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Animat de hotărîrea unanimă de a strînge 

rîndurile în jurul partidului, al secretarului general, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, de a munci și ac

ționa în spirit revoluționar p e n tr u progresul și 

înflorirea patriei, pcpcrul nostru a sărbătorit cu 

însuflețire și fierbinte patriotism
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Glorioasa aniversare a Eliberării patriei
Marea demonstrație 
a oamenilor muncii

Demonstrația oamenilor muncii 
din municipiul Petroșani

Strîns unit în jurul 
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, popo
rul român a omagiat 
marți, 23 August, cu sen
timente de bucurie și le
gitimă mîndrie, cea de-a 
39_a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă, act cute
zător și energic care a 
inaugurat epoca celor mai 
profunde și semnificative 
prefaceri cunoscute în so- 

s cietatea românească, e- 
poca revoluției și cons
trucției socialiste pe pă- 
inîntul patriei noastre, tn

Tribuna oficială, la ora începerii demonstrației oamenilor muncii din municipiul Petroșani.

Apărătorii neinfricați ai cuceririlor
noastre revosuiionare

oamenilor
Valea Jiu- 

de 
gărzilor 
pregăti- 
pentru

In acordurile Imnului 
de Stat al Republicii So
cialiste România, de
monstrația 
muncii din 
lui a fost deschisă 
detașamentele 
patriotice și de 
re a tineretului 
apărarea patriei.

Urmînd cu abnegație 
pilda înaintașilor, 
în eroicul August 
au înscris o pagină 
nepieritoare glorie

care
1944 

de 
în

din Capitală
același timp, continuîn- 
du-și neobosită înainta
rea pe drumul transfor
mărilor revoluționare de - 
clanșate prin actul de la 
23 August 1944, întreaga 
țară a cinstit marea săr
bătoare națională sub 
semnul remarcabilelor 
realizări dobîndite de cla
sa muncitoare, de țărăni
me, de intelectualitate în 
îndeplinirea prevederilor 
celui de-al treilea an al 
actualului cincinal, sub 
semnul deplinei angajări 
a oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, 
pentru înfăptuirea nea. 
bătută a istoricelor hotă- 

istoria patriei, membrii 
gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor in unifor
me albastre raportează 
noi succese in pregătirea 
politică și instruirea 
practic-aplicativâ, fiind 
gata oricind să acționeze 
pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare ale 
poporului. In activitatea 
de instruire sînt mereu 
însuflețiți de îndemnuri
le secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Co
mandantul suprem al 

rîri ale Congresului al 
XII-lea, a programelor de 
dezvoltare economico-so- 
cială adoptate de Confe
rința Națională a partidu
lui.

Omagiind cu toată căl
dura sufletului, cu dra
goste și recunoștință pa
tria, partidul, pe secreta
rul său general, comuniș
tii, toți oamenii muncii 
și-au exprimat în aceas
tă zi profunda satisfac
ție și bucurie prilejui
te de împlinirea a 18 ani 
de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist

(Continuare in pag. a 4-a)
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Forțelor noastre armate, 
comunistul înflăcărat ca
re constituie pentru ti
neri un exemplu de înal
tă dăruire patriotică 
pentru binele poporului, 
pentru apărarea celor 
mai scumpe idealuri a- 
le omenirii, ale păcii 
și libertății, independen. 
ței și suveranității 
poarelor, ale binelui 
fericirii tuturor 
rilor planetei. în 
grafia alăturată : 
rea detașamentelor găr
zilor patriotice.

po- 
Și 

locuito- 
foto- 

defila-

i

*
*

.3. .

23 August ’83. 
Petroșaniul, orașul re
ședință al municipiu
lui nostru a trăit de di
mineață o zi de excep
ție. Magistrala orașului, 
mărginită de noile cons
trucții ale impunătoare
lor edificii cu arhitecto
nică modernă, a îmbră
cat haine sărbătorești.

Oamenii muncii din 
Valea Jiului au venit la 
tradiționala demonstra
ție sărbătorească prile
juită de cea de-a 39-a 
aniversare a Eliberării 
patriei, pentru a da glas 
sentimentelor de bucu
rie și satisfacție pentru 
marile înfăptuiri din anii 
construcției socialiste, 
pentru a-și exprima dra
gostea, stima și gratitu
dinea fierbinte față de 

l
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gloriosul partid al co
muniștilor, față de se
cretarul său general, to
varășul Nicolae 
Ceausescu, sub conduce
rea căruia poporul ro
mân își făurește cu dem
nitate noul destin al pa
triei socialiste. Entuzi
asmul demonstranților a 
exprimat încrederea ne
strămutată a oamenilor 
acestei vechi vetre mi
nerești în politica parti
dului, hotărîrea lor fer
mă de a acționa cu fer
mitate și dăruire patrio
tică, revoluționară, pen
tru înfăptuirea marilor 
obiective ale edificării

(Continuare in pag. a 2-a)

Mîndria 
de a fi 

în frunte
Sub faldurile larg des

fășurate ale tricolorului 
și steagurilor purpurii, 
purtînd numeroase pancar
te și grafice, marea și en
tuziasta demonstrație săr
bătorească, consacrată a- 
niversării zilei de 23 Au
gust, a oamenilor muncii 
care trăiesc și muncesc 
aici, în Valea cărbunelui, 
a fost deschisă de coloa
na minerilor, preparato
rilor, constructorilor, fi
latorilor, a celorlalți oa
meni ai muncii din Lu- 
peni. O coloană masivă, 
viguroasă, care poartă în 
inimi tradițiile revoluțio
nare ale înaintașilor, mîn
dria mărețelor înfăptuiri 
din anii socialismului, ho
tărîrea de a păși cu fer
mitate înainte pe drumul 
luminos al construcției so
cialiste.

Minerii Lupeniului ra
portează la marea sărbă
toare dedicată zilei Eli
berării : 7 500 tone cărbu
ne cocsificabil peste plan 
de la începutul anului — 
un rod ce sintetizează 
conștiința patriotică și 
competența eu care parti
cipă destoinicul detașa
ment al celei mai mari 
unități carbonifere din 
Vale la bătălia pentru 
independența energetică 
a țării.

(Continuare iu pag. a 2-a)
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Demonstrația oamenilor muncii din mu

In fruntea coloanei oamenilor muncii din orașul Petrila sînt purtate însemnele patriei si partidului 
ce încadrează portretul președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceausescu, ctitorul Romanici socialis
te de astăzi.

Faptele de muncă —
prinos de recunoștință față de partid
Minerii petrilcni au 

cinstea să pășească în 
fruntea coloanei oameni
lor muncii din vechea 
lor așezare. Mina cente
nară are ortaci de nădej
de, brigada lui Ștefan Al
ba raportează depășirea 
sarcinilor de plan cu a- 
proape 30 000 tone de căr
bune, cu realizări sem
nificative, pentru abnega
ția și destoinicia lor, se 
prezintă formațiile lui 
Alexandru Lazov, Ion 
Ciobanu, Constantin Alec- 
sa și alții. împreună cu 
alți reprezentanți de sea
mă ai municipiului nos
tru, multi dintre frun
tașii întrecerii socialiste 
ai minei Petrila se află 
în tribună, primesc deci 
defilarea ortacilor lor.

— Noi, ni se destăinu- 

ie cu mîndrie Constan
tin Cozma ne-am luat un 
angajament anual de 
3000 tone, dar în preajma 
jubileului ediberării pa
triei am ajuns la 5800. 
Iată de ce, Nicolae Cloan
ță, Ion Butnaru, Vaier 
Zoltan și ceilalți se simt 
măguliți cînd tovarășii 
lor de muncă din tribu
ne ii aplaudă. Succesele 
noastre exprimă concret 
înalta responsabilitate 
muncitorească. hotărîrea 
de a transpune în fapte 
îndemnurile secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceausescu, privind asi
gurarea bazei și indepen
denței energetice a țării.

Despre nobila meserie, 
despre ortacii lor ne-a 
vorbit Grigoi’e Mîndruț, 

care mai are trei frați 
la mina Lonea. Brigada 
lui și-a suplimentat pla
nul de la începutul a- 
nului cu 11 000 tone de 
cărbune.

— In frontalul nostru, 
Petru Negrea, Ion Go- 
geanu, Gheorghe Zaha, 
Ion Bud și ceilalți, chiar 
dacă sint din locuri di
ferite ale țării, alcătuiesc 
o adevărată familie.

— Aceasta este carac
teristica tuturor brigăzi
lor fruntașe, conchide 
șeful de schimb loan 
Deac de la sectorul IV. 
Numele lui Gheorghe 
Bordaș, Vasile Costache, 
Gheorghe Frîncu, Tiberiu 
Kakucs sau Zoltan Toth 
sînt respectate Ia noi. 
Români sau maghiari, în 
abataj, vorbim limba 

muncii, a înțelegerii și 
dăruirii pentru cauza so
cialismului.

Preparatorii, mun 
rii de la secția de mobi
lă, ceilalți oameni ai 
muncii din Petrila nu se 
lasă mai prejos. Figu mc 
luminoase ale maistru
lui principal Eugen Pre
da, ale spălătorului Ai. 
Kovacs, separatorului Mi, 
hai Lisac, mașinistului 
Emilian Doboș, flotato- 
rului loan Sitea, ale or
tacilor lor exprimă mîn
drie muncitorească, pri
nos de recunoștință față 
de grija cu care partidul 
și statul îi înconjoară, 
hotărîrea de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile încre
dințate și angajamentele 
asumate in întrecerea 
socialistă.

(Urinare din pag I)

socialiste, pentru ridica
rea patriei pe noi culmi 
ale progresului și civili
zației.

Ora 9. întîmpinați cu 
vii aplauze, în tribuna 
oficială iau loc Viorel 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal 
de partid, membrii se
cretariatului și Biroului 
Comitetului municipal de 
partid, activiști de partid 
și de stat, . mineri șefi 
de brigadă, fruntași în 
producție, conducători 
ai organizațiilor de ma
să și obștești, ai unități
lor economice și insti
tuțiilor, membrii de 
partid cu stagiu în ile
galitate, reprezentanții 
tuturor colectivelor de 
muncă din Valea Jiului.

Acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia au marcat începe
rea demonstrației oame
nilor muncii din Valea 
Jiului închinată aniver
sării glorioasei revoluții 
de eliberare socială și 
națională antifascistă și 
antiimperialistă.

Carul alegoric a) l.C.M.M. Petroșani.

Expresivă
O imagine cu valoare 

simbolică: înaintarea co
loanelor oamenilor mun
cii pe frumosul bulevard 
din Petroșani, flancat de 
edificii sociai-culturale 
zvelte, parcă zîtnbind în 
lumina acestui august. 
Este o minunată sinteză 
a remarcabilelor înfăp
tuiri socialiste care au 
transformat Pețroșaniul. 
prin munca însuflețită a 

'locuitorilor, într-un centru 
industrial puternic, în 
care pulsează o activă 
viață economică, științifi
că, cultural-artistică.

Fiecare colectiv de 
muncă din Petroșani a 
partidipat la marca de
monstrație consacrată mă
reței zi de 23 August 
purtînd, în brațele oțe- 
lite de muncă și în conș
tiință. un buchet repre
zentativ de realizări e- 
conomice. Cu chipurile 
luminate de bucuria a- 
cestei sărbători naționa
le,la demonstrație au 
participat minerii din 
formațiile conduse de 
Gheorghe Cercel, Nico

lae < 
Crăci 
— d< 
M i i-ce 
Afton 
niuc 
zeni, 
•l.C.M 
că er 
presh 
prints 
ei tori 
Lupei 
întrec 
sînt 
Știuc 
Păul

Cu 
cu V 
misrn 
și re 
conor 
au f 
Colea 
de 1 
irueti 
re ai 
țmut' 
c mtr 
venti 
ducți 
aproi 
ioane 
I.P.S.

Mîndria de a fi în frunte

Coloana minerilor de la Lupeni.

(Urmare din pag. I)

Din rindurile demons, 
lianților — mineri, ingi
neri, tehniceni — l-am 
ales ca interlocutor pe 
brigadierul Gheorghe 
Toma, unul dintre con
ducătorii formațiilor 
fruntașe ale minei. Dia
logul „din mers" cu vred

nicul brigadier nu putea 
avea altă temă mai la 
„obiect" decît bucuria de 
a participa la marea de
monstrație cu satisfac
ția datoriei împlinite, 
sentiment pe care-1 tră- 

rcgul colectiv al

facem datoria 
tară asa cum ne 

cere Minerul nostru de 
onoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt mîndru, 
că împreună cu ortacii 
mei, am executat lucrări 
de importantă hotărîtoa- 
re pentru creșterea con
tinuă a producței: com
plexul de lucrări mini
ere aferente noului puț 
cu schip.

Alături de minerii Lu- 
pcnîuluî demonstrează 
coloana tînărului colectiv 
de la Bărbăteni ; mineri 
din brigăzile conduse 
de Nicolae Oprea, Pom
pei Tomolea, Francisc 
Tcmeșvari, Ioan Pintc- 
can, oameni hotărîți să-și 
sporească contribuția ia 
asigurarea independen

ței energetice a țării. 
Pășesc în coloană, ra- 
portînd realizările lor 
în valorificarea superi
oară a cărbunelui pre
paratorii Vasile Răcășan, 
Ion Strinu, Dominic Sza
bo. Lucian Chișu, loan 
Hatfaludi și mulți alții. 
Au demonstrat, de ase
menea, celelalte colecti
ve ale Lupeniului : I.F.A. 
Vîscoza, Țcsătoria de mă
tase, lucrătorii din co
merț, cooperativa „Stra
ja", Ocolul silvic, E.G.C.L., 
femei și bărbați, tineri
si vîrstnici, oameni care 
prin munca lor plină de 
'.rodnicie râuresc noua
istorie a I.upcniului.

Vulcan — un impresi
onant șuvoi uman. Co
loana orașului 
a fost deschisă de 
colectivul minei Paro- 
șeni care a dat și de a- 
ceastă dată expresie ho- 
tărîrii de a acționa pen
tru creșterea producției 
de cărbune prin valori
ficarea superioară a da
tării tehnice. „Pionierii 
mecanizării" — cum în 
mod sugestiv era scris 
pe frumosul lor ca ale
goric — au creat tradiția 
unor realizări remarca
bile, iar pe această linie 
se situează astăzi și bri
găzile conduse de Nico
lae Andrașic, Francisc 
Fazakaș, Gavrilă Mcsa- 
roș, Nicolae Brutu, ves
tite prin randamentele 
de 16—18 tone ]>e post 
obținute în abataje cu 
mecanizare complexă.

în cel de-al douăzeci
lea an de la deschidere, 
mina Paroșeni se pre
zintă ca o unitate ex
tractivă în continuă 
dezvoltare. Prioritățile 
colectivului pot fi sin
tetizate, în prezent, prin 
trei indicatori de bază : 
producția fizică, calita
tea cărbunelui și. efici
ența economică — pen
tru îmbunătățirea căro
ra acționează toate for
mațiile de lucru din aba
taje, de la lucrările ma
niere de deschidere — 
pregătire, din atelierele

Două panouri, deosebit 
de grăitoare, cuprinzînd

Dorința de pace, dorința de 
progres a minerilor din Vulcan

»1< 
șului 
în c 
le p 
bune

simbolurile înaltelor
distincții primite în anii 
1974 și 1975 vestesc un 
alt colectiv prestigios, 
cei al minei Vulcan. Din 
raportul muncitoresc al 
minerilor vulcăneni a- 
flăm că pe 7 luni pro
ducția netă a fost în
deplinită în proporție de 
104 la sută, iar planul 
de beneficii în proporție 
de 109 la sută. Rezulta
te de prestigiu în aba
tajele minei au obținut 
brigăzi ca cele condu
se de loan Calotă, Mihai 
Neștian, loan Bud, Tra
ian Borșa și alții.

Dorința de progres n secți 
x ulcăncnilor, asemenea liei, 
tuturor minerilor țării, confi 
este însoțită și de o ne- uniți 
secată dorință de pace. coop 
Un sugestiv glob pămîn- corni 
tcsc, încadrat de po- depl 
rumbei albi, exprimă mun 
în fața tribunei oficiale flori' 
încrederea celor care reas< 
lucrează în adîncurile senți 
minelor în conducătorul gortc 
iubit al partidului și sta- part: 
tului, în Minerul de O- față 
noare al țării, tovarășul ral : 
Nicolae Ceaușescu, pro- măsi 
motorul unor recunoscute rea 
acțiuni pentru salVgar- mice 
darea păcii. Jiuli

Trec prin fața tribunei oamenii muncii de la I.
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I
ft ipiul Petroșani
eză a marilor' prefaceri
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cifre sintetice sînt e- 
locvente pentru dezvolta
rea întreprinderii; 
înființare, in 1978 
vea o producție d 
milioane lei, în 
de 172 milioane, 

ieste
Constructor

■ șantiere
11 T.C.H., 

coloană 
întîrripina- 
de 23 Au-

în 1985 la pi 
oane lei.
Grupului de 
lea

și flori, 
țitor opti- 
in bogatul 

bilanț e. 
imonstrație 
outernicele 
incitonești

— cons
ta jelor ca- 
mat con- 
minerilor. 
spirit in. 

terea pro- 
•bune. Din 
:ează co

de la 
citeva

care
■u responsa- 
pirit civic 
dința mu
reșul Petro. ealizările,

datoriei

reprc-

Dumitru 
Maftci, 
Sîrbu,

extras 
începu.

ei au tre-

Palmares
impresionant 
a! sportivilor

la 
a-

100 
an

ajungînd 
397 mili- 

rii 
Va-
va
că

Jiului al
tează in c< 
realizat în 
măreței zi

e 600 de apar- 
din planul a- 
. înălțînd noi și 

cu inspirată 
Intr-o

au 
rea 
gust peste 
tamente < 
cestui an. 
noi edificii 
linie arhitectonică, 
coloană precedată de 
inspirat car alegoric, 
urmărit tricotoarele 
confecționerele de la 
treprinderea de ticotaje, 
unitate economică nouă 
pe harta municipiului, 
cu creații apreciate pen
tru calitatea și fantezia 
lor. Rînd pe rînd âu 
demonstrat cei ce veghea, 
ză la sănătatea oameni
lor muncii, medicii și 
cadrele medii sanitare, 
colectivele de cercetători

si proiectant! 
l.C.P.M.C. și C.C.S.M., 
oratorii din domeniul 
merțului, cei din sfera 
serviciilor către popu
lație — I.G.C.L., Coope
rativa meșteșugărească 
„Unirea" — oamenii 
muncii de la U.F.E.T. 
Ocolul silvic, mii și i 
de locuitori care trăiesc 
și muncesc 
biiitate și 
aici, în re 
nicipiului, 
sâni.

Tinerețea, drapată în 
culorilc patriei, în roșul 
de luptă al steagului co
muniștilor, înscrie in fa
ța tribunei oficiale ini
țiale -dragi întregului 
nostru 
R.S.R.

cuprinde, 
colective- 

de căr- 
electrice, 

pi hidrau- 
nderii _ de 

celorlalte 
unerț și 
gospodăria 

ucativă. In 
e, oamenii 
peastă în_ 
are mine- 

exprcsîe 
de dra - 

patrie și 
ecunoștință 

gene.
pentru 
vede- 
econo-

Lociiitorii 
comunelor
Aninoasa 
și Banița 
raportează 
e pe graficele purta 

te de reprezentanții mi 
nei și comunei Aninoa
sa am notat depășirea 
sarcinilor la lucrările de 
pregătiri in cărbune pe 
7 luni cu 4,1 la sută, 
18 000 000 lei economii la 
cheltuielile materiale, 
creșterea ponderii pro
ducției extrase mecani
zat, o contribuție a co
munei la fondul centra
lizat al statului de 22 
tone carne, 117 hl lapte, 
500 kg lînă ; lucrări 
gospodărești-edil ilare va. 
lovind 2 500 000 lei. Pavel 
Dediu. Constantin Ghior- 
ma, Constantin Broască, 
Vasile Mirăuță, Vasile 
Bodcscu, Nicolae Moldo
van — mineri —, Petri- 
că Burlec, Angela Nis- 
tor și Petru Ionescu — 
crescători de animale —, 
iată doar cîțiva dintre 
fruntașii comunei Ani
noasa prezenți în coloa
nele marii demonstrații 
de la Petroșani.

Pănițenii Viorel \ la_ 
dislav, Ioan Dragată, Gh. 
Miclăuș, Gh. Rusu, Gh. 
Luncan, Ion Ardelean, 
însoțiți de primarul co
munei, Ion Dragotă, au 
raportat, la 
o participare 
provizionare 
carne, 540 hl 
kg lină, un 
mărfuri . 
tnună de

Cadrele medicale de la
Petroșani, demonstrează prin 
riale.

Grație și frumusețe 
în coioana artiștilor

Prezenți la marea de
monstrație a oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
au fost și. locuitorii o- 
rasului Urieani. Alături 
de minerii de la I.M. U. 
ricani cum slnt Gheor- 
ghe Scorpie, Petru Chin
gă, Marin Stoîi.ulescu, 
Dlonisie Nag\, Ion 
locaru, Ștefan Baciu, 
mion Budescu, au 
prin fața tribunei 
ciale, raportîndu-și 
ceselg ca adevărate 
semne ale vredniciei, re
prezentanții celui mai des
toinic colectiv mineresc 
al Văii, cei de la cariera 
Cîmpu lui Neag. Prilej 
pentru Victor Pătrașcu, 
Ion Ohorniuc, Petru T >- 
dovcsics, Tiberiu Negomi- 
reanu, Alexandru Bu- 
gesch, Evian Bob, Vasile 
Toader, Zeno Bar, Ion 
Ionel, Dumitru Albescu 
— de a raporta cu mîn- 
drie cele 95 000 tone căr-

Vo-
Si. 

pășit 
ofi- 
suc- 

in_

bune cocsifîcabîl 
peste plan de la 
tul anului.

-Au urmat apoi 
zentanții celui mai tînăr 
colectiv muncitoresc din 
Urieani, cei care extrag 
și înnobilează cuarțul. In 
rîndurile lor Pavel An- 
dreoni. Nicolae Stoi, Ma- 

" ria Purcea, Elena Grigo- 
Mesaroș, 

Ev a Rubi, 
șeful sec-

rîndul lor, 
la autoa- 

de 80 tone
lapte, 5 000 
volum de 

desfăcut în co- 
milioane

Un plus de frumusețe 
și grație a adus, în ca
drul demonstrației oame
nilor muncii din munici
piul Petroșani, coloana 
artiștilor profesioniști și 
amatori, cei care, prin 
harul lor, dau glas celor 
mai alese simțăminte u- 
mane, contribuind prin 
artă la formarea omului 
nou, cu înalte calități mo
rale și spirituale.

Teatrul de stat Valea 
Jiului a raportat în cins
tea marii sărbători că, 
în cei 35 de ani de ac
tivitate, spectacolele rea
lizate de acești slujitori 
ai ’ Thalici au fost urmă
rite de peste 2 300 000 de 
spectatori. Ei și-au expri
mat, și cu prilejul de
monstrației, recunoștința 
pentru frumosul dar ce 
ie-a fost oferit de -cu- 
rînd — un sediu reamena- 
jat și modernizat, un tea
tru pe măsura cerințelor 
vremurilor noastre noi.

într-o revărsare .de cîn- 
tec, joc și voie bună au 
defilat apoi, artiștii a- 
matori, cei care și-au de
monstrat tot potențialul

creator și de interpretare 
în cadrul generos oferit 
de Festivalul național 
Cîntarea României, 
sugestiv car alegoric 
Casei de cultură din Pe
troșani, a precedat for
mațiile folclorice, ansam
blul Parîngul, formațiile 
artistice ale cluburilor 
sindicatelor din localități
le Văii Jiului. In fața 
tribunei oficiale, grupuri 
de dansatori au interpre
tat o suită de dansuri 
din diferite zone ale ță
rii, exprimîndu-.și dra
gostea pentru artă, pen
tru cel mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul 
care ne-a învățat să mun
cim și să cîntăm mun
ca.

După demonstrație, ar
tiștii amatori s-au îndrep
tat spre locurile de a- 
grement ale orașelor, un
de au susținut spectacole 
îndelung aplaudate 
oamenii muncii, care 
ieșit să se destindă 
aceste sărbătoa-

IN?, 
loan 
Ioan 
ției.

Alături de 
cut prin fața tribunei o- 
fieiale toți - ceilalți oa
meni ai muncii din Uri- 
cani. De diferite vîrste Și 
profesii 
marea 
bertății poporului 
cu sentimentul 
fii intr-un trai 
într-o evoluție 
ascendentă a 
lor de trai.

ei au venit la 
sărbătoare a li- 

i nostru 
încreda- 
bogat și 
continuu 
nivelului

car
Un 
al Pionierie,

anii tăi
coloa- 
entu- 

caraeteristic vîrs.
fața 

coloana 
șoimilor 

pen-

într-o nesfîrșită 
nă. încărcată de 
ziasm 
tei, a trecut prin
tribunei oficiale 
pionierilor și 
patriei. Scandînd 
tru partid, pentru secre
tarul său general, tova - 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
părintele și | 
tinerei generalii, 
de pionieri, elevi 
Iilor din întreaga 
a Jiului, avîiidu-i 
turi pe dascăli, cei 
le îndrumă (iașii pe 
murile cunoașterii, 
exprimat recunoștința

prietenul 
, miile 

sco- 
Vale 
ală- 
ca re 
dru- 
și-au

ai

de aur
vie pentru minunatele 
condiții de viață și învă
țătură de care se bucură 
copiii României 
Puriînd drapele 
tricolore, eșarfe 
colore, portrete 
ducătorului 
chete 
lizări 
ției 
cadrele 
nierii și 
defilat 
hotărîrea 
tul. pentru ca 
de, învățfimint 
volte la cote 
superioare.

de azi. 
roșii si 

multi- 
con- 
îua- 
rea- 

crea-

ale 
iubit, 

reprezentînd 
în domeniul 

lehnico-științifice, 
didactice. pio- 
șoimii patriei au 

exprimindu-și 
de a face to- 

procesul 
să se dez- 

calitative

- dragi 
popor — P.C.R., 
Virtuozitatea spor

tivă exprimă recunoștin
ța tinerei generații pen
tru minunatele condiții 
de dezvoltare multilate
rală a personalității 
mane în socialism.

Mișcarea sportivă 
masă și de perform 
iși prezintă trofeele cu
cerite în competițiile na. 
ționale ale „Daciadei", în 
întrecerile internaționale. 
Unsprezece titluri de 
campioni naționali, nu
meroase medalii de aur, 
argint și bronz împodo
besc panoplia cu succe
sele sportivilor din Vale. 
19 practicanți ai diferi
telor 
au fost
re 
meridianele 
Semnificativ i 
că, la edițiile 
și tară ale 
competiție de anvergură 
inițială la îndemnul se
cretarului general al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, au
participai peste 65 000 de 
tineri și oameni ai mun
cii din școlile, întreprin
derile și unitățile muni
cipiului nostru. Nume ca 
ale arcașilor Vasile Ta- 
maș, Angela Dămian de 
la Minerul Aninoasa, a- 
le familiilor de navo- 
modeliști Ciortan și Csa- 
szar, purtător de drapel 
al flotilei 
românesc, 
lor de la 
rugbiștilor 
Petroșani.
Aron 
C.S.Ș.P., 
deja în 
rilor 
treaga

U-

ai 
discipline sportive 

chemați să apc- 
culorile naționale pe 

globului.
este faptul 

• de iarnă 
„Daciadei“,

modelismului 
ale fotbaliști- 

Jiul Petroșani, 
de la Știința 

luptătorului 
Cîndea. de la 

etc. au intrat 
conștiința iubito- 

sportului din fn- 
țară. ■ 

Palmaresul 
nant al sportivilor 
în evidență baza 

mereu 
zestre de 
săli sportive.

sens 
„Jiul“ 

noastră de muni- 
rivalizează, 
și frumusețe

impresio- 
pune 
tna- 

îmbo- 
tere- 

in
complexul 
din reșe-

prin
ar-
ale

terială 
gățita 
nuri și 
acest 
sportiv 
dința 
eipiu, 
dotări
liitectonică, cu cele 
unor puternice cluburi 
de tradiție din țară.

Entu,ziasmul sportivi
lor, demonstrațiile de 
virtuozitate și vigoare 
exprimă hotărîrea lor de 
a-și desăvirși pregătirea 
sportivă, de a cuceri noi 
trese de prestigiu pentru 
sportul de masă 
performantă al V

i 
j
i

!
I
1
t

i

a«
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exercițiu demonstrativ.Coloanaprezintă un moment folcloric.
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Marea demonstrație a cruziLiTzirezi iu^e
oamenilor muncii din Capitală

(Urmare din pag. I)

Koniân, eveniment car
dinal care a inaugurat o 
nouă vîrstă în viața ță-

• rii, purtînd pecetea per
sonalității proeminente, a 
gîndirii revoluționare și 
acțiunii pilduitoare a to
varășului 
Ceaușescu, 
mat un 
creator, în 
ile de activitate, 
minat mutații 
profunde, înnoitoare 
dezvoltarea forțelor 
relațiilor de producție, în 
perfecționarea structurilor 
social-politice, în modelarea 
conștiinței constructorilor 
socialismului, inaugurînd 
perioada cea mai fertilă 
din întreaga existență a 
României, denumită, pe 
drept cuvînt, „Epoca 
Ceaușescu”.

Imaginea luminoasă a 
României în sărbătoare, 
imaginea uriașelor coloa
ne de oameni ai

• care,
re și roșii, au
trat în Capitală și în alte 
orașe ale țării, aducînd 
prinos de slavă acelui Au. 
gust de foc de acum 39 
de ani, precum și prezen
tului socialist, au dat ex
presie vie hotărîrii fer
me a întregului popor de 
a urma cu credință ne
strămutată cuvîntul parti
dului, de a-și pune întrea- 
ga putere de muncă și 
creație în slujba înfăptui
rii politicii sale științifice, 
clarvăzătoare, ce corespun
de întru totul aspirațiilor 
fundamentale ale națiunii 
noastre. In același timp, 
amplele manifes
tări prilejuite de

■ sărbătorirea zilei de 23 
, August au pus puternic în 
i lumină voința unanimă a 

oamenilor muncii de 
întreg cuprinsul țării 
a acționa cu întreaga 

; pacitate, cu toată 
creatoare pentru 
nirea planului pe 1983 

: pe întregul cincinal, 
. tuînd în centrul preocu- 
. pârilor activitatea pen

tru dezvoltarea mai puter
nică a bazei energetice și 
de materii prime, înfăptu
irea noii revoluții agrare, 
realizarea unei calități 
superioare a muncii și a 
vieții și trecerea la un 
nou stadiu de dezvoltare 
a societății românești.

Marea demonstrație a 
oamenilor muncii din Ca- 

desfășurat. po- 
în Piața 

îmbrăcată, în 
în haine

N i c o 1 a e 
care 
ritm 
toate

a impri- 
dinamic, 
domeni- 

a deter- 
calitativ 

în 
Și

muncii 
sub falduri tricolo- 

demons-

pe 
de 

ca- 
forța 

îndepli- 
Și 

si-

Elena Ceaușescu, la tribu
na oficială, a fost marcată 
prin vibrante și îndelungi 
aplauze, prin entuziaste 
urale și puternice ovații, 

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, în 
tribuna oficială 
loc tovarășul 
Dăscălescu, alți 
din conducerea de partid 
și de stat, precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și 
guvernului, vechi 
tanți ai mișcării 
te și muncitorești din țara 
noastră, conducători ai 
organizațiilor de masă și 
obștești.

Alături de membri 
conducerii noastre 
partid și de stat erau 
zenți oaspeți de peste 
tare.

în timpul 
ei, tovarășul 
Ceaușescu s-a 
cu oaspeții de peste hotare.

Demonstrația din _ Piața 
Aviatorilor a fost urmă
rită, de asemenea, de șe - 
fii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, 
atașați militari, de alți
membri ai corpului di. 
plomatic, de reprezen
tanți ai presei străine.

Marea demonstrație s-a 
deschis în acordurile Im
nului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Toți cei prezenți în Pia
ța Aviatorilor purtau 
cu mîndrie steme și dra
pele ale partidului și ță
rii, portrete ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
ale celorlalți membri ai 
comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
pancarte pe care erau în
scrise urări 
adresa Partidului 
nist Român și a 
rului său general, a 
triei noastre socialiste, 
bere și 
marii 
le, a 
mulul, 
cii în 
nouri

au luat 
Constantin 

tovarăși

ai 
ai 

mili- 
comunis-

ai 
de 

pre- 
ho-

demonstrați- 
Nicolae 

întreținut

fierbinți la 
Comu. 

secreta- 
pa- 
li- 
a 

naționa- 
socialis- 

pă- 
Pe mari pa- 

consemnate 
angajamente. 

de oamenii 
întîmpinarea 

naționale, 
at- 
de 

Pa- 
tri- 
în- 

piața 
în-

Manifestări dedicate

pitală s-a 
trivit tradiției, 
Aviatorilor, 
întregul ei, 
bătorești.

Ora 8,30. 
cretarului 
Partidului 
mân, președintele 
blicii Socialiste 
tovarășul 
Ceauș eseu,

Apariția 
general 

Comunist

săr-

se. 
al 

Ro- 
Repu-

România, 
Nicolae 

și a tovarășei

independente, 
sărbători 
triumfului 
colaborării și 
lume, 
erau 

rezultatele 
lor asumate 
muncii în 
marii sărbători 

în piață domnea o 
mosferă însuflețită, 
puternic entuziasm, 
voazată cu drapele 
colore și roșii, bogat 
veșmîntată în flori, 
oferea o policromie 
cîntătoare.

Glorioasa
fost salutată de 21 
de artilerie.

Potrivit tradiției, 
monstrația a fost 
să de detașamentele găr
zilor patriotice.

Membrii gărzilor 
triotice au fost urmați de 
detașamentele de apăra
re civilă, de cele de pre-

aniversare a 
salve

de- 
deschi-

pa-

gătire a tineretului 
tru apărarea patriei 
Cruce Roșie.

...Răsună apoi trompete
le anunțînd intrarea în 
piață a celor mai tinere 
vlăstare ale țării — pio
nierii și șoimii patriei. 
Asistăm la o impresio
nantă revărsare de tine
rețe și voioșie.

Grupuri de băieți și fe
te au urcat la tribuna o- 
ficială, oferind buchete 
de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului, oaspeților 
hotare.

Prin evoluția 
de farmec și 
ilustrînd momente 
ța de școlari, din 
tățile practice și 
tive ei sugerează în 
grăitor 
pe care o trăiesc, 
toate acestea, șoimii patri
ei, pionierii mulțumesc 
prin vers și cîntec 
dului, secretarului 
general.

în fața tribunelor 
făcut apariția apoi 
le coloane de oameni 
muncii. Participanții 
demonstrație purtau cu ei, 
în semn de omagiu, de a- 
leasă stimă și prețuire, 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu. 
Pe eșarfe și pancarte erau 
înscrise numele 
Iui și al țării, 
congreselor 
pînd cu marele 
comuniștilor 
l-a ales, în 
de secretar 
tovarășul 
Ceaușescu.

Se scanda 
re numele partidului, 
secretarului său 
numele patriei 
întreaga această 
tare fiind o expresie 
atașamentului neclintit 
ță de politica internă 
externă a partidului, 
hotărîrii lor de a duce 
îndeplinire obiectivele sta
bilite de cel de-al Xll-lea 
Congres și 
Națională ale

Ca de fiecare 
versarea marii 
eliberării s-a 
intr-un moment 
țător bilanț, de 
trospectivă asupra 
lui parcurs prin luptă 
muncă de popor, in cei 39 
de ani de viață liberă.

Asemeni oamenilor
muncii din întreaga țară, 
și făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale 
Capitală au ținut să 
tîmpine ziua de 23 August 
cu semnificative fapte de 
muncă.

Atmosfera sărbătoreas
că ce se degajă din

pen- 
și de

de peste

lor plină 
gingășie, 
din via- 

activi- 
recrea- 

mod 
copilăria fericită' 

Pentru

parti- 
său

și-au 
prime

ai 
la

partidu- 
însemnele 

P.C.R., înce- 
forum al 

din 1965, care 
înalta funcție 
general, pe 
N i c o 1 a e

cu însufleți- 
al 

general, 
socialiste, 
manifes- 

a 
ta- 

Și 
a 
la

Conferința 
partidului, 
dată, ani- 
sărbători a 
constituit 

de înăl - 
privire re- 

drumu- 
Și

din 
în-

Unitățile miniere din cadrul 
Combinatului minier

LUPEN1 
Zorro, I-H.

Valea Jiului FILME

ANUNȚĂ
organizarea în perioada 26-31 august 1983, 
la sediul Liceelor industriale Petr șt ni, V/- 
can, Lupe.ii, sesiune de examene de diferența 
în vederea echivalării meseriei la nivel tie 
pregătire corespunzător școlii profesionale, pen
tru muncitorii care au absolvit cursurile de cali
ficare în meseria de miner și au la bază școa
la generală de 7 (8) ani absolvită.

înscrierile se fac pînă la data de 26 august 
1983, ora 9, la liceele menționate.la liceele menționate.

PETROȘANI — 7 
iembrie : Mult mai 
preț e iubirea • 
Contrabandiștii 
ta Lucia.

PETR1LA : 
fiul.

LONEA : Nu 
de dragoste.

VULCAN — 
rul : Sindromul,

No
de

Unirea; 
din San-

Bonnei

e vorba

Luceafă- 
I-II.

zilei de 23 August

au dat 
a munci 

eficient 
bunăstă-

la 
s-au 
zeci

treaga demonstrație a fost 
subliniată cu putere de u- 
rărSe scandate fără în. 
trerupere de participant, 
prin care aceștia 
glas hotărîrii de 
mai bine și mai 
pentru sporirea
rii întregii națiuni, 

împreună cu făuritorii 
bunurilor materiale, 
marea demonstrație 
aflat, de asemenea,
de mii de intelectuali, oa
meni de știință, artă și 
cultură, cadre didactice a 
căror muncă, pusă în sluj
ba propășirii patriei so
cialiste, este prețuită de 
partid, de întregul popor, 
la adevărata ei valoare. 

Din multitudinea de 
sensuri și semnificații ale 
marii 
trația 
at cu 
fermă 
de a 
ție politica internă a parti
dului, de a consolida prin 
noi și prestigioase fapte 
de muncă mărețele cuce
riri dobîndite de poporul 
nostru în cei 39 de ani de 
viață liberă, 
unitatea strînsă a 
rului în jurul 
al secretarului 
ral.

Demonstrația
muncii a fost urmată 
tradiționala paradă 
sportivilor.

Marea demonstrație 
sacrată aniversării a 
de ani de la victoria 
voluției de eliberare 
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă a 
luat sfîrșit într-o atmosfe
ră de vibrant entuziasm, 
odată cu defilarea oame
nilor de ordine și a fan
farei.

în imensa piață, au ră
sunat puternic -acorduri
le Imnului „E scris pe 
tricolor unire".

în acele
nante 
sărbători, 
nostru pășea 
și optimism 
40-lea an 
participanții 
demonstrație 
lă și din celelalte 
țării și-au exprimat 
tărîrea f 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, de 
acționa cu exemplară 
ruire pentru 
în viață a 
greșului 
Conferinței 
partidului, 
făptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de 

socia- 
dezvol-

sărbători, demons- 
de marți a evidenți- 

pregnanță voința 
a întregului popor 
înfăptui cu abnega-

de a întări 
popo-- 

partidului și 
său gene-

oamenilor 
de 
a

con-
39 

Re-
so-

clipe culmi- 
ale grandioasei 

cînd poporul 
cu mîndrie 

în cel 
de 
la 
din

de-al 
libertate, 

marea 
Capita- 

orașe ale 
ho- 

fermă, în fața 
, a tovarășului 

a
dă-

transpunerea 
hotărîrilor Con- 
al Xll-lea și 

Naționale ale 
pentru în-

făurire a societății 
liste 
ta te 
niei

multilateral 
și înaintare a Româ- 
spre comunism.

(Agerpres)

UR1CANI : 
frumoase 
Stan

15,00
15,05

15,25

17,20

17,30

Cultural :

Cele 
momente 

și Bran

rv.
Telex.
Să rezolvăm

mai
cu

im-
pr.eună...
(CP) Emisiune 
limba germană.
Anunțuri și muzi
că.
I zultatele trage
rii loto.

în

SOFIA 23 (Agerpres). — târâșul Nicolae Ceaușescu. 
prilej a fost 

expoziția „As- 
orașele Româ-

La combinatul metalur
gic „Dimităr Ganev" din 
capitala R.P. Bulgaria a 
avut loc o adunare festivă 
organizată de Comitetul o- 
rășenesc Sofia al P.C. Bul
gar și de Asociația de 
Prietenie bulgaro-română.

Despre însemnătatea is
torică a revoluției de eli
berare socială și naționa
lă, antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944 
au vorbit P. Penkov, vice
președinte al Asociației 
de prietenie bulgaro-ro- 
mâne, și însărcinatul cu 
afaceri a i. al țării noas
tre. Vorbitorii au eviden
țiat puternica dezvoltare 
econom ico-sdcială a Româ
niei în anii socialismului, 
succesele cu adevărat is
toric.. obținute, îndeosebi 
în ultimii 18 ani, de cînd 
în fruntea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres) 

— La Institutul unificat 
de cercetări nucleare de 
la Dubna a avut loc o a- 
dunare festivă consacrată 
celei de-a 39-a aniversări

aa sărbătorii naționale 
poporului român.

Cu același prilej, a 
prezentată o expoziție 
cumentară de fotografii 
înfățișînd imagini din 
dustriâ, flgricultura 
viața social-culturală 
României socialiste 
fost proiectat 
„România — țara

★
MOSCOVA 23 

preș). — în cadrul
nifestărilor consacrate 
lei de 23 August la cine
matograful „Zariadie" din 
Moscova au fost inaugura
te „Zilele 
nesc".

Timp de 
în capitala 
tice, precum și în orașele 
Vilnius și. 
prezentate 
românești.

fost 
do-

in-
Și 
a 
aȘi 

filmul 
mea".

(Ager- 
ma- 
zi-

filmului româ-

mai multe zile. 
Uniunii Sovie-

Riazani vor fi 
filme artistice

23 (Agerpres). 
loc 

românesc.
ur-

interes filmul 
..Bună seara Iri-

BEIJING
— La Beijing a avut 
gala filmului
Un public numeros a 
mărit cu 
românesc 
ița".

IIAVANA 23 (Agerpres). 
— La Fabrica de mase 
plastice din Havana a a- 
vut loc o adunare festivă, 
în cadrul căreia directorul 
fabricii, Joaquin Gorgona, 
și ambasadorul țării noas. 
tre în Cuba au evocat 
semnificația actului de la 
23 August, succesele ob
ținute de poporul nostru, 
în special după Congresul 
al IX-lea al P.C.R de cînd 
in fruntea partidului și 
statului nostru se află to-
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La volan

econo.

organi- 
partid.

emisi- 
une pentru condu
cătorii auto.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
(CP) Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.

— Acțiuni ale 
zațiilor de 
ale consiliilor oa
menilor muncii 
pentru o producție 
suplimentară de cel 
puțin 12 miliarde 
lei.

— La zi în agricultură.

Cu acest 
inaugurată 
pecte din 
niei".

★
23 (Agerpres).

23 
monumentele 

ceho- 
Kromeriz 
memoria 

căzuți în 
eliberarea 
sub fas- 

co- 
partea 

și a

PRAGA
— Cu prilejul zilei de 
August, la 
ridicate în orașele 
slovace 'Brno, 
și Humpolec în 
eroilor români 
luptele pentru 
Cehoslovaciei de 
cism, au fost depuse 
roane de flori din 
autorităților locale 
ambasadei române.

Au fost arborate 
pelele de stat ale Români
ei și Cehoslovaciei și au 
fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

★
DAMASC 23 (Agerpres).

— Sub egida Asociației de 
prietenie 
nia și a 
noastre 
desfășurat o adunare oma
gială dedicată zilei de 23 
August.

dra-

Siria — Româ- 
ambasadei țării 

la Damasc s-a

★
MADRID 23 (Agerpres). 

— în cadrul manifestărilor 
dedicate marcării în Spa
nia a celei de-a 39-a ani
versări a revoluției de e- 
liberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiim- 
perialistă, la Gijon, .' 
rias, a avut loc sub 
tronajul Camerei de 

o 
Româ- 

țării 
Vasile 
despre 
de la 

despre

merț din localitate 
nifestare dedicată 
niei. Ambasadorul 
noastre în Spania, 
Șandru, a vorbit 
semnificația actului 
23 August 1944,
dezvoltarea economico-so- 
cială a țării noastre, des
pre politica de largă 
operare 
promovată 
le Nicolae

A.stu- 
pa- 
Co- 

> ma-

co-
internațională 

de președinte- 
Ceaușescu.

★
LONDRA 23 (Agerpres). 

— La Londra a avut 
o seară românească 
gafiizată de ambasada 
mână și Asociația de 
tenie Marea Britanie 
România. .. fost 
tă o exp; iție 
mentară 
zăriloi 
din anii 
cialiste din țara 
precum și o expoziție de * 
carte românească, la loc 
di cinste aflîndu-se ope
rele tovarășului 
Ceaușescu. secretar 
ral al Partidului 
nist Român, 
Republicii Socialiste Romă, 

consacrate 
osite a
i c o 1 a e 
licate în

loc 
or- 
ro- 

prie-

prezenta- 
fotodocu- 

dedicată reali- 
economico-sociale 

construcției so- 
hoastră.

Nicolae 
gene- 

Comu- 
președinteie

nia, și cele 
activității neol 
tovarășului ' N 
Ceaușescu, pul 
Marea Britanie.
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In distribuție : 
Mitchell Marnei, 
Gina-Marie Allan, 
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Revista literar-ar- 
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