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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST
Demonstrația oamenilor muncii

din Capitală
Minerii la datorie, 

în frontul muncii pentru țarăA

Poporul nostru a sărbă
torit, vineri, 23 August, 
într-o puternică și inde
structibilă unitate în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cea de-a 
41-a aniversare a revoluți
ei de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă, care a
deschis o eră nouă, de mari 
și profunde transformări 
revoluționare în dezvolta
rea României pe calea in
dependenței și a progresu
lui social.

Omagierea acestui memo
rabil eveniment a avut 
loc sub semnul mărețelor 
victorii obținute de clasa 
muncitoare, țărănime, inte
lectualitate, de întregul po
por în anii luminoși ai 
libertății patriei, îndeosebi 
în ultimele două decenii, 
în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al 
partidului, de cînd tovară
șul Nicolae Ceaușescu con
duce destinele națiunii, e- 
poca celor mai adinei pre
faceri înnoitoare din înde
lungata noastră istorie, e- 
pocă de însemnătate liotă- 
rîtoare pentru 
socialistă și comunistă 
României.

Ziua de 23 August a 
întîmpinată, pe întreg 
prinsul României, cu 
drie și satisfacție 
istoricele izbînzi 
în toate domeniile.

Marca noastră sărbătoa
re națională a pus în lu
mină realitatea vie, con
firmată necontenit de via
ță — coeziunea strînsă, in
disolubilă, a națiunii noas
tre în jurul partidului, al 
conducătorului său încer
cat și iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rîrca nestrămutată a între-

devenirea 
a

fost
■ cu- 
mîn- 

pentru 
dobîndite

gului popor de a acționa cu 
devotament pentru edifi
carea socialismului și co
munismului pe pămîntul 
României.

In această atmosferă de 
înaltă vibrație patriotică, 
de fermă angajare revolu
ționară, s-a desfășurat, în 
Piața Aviatorilor, marea 
demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la tribu
na oficială, a fost întîmpi- 
nată cu multă căldură și 
însuflețire. Mulțimea a- 
flată în vastul perimetru 
al Pieței a aplaudat cu 
putere, a aclamat și ovați
onat îndelung, a scandat 
cu înflăcărare „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noas
tră și mjndria, Ceaușescu
— România !“ „Ceaușescu
— Pace !“.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tova
rășa Elena Ceaușescu, la 
tribuna oficială au urcat 
membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comi
tetului Central al partidu
lui, membri ai C.C. 
P.C.R., ai Consiliului 
Stat și ai 
membri de partid cu 
giu din ilegalitate.

In celelalte tribune 
aflau reprezentanți ai 
tituțiilor centrale, ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, participant la revo
luția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă din au-

a.se-

al 
de 

guvernului, 
sta-

se
ins-

gust 1944, foști comandanți 
de mari unități pe frontul 
antihitlerist, generali, eroi 
ai muncii socialiste, mun
citori și specialiști din în
treprinderi bucure.ștene, 
personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și 
artistice, activiști de partid 
și de stat, ziariști.

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

Au asistat șefii misiuni
lor diplomatice acreditați 
în România, atașați mili
tari, membri ai corpului 
diplomatic, precum și co
respondenți ai presei stră
ine.

In această zi de august, 
cu profunde rezonanțe în 
sufletul și conștiința nați
unii, Piața Aviatorilor a 
îmbrăcat straie sărbăto
rești. Deasupra tribunei o- 
ficiale se aflau stemele țării 
și partidului, încadrate de 
steaguri tricolore și roșii, 
precum și de datele glori
oasei arîiversări > 23 Au
gust 1944 — 23 August 
1985. Pe mari pancarte e- 
rau înscrise i „Trăiască 23 
August, sărbătoare națio
nală a poporului român !“, 
„Trăiască patria noastră 
liberă și independentă. Re
publica Socialistă Româ
nia !“, „Trăiască harnicul 
și talentatul popor român, 
constructor eroic al socia
lismului și comunismului!“.

Tribuna situată de cea
laltă parte a pieței era do
minată de portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
înconjurat de drapelele ță
rii și partidului. Se afla 
înscrisă, cu litere mari,

urarea: „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frun
te cu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“. Era contu
rată harta scumpei noas
tre patrii, care, în perioa
da deschisă dc Congresul 
al IX-lea al partidului, a 
dobîndit o strălucire fără 
seamăn și un loc demn în 
rîndul statelor lumii. A- 
ceastă realitate a fost su
gestiv exprimată: „Epoca 
Ceaușescu — epoca afirmă
rii fără precedent a Româ
niei în lume !“, „Epoca 
Ceaușescu — epoca de 
glorie și măreție a Româ
niei socialiste !“. Se puteau 
citi, de asemenea, semni
ficativele cuvinte 
„Ceaușescu — România — 
Pace", „Dezarmare; Cola
borare, Pace", care expri
mă năzuința fierbinte a 
poporului nostru de a trăi 
într-un climat de liniște, 
înțelegere și rodnică co
operare

S-a
de Stat 
cialiste

Potrivit tradiției, marea 
demonstrație a fost des
chisă de detașamentele 
gărzilor patriotice, cinste 
deosebită rezervată con
tinuatorilor celor care, în 
împrejurările deosebite dc 
acum 41 de
împreună cu unitățile 
matei române, un rol 
tărîtor în 
surecției 
lungarea

internațională, 
intonat Imnul 
al Republicii So- 

România.

ani, au avut,
ar- 
ho- 
in- 
a-

hitle-

declanșarea 
naționale și 
trupelor

(Continuare în pag. a 4-a>

VALEA JIULUI A CINSTIT MAREA
Ca in fiecare an, oamenii muncii din Valea Jiului, 

toții fiii acestor frumoase meleaguri, alături de întregul 
popor, au dat o înaltă cinstire marii sărbători naționale 
a poporului rămân. împodobite festiv, cu lungi șiruri de 
drapele ale partidului și statului, cu portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, orașele noastre au redevenit 
gazdele tradiționalelor manifestări prin care oamenii 
muncii au dat expresie sentimentelor ce-i animă, de 
dragoste față de patrie și partid, de bucurie nemărgi
nită pentru munca rodnică închinată progresului multi
lateral al României socialiste, pentru viața tot mai pros
peră pe care o trăiesc intr-o țară a libertății, demnității.

Este plină de semnificații dăruirea și abnegația cu 
care numeroase colective de muncă s-au aflat la dato
rie, in locuri hotăritoare ale producției in flux continuu, 
sau la reviziile de amploare făcute în acest răstimp. 
Tot semnificativă este și atmosfera sărbătorească ce a 
dominat locurile de petrecere a timpului liber. In cadrul 
natural al bazelor de agrement, minerii, constructorii, 
energeticienii, toate celelalte categorii de muncitori îm
preună cu familiile lor au petrecut clipe de destindere 
bucurindu-se de climatul deosebit de agreabil și tonifi
ant al acestei zile de măreață sărbătoare națională.

Consemnăm și de această dată în paginile ziarului 
opinii, impresii și imagini care întrunesc, în ansamblul 
lor, bogăția unei zile mari, o zi trăită cu satisfacție de
plină de toți fiii acestor meleaguri.

In această 
toria Revoluției 
fascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, cind 
intregui nostru popor, într-o atmosferă entuziastă a săr
bătorit marele eveniment din viața națiunii române, mi
nerii Văii Jiului s-au aflat la datorie, in frontul muncii 
pentru țară, cinstind prin fapte demne de muncă săr
bătoarea națională a patriei,' demonstrind profundul lor 
atașament, unitatea lor de nezdruncinat în jurul parti
dului, al secretarului său 
CEAUȘESCU, Minerul de

• I.M. LONEA: 3147
tone de cărbune au extras 
minerii de la Lonea, reali- 
zîndu-și și depășindu-și, în 
acest fel planul pe luna 
august, plusul față de pre
vederi fiind de 1060 tone. 
Cu acestea mina Lonea cu
mulează de la începutul a- 
nului peste 10 000 tone de 
cărbune peste sarcinile pla
nului. S-au evidențiat în 
mod deosebit brigăzile con
duse de Iosif Bucur, Flo- 
rea Anton, Gh. Lipșa, Gri- 
gorc Mîndruț, Dumitru Pa- 
raschiv, Andrei Antal, Cor
nel 
pa.ș.

ri, a aniversării
de eliberare socială ți națională anti-

a 41 de ani de ia vic-

general, tovarășul NICOLAE 
onoare al țării.

cărbune eocsificabil. „Tn 
ziua de 24 august, ne-a 
relatat ing. Tiberiu Suciu, 
director tehnic electrome
canic al minei, vom reali
za, de asemenea prelimi
narul de 6000 tone de căr
bune, tot în condițiile opri
rii parțiale a producției.

Pitea și Ludovic Re-

I.M. LUPENI : Pcn- 
zilele de 23 și 24 Au- 

au

• I.M PETRILA : 
xemplar mobilizați, 
rii Petrilei au extras 
tone de cărbune, evidenți- 
indu-se prin rezultatele bu
ne înregistrate sectoarele 
I, V și VI — a căror con
tribuție substanțială la ob
ținerea producției rapor
tate s-a situat din nou 
cote superioare.

E- 
tnine- 

2860

la

în regim de foc con- 
La sectoarele IX 
s-au efectuat ample 
iar producția sec- 
IV — cel mai ma

Grupaj realizat do
Viorel STRÂUȚ 

Gheorghe CHIRVASA 
Glieorghe SPINU
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(Continuare în pag. a 3-a)

tru
gust, la I.M. Lupeni 
fost programate importan
te lucrări de revizii și re
parații 
tinuu.
și XII 
revizii, 
torului
re și mai mecanizat sector 
al minei — a fost parțial 
oprită pentru reparații Ia 
complexul nr. 14 de susți
nere și tăiere mecanizată. 
La orizontul 400, pe fluxul 
principal de transport, 
spre puțul cu schip, au fost 
vulcanizate cîteva benzi 
transportoare. In paralel, 
în majoritatea abatajelor 
lucrul a continuat, reali- 
zîndu-se, la nivelul mi
nei în ziua de 23 August o 
producție de 6000 tone de

Lumină de
August

lumina strălucitoa- 
acestor zile de Au- 

săr-

In 
re a 
gust, în atmosfera 
bătorească, toate înfăp
tuirile trainice din Va
lea Jiului și din întrea
ga țară dobindesc sem

nificații și valori cu a- 
devărat simbolice. Pen
tru că în aceste ctitorii 
sînt concentrate gîndire 
și muncă, însuși geniul 
creator al poporului 
nostru. Toate aceste 
expresive realizări sînt 
emanații ale luminii din 
acel nepieritor August 
23, zi istorică ce a des
chis o epocă nouă pen
tru poporul nostru. Lu- 
min.i acelei zile, care a 
concentrat lupta tenace 
pentru libertate și inde
pendență, se 1 
te și astăzi în 
ce făurim cu 
brațele.

Au trecut 41 
victoria 
eliberare socială 

națională, 
și antiimperialistă. 
nepieritor 
la 
cește astăzi 
în conștiințe 
doamnă la fapte 
măsura timpului 
și al vibrantului patrio
tism conducătorul nos
tru încercat, cel mai iu
bit fiu al națiunii, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu. (T.S.)
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I
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I 

f 
a 
I

văspindcș-
i tot ceea 
mintea și

dc ani de 
. revoluției 

și 
antifascistă

Acel 
eveniment de 

August 23, Strălu- 
în istorie, 
și ne în- 

pe 
eroic

I

I
I

J
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VALEA JIULUI A CINSTIT MAREA ANIVERSARE
Prinosul vredniciei, b u c u r i a

de 
și 

a- 
ai

prepara- 
fores-

La poalele cetăților 
piatră ale Șureanului 
Parîngului, in zona de 
grement, mii de oameni 
muncii, mineri, 
lori, constructori,
fieri etc., din întreprinde
rile Petrilei, veniți, împre
ună cu familiile lor, la 
iarbă verde. Aproviziona
rea abundentă, o variată 
gamă sortimentală de pre
parate culinare, răcoritoa
re, bere, legume și fructe, 
în acest sens s-au remar
cat unitățile 331 „Cotnari” 
(șef, Constantin Boncan), 
303 „Mîndra” (Augustin 
.lugaru). „Transilvania” 
(Mircea Drăghia), 306 Co
fetărie (Ileana Jurcă) ale 
I.C.S.A.P. Petroșani, 6 (Stan 
Ovedenie) și 38 (Constan
tin Brujan) ale C.P.V.I.L.F. 
a facilitat petrecem plăcu
tă a timpului liber, de a- 
semenea, au întrunit apre
cieri laudative programele 
artistice prezentate de 
farele minerilor, ale 
burilor muncitorești 
nea, Petrila și Casei 
cultură din Petroșani.

Minerii Lonei, neîntre-

fan- 
clu-
Lo- 
de

cuți în șut — dovadă Dra
pelul de întreprindere frun
tașă în întrecerea socialis
tă, după primul semestru 
— sînt primii și la distrac
ție. Un grup compact 
brigada de frontali.ști 
la sectorul II, condusă 
Dumitru Paraschiv.

— Am întîmpinat 
Eliberării,

de 
de

ani
versarea Eliberării, mi se 
destăinuie șeful de brigadă, 
cu plus 2000 tone de căr
bune în iulie, In august am 
adăugat alte 400. Era firesc 
să fim împreună și la „iar
bă verde”. Intre cei mai 
vrednici ortaci ai mei îi a- 
mintesc pe șefii de schimb 
Constantin Bălașa, Emil 
Bîjă, Simion Cioară și Sa- 
moilă Mathe.

Alături, „combinata” de 
veselie a sectoarelor VII și 
VIII, între care am re
marcat pe maistrul Solo
mon Șorecău, fiul său, teh
nicianul Cristian 
student în anul 
I.M.P., lăcătușul 
ghe Bezin, șeful 
Dumitru Pătularu, 
trul Dorel Moșie și ingi
nerul Emanoil Bucur.

— Electromecanicii, 
relatează maistrul 
cău au efectuat diminea
ța revizii și reparații, au o- 
norat comenzile de con
fecții și armături pentru 
subteran. Transporturile 
au asigurat revizia benzilor 
7 și 8 la orizontul 400. Căr
bunele extras suplimen
tar depinde și de munca și 
priceperea noastră; pen
tru că sîntem primii pe Va
le, acum, la ceas aniver
sar, merită să ne bucurăm.

Ion VULPE

ne
Șore-

La Uricani

Șorecău,
V la 

Gheor- 
de echipă 

rnais-

Gazde primitoare
Sub soarele dogoritor al 

lui August sărbătoresc, zo
nele de agrement ale Pe- 
troșaniului și-au primit ca 
excelente gazde vizitatorii 
veniți în număr mare pen
tru a gusta, cu acea plă
cută candoare pe care ți-o 
dă 
din 
din bucatele pe care 
merțul 
recunoscută le-a oferit din 
abundență. Nu este ușor 
ca din marea afluență, de 
oameni prezenți vineri în 
zona „Brădetului”, să a- 
legi cîțiva care să-i eviden- 
țiezi, căci practic nu a 
existat întreprindere care 
să nu fie reprezentată aici 
în atmosfera de sărbătoa
re a împrejurimilor Bră
detului, acest sublim loc de 
refugiu în mijlocul naturii. 
Ba mai mult ca atît, am 
întîlnit oameni veniți din 
alte zone ale țării — Bucu
rești, Iași, Constanța, Plo
iești și alte localități renu
mite prin farmecul lor ne
dezmințit, dar abandonate 
acum de mii de turiști în
drăgostiți 
mereu nouă a

Și, totuși, 
veniți aici la 
Ion Liszca de 
ja, împreună cu ortacii săi 
după ce au terminat pro
gramul de muncă din ziua 
respectivă. De asemenea,

odihna binemeritată 
frumusețile naturii, 

co- 
cu generozitatea-i

de frumusețea 
Văii Jiului, 

printre 
Brâdet 
la I.M. Dîl-

cei

Pentru 
populația 

Văi Jiului

sing. Vasile Bena, împre
ună cu soția Ana și fetița 
Florina.

Nu intenționăm să alcă
tuim o întreagă listă cu 
oamenii muncii fruntași în 
producție care au ieșit la 
iarbă verde, dar ar trebui 
să amintim că au fost oa
meni de 
I.U.M.P., 
și multe 
care s-au 
de ziua însorită și odihni
toare, a aniversării zilei 
Eliberării.

„Peștera Bolii”, 
popas turistic al 
lui s-a pregătit 
pentru primirea 
rilor prezenți și 
tă dată într-un 
foarte mare, 
întreaga Vale a Jiului, din 
alte zone ale țării au pe
trecut o zi emoționantă în 
atmosfera sărbătorească a 
popasului, a căror împre
jurimi s-au dovedit a- 
proape neîncăpătoare. Prin
tre cei prezenți, Karol De- 
neș de la I.M. Dîlja, Cor
nel Pop, loan Rus și Pe
tru Bărbat de la I.U.M.P. 
și mulți alți oameni ai 
muncii din întreprinderile 
municipiului.

De remarcat grija deo
sebită a gazdelor pentru 
asigurarea unei bune a- 
provizionări și mai ales 
calitatea serviciilor perso
nalului care s-a străduit 
să creeze o adevărată at
mosferă sărbătorească.

la I.M. Livezeni,
I.P.S.R.U.E.E.M. 

alte întreprinderi 
bucurat din plin

renumit 
Văii Jiu- 

cu sîrg 
vizita to- 

de aceas- 
număr

Familii din

Gh. CHIRVASA

de 
un 
de 
zo-
o 

„la 
de
Și 
să

Marc afluență de oameni, tineri și vîrstnici, în zona de agrement a Pelro- 
șaniului — „Brădet”. Foto: Ion CIUR
____ ____________ * -______ .________

Firesc, această zi 
sărbătoare a atras 
număr foarte mare 
oameni ai nium ii in 
nele de agrement, 
zi cU soaie, o zi 
iarbă verde', alături 
familie, de prieteni, 
pentru ea aceasta zi 
fie cit tnai plăcută, lucră
torii din 
publica și-au luat 
timp masurile 
dovedind că 
fie pr< zenți 
este nevoie, 
toți micii, b 
ritoare și... 
le” nu au 
cum, sintem 
fiecare după 
rea „răcoritoarelor”, 

diferent de felul lor, le-au 
adresat un gînd de 
muliurmre. II merită 1 
(AI.H.)

alimentația 
din 

cuvenite 
știu să 
acolo unde 
Pentru noi 

jerea. râco- 
„lubenițe- 

lipsit. Ori- 
1 siguri că 
i con-uma- 

in-

Ziua de mare sărbătoare 
și timpul excelent pentru a 
ieși la iarbă verde au 
îndemnat irezistibil nume
roși locuitori ai Uricaniu- 
lui să-și aleagă ca loc de 
petrecere și recreere caba
na Cîmpu lui Neag, unde 
cabanierul Wagner Ru
dolf și personalul din sub
ordine au oferit cu solici
tudine serviciile la dispo
ziția celor sosiți. Motelul 
de la Valea de Pești a 
fost locul de petrecere al 
altor numeroși oameni ai 
muncii sosiți aici din U- 
ricani. Cei mai mulți însă 
din Uricani, s-au îndreptat 
spre preferata bază de a- 
grement din Sterminos. Aici 
minerii din Uricani au 
petrecut clipe plăcute, de 
neuitat împreună cu fami
liile lor. I-am întîlnit la 
locul de petrecere pe mai
ștrii Constantin Udrescu, 
Bolony Carol, Ordok loan, 
Ion Arvinte, pe minerii 
Szabo Sigismund, Nelu 
Stancu, Constantin Fera- 
ru, Constantin Istrate, Nagy 
Andraș, Vasile Atodiresei, 
(Ilie Coandreș, Uricani).

I
I

i
i

i

Artiștii amatori în mijlocul 
oamenilor muncii

A devenit o tradiție 
pentru întreaga Vale a 
Jiului, prezența în zi de 
sărbătoare a artiștilor a- 
matori și profesioniști din 
municipiul nostru 
mijlocul oamenilor, 
atît mai frumoasă a fost 
pentru toți oamenii mun
cii această zi însorită de 
vară, cînd țara întreagă a 
sărbătorit cea de-a 41-a 
aniversare a Eliberării pa
triei. Pe scenele de la lo
curile de agrement au a- 
vut loc spectacole bogate, 
în care au fost antrenate 
toate forțele artistice din 
municipiu.

Ansamblul „Parîngul” al 
Casei de cultură din Pe
troșani a susținut specta
cole la zonele de agre
ment din Aninoasa, Petri
la și „Brădet” — Petro
șani. Orchestra ansam
blului dirijată de Geor
ge Câlțea, formația de 
dansuri populare — co
regrafia fiind semnată de

în 
Cu

Nicolae Zăblău 
Ileana Dumitru, 
tin Baboe și Letiția Cos- 
tinaș au primit aplauze 
binemeritate.

Alături de „Parîngul”, 
la Petrila, au fost pre- 
zenți pe scenă soliștii de 
muzică populară Andrei 
Bolohan și Dumitru Pîșu, 
în viața de toate zilele — 
oameni ai muncii la I.M. 
Petrila — formațiile reu
nite de folclor ale clubu
rilor din Lonea și Petrila, 
solistul de muzică folk 
Claudiu Lapșanschi.

O prezența viu aplau
dată a fost și grupul „A- 
custic”, condus de Geo Po
pa, care, în cele două 
spectacole de la „Brădet”
— Petroșani și agrement
— Uricani — a interpre
tat piese din creația mu
zicală de divertisment, 
românească și universa
lă. Soliști — Geo Popa 
și Aida Anglielache.

La Lupeni, Vulcan

și soliștii 
Valen-

Și

Zi luminoasă și plină de bucurii
„Ciorchini” de oameni, 

grupuri-grupuri s-au în
dreptat în zi de sărbătoa
re spre locul de agrement 
„Brăița” din Lup.eni, tra
dițional pentru organiza
rea de astfel de manifes
tări. In atmosfera creată 
de formațiile artistice, ca
re au evoluat pe estrada 
special amenajată oame
nii muncii din Lupeni, mi
neri, preparatori, construc
tori, chimiști au petrecut 
în ziua de 23 August, zi 
simbol a libertății noastre, 
clipe minunate de destin
dere. Telescaunul către ca
bana Straja a circulat ire
proșabil în tot cursul zilei. 
Aici, la telescaun, l-am în-

Soare și bună dispoziție la

tîlnit pe unul dintre cu- 
noscuții mineri fruntași de 
la Lupeni, Ion Budulicea- 
nu, șef de brigadă la sec
torul VI, împreună cu fa
milia. După munca rodni
că din subteran, odihna zi
lelor de sărbătoare este 
binemeritată. Tot la „Bră
ița” au petrecut cu famili
ile Ion Nichita, șef briga
dă la sectorul 11 al I.M. 
Bărbăteni, Simion Cetean, 
de la l.F.A. Viscoza. In- 
cintat de modul irepro
șabil în care a fost organi
zată sărbătorirea zilei de 
23 August, minerul pen
sionar Francisc Doicsar, u- 
nul dintre cei 8 frați mi
neri la Lupeni, ne-a vor
bit despre familia sa, des
pre nepoții și strănepoții 
cu care a sosit la „Brăița”.

Maistrul constructor Mi
hai Popescu, de la A.C.M. 
Petroșani ne-a vorbit cu 
mîndrie nedisiinulată des
pre noul centru civic al o- 
rașului Lupeni, unde a 
muncit alături de colegii 
săi la înălțarea blocurilor. 
Și așa, din vorbă în vor
bă, alături de o sticlă de 
bere, de mici, cirnăciori 
și cremvurști, in acordu
rile muzicii executate de 
fanfară, taraf sau orches
trele de muzică ușoară, oa
menii din Lupeni au pe
trecut o zi minunată, lumi
noasă și plină de bucurie 
ca acea zi de 23 zîugust 
1944 care a deschis o nouă 

era libertății Români-

agrementul din Vulcan

Un
l-.iU 

de

Aninoasa, la toate locuri
le de agrement, au ofe
rit programe artistice 
adecvate, muzică popu
lară, ușoară și folk, inter- 
preții amatori care ai ti- 
vează în cadrul cluburi
lor muncitorești, 
punct de atracție 
constituit concertele
muzică de promenadă 
susținute de fanfarele mi
nerilor din Lupeni, Vul
can, Petrila, formații ar
tistice de tradiție pentru 
viața culturală a muni
cipiului; au fost interpre
tate marșuri de fanfară, 
prelucrări de folclor.

Peste tot, unde au fost 
prezenți, artiștii amatori 
au susținut programe ar
tistice de bună calitate, cu 
un repertoriu adecvat 
momentului, aparițiile lor 
scenice fiind viu aplau
date de către miile dc- i- 
meni ai muncii prezenți 
în zonele de agrement.

H. ALEXANDRI SCU

!
I f

Cînt și voie bună 
pe Valea Chiciurel

Animație deosebită la lo
cul de agrement „la Brazi" 
din Vulcan. Aceasta pe de 
o parte 
deosebit 
de altă 
nării de 
iilor și 
zentat 
artistice 
localitate. Și pentru 
doar citeva amănunte 
aminti că la 
locuitorilor din Vulcan 
stat în permanență 
chioșcuri de desfacere 
berii 
cilor
curi 
tare 

. netă
C.P.V.I.L.F.
se
marcăm aspectul

datorită timpului 
de frumos și, pe 

parte, aprovizio- 
excepție a chioșeu- 
prograrnului pie

ile către formațiile 
ale clubului din 

a da 
am 

dispoziția 
au 
14 

a 
mi- 

3 chioș- 
alimen-

și răcoritoarelor,
și grătarelor,
de produse 

și nealimentare, o to- 
a unității

Din
cuvine

nr.

să

18 
nou, 

re- 
deo-

sebit al unităților de 
mentație publică nr. 19 
grement", 18 Straja, 
cantină-restaurant, 42 
nave și 18 C.P.V.I.L.F., care 
s-au îngrijit ca numeroșilor 
mineri, preparatori, ener- 
gelicieni și alți oameni 
ai muncii, al'lați la iarbă 
verde să 
nimic.

Același 
spune și 
artistic, 
minerilor, a orchestrei și 
soliștilor de muzica popu
lara, formațiilor „Armonic 
Grup” și „Color” a plăcut 
în mod deosebit locuitori
lor Vulcanului care, în 
după amiaza zilei de 23 Au
gust, au poposit pentru cî- 
teva ore la frumosul loc 
de agrement. (Gh.O.)

se poatelucru 
despre programul 
Evoluția fanfarei

Mircea Bl JORESCU

Zeci de tonete cu mici, grătare, bere și răcoritoa
re au stat la dispoziția celor ieșiți la iarbă verde in 
zonele de agrement.

Peste 1000 de oameni ai 
muncii din Aninoasa au 
petrecut ziua de 23 August 
la serbarea câmpenească 
organizată în splendidul ca
dru natural, al locului de 
agrement de pe Valea 
Chiciurei. Erau aici, la 
iarbă verde, trăind > lipe 
sărbătorești de neuitat în 
atmosfera de optimism, 
cînt și voie bună minerul 
Vasile Mereuță, șei de 
brigadă la sectorul Hi, 
împreună cu ortacii și fa
miliile, minerii Vasile Co
ci rea din sectorul II și Ilie 
Gașpar din sectorul de in
vestiții, iar de la atelierul 
I.M. Aninoasa se allau la 
petrecere, alaiuri de mi
neri, maistrul electrome
canic Teofil Blag cu cole
gii de muncă și familiile 
lor, Împreună cu cei care 
muncesc la extragerea căr
bunelui, au ținut să -e a- 
lle la serbarea cîmpeneas- 

minerul pensionar lo- 
Minik cu cei doi gi

ni săi Gheorghe Mo
rar și Arnold Bayer 
iniliile.

Programul artistic 
nul de formațiile i 
lui, aprovizionarea <!in a- 
bundență cu produse a- 
gro-alimentare (mititei, be
re, răcoritoare, fructe) ofe
rite la discreție de unită
țile 
n ă 
sportive (fotbal, 
fâșii rate ad-hoe 
norii

>usți-
1 u bu

lin 
produse

comerciale 
precum

af'lați la 
contenit den-au

rele prînzului și 
seară conferind 
reușită deplină 
câmpenești.

Dumitru MORARU
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Arhiva Ponorîciului ..
Descoperirea și publica

rea uriașului complex de
fensiv dacic de la Pono- 
rîci (județul Hunedoara) a 
trezit un interes deosebit 
în rindurile specialiștilor și 
a marelui public. Era de 
așteptat că vor continua să 
apară noi elemente pe mă
sură ce investigațiile pro
gresează. In peisajul sără
căcios al știrilor certe pri
vitoare la arta militară da
ca, Ponorîciul reprezintă 
o adevărată oază. La Po- 
riorici, „înscrisul" cert, 
mustind de informație s-a 
păstrat în condiții bune, 
de aproape două milenii. 
In această regiune deose
bit de frumoasă, a existat 
și un „noroc" al istoriei.
. După consumarea celor 
două războaie (101—102, 
105—106) ținutul a ieșit 
din sfera intereselor mili
tare, iar dealurile Pono
rîciului au păstrat nerăvă
șită o inestimabilă arhivă. 
Deși prelucrarea datelor 
este în curs, unele dintre 
ele constitue deja un bun 
cucerit. Se știe — mai toți 
istoricii care s-au ocupat 
de problematica fortifica
țiilor dace au remarcat si
tuația, că rezistența aces
tora în fața unui mai lung 
asediu inamic — cu o ex
cepție, poate două, a de
pins de rezervele de apă 
acumulate din timp.

Una din scenele de în
ceput ale Columnei, înfă
țișează zidurile unei cetăți 
dace. In spatele acestora 
și evident, mai înalte decît 
ele, se văd niște obiecte 
circulare, a căror semnifi
cație rămîne enigmatică, a- 
tîta timp cît în fața privi
torului se găsește o fotogra
fe slabă, ori un mulaj ca
re nu a reușit să reproducă 
toate amănuntele. Origi
nalul, destramă însă mis
terul acelor obiecte circu
lare; ele nu sînt altceva 
decît imense butoaie tron-

Cronică
n e r i m a t ă

(158)
• Muzica ușoară e 

sublimă. Pe alocuri e 
atit de ușoară incit în
cetează să mai fie mu
zică.

• Rareori locomotiva 
ține cont de dorința ul
timului vagon.

• Sudoarea unora se 
compune din nepăsarea 
altora. Așa se naște e- 
fortul comun.

• Sint „gafe" extrem 
de complexe pe care 
numai înțelepții le pot 
comite.

B. VAL. 

conice cum se folosesc și 
azi. Se înțelege că ele ser
veau la depozitarea apei 
atit de necesară luptători
lor, mai ales în cazul unui 
asediu prelungi’

Strategii cetății Blida- 
ru — o adevărată bijute
rie militară a timpului — 
au încercat și în parte reu
șit, să soluționeze proble
ma, construind în afara

SINTEM
DINTOTDEAUNA

PE ACESTE LOCURI

zidurilor și ceva mai în 
jos o încăpătoare și ele
gantă cisternă care urma 
să capteze apele din infil- 
trațiuni și poate chiar fi
rul anemic al unui izvor 
— cum lasă să se înțeleagă 
cercetările mai noi. In fe
lul acesta se apropia sursa 
de apă evitîndu-se tran
sportul de la mari distan
țe, dar prin forța lucruri
lor, cisterna rămînea în 
afara zidurilor ocrotitoare, 
cu alte cuvinte, în spațiul 
ocupat de inamic.

Pe stinca de la Peștera 
Bolii cetatea își rezolva în 
chip mixt problema apei: 
o parte — si mărimea a- 
cesteia a depins de regimul 
pluviometric, era adusă 
din vale; alta, o constituia 
chiar apa de ploaie și situa
ția s-a repetat cu mici di
ferențe la nivelul mai tu
turor fo-tificațiilor dace. 
Dacă apa era o problemă 
vitală în cazul întăriturilor 
mici și mijlocii care au 
adăpostit de la cîteva zeci 
la sute de luptători, cum 
se punea problema la Po- 
norîci unde calculele esti
mative ne arată că între
gul complex de apărare 
cunoscut azi, putea cu
prinde circa 30 000 luptă
tori ? Trebuie să amintim 
că fortificațiile din val de 
piatră, pămînt și palisadă

Din lumea științei 
și tehnicii

• La combinatul de 
produse textile din orașul 
Orșa (U.R.S.S.) a fost in
stalată o mașină de tip 
„Jaccard-1", cu un înalt 
grad de automatizare, ca
re realizează de zece ori 
mai repede decît instalați
ile obișnuite cartelele care 
se întrebuințează ,1a răz
boaiele de țesut. O singu
ră mașină de acest fel a 
înlocuit munca unui număr 
de 40 de specialiști care 
executau cartelele manu
al, îmbogățind totodată și 

aflate la Ponorîci sînt ri
dicate într-un ținut cal- 
■aros de mare frumusețe dar 
în același timp sec, yscat. 
Singura excepție o formea
ză Valea Călienilor și Va
lea Ponorîciului. Ambele 
la un moment dat se pierd 
pe căi subterane. Întrucât 
o mare parte a cursului îl 
nu pe un teren ''u micașist, 
apa este bună de băut și 
chiar rece. Din studiul fă
cut, rezultă că fortificațiile 
de la Ponorîci au fost 
structurate pe trei alinia
mente de la vest spre est. 
Strategii daci au rezolvat 
problema apei incluzînd a- 
cele surse, în spațiul for
tificat între lin: i li și III ! 
La Ponorîci s-a desfășurat 
o activitate ieșită din co
mun. Cei peste zece kilo
metri de valuri din piatră 
și pămînt, presupun un e- 
fort susținut din partea 
unui important număr de 
oameni. O pădure întreagă 
a fost utilizată pentru con
fecționarea palisadelor, 
iar pe timpul funcționării 
complexului genistic, in 
interiorul său — cum ar fi 
Dealul Robului și Măguli- 
ce — s-a produs, așa cum 
ne-o dovedesc numeroase
le urme, fier necesar con
fecționării armelor și a 
înlocuirii celor distruse.

Iată de ce pentru nume
rosul personal aflat aici 
cu un prilej sau altul apa 
a devenit echivalentul e- 
xistenței. Strategii daci au 
dat dovada unei foarte 
moderne istețimi în a fo
losi prompt și avantajos 
terenul. Anumite elemen
te asupra cărora nu stă
ruim acum sugerează că 
Ponorîciul este o construc
ție în care s-au reflectat ex
periențe constructive și 
tactice anterioare, dar în 
același timp el reprezintă 
o profundă și originală sin
teză a științei militare da
ce.

Dr. V. MORARU

gama sortimentală a pro
ducției.

• In capitala R.S. Ceho
slovace a început să circu
le o nouă generație de 
tramvaie — „K.T-8", con
struite de cunoscuta între
prindere „CKD—Tatra".

Ele sînt formate din garni
turi cu trei vagoane care 
pot transporta, concomi
tent, 320 de pasageri. Noi
le tramvaie consumă cu 30 
la sulă mai puțină energie 
electrică față de cele fa
bricate pîriă acum.

>
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Povești pentru copii mai mari
— CRONICA RIMATĂ —

E august și e totu-n floare, 
copiii vin dinspre povești, 
cu ochii lor, două ferești 
ce-și iau luminile din soare.

Poveștile nu sint și nici 
nu se-adresează celor mari, 
dar sînt pe lume copii mici 
și, uneori, copii... mai mari.

Scufița roșie, se pare, 
a fost o fată demodată. 
(Acum se poartă coafată 

nu se poartă părul mare).5'

Călcind agale pe potecă 
ea nu mai merge la bunică, 
(această ipoteză pică) 
ea merge, dar.,, la discotecă.

Și lupul, (unde vrei s-ajungi ?)
de mult el nu mai este fiară,
ci-n loc de colți are chitară 
și-n loc de gheare are blugi.

Un aristocrat spaniol 
întîrzie într-o noapte mai 
mult la o petrecere și, în
tors la hotelul unde ocu
pa o cameră, e întrebat de 
portar ;

— Cine-i acolo ?
— Juan Rodrigucz Jua

rez de Pepito y Gonzales 
da Silva.

— Bine, bine, zice porta-

z

Și chiar docă-ar fi evident 
bunicii să-i ducă ceva, 
în termos ar avea cafea 
și lingă ea și ceva Kent.

Iar Lupul de s-ar nimeri 
s-ajungă-ntîiul la bunică, 
nu ar mînca-o nici de frică, 
ci i-ar dosi... bijuterii,

Cind evident intră pe fir 
neobosit căutător, 
nici chiar un simplu vinător, 
ci-un dublu campion de tir.

Și amindoi, ca un făcut, 
și Lup hain și Vînător, 
răpuși de un vetust amor, 
ei mina fetei i-au cerut.

Povestea-i numai atitica
și nu moi pot ca s-o întind, 
că ea le spuse, mititica :
„Să văd ce zestre-mi dă bunica 

Poveștile au fost odată 
și toate-au fost ca niciodată, 
dar fără seama să ne dăm, 
crescind le... reactualizăm.

Mircea ANDRAȘ

Anecdote
rul somnoros, ultimul să 
încuie ușa.

☆
— L-am ținut cu amîn- 

două mîinile de reverele 
hainei și jart I o palmă, și 
jart încă o palmă...

— Auzi, cum puteai să-1 
pălmuiești dacă îl țineai 
cu amîndouuă mîinile de 
reverele hainei ?

— Păi, nu eu îl pălmu- 
iam... El mă pălmuia pe 
mine.

Culese de 
Claudia BELDIE

Minerii la
(Urmare din pag. I)

• I.M DILJA: Vastul
program de lucru, în ve
derea trecerii fluxului de 
transport de la orizontul 
440, efectuat pină acum 
cu vagoneți, Ia orizontul 
300, care se va efectua pe 
benzi a demarat eu succes, 
citeva lucrări fiind deja 
finalizate. A fost montată 
in ziua ele 23 \ugust ban
da nr. 3, care preia pro
ducția sectoarelor II și 
III și au fost făcute pro
be la benzile nr. 1 și 2. 
Lu< rarea a fost c ondusă 
de maistrul elctromecanic 
loan Suciu. De asemenea, 
au fost montate dozatoa
rele la silozul colector al 
puțului cu schip.

• I.M. LIVEZENI; In 
programul de revizii și 
reparații din ziua de 23 
August au fost cuprinse: 
schimbarea cablului la pu-

datorie, în frontul miinr.ii pentru țară
țul auxiliar din incinta 
principală, lucrare începu
tă vineri la ora 6 și pro
gramată a fi terminată 
duminică dimineața, și 
condusă de ing. Tibcriu 
Bindea, sub coordonarea 
ing. șei electromecanic Ioan 
Vasile. Totodată, s-a înlo
cuit transportorul din a- 
batajul frontal — panoul 
11 — stratul 111 bloc VI A 
și din galeria de bază a 
abatajului respectiv, lucra
re condusă de șeful de 
sector Tudor Zaharcscu, 
sub directa îndrumare a 
conducătorului u n i tă ț i i.

• I.M. ANINOASA: De
și au fost executate lucră
rile curente de revizii și 
reparații, minerii din Ani- 
noasa au extras în această 
zi peste 1700 tone de căr
bune, adueîndu-și în acest 
fel contribuția la sporirea 
cantităților de cărbune 
livrate preparațiilor.

• VULCAN : Pe lingă 
lucrările de revizii la
complexul mecanizat din 
stratul VII cit și la Utila
jele aferente acestuia, mi
nerii de la I.M. Vulcan au 
extras O cantități de 3700 
tone de cărbune. De ase
menea, ortacii lor de la 
Paroșeni au extras 2124 
tone de cărbune, deși au 
fost executate importante 
lucrări de revizii și repa
rații printre -care amin
tim: 3 vulcanizări la
banda 'nr. 26 orizontul 425, 
schimbarea tamburei de la 
stația de acționare, lucrări 
conduse de maistrul ’ Du
mitru... Danciil.

I.M BARBA J ENI: Du- 
pă ce schimbul 1 a extras 
o importantă cantitate de 
cărbune și a pregătit pen
tru celelalte schimburi 
materialele necesare pen
ii u revizii și reparații 
schimburile II și 111 au e- 

feetuat din plin programul 
de revizii, care a cuprins i 
înlocuirea covorului la 
banda nr. 6 orizontul 650, 
transportarea unei combi
ne la abatajul frontal stra
tul 13 bloc 10, lucrări con
duse de sing. Mihai Dumi
tru.

• I.M. URBANI: Pro
gramul de revizii și repa
rații pentru ziua de 23 Au
gust a avut ca obiective: 
schimbarea urnii vas de 
transport la puțul cu 
schip. lucrare condusă de 
ing. Ilegheduș ITaneisc si 
coordonată de mg. Nicolae 
Voiri, directorul tehnic e- 
lectroineianic. schimbarea 
Dusului de transport la 
lucrările de pregătire din 
sectorul 1, inloeuirea co
vorului de la banda nr 2 
din fluxul principal de 
transport le la irizontul 
400.

Printre cei prezenti la datorie în ziua de 23 August 
pentru a efectua lucrări de revizii și reparații s-au 
aflat și echipele de electricieni și lăcătuși de la sec
ția I II din Paroșeni. lată-i intr-o scurtă pauză, îm
preună cu ing. Constantin Știru, șeful secției.

l oto: GI1. OLTEANU
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Demonstrația oamenilor muncii din Capitală
(Urmare din pag. I) 

riște, în înlăturarea răni
lor pricinuite de război 
Capitalei și țării. In a- 
cordurile marșului ostă
șesc, au trecut prin fața 
tribunelor, în pas caden
țat, formațiuni reunind 
oameni ai muncii de dife
rite vîrste și categorii pro
fesionale, bărbați și fe
mei, a căror defilare ex
primă hotărîrea întregii 
națiuni de a spori eforturi
le pentru continua înflori
re a patriei, de a fi, în 
același timp, apărători de 
nădejde ai cuceririlor re
voluționare ale clasei mun
citoare, ale întregului po
por, ai independenței și 
Suveranității țării.

Semnalul trompetelor a 
prefațat un moment emo
ționant al defilării din Pia
ța Kviatorilor. Pionierii și 
șoimii patriei, copiii, aso- 
ciați întotdeauna viitoru
lui țării, au adus omagiul 
lor fierbinte secretarului 
general al partidului, to

varășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena
Ceausescu, sărbătorii noas
tre naționale.

Grupuri de pionieri și 
șoimi ai patriei au urcat 
la tribuna oficială și au 
oferit, cu gingășie și emo
ție, flori tovarășului 

Nieolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului.

In piață își fac apariția 
coloanele compacte ale 
unor mari colective mun
citorești bucureștene. A- 
semenea întregului popor, 
cetățenii Capitalei au a- 
dus, și cu acest prilej, un 
vibrant omagiu conducă
torului partidului și sta
tului. Graficele și panouri
le cu care oamenii muncii 
au venit la demonstrație 
pun în evidență înflori
rea economico-socială a 
Bucureștiului, ampla de
venire arhitectural-urba
nistică a orașului, care 
reprezintă rodul gîndirii și 

acțiunii clarvăzătoare a 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu vizînd moderni
zarea continuă a Capi
talei.

Participanții la demon
strație purtau, cu dragoste 
și stimă, portretele tovară
șului Nieolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
ale celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului.

Cifrele și datele semni
ficative înscrise pe pan
carte relevă marile prefa
ceri economice și sociale 
care au avut loc în Capi
tală, în ultimele două de
cenii.

Prin fața tribunei au 
trecut, rînd pe rînd, re
prezentanții colectivelor 
marilor citadele muncito
rești ale Capitalei, cu boga
te tradiții revoluționare, 
între care „23 August", „Re
publica", „Vulcan", „Gri- 
vița Roșie", „Timpuri Noi", 

alături de alte prestigioa
se întreprinderi nou crea
te ca I.M.G.B., I.M.U.A.B., 
„Automatica", fabricile de 
calculatoare, de elemente 
de automatizare, de a- 
vioane, de confecții și 
tricotaje, din institutele 
de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, din 
unități de învățămînt și o- 
crotirca sănătății, din in
stituții de artă și cultură, 
care au făcut cunoscute 
succesele obținute în cin
stea sărbătorii naționale 
de la 23 August.

Demonstrația a relevat 
adeziunea deplină a oa
menilor muncii din Capi
tală, a întregului nostru 
popor, la politica externă a 
partidului și statului, hotă
rî rea de a o înfăptui neabă
tut, corespunzător intere
selor națiunii noastre, cau
zei socialismului și pro
gresului în lume.

Pe toată durata demon

strației, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură ovațiilor și acla
mațiilor oamenilor mun
cii bucureșteni.

S-a desfășurat, în con
tinuare, tradiționala pa
radă a sportivilor, care a 
adus, în Piața Aviatori
lor, o revărsare de tinere
țe, grație, vigoare, opti
mism.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat au răs
plătit cu aplauze evoluția 
plină de farmec și opti- 

•mism a sportivilor.
Impresionanta demon

strație a oamenilor mun
cii din Capitală, consacra
tă celei de-a 41-a aniver
sări a revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperî- 
alistă, ia sfîrșit. Ea s-a 
constituit într-un moment 
de însuflețitor bilanț, care- 

a dat relief transformări
lor profunde, înnoitoare, 
petrecute pe întreg cu
prinsul patriei noastre so
cialiste, cu deosebire îa 
anii în care destinul nați
unii a fost încredințat to
varășului Nieolae 
Ceaușescu. Sărbătorirea 
zilei noastre naționale a 
pus, de asemenea, cu pu
tere în evidență hotărî
rea nestrămutată a oameni
lor muncii, a întregului po
por român, de a acționa( 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, pentru a da via
ță mobilizatorului Program 
de dezvoltare economico- 
socială a patriei stabilit 
de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

In Piața Aviatorilor au 
răsunat acordurile solem
ne ale imnului Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste „E scris pe tricolor 
unire".

Manifestări consacrate sărbătorii naționale
a poporului român

MOSCOVA — Trimisul 
Agerpres — M. Chebeleu, 
transmite i La Biblioteca 
unională de stat pentru li
teratură străină din Mos
cova a fost deschisă „De
cada cărții Republicii So
cialiste România".e»

In cadrul expoziției or
ganizate cu acest prilej la 
loc de frunte sînt pre
zentate lucrări din gîndi- 
rea social-politică a tova
rășului Nieolae Ceaușescu.

Sînt expuse, de aseme
nea, opere reprezentative 
ale literaturii române cla
sice și contemporane, lu
crări și opere, în limbile 
română și rusă, din dome
niile social-politic, al is
toriei, științelor, artei, li
teraturii pentru copii.

In cuvîntările rostite au 
fost reliefate importanța 
actului istorio de la 23 
August 1944, succesele re
marcabile obținute de 
poporul român în edifica
rea socialismului, sub con
ducerea P.C.R., dezvolta
rea pe multiple planuri a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România 
și Uniunea Sovietică.

La cinematograful „Fo
rum" din Moscova au fost 
inaugurate „Zilele filmu
lui românesc".

SOFIA 24 (Agerpres). — 
La centrala „Farmachim" 
din Sofia a avut loc o a- 
dunare festivă.

Despre semnificația is
torică a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperi-

APROPIATA conferin
ță a șefilor de guvern din 
cele 48 de țări membre ale 
Common wealth ului, ale că
rei lucrări se vor desfășu
ra în luna octombrie la 
Nassau, capitala Bahama
sului, va dezbate, în prin
cipal, căile de „impulsio
nare a cooperării pentru 
asigurarea păcii și securi
tății, pentru a elimina din 

alistă de la 23 August 1944 
au vorbit Todor Stoicev, 
vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie bulgaro- 
române, și ambasadorul 
României în Bulgaria. Au 
fost evidențiate puternica 
dezvoltare social-economi- 
că a României, marile rea
lizări obținute de poporul 
român în perioada ultimi
lor 20 de ani, inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cînd în fruntea 
partidului'a fost ales tova
rășul Nieolae Ceaușescu.

A avut loc de asemenea, 
în localitatea bulgară Iam
bul, o adunare festivă con
sacrată României.

BERLIN 24 (Agerpres).
— La Berlin a avut loc 
vernisajul expoziției „Arta 
grafică românească con
temporană", care prezintă 
o paletă bogată de lucrări 
ale genului, aparținînd di
feritelor generații și stiluri 
de exprimare, reușind să 
transmită publicului vizi
tator mesajul de pace și 
colaborare al artiștilor plas
tici din România socialistă.

Televiziunea R.D.G. a 
transmis imagini filmate 
însoțite de un comentariu 
privind semnificația ma
nifestării respective dedi
cate Zilei naționale a Ro
mâniei.

PHENIAN 24 (Agerpres).
— La Palatul culturii 
„Cionlima" din capitala 
R.P.D. Coreene a avut, loc 
o adunare festivă dedica
tă aniversării victoriei de

la 23 August 1944, sărbă

viața internațională peri
colele de tipul „războiu
lui stelelor" — a declarat 
secretarul general al
Commonwealthului, Shri- 
dat Ramphal, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, la 
Delhi.

LA AMSTERDAM a a- 
vut loc o amplă manifes
tație împotriva proiecte
lor de amplasare în Olan
da a rachetelor nucleare a- 
mericane cu rază medie de 
acțiune. In cursul mitin
gului desfășurat cu acest 
prilej, vorbitorii au cerut 
guvernului să nu permită 
instalarea în țară a aces

toarea națională a poporu
lui român.

In alocuțiunile rostite au 
fost evidențiate pe larg re
alizările dobîndite de po
porul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român în anii de după e- 
liberare, relicfîndu,-se e- 
poca cea mai densă în îm
pliniri din istoria țării, 
inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., de cînd 
în funcția supremă de 
conducere a partidului a 
fost ales tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

Participanții au vizio
nat, cu acest prilej, expo
ziția de fotografii „20 de 
ani de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.".

ATENA

con-
de

24 (Agerpres). — 
— La Atena a avut loc 
vernisajul expoziției de fo
tografii 
temporană". 
frunte se 
tovarășului 
Ceaușescu, 
Republicii Socialiste Româ
nia, secretarul general al 
P.C.R.

.România
La loc 
află portretul 
Nieolae 

președintele

Panouri fotografice în
fățișează cele mai semni
ficative momente ale luptei 
poporului român pentru 
înfăptuirea revoluției din 
august 1944. Prin imagini 
sugestive sînt evidențiate, 
totodată, succesele obținu
te de poporul român in pe
rioada construcției socia
liste. ■

GENEVA' 24 (Agerpres).
— La Palatul Națiunilor 

tor arme, pronunțîndu-se, 
totodată, pentru elimina
rea tuturor rachetelor nu
cleare din Europa.

COMPANIA americană 
„Ford", cel de-al doilea 
constructor de automobile 
din S.U.A., a anunțat că 
intenționează să reducă 
numărul salariaților cu 20 
la sută în următorii cinci 
ani, scrie ziarul „New York 
Times".

VICEPREMIERUL și
ministrul de externe al
Jamaica!, Hugh Lawson 
Shearer, a lansat un apel 
la adoptarea unor „acțiuni 
efective" pe plan interna

Unite din Geneva a avut 
loc o amplă manifestare 
organizată cu prilejul inau
gurării unei expoziții de 
carte românească cuprin- 
zînd cele mai recente vo
lume editate în limbi stră
ine, din opera tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, lucrări 
despre istoria poporului 
român, despre progresul 
economic și social al țării, 
despre succesele obținu
te în edificarea societății 
socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

ROMA 24 (Agerpres). — 
La cunoscuta librărie „Riz
zoli" din Roma a fost inau
gurată o expoziție de car
te românească. La loc cen
tral sînt expuse opere ale 
tovarășului Nieolae 
Ceaușescu apărute în lim
ba italiană și în alte limbi 
de circulație internaționa
lă, traducerile în limba i- 
taliană, ale lucrărilor ști
ințifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

CARACAS 24 (Ager
pres). — La Caracas a 
avut loc o adunare festi
vă în cadrul căreia a fost 
evocat drumul parcurs de 
poporul român în dezvol
tarea economiei, culturii 
și științei, după 23 Au
gust 1944, evidențiind, tot
odată politica externă di
namică și constructivă a 
României socialiste.

țional pentru a determina 
regimul minoritar rasist 
de la Pretoria să renunțe 
la politica de apartheid,

IN CADRUL acțiunilor 
întreprinse în Japonia de 
partizanii niponi ai păcii, 
peste 500 de localități și 
zone urbane, precum și 
cinci prefecturi au fost 
proclamate regiuni libere 
de arme nucleare. In de
clarațiile adoptate se cere 
să se respecte dorința 
populației de a nu se pro
duce, amplasa și transpor
ta nici un fel de arme.

KOBE
Festivitatea de deschidere 
a celei de a 13-a ediții a 

Universiadei de vară
TOKIO 24 (Agerpres). — 

Sîmbătă, pe noua arenă 
„Athletics Stadium" din o- 
rașul japonez Kobe, în 
prezența a 60 000 de spec
tatori, a avut Ioc festivi
tatea de deschidere a celei 
de-a 13-a ediții a Jocuri
lor mondiale universitare 
de vară, competiție poli
sportivă de amploare în
scrisă în cadrul manifes
tărilor prilejuite de Anul 
Internațional al Tineretu
lui. La actuala ediție a 
Universiadei participă pes
te 4 000 de concurenți din 
103 țări, ce se vor întrece 
în 11 disciplinei atletism, 
baschet, fotbal, gimnasti
că, înot, judo, polo pe apă, 
sărituri în apă, scrimă, vo
lei și tenis. Din țara noas
tră va participa un lot de 
sportivi ce voi’ lua startul 
la atletism, gimnastică, 
judo, înot, scrimă și tenis, 
printre reprezentanții stu
denților sportivi din Româ
nia figurînd atleții Petre 
Drăgoescu, Dumitru Ne- 
goiță, Vali Ionescu, gim
nastele Ecaterina Szabo și 
Lavinia Agache, judocanii 
Ilie Șerban, Mircea I'ră-

Mica publicitate
SOȚIA și copiii oferă 55 

garoafe roșii ing. Nieolae 
Tărăsescu, cu prilejul pen
sionării, urîndu-i multă 
sănătate și „La mulți 
ani !“. (4171)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Petrea 
Adrian, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (4165)

PIERDUT foaie parcurs 
nr. 871776 pe numele Mo- 

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția ți copiii anunță că se împlinesc 3 ani de cind 
ne-a părăsit scumpul nostru soț și tată

POPA PAVEL
Amintirea lui va rămine veșnic vie in inimile noas

tre. (4168)

țică și Mihai Cioc, înotă- 
toarea Carmen Bunaciu, 
scrimerele Elisabeta Guz- 
ganu și Rozalia Oros, pre
cum și jucătorii de tenis 
Florin Segărceanu și An
drei Dirzu.

Ceremonia de deschide
re a prilejuit un spectacol 
feeric, la care și-au adus 
contribuția peste 13 000 de 
tineri japonezi. După alo
cuțiunea rostită de Primo 
Nebiolo, președintele Fe
derației internaționale a 
sportului universitar
(F.I.S.U.), prințul moște
nitor al Japoniei, Akihito, 
a declarat deschisă cea de-a 
13-a ediție a Universiadei 
de vară. Au urmat aprin
derea flăcării Jocurilor, 
precum si ridicarea drape
lului F.I.S.U.

*
Precedate de primele 

meciuri din cadrul turne
ului de fotbal, întrecerile 
Universiadei de vară de la 
Kobe programează, printre 
altele, duminică, întiile 
dispute ale concursului do 
judo, în cadrul categoriei 
plus 95 kg, precum și fi
nale la gimnastică masculin 
și înot.

canu Aurel, eliberată de 
I.U.G. București. O declar 
nulă. (4166)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Voicu 
Nicu, eliberată de I.M. Va
lea de Brazi. O declar nu
lă. (4167)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iacob 
Anica și ecuson nr. 7125, 
eliberate de Preparația Pe
trila. Le declar nule. (4172)

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DU8EK, Dorin GHEȚA, ton MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șei adjunct, liberiu SPATARU.

Redacția și administrația ; Petroșani, str. Nieolae Bălcescu, ni. 2. Telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nieolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


