresului al IX-lea al 
P.C R.

Vorbitorii au reliefat 
cursul ascendent al tradi
ționalelor relații de prie
tenie și colaborare româ- 
no-sovietice, extinderea 
și diversificarea acestora, 
în beneficiul popoarelor 
lor și al cauzei socialismu
lui în lume, subliniind ro
lul determinant al întîl- 
nirilor și convorbirilor la 
nivel înalt, în dezvoltarea 
continuă a acestor relații.

La Biblioteca Unională 
de Stat pentru Literatură 
Străină din Moscova a 
fost deschisă decada căr
ții românești.

In Parcul de cultură și 
odihnă „M. Gorki" din 
Moscova a avut loc seara 
prieteniei româno-sovieti- 
ce.

★
ANKARA 22 (Agerpres) 

— Rețeaua națională de 
televiziune din Turcia a 
prezentat, sub titlul „Româ
nia de azi", un program 
dedicat țării noastre.

In cadrul emisiunii s-a 
relevat că, în special în 
ultimii ani, relațiile ro- 
mâno-turce au cunoscut o 
dezvoltare continuă, men-
ționindu-se că 
româno-turcă 
unul dintre 

„Prietenia 
reprezintă 
exemplele

cele mai frumoase de re
lații între țări prietene", 
în acest context, emisiu
nea a prezentat imagini 
ilustrînd recenta vizită
oficială de prietenie e- 
fecțuată în Turcia de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, primirea caldă 
de care s-a bucurat din 
partea poporului turc.

★
TOKIO 22 (Agerpres). — 

Sub auspiciile ligii parla
mentare și ale Asociației

de prietenie Japonia— 
România, precum și ale 
ambasadei române, la 
Tokio a fost organizată o 
zi a culturii românești.

în alocuțiunile rostite 
cu acest prilej de prof, 
univ. Atsushi Naono, de 
la Universitatea Tokio, și 
de însărcinatul cu afaceri 
a.i. al țării noastre în Ja
ponia, Ion Pop, au fost 
relevate semnificația isto
rică a evenimentelor de la 
23 August 1944, transfor
mările revoluționare ce 
au avut loc în țara noas
tră în ultimii 39 de am 
în toate domeniile. S-au 
evidențiat, de asemenea, 
activitatea țării noastre, 
personal, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în do
meniul vieții internațio
nale, precum și raporturi
le de prietenie și colabo
rare ce se dezvoltă pe 
multiple planuri între 
România și Japonia.

-A-
CIUDAD DE MEXICO 

22 (Agerpres) — Ziarul 
„El Heraldo de Mexico" a 
publicat articolul, înso
țit de fotografii, „Bucu
rești — oraș modern și 
plin de atracții turistice".

★
BUENOS AIRES 22 (A- 

gerpres). — O conferință 
de presă consacrată marii 
sărbători a poporului ro
mân a avut loc la amba
sada țării noastre din 
Buenos Aires. Cu acest 
prilej, ambasadorul Româ
niei, Ion Tudor, a subli
niat importanța istorică a 
actului de la 23 August 
1944 pentru poporul ro
mân și a prezentat rea
lizările obținute în anii 

construcției socialiste în 
patria noastră.

A avut loc o gală de 
filme.

★
ROMA 22 (Agerpres) — 

La cunoscuta librărie 
„Rizzoli" din Roma a fost 
inaugurată o expoziție de 
carte românească. Sînt 
expuse volume social-po- 
litice, de istorie, cultură și 
artă. La loc de cinste sînt 
prezentate opere ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, apărute
în limba italiană și in
limbi de circulație inter-
națională.

★
SOFIA 22 (Agerpres). — 

într-o corespondență din 
București, consacrată rea
lizărilor economice ale 
României în primul se
mestru al anului 1983, zia
rul bulgar „Otecestven 
Front" evidențiază că 
producția industrială a 
țării noastre a crescut in 
ritm susținut. Referitor la 
bilanțul producției din 
alte sectoare ia prima ju
mătate a anului, ziarul 
relevă că, deși in condiții 
grele, s-au obținut o serie 
de rezultate importante 
și in agricultură.

★

BERLIN 22 (Agerpres). 
— La Palatul culturii din 
Dresda a fost deschisă ex 
poziția documentară de 
fotografii „Rofnânia azi"„ 
înfățișînd aspecte a'le dez
voltării economiei, știin
ței, culturii și invățămîn- 
tului in țara noastră.
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