
înaltă cinstire 
măreței sărbători

Cu sentimente de profundă mîndrie patriotică, săr
bătorim astăzi împlinirea a 41 de ani de la glorioasa 
victorie a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, 
eveniment politic de răsunet internațional, care a des
chis o eră nouă de mari transformări pe calea dezvol
tării. socialiste. Rezultat al acțiunii celor mai largi forțe® 
sociale și politice ale țării, In cadrul cărora rolul hotă- 
rîtor l-a avut Partidul Comunist Român, victoria revolu
ției din August 1944, s-a înscris ca un moment crucial 
pentru destinele patriei și ale poporului nostru asigurind 
trecerea puterii politice in mîinile clasei muncitoare, in 
alianță cu țărănimea și celelalte forțe progresiste. In 
noile condiții create prin înlăturarea pentru totdeauna 
a exploatării omului de către om, a asupririi sociale, 
poporul nostru a trecut, sub conducerea partidului co
munist la înfăptuirea amplului proces revoluționar al 
construcției socialiste, confirmînd că este pe deplin ca
pabil să-și clădească liber și independent, propriul vii
tor.

Semnificativ, prin înfăptuirile fără precedent istoric 
pe care le cuprinde, bilanțul făcut de poporul nostru 
la aniversarea celor două decenii de la Congresul al 
IX-lea a scos in evidență remarcabila activitate crea
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit militant 
revoluționar și patriot înflăcărat, de numele căruia sînt 
nemijlocit legate cele mai de seamă prefaceri înnoitoare 
care au schimbat radical chipul țării. Anii eroici ai „Epo
cii Ceaușescu" se detașează prin întregul lor conținut, 
prin măreția obiectivelor înfăptuite ca anii cei mai rod
nici și fertili din milenara istorie a patriei, făcînd dova
da realelor calități constructive ale poporului, a capa
cității și maturității societății noastre socialiste care 
înaintează fără preget pe drumul glorios deschis de 
actul istoric ai Eliberării.

(Continuare in pag. a 2-a)

■ Omagiu marii 
sărbători

■ Umăr la umăr, 
mulți la număr...

n In zi de sărbă
toare — pe scenele 
Văii Jiului

(In pagina a 2-a)

Sub flamura re
voluționară a parti
dului înfăptuim 
destinul comunist 
al patriei

(In pagina a 3-a)

Astăzi, 
la posturile 

de radio 
și televiziune

Astăzi, 23 august, pos
turile de radio și tele
viziune vor transmite 
direct în jurul orei 8,30, 
demonstrația oameni

lor muncii din Capitală 
organizată cu prilejul 
celei de-a 41-a aniver
sări a revoluției de e- 
liberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă din 
România.

Bogat raport muncitoresc
■ Cărbune in plus 
cocseriilor

Ieri dimineața, in preaj
ma zilei de 23 August, 
marea sărbătoare națio
nală a poporului român, 
colectivul celei mai mari 
mine de cărbune cocsi- 
ficabil din țară — mina 
Lupeni — a raportat ex
tragerea în data de 21 
august a 350 tone de căr
bune cocsificabil in plus 
preliminarului.

Colectivele de mineri 
ale sectoarelor I, VII și
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Adunarea festivă
consacrată celei de-a 41-a 

aniversări a actului istoric 
de la 23 August 1944

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, în Ca
pitală a avut loc, joi, 22 
august, adunarea festivă 
consacrată celei de-a 41-a 
aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti
imperialistă.

Sărbătorirea actului is
toric de la 23 August 1944 
— moment de răscruce în 
cronica multimilenară a 
țării, ce a marcat începu
tul unei ere noi, revoluțio
nare, de înfăptuire a celor 
mai înalte aspirații de li
bertate și progres ale po
porului nostru, de construi
re a socialismului și co
munismului pe pămîntul

VIII au extras, împre
ună, suplimentar planu
lui în această lună peste 
2000 tone de cărbune coc
sificabil, cinstind astfel 
prin fapte demne de 
muncă ziua Eliberării pa
triei de sub dominația 
fascistă.

Cea mai mare cantitate 
de cărbune au extras-o mi
nerii din cadrul sectoru
lui VIII, cel mai tînăr 
colectiv al minei Lupeni 
care în ultimele trei luni 
din acest an a reușit să-și 
realizeze integral produc
ția de cărbune planificat.

României — coincide în 
mod fericit, în acest an, cu 
aniversarea împlinirii a 
două decenii de la Con
gresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, care 
a deschis perioada celor 
mai grandioase împliniri 
pe care le-a cunoscut pa
tria noastră. Cu entuziasm 
revoluționar, într-o indes
tructibilă unitate, întregul 
nostru popor, aniversînd 
glorioasa zi de 23 August, 
aduce un cald și vibrant 
omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminent mili
tant comunist, strălucit 
strateg revoluționar și
patriot înflăcărat, perso
nalitate proeminentă a
lumii contemporane, care 
și-a dedicat și își dedică 
întreaga viață și activitate 
împlinirii aspirațiilor fun
damentale ale poporului ro-

■ Plus 22 300 tone 
extrase cu complexe 
mecanizate

Sectorul I de la cea mai 
mecanizată mină din ba
zin — mina Paroșeni — 
întîmpină ziua de 23 Au
gust cu un succes de 
prestigiu, extragerea a 
22 300 tone de cărbune 
energetic în plus sarcini
lor de plan pe perioada 
care a trecut de la înce- 

(Continuare in pag. a 2-a)

mân, făuririi unei lumi mal 
bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

August 23 este aniversat 
în atmosfera însuflețitoa- 
re, de puternică emulație 
creatoare, de angajare re
voluționară în care oame
nii muncii, întreaga nați
une cinstesc sărbătoarea 
națională a României cu 
noi și remarcabile realizări, 
acționează cu înaltă răs
pundere și dăruire patrio
tică pentru încheierea cu 
rezultate cît mai bune a 
planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de Con
gresul al XIII-lca al parti
dului, pentru transpune- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Imn de slava
îmbracă țara strai de 

sărbătoare, alese flori 
ale dragostei și recu
noștinței îi împodobesc 
iia, gingașe simboluri 
ale bucuriei și împlini
rilor tuturor fiicelor și 
fiilor ei. E Ziua cind

Inscripții

multimilenarul poptor din 
vatra carpatină sărbăto
rește intrarea în cel 
de-al 42-lea an al Li
bertății sale depline, pen
tru al cărui destin s-au 
jertfit generațiile părin
ților, moșilor și strămo
șilor săi.

Corolar al secolelor 
de luptă, poporul român 
și-a cucerit dreptul de a 
construi liber, demn și fe
ricit, vocație perenă, ca
sele sale au rădăcini de 
piatră și corola cerului 
dintotdeauna carpatin. 
Evul nou socialist, ideal 
și ctitorie comunistă, și-a 
deschis amplele și pro
fundele orizonturi, prin și 
pentru popor, în epoca de 
glorii și împliniri, care 
poartă numele celui mai 
de seamă fiu al națiunii 
noastre, secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Bucură-te, scumpă 
țară, fiii tăi demni, egali 
și fericiți, îți înalță imn 
de slavă I Bucură-te, 
scumpă țară, fiii tăi cu
tezători îți vor întrupa vi
itor de aur.

Ion VULPE
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Dintotdeauna aici, 
unde fiecare zi are ceva din mîine, 
unde fiecare faptă are miresme de piine, 
aici, unde istoria e ruptă din noi, 
aici, unde toți sintem un singur popor, 
aici ne-am născut și vom ști să păzim 

PACEA și drumul spre viitor.

Dintotdeauna aici,
aici unde țara iși află lumina, 
schimbînd în comori de preț - neodihna, 

aici unde brațe tresar in filoane 
și viitorul pentru noi se face, 

purtind în suflet toată România, 

in August renăscută și-o apărăm prin PACE.

cinstire măreței sărbători

sărbători

a a

Carte deschisă TARA>
COLUMNA

Umăr la umăr, mulți
la număr

cu respect

• • •

Dintre imaginile-simbol cu 
să ilustrez amplul tablou al 
creatoare ce definește realitatea prezen
tului nostru, al acestei țări in care trăim, 
mai grăitoare, mai vie mi se impune a- 
ceea a unei cărți deschise. O carte ale 
cărei milioane de personaje sînt, în ace
lași timp, și autorii ei ; o carte in care 
orice pagînâ-zi înscrie milioane de gin- 
duri și fapte acumulindu-se intr-o unică, 
bogată și cutezătoare simbioză faptă - 
gind ; o carte al cărei spațiu epic e uzi
na și ogorul, mina și școala, șantierul și 
laboratorul, atelierul de creație și scena 
ori o simplă coală de hirtie, șesul, mun
tele și marea și cerul ce le cuprinde, toa
te împreună alcătuind spațiul unic pe care 
il locuim și il numim patrie ; o carte al 
cărei timp ferm e prezentul socialist năs
cut din veacuri de lupte și speranțe și 
asumindu-și cu responsabilitate și încre
dere viitorul ; o carte a cărei filosofie și 
practică de viață e munca, libertatea, 
dreptatea și pacea ; o carte al cărei sen
timent suprem e omenia; o carte cuprin- 
zind milioane de conștiințe și destine, 
conștiințe ce se adună într-o unică mare 
conștiință și destine ce se împlinesc intru 
aceleași destin. O carte cu milioane de 
personaje si tot atitia autori.

care a; vrea 
efervescenței Cetatea înflorește in dorurile mele 

din zori de neuitare se nasc și cresc eroi, 

Sclipește plaiul țării iar ceru-i plin de stele 

Carpații poartă doina ce s-a născut la noi.

Pe fruntea tricoloră ard visurile dace 

însemnul lor heraldic cu vremi ce vor să fie ; 

Senin să fie cerul și oamenii, in pace — 

să nu se fringă drumul la ceas de bucurie.

Ne e deschsă casa ca sufletul român 

avem sare și piine și brațe primitoare... 

cum rîu-și duce unda iar pietrele rămin - 

noi am rămas, ca stinca, sub valuri trecătoare.

Iși poartă țara straiul de veacuri ne-ntinate 

incununate-n August de-un omenesc destin 

Columnă de lumină se-nalță din Cetate 

și zborul este liber sub cerul ei senin.

Vasile COJOCARU

Să ne plecăm 
și considerație în fața stin
dardului purtat de mîini 
voinice. Mîinile voinice ale 
oamenilor creatori 
nuri materiale și 
ale poartă sus, cu 
tate și mîndrie 
biruinței noastre.

De la manetele 
nelor din abataje, 
strung sau de la banda de 
claubaj, de Ia volan sau de 
la planșetă, oamenii aceș
tia bravi sînt gata să inter
vină oricînd pentru a a- 
păra împlinirile 
socialiste, rodul 
al gîndurilor și

de bu- 
spiritu- 
demni- 
steagul

combi- 
de la

noastre 
muncii, 
faptelor 

strămoșilor noștri. Ceea Ce 
am realizat este al nos
tru și nimeni nu are drep
tul să calce cu ginduri 
vrăjmașe pe pămîntul 
scump al României ! A- 
cesta este crezul coman
danților și luptătorilor din 
gărzile patriotice.

Și în Valea Jiului, acti
vitatea gărzilor patrioti
ce se desfășoară în spiri
tul obiectivelor ordonate 
prin Directiva comandan
tului suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Harni
cul detașament de mineri, 
care constituie forța prin
cipală a gărzilor patrioti
ce din Valea Jiulții, sub 
îndrumarea organelor și • 
organizațiilor de partid, a 
statelor majore și a coman
danților de gărzi patrioti
ce, își ridică în permanen
ță nivelul de pregătire a 
luptătorilor.

( — Activitatea politico-
educativă cu luptătorii găr
zilor patriotice este organi
zată în municipiul nostru 
în spiritul măsurilor de a- 
sigurare' a cunoașterii și 
înțelegerii istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Con-

I

Bogat raport
(Urniare din pag. f)

In cel de-al 41-lea an al 
construcției socialiste, datori
tă mai cu seamă politicii 
științifice de dezvoltare mul
tilaterală a patriei promova
tă după Congresul al IX-lea, 
țara noastră se prezintă în 
acest moment aniversar cu 
o industrie puternică, moder
nă, competitivă și o agricul
tură avansată. Progrese re
marcabile au fost înfăptuite în 
fiecare colț de țară și în 
în urma măsurilor adoptate 
din ințiativa și la indicația 
secretarului general al par
tidului, pe baza cunoașterii 
nemijlocite a potențialului 
marilor colectivități muncito
rești, a cerințelor economiei 
naționale, a conjuncturilor și 
tendințelor evoluției economi
ce internaționale. Vizitele în

treprinse pe tot cuprinsul ță
rii, dialogul rodnic purtat cu 
oamenii muncii și specialiștii 
din industrie, agricultură, cer
cetarea științifică au stat la 
originea amplelor programe 
de importanță națională, a- 
doptate de la etapă la etapă, 
în vederea accelerării ritmu
lui de dezvoltare economică, 
valorificării superioare a re
surselor primare, creșterii ni
velului tehnic al producției 
și a calității produselor, spo
ririi substanțiale a producti
vității muncii sociale.

Valea Jiului se numără 
printre centrele puternic dez
voltate care s-a aflat și se 
află mereu în atenția condu
cerii partidului și statului. 
Stau mărturie vizitele de lu
cru întreprinse de secretarul 
general al partidului în așe- 
zămintele noastre miniere, în

obataje, măsurile 
din inițiativa și la 
„Minerului de onoare al ță
rii" în vederea modernizării 
proceselor de muncă din sub
teran, reducerii efortului fi
zic, creșterii gradului de con
fort urban și a bunăstării ma
teriale și spirituale. Vedem 
cu toții, și trăim cu deplină 
satisfacție, prefacerile care 
se succed in ritm alert, în 
fizionomia orașelor, mutațiile 
înfăptuite din rațiuni supe
rioare, între care primează 
ideea de a asigura munici
piului minerilor o organizare 
socială și o dotare edilitară 
pe măsura 
economice.
amintim că 
obiectivelor 
ciale prevăzute în următorul 
cincinal sint alocate fonduri 
de investiții de aproape 40

adoptate 
indicația

importanței sale 
Este deajuns să 
pentru realizarea 
economice și so-

miliarde lei și avem imagi
nea locului și rolului impor
tant pe care-1 deține Valea 
Jiului in ansamblul economi
ei naționale, ca principal 
furnizor de huilă pentru cocs 
și energetică.

Cu aceste ginduri acum, în 
zi de sărbătoare, omagiem 
glorioasa victorie o revoluți
ei române din August 1944 
strîns uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său gene
ral, tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, pe deplin încre
zători in viitorul luminos al 
patriei, ferm hotăriți de a da 
viață tuturor sarcinilor ce ne 
revin, pentru progresul neîn
trerupt și înflorirea României 
socialiste.

I.

putul anului. Buna 
ganizare a muncii, 
pectarea disciplinei 
nologice, aprovizionarea 
ritmică cu materiale și 
piese de schimb, folosi
rea la întreaga capacita
te a întregului 
tehnic și uman au 
factorii care 
la depășirea
tații muncii în cărbune cu 
1205 kg pe post.

or- 
res- 
teh-

potențial 
fost 

au condus 
productivi-

u

f
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în zi de sârbdtoare

• LA LOCURILE 
AGREMENT. In ziua 
23 August toate 
de agrement din 
cipiu vor fi deschise 
cepînd cu ora 10.

De la ora 11 vor înce
pe spectacolele în aer li
ber ale formațiilor artis
tice și interpreților indi
viduali, artiști 
din municipiu.

amatori 
partici-

panți în Festivalul națio
nal „Cîntarea României". 
Vor fi prezente formați
ile instrumentale de mu
zică populară, soliști vo
cali și instrumentiști, for
mațiile de dansuri popu
lare care activează în ca
drul cluburilor sindica
telor din orașele Văii Jiu
lui, ansamblul folcloric 
„Paringul" al Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, formații și so

liști de muzică ușoară și 
folk, brigăzi artistice.

• INCEPIND CU ORA 
10 în parcurile orașelor 
Vulcan, Lupeni și Petrila 
fanfarele minerilor vor 
prezenta atractive pro
grame de muzică de pro
menadă.

• SEARA, tot la locu
rile de agrement, se vor 
organiza pentru iubitorii 
muzicii și dansului pro-

pe scenele
grame adecvate.

• IN CAZ DE 
NEFAVORABIL 
festările vor avea 
scenele așezămintelor 
culturale din localitățile 
Văii Jiului.

• IN ZILELE DE 24 SI 
25 .AUGUST, cluburile 
muncitorești vor organi
za proiecții de filme, 
spectacole, recitaluri de 
poezie, seri de muzică ți 
dans pentru tineret care

TIMP 
mani- 
loc pe

greșul al XIII-lea 
dului, de ridicare 
trepte de progres 
zaț ie a României 
te, concomitent cu 
rea necontenită a capacită
ții de apărare a patriei. A 
sporit preocuparea pentru 
educarea luptătorilor în 
Spiritul respectului față de 
istoria glorioasă a poporu
lui român, față de tradiți
ile revoluționare ale cla
sei muncitoare și ale parti
dului nostru comunist, ale 
armatei și formațiunilor 
patriotice de luptă. Orga
nizațiile de partid și ale 
U.T.C., locțiitorii politici de 
subunități, centre și deta
șamente au organizat și 
desfășurat activitatea po- 
litico-educativă în strînsă 

Corelare cu procesul pre
gătirii de luptă, în scopul 
mobilizării acestora 
vederea îndeplinirii 
cinilor ce le revin, ne spu
nea, cu mîndrie, It. col. Pa
vel Coi ta, șef de stat ma
jor al gărzilor patriotice 
din municipiu.

Acum, la ceas sărbăto
resc, cînd aniversăm 41 

'de ani de la revoluția so
cială și națională antifas
cistă și anti imperialistă, 
urmașii celor care au par
ticipat la actul istoric de 
la 23 August, luptătorii 
din gărzile patriotice, umăr 
la umăr, mulți la număr 
raportează că sînt gata 
oricînd să apere cuceririle 
poporului, contribuind, ( 
același timp, cu toate for
țele la continua înflorire 
și propășire 
pentru construirea 
lismului și 
pe pămîntul 
triei.

al paf ți
pe noi 

și civili- 
soeialis- 

crește-

în 
sar-

a României, 
socia- 

comunismului 
scump al pa-

Mircea BUJORESCU

muncitoresc
Este meritul întregu

lui colectiv, dar în mod 
deosebit -al brigăzii con
duse de Gavrilă Mesa- 
ros, care de la începutul 
anului cu un complex de 
fabricație 
ale cărei 
realizate pe toată 
oada cît a funcționat 
condus la extragerea

românească 
productivități 

peri- 
a
a

peste 19 500 tone de căr
bune suplimentar sarci
nilor de plan. I

rare
ome- 
auto 

de la 
ne-a

Un om de mare 
nie, conducătorul 
Emilian Lupulescu, 
A.U.T.L, Petroșani, 
vizitat, ieri, la redacție,
anunțîndu-ne că a găsit 
în autobuz o considera
bilă sumă de bani și di- 
dive_r.se obiecte, desigur 
pierdute de un călător. In 
dorința ca păgubașul (se 
pare o femeie) să intre cît 
mai repede în posesia ba
nilor și bunurilor 
dute, conducătorul 
amintit nu face un secret 
din norocul său, dimpo
trivă, „norocul și-l face 
omul singur", spune o

pier-
auto

vorbă din bătrîni, dar 
norocul lui Emilian Lup j- 
lescu nu constă în găsirea 
valorilor bănești și 
teriale, ci în cinstea 
exemplară, care-1 
respectat și prețuit 
toată lumea. In fața 
nui astfel de noroc 
înclinăm și noi cu o 
sebită stimă, 
du-i posesorului său tra
diționala urare minereas
că a Văii „Noroc bun I", 
Așijderea și păgubașului, 
care, deși neglijent sau 
uituc, nu se poate plînge, 
de această dată, de... ghi
nion. (l.V.)

ioa
sa 

face 
de 
u- 
ne 

deo- 
adresîn-

Văii Jiului
se vor desfășura în așe- 
zămintele de cultură. In 
cadrul serilor culturale 
se vor organiza concur
suri, jocuri de societate 
cu caracter educativ. Ac
țiunile se vor organiza 
conform programului zil
nic de activitate 
cărui club.

• DUMINICA
Teatrul de Stat

Jiului" își reia activitatea 
după vacanță, cu piesa 
„Gărgărița".

Spectacolul va avea loc 
la sediul teatrului. Iși 
dă concursul întregul co
lectiv artistic și tehnic.

al lie-
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Se împlinesc astăzi 41 <le ani de cînd, sub steagul libertății, poporul ro
mân a pășit cu încredere pe drumul construcției socialiste, urinîndu-și destinul 
pe care Partidul Comunist Român l-a în trevăzut încă din anii dinaintea Eliberării.

Sub înțeleaptă conducere a partidului, a secretarului său general, poporul 
nostru și-a urmat in anii „Epocii Ceausescu", cu încredere acest destin, ma
rile succese din anii construcției socialiste fiind o elocventă ilustrare a vocați
ei constructive a oamenilor acestui pămînt, a abnegației și dăruirii cu care 
slujesc in frontul muncii pentru țară, înfăptuirea neabătută a Programului 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Destinul comunist al oamenilor se împlinește identificindu-se cu cel ai pa
triei, sub înalta și înțeleaptă conducere a partidului — stegarul tuturor victoriilor 
noastre.

Datoria — ca trăire fundamentala !
Vorbind despre fruntașii minei Lonea, ea 

însăși fruntașă intre întreprinderile miniere 
din Valea Jiului — peste 6 000 tone plus de 
la începutul anului — nu putem să nu amin
tim un nume ce s-a impus de la sine, prin 
vrednicia cu care este purtat și onorat : Io
sif Bucur. Miner șef de brigadă de mai multi 
ani, format la înalta școală de minerit care 
este mina Lonea, losif Bucur și-a împlinit cu 
sîrg destinul comunist, devenind în scurtă 
vreme unul dintre cei mai respectați, mai bi
ne pregătiți și mai apreciați mineri ai în
treprinderii.

losif Bucur este printre puținii șefi de bri
gadă care conduce cu deosebit succes două 
abataje frontale cu susținere individuală, în 
care împreună cu ortacii săi își împlinește 
cu precizie de ceasornic datoria muncii, a 
muncii de calitate și răspundere, sectorul III 
din care face parte raportînd pînă acum 
22 000 tone de cărbune peste plan, succes 
care are la temelie și abnegația și pasiu
nea cu care losif Bucur, și oamenii săi știu 
să-și împlinească o datorie de onoare — da
toria muncii pentru țară.

Mihoi Blaga, Constantin Popa, DionisieZo- 
ia și Nicolae Kalman, sînt la mina Lupeni 
minerii dintre cei mai reprezentativi din mul
țimea celor care, la sute de metri sub pă
mînt, scot la lumină huila cocsificabilă. Efor
turile lor, ale ortacilor conduși de ei, au fost 
de nenumărate ori răsplătite prin cîștigarea 
întrecerii socialiste, prin acordarea de diplo
me și medalii, dar mai ales prin acea satis

Permanenta întrecere
facție lăuntrică pe care ți-o dă datoria îm
plinită. Șefi de brigadă de mai mulți ani, 
cei patru destoinici mineri și-au făcut din 
depășirea sarcinilor de plan un obiectiv per
manent, un fapt intrat în obișnuință, în care 
contează doar cantitatea de cărbune extras 
suplimentar planului. Căci fiecare dintre ei 
știe că, in minerit, plusul de astăzi se poate 
transforma miine in minus, dacă nu este în
treținut și consolidat de permanența efortului. 
Apoi mai știu ei, fiecare, că celălalt vine 
puternic din urmă și locul fruntaș poate fi 
cedat oricind, dacă producția nu este men
ținută la aceleași cote superioare.

La sfirșitul primului semestru întrecerea a 
fost cîștigată de brigada lui Mihai Blaga. 
Brigada condusă de Eroul Muncii Socialiste 
Constantin Popa a ocupat locul al doilea, 
locuri fruntașe obținînd și brigăzile conduse 
de Dionisie Zoia și Nicolae Kalman. Și acum 
ei raportează în cinstea zilei de 23 August 
importante plusuri de producție, care adu
nate lună de lună vor stabili ciștigătorul în
trecerii. Mihai Blaga, Constantin Popa, Dio
nisie Zoia, Nicolae Kalman - patru oameni, 
patru destine comuniste, intrate definitiv în 
pantheonul mineritului din Valea Jiului, prin 
dăruirea și pasiunea cu care slujesc, în fron
tul cărbunelui, înfăptuirea destinului comu
nist al patriei.

Călit la înalta 
școală a muncii
Este greu să dai peste maistrul Ion Ure- 

chescu, intr-un loc anume din Preparația 
Coroești. Și aceasta nu pentru că Ion Ure- 
chescu nu ar avea un birou al lui ca toți 
maiștrii, ci pur și simplu pentru faptul că 
interesele producției îl solicită in cele mai 
diverse locuri ale uzinei. „Un maistru trebuie 
să știe de toate, dar mai ales trebuie să 
știe să se poarte cu oamenii", aceasta este 
deviza pe care tînărul maistru Ion Ureches- 
cu o slujește cu deosebit devotament.

A venit in preparație în 1964, din prima 
promoție a Școlii profesionale de prepara
tori din Lupeni, împreună cu aproape toți 
colegii săi. Aflat la începutul activității sale, 
colectivul i-a oferit toate șansele deplinei 
afirmări. Aici și-a întemeiat familia, soția sa 
Magdalena fiind una dintre femeile ce lu
crează cu aceeași dăruire ca și bărbații în 
cadrul uzinei. Aici a urmat școala de mai
ștri, devenind un meseriaș destoinic. Tot aici 
a trăit momentele semnificative ale devenirii 
de astăzi a uzinei, care în epoca de aur 
a României, „Epoca Ceaușescu" a trăit tran
sformări profunde. Aici, împreună cu colec
tivul de preparatori Ion Urechescu, format 
la înalta școală a muncii pentru țară, în fru
moșii ani de după eliberare, a trăit și mo
mentul succeselor dedicate de preparatori 
zilei de 23 August, succese la care și-au adus 
contribuția și oamenii conduși de Ion Ure
chescu,

Vechile „Ateliere centrale Petroșani" au 
devenit o modernă cetate a construcțiilor 
de mașini, iar viața oamenilor, mai cu sea
mă după vizitele pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a întreprins în mijlocul lor, s-o schimbat 
fundamental în acești ani de mărețe împli
niri socialiste. Intr-una din noile secții — hi-

Tinerețea oamenilor, 
tinerețea uzinei

draulică minieră — creație a acestei epoci 
de aur a patriei, „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", am cunocut-o pe muncitoarea 
Olga Olaru, o fată înaltă, blondă.

„Am văzut secția asta de cînd s-a pus 
prima cupă de beton", ne spunea plină de 
mîndrie. E frumos cînd tinerii noștri văd 
sub ochii lor noi și noi împliniri socialiste. 
Acești tineri sînt cei ce vor duce pe mai de
parte munca plină de satisfacții a întregului 
popor depusă în cei 41 de ani care au tre
cut de la eliberarea patriei. Menirea lor 
este să îmbine munca și învățătura. Și 

Olga Olaru, a învățat asta în cei șapte ani 
de cind munceșe aici, la LU M P.

Este membră într-o formație artistică de 
prestigiu a Văii Jiului, corul „Armonii tine
re" al întreprinderii, cu care a obținut pe 
scena Festivalului național „Cintarea Româ
niei" două premii I la nivel republican, nu
meroase alte distincții.

„Care a fost cea mai emoționantă zi din 
viața ta în uzină ?" am întrebat-o. Răs
punsul a fost sincer, deschis. „In februa
rie anul trecut, cînd oamenii din secție 
mi-au dovedit încrederea lor. Comuniștii 
m-ou primit în rîndurile lor".

Un colectiv ambițios
Cel ce dorește să cunoască viața unuia 

dintre cele mai tinere unități industriale din 
Valea Jiului, întreprinderea de Tricotaje din 
Petroșani, obiectiv industrial creat la indica
ția secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, nu poate să nu se 
întîlnească în ateliere de producție cu se
cretarul comitetului de partid. Elena Antal, 
„un om dintr-o bucată", cum se spune, per
manent în mijlocul oamenilor.

Un colectiv tinăr, un colectiv a cărui me
die de virstă este în jur de 25 de ani, un 
colectiv ambițios unde 80 la sută sint fe
mei, iată care sint tovarășii de muncă ai 
Elenei Antal, în majoritate soții și fiice de 
miner sau de constructor de mașini. De la 
Elena Antal am aflat despre bucuriile și 
grijile lor, despre satisfacția realizării pla
nului la producția marfă și fizică pe semes
trul I, succes dedicat sărbătorii patriei.

EXAMENUL COMPETENȚEI
Multă vreme brigada condusă de sing. 

Petru Todoruț din cariera Cîmpu lui Neag 
„a tras" din răsputeri să ajungă din urmă 
celelalte brigăzi, mai bine consolidate, mai 
omogene și cu rezultate mai bune in pro
ducție. Pornind la drum cu ambiția declara
tă de a ajunge un' sector de producție cu 
o carte de vizită bogată, oamenii din bri
gadă au reușit din plin atingerea obiectivu
lui propus, in momentul de față numărindu- 
se printre brigăzile fruntașe ale carierei. 
Cînd in raportul de producție, șeful brigăzii 
a chemat la întrecere celelalte brigăzi, an- 
gajindu-se să dea peste 500 tone de cărbu
ne, suplimentar planului, în cinstea zilei de 
23 August, faptul în sine nu a mai uimit

A cerceta și a învăța 
și pe alții ceea ce știi

Mai sint destule zile pînă la începutul 
noului an de invățămint. Intr-unui dintre ca
binetele, Institutului de Mine, conf. dr. ing. 
Nicolae Ungureanu scrie concentrat. Omul 
din fața noastră a împlinit — iată — în a- 
cest august aniversar, 25 de ani de mun
că la catedra de „Tehnică minieră gene
rală, geologie și preparare". Te-ai aștepta 
să vezi o privire asupra căreia acești ani 
să-și fi pus amprenta. Se pare însă că pro
fesorul și geologul Nicolae Ungureanu stă- 
pinește arta de a fi mereu tînâr. O privire 
vie, sclipitoare, privirea omului care este 
conștient de propria sa menire. Ne-a vorbit 
cit se poate de firesc de noile sale studii 
din domeniul tectonicii zăcămintului carbo
nifer, al aprinderii pulberii de cărbune ia 
subteran, despre contractele de cercetare pe 
care le are cu I.M. Bărbăteni și G.C..S.M., 
Ne-a vorbit despre studenți, oameni chemați 
să ducă pină departe faima școlii superi
oare miniere românești, despre excelentele 
condiții de învățătură și cercetare de caie 
beneficiază, ca urmare a grijii partidului și 
statului nostru, personal a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea pe noi trep
te a acestei adevărate academii a mineri
tului, cadrele didactice și studenții, în pro
cesul firesc al legării invățămîntului cu pro
ducția și cercetarea. Geologul Nicolae Un
gureanu — iată un om dăruit, școlii, pentru 
care a cerceta și a învăța și pe alții ceea 
ce știe, înseamnă totul.

Meșteri făurari
Trecem zi de zi prin noile cartiere ale 

Petroșaniului. O explozie urbanistică pe ca
re, dacă cineva ne ar fi vorbit de ea acum 
20 de ani, n-am fi crezut-o posibilă. De 
fapt nu este altceva decit o rezultantă fi
rească fanteziei arhitecților și a priceperii 
constructorilor.

Printre ei, constructorii, se găsesc adese
ori adevărații meșteri făurari coboriți din- 
tr-o poveste cu castele fermecate. Se nu
mesc simplu: Tudor Sandu sau Gheorghe 
Savin, sau Dumitru Postolache, destoinici 
meșteri mari, zidari, dulgheri, dar și destoi
nici conducători ai formațiunilor complexe 
de lucru ale A.C.M.

Sînt oameni care muncesc pentru oameni. 
In sarcina lor se află cele peste 6000 de a- 
partamente care urmează a fi construite în 
cincinalul care brmează în orașul Petroșani, 
încă o dovadă a grijii pe care partidul și 
statul nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului o 
acordă îmbunătățirii continue a condițiilor 
de muncă și viață ale minerilor, ale tuturor 
oamenilor muncii.

pe nimeni. Angajamentul asumat avea un 
temeinic suport in marea putere de acțiune 
a oamenilor (în proporție de 75 la sută 
tineriî în ambiția lor recunoscută de a se 
număra printre protagoniștii întrecerii socia
liste. Și iată că angajamentul luat nu a 
constituit o vorbă oarecare, brigada lui To
doruț reușind intr-adevăr să realizeze în 
cinstea sărbătorii eliberării peste 500 tone 
de cărbune livrate suplimentar.

Pagină realizată de :
Gheorghe CHIRVASA 

Horațiu ALEXANDRESCU 
oto : Gheorghe OLTEANU
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Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului român

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii, tovarășa Elena' 
Ceaușescu, au participat, 
joi seara, la recepția ofe
rită de Comitetul Central 
al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, la Palatul din 
Piața Victoriei, cu prilejul 
zilei de 23 August, sărbă
toarea națională a poporu
lui român.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., precum 
și membri ai Comitetului 
Central al partidului, ai 
Consiliului de Stat și ai

Adunarea festivă consacrată celei de-a
41-a aniversări a actului istoric

de la 23 August 1944
(Urmare din pag. ti

rea în viață a Programu
lui de edificare a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost întîmpi- 
r.ați, la sosirea la Sala 
Palatului Republicii Soci
aliste România, unde a 
avut loc adunarea festi
vă, cu deosebită căldură, 
cu sentimente de aleasă 
stimă și prețuire, cu pu
ternice aplauze și urale. 
S-a scandat îndelung 
.Ceaușescu — P.C.R. 
.Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria. 
Ceaușescu — România !“.

In această entuziastă at
mosferă, în prezidiu au luat 
k<c împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
membri și membri suple
anți ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R.. membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, 
participanți ta războiul 
antihitlerist, generali,

conducători ai unor orga
nizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai oamenilor

Cu prilejul celei de-a 
41-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și an
tiimperialistă de la 23 Au
gust 1944, joi dimineața au 
avut loc solemnități -în ca
drul cărora au fost depuse 
coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, 
la Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul e- 
roilor sovietici din Capita
lă.

Ea solemnități au luat 
parte tovarășii Emil Bo
bu, Miu Dobrescu, Gheor
ghe Pană, Ludovic Faze- 
kas, Constantin Olteanu, 
Petru Enache, Nicolae 
Giosan, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și guvernului, gene
rali activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihi
tlerist, conducători ai u- 
nor instituții centrale, or
ganizații dc masă și ob

guvernului, membri de 
partid cu stagiu din ilega
litate, participanți la re
voluția de eliberare socia
lă și națională' antifascis
tă și antiimperialistă din 
august 1944, veterani ai 
războiului antihitlerist, 
conducători de organiza
ții de masă și obștești, ge
nerali, Eroi ai Muncii So
cialiste, oameni de ști
ință, artă și cultură, șefi 
ai cultelor, ziariști.

Au luat part© membri 
ai conducerii unor partide 
comuniste, muncitorești 
și socialiste aflați în țara 
noastră, alți oaspeți de pes
te hotare.

Erau prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră, ata

muncii din Capitală, ai vie
ții noastre științifice, ar
tistice și culturale.

In sală se aflau membi-i 
ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, par
ticipanți la evenimentele 

din August 1944, generali 
activi și în rezervă, acti
viști de partid șj de stat, 
fruntași în producție din 
mari unități industriale ale 
Capitalei, oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Erau prezenți, de ase
menea, membri ai condu
cerii unor partide comu
niste, muncitorești și soci
aliste, aflați în țara noas
tră, alți oaspeți de peste 
hotare.

La adunare au asistat 
șefi de misiuni diplomati
ce acreditați la București, 
atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic.

Sala Palatului era îm
podobită sărbătorește. Pe 
fundalul scenei se aflau 
portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
încadrat de drapelele par
tidului și statului, și ura
rea: „Trăiască Partidul
Comunist Român, în frun
te cu secretarul său ge

Solemnitatea depunerii de coroane de flori
ștești, oameni ai muncii 
din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

Au fost depuse coroane 
de flori din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, Consi
liului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, Ministerului A- 
părării Naționale, Minis
terului de Interne, Consi
liului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, 
Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști, Consiliului Națio
nal ai Organizației Pionie
rilor, Comitetului munici
pal București al P.C.R și 
Consiliului popular al Ca
pitalei, Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor do 
război împotriva faseismu- 

șați militari, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Tovarășii din conduce
rea partidului și statului, 
membrii de partid cu 
stagiu din ilegalitate, ac
tiviști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, oameni de ști
ință, cultură și artă, re
prezentanți ai unor cunos
cute colective muncito

rești au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
calde felicitări, cu prilejul 
sărbătorii naționale a po
porului român. Ei au urat 
secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate 

neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

De o parte și de alta a 
scenei — înscrisul celor 
două mari evenimente is
torice sărbătorite în a- 
cest an de poporul nostru i 
„Epoca Ceaușescu: 1965— 
1985 — Epoca de glorii a 
României socialiste" și „23 
August 1944 — 23 August 
1985 — sărbătoarea națio
nală a poporului român".

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Adunarea a fost deschi
să de-tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al
P.C.R.

Despre semnificația Zi
lei de 23 August a vorbit 
tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Adunarea festivă s-a în
cheiat într-o atmosferă 
entuziastă. In marea Sală 
a Palatului au răsunat în
delung urale și ovații. S-a 
scandat, din nou, cu însu
flețire, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu șl 
poporul !“, „Ceaușescu — 
Pace 1". Sînt momente î- 

lui.
Grupuri de pionieri au 

depus jerbe de flori.
Companii de onoare, for

mate din militari ai forțe
lor noastre armate, membri 
ai gărzilor patriotice și for
mațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei, aliniate pe platou
rile din fața monumente
lor, au prezentat onorul. 
A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

La Monumentul eroilor 
sovietici, unde au fost pre
zenți însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București, 
L I. Boiko, și membri ai 
ambasadei, au fost intona
te imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii So
cialiste România.

După depunerea coroa
nelor de flori, cei prezenți 
la solemnități au păstrat 
un moment de reculegere. 
S-a primit, apoi, defilarea 
companiilor de onoare. 

și putere de muncă, noi și 
tot mai mari succese în 
activitatea ce o consacră, 
cu dăruire și pasiune co
munistă, înfăptuirii nea
bătute a Programului par
tidului de construire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism.

Felicitări și urări cordi
ale au exprimat, de ase
menea, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu oaspeții 
de peste hotare, precum 
și șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Bucu
rești.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, pri
etenească.

nălțătoare, de puternică vi
brație, care exprimă ne
mărginita încredere a în
tregului nostru popor în 
partid, în politica sa ști
ințifică, cutezătoare, dra
gostea fierbinte și recunoș
tința față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A fost reafirmată voința 
de neclintit a tuturor fiilor 
României ca, strîns uniți 
în jurul partidului, al se
cretarului său general, 
muncind cu devotament și 
abnegație revoluționară, 
să facă totul pentru înfăp
tuirea politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru, pentru a a- 
sigura progresul multilate
ral al României socialis
te și afirmarea ei tot 
mai puternică între nați
unile lumii ca o țară în
floritoare, independentă 
și suverană, liberă și dem
nă.

Un grup de șoimi ai pa
triei și pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buche
te de flori.

In sală, la încheierea a- 
dunării festive, au răsunat 
solemn acordurile imnului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E 
scris pe tricolor unire",

(Agcrpres)
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In aceeași zi, la Cimiti
rul militarilor britanici că- 
zuți pe teritoriul țării noas
tre în lupta împotriva fas
cismului au fost depuse co
roane de flori din partea 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socia
liste România, Minstcru- 
lui Apărării Naționale, Con
siliului popular al muni
cipiului București, precum 
și jerbe de flori din partea 
pionierilor.

C’u prilejul celei dc-a 
41-a aniversări a revoluți
ei de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 
August 1944,. în întreaga 
țara au fost depuse, în ca
drul unor ceremonii coroa
ne și jerbe dc flori la mo
numentele și plăcile come
morative, la cimitirele ero
ilor români și sovietici că- 
zuți în timpul războiului 
antifascist.
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DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT 

COMUNICAT 
în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate 

personală în zilele dc 23—25 august 1985
In zilele de 23—25 august 1985, autoturismele 

proprietate personală pot circula indiferent de nu
mărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al auto
turismului.

FILME

23 AUGUST
PETROȘANI — 7 No

iembrie; Neînvinsul; U- 
nirea: Acordați circum
stanțe atenuante; Parin- 
gul: Ciuleandra.

LONEA: Nemuritorii.
ANINOASA: Horea.
VULCAN — Luceafă

rul: Cireșarii.
LUPENI — Cultural:

Sosesc păsările călătoa
re.

URICANI: Cireșarii,

24 AUGUST

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Neînvinsul; U- 
nirea: Acordați circum
stanțe atenuante; Parîn- 
gul: Ciuleandra.

LONEA: Nemuritorii,
ANINOASA: Horea. 
VLILCAN — Luceafă

rul; Cireșarii.
LUPENI — Cultural: 

Sosesc păsările călătoa
re.

URICANI: Cireșarii.

TV.

23 AUGUST
8,00 Sub semnul marii 

sărbători.
8.10 Zi de August, zi 

de glorie (color). 
Muzică patriotică 
și revoluționară.

8,30 Demonstrația oame
nilor muncii din Ca
pitală cu prilejul 
celei de a 41-a A- 
niversări a Revo
luției de eliberare 
Socială, antifascis
tă și antiimperialis
tă de la 23 August 
1944. Transmisiune 
directă din Piața A- 
viatorilor.

11.10 Documentar artis
tic (color).
„O patrie de lumi
nă".

11.40 Partidul, Patria, Po
porul (color). 
Cîntece și versuri 
patriotice și revolu
ționare.

12,00 Românie, scumpă 
țară (color) — Me
lodii populare.

12.40 In. parc fanfara cîn- 
ta... (color).

13,00 Telejurnal.
13.15 Album de August, 

(parțial color).
15,00 Închiderea progra

mului.
17,00 Generația epocii 

Nicolae Ceaușescu — 
Tinerețe revoluțio
nară (color). 
Reportaj.

17.15 Cîritec de bucurie 
(color).

17,30 Porți deschise un^i 
glorioase deveniri 

(color).
18.15 Omagiu patriei și 

partidului.
Selecțiuhi înregis
trate la concursul 
pionieresc desfășu
rat la Năvodari.

18,45 10.01 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.40 Imn pentru marele 

August (color). 
Spectacol - literar - 
muzical - coregrafic.

20.35

21.50
22,00

23,00

11,00
11,05

11.35

12,00

12,40

12.50

Documentar artis
tic (color).
Cei mai frumoși 20 
de ani — Epoca 
Ceaușescu, Premie
ră TV.
Telejurnal.
Flori de cîntec ro
mânesc (color), 
închiderea progra
mului.

24 AUGUST
Telex.
Sub al țării cer se-
nin.
Program de ver-
suri și cîntece pio-
nierești.
Telefilmoteca de
ghiozdan
„Baladă pentru Mă- i 
riucă" (1).
Sub soare de au- ! 
gust (color).
Film documentar 
„Calea Moșilor", 
trecut și prezent. 
Muzică de prome
nadă cu Fanfara
reprezentativă a 
Armatei.

13,00 Zi de sărbătoare.
La sfîr.șit de săptă- 
mînă (color).

15,00 închiderea progra
mului.

18.00 Floarea din grădină. 
Emisiune - concurs 
pentru tineri inter
pret de muzică 
populară, etapa a 
2-a.

18,50 1001 de seri (color). 
19,00 Telejurnal.
19,20 Arc peste un timp 

eroic (color).
19.35 August — Columna 

vie a libertății noas
tre (color).

20,15 Film artistic (co
lor).
„Un petic de cer".
Premieră TV. 
Producție a Casei 
de filme Cinci.

21.30 Telejurnal.
21.40 Din albumul celor 

mai frumoase me
lodii românești (co
lor).

22.30 închiderea progra
mului.

25 AUGUST

11.30 Telex.
11.35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan :
„Baladă pentru Mă- 
riuca" (2).

12.40 Din cununa cînte- 
cului românesc 
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

14,45 Semnături în car
tea responsabilității 
cetățenești. 
Reportaj.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi (co

lor).
19,40 Cîntarca Români

ei (color).
20,20 Film artistic (color) 

„Cursa n-a fost a- 
bandonată".

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

memento
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