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Marea adunare populară festivă 
consacrata aniversarii revoluției de eliberare sociala și 

națională antifascista și antiimperialistâ de la 23 August 1944

in întlmpinarea glorioasei
aniversări a eliberării patriei

INTK-O SINGURA ZI

1431 tone de cărbune suplimentarPuternic mobilizați în ampla întrecere socialistă pentru a da țării cît mai mult cărbune, în întlmpinarea celei de-a 42-a aniversări a Revoluției de eliberare socială națională antifascis- și antiimperialistă,

Grupuri' de pionieri și tineri au oferit buchete de flori. Miile de oameni ai muncii aflați pe aleile parcului ce conduc la stadion purtau drapele tricolore și roșii, portretele tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte pe care erau înscrise U- partidului și secretarului său general, a patriei noastre socialiste. Se scanda cu înflăcărare „Ceaușescu --

Tovarășul N i c p 1 a e Ceaușescu, secretar general al. Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au participat, joi după-amiază, la marea adunare populară festivă și spectacolul festiv care aii avut loc pe Stadionul „23 August" din Capitală, consacrate celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, anti-

fascistă și antiirhperialîș- tă, eveniment de însemnătate istorică, care a deschis o eră nouă, deprofunde transformări revoluționare, democratice în viața țării. '''■"'ăi.'..Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați, la sosirea la Stadionul „23 August", cu rări la adresamultă căldură, cu simțăminte de dragoste, de a- leasă stimă și prețuire, cu puternice ovații și urale.

P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu— România !“, „Ceaușescu— Pace l“, cei prezenți re- afirmîndu-și, vibrant simțămintele de nețărmurită dragoste și recunoștință față de conducătorul iubit al partidului și statului, pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele
lectivul carierei Cîmpu 
lui Neag, în aceeași zi, 
a raportat o producție 
suplimentară de 773 to
ne de cărbune, zent, la nivelul 
se înregistrează de 385 tone de față de planul ducție la ?i pe luna august. S-au evidențiat în mod deosebit formațiile 

. de. coordonate de ConstantinTon cea, Radu Botez, Li- viu Sturza, precum și minerii forezori Ionel Hrițcu, Mina Onciu, Victor Hîrșoveanu, excava- toriștii și buldozeriștii Constantin Cioc, Ionel Ioniță, Francisc Șat- mari, Emil Zorzoană, Daniel Curteanu.întreaga producție suplimentară a fost realizată pe seama creșterii randamentelor pe post.

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 2 a)

In pre- carierei un plus cărbune de pro- IN ZIARUL DE AZI :

ENI DIN

cu ample dimensiuni economic ca
lor sînt cu-

(Pag a 2-a)

Și 
tă
minerii din abatajele în
treprinderilor Combina
tului minier Valea, Jiu
lui raportează, zi
zi, noi și însemnate suc
cese. IN ZIUA DE 20 
AUGUST, DE LA ÎNTRE
PRINDERILE MINIE
RE LUPENI, ANINOA- 
SA, LONEA SI DIN CA
RIERA CIMPU LUI 
NEAG AU FOST EXPE
DIATE SPRE PREPA- 
RAȚI1 1431 TONE DE 
CĂRBUNE BRUT, PES

TE SARCINILE STABILI
TE IN PRELIMINAR. Cea mai mare producție, 
de 7295 tone de cărbune 
— cu 447 tone peste pre
vederi a fost realizată 
de colectivul I.M. Lu
peni. La rîndul său, «>■

PROFESIUNE DE CREDINȚAAcum, sar, îmi amintiri mai bine de un deceniu în urmă,, la Aninoasa, E- roul Muncii Socialiste Aurel Cristea îmi vorbea, de cucuiele care-i treceau prin bască, de condițiile grele din subteran, în primii ani de după Eliberare, cînd calul și rîznuța constituiau mijloacele de bază ale mineritului. Dar a venit vremea înnoirilor. Mai apoi. Petre Constantin, cel care a deschis suita Eroilor muncii socialiste. la sectorul IV al minei Lupeni,

ortacilor săi, care moștenesc tradiția nară a înaintașilor cu investiția noi în subteran," . le acestei osmoze le fiind zecile de tone de cărbune suplimentar, tățile sporite, efortului fizic, ța exploatării.— Au intervenit evenimente pentru destinul al minerilor, al tului aduce Muncii stan tin remarca sector;

la ceas aniver- răsar în minte mai vechi. Cu revoluțio- lor, tehnicii roade-, ferti- mii de extras productivi- reducerea siguran-apoihotărîtoare minei, mineri- își Eroul, Con- acelăși i de Tu-

Nicolae Ceaușescu, adresat îndemnul înfăptui o sarcină mare mecanizarea din subteran și, implicit, devenirea noastră \ ca mineri-tehnicieni.La început a fost montat, prin ’76, un complex mecanizat de fabricație străină, gură brigadă. tainele utilajelor.au apărut complexele fabricate la IU M Petroșani. Că pitind experiența, minerii au reușit reciclarea acestor utilaje. Acolo
Ion VULPE

ne-a de . a de responsabilitate: lucrărilor
O Slil- 
deținea 

Apoi

■ Valea Jiului, Ia 
măreața sărbătoare a 
eliberării patriei.
“ Repere ale devenirii
— Orașul Vulcan, pe 

coordonatele unei armo
nioase dezvoltări

— Manifestări politico- 
educativc.

românesc,aminteSocialiste,Popa, din ______ .____________ , în vizitele __ ___ , __ întrepătrunderea „capita- cru. secretarul general al lului" de abnegație al partidului. tovarășul (Continuare in pag a 2-a)
■ „Ne-am 

nit odată cu
împli- 
marile 

împliniri ale țării în 
anii libertății".

a 3-ții)

e-am obișnuit să le spunem „oameni din linia întîi", pentru că ei se află în fruntea a- cestei bătălii pentru mai mult și mai bine. Iar victoriile lor sînt tone de cărbune în plus, utilaj minier peste plan, producții suplimentare de confecții și tricotaje, garnituri de mobilă mai multe și mai frumoase.Și victoriile Tor, ale oamenilor din linia întîi, se mai cheamă construcții nenumărate și trainice pentru prezent genera-

țiilc care vor veni; mine și preparații noi, alte multe unități economice și capacități de producție, edi-mo-
ne legitimăm, la bilanț fructuos august aniversar, întru progres, e- din acest colț de tradițională hăr-ficii sooial-culturale derne și frumoase.J|f urnele și faptele

IV sînt simbolice : „purtătorii devînt" ai unor colective de mutică harnice și competente, carc-și consacră vocația înfloririi acestor meleaguri, profund implicate în dezvoltarea armonioasă a patriei

ceas de în acest, dăruirea forturile țară denicic, pentru triumful civilizației contemporane a societății socialiste. Fău-. rari de bunuri materiale sau spirituale. în anii cei mai fertili ai libertății noastre, în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", privesc înainte,socialiste. plinirile viitoare,

rile prezente fiind treaptă spre mai fructuosul miine.i. oamenii din linia iuti: sint pionierii noului; ei. prin munca lor. au conferit noțiunii de Valea Jiului o rezonanță nouă, semnificații și ale progresului și social. Ei au făcut acest nume; să fie nu doar pe hartă geografică, ci să strălucească și pe harta e- conomică a tării.Grigore MÎNDRUJ'. 
miner șef de brigadă, 

I.M. Eonea

Alexandru LASZLO, 
miner șef de brigadă,

I.M. Paroșeni

Traian BORȘA, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Vulcan

Aurel GRIGORE 
miner șef de brigadă, 

I.M. Petrila
Constantin POPA, 

miner șef de brigadă, 
I.M. Lupeni

Dumitru POSTOLACHE, 
șef formație zidari, 

ACMM, brigada 40 Lupeni
Nicolae BORBELT. 

șef brigadă strungari 
IPSRUEEM Petroșani

Mioara BURE ACU, 
frezor,

I.U.M. Petroșani
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Repere ale devenirii
In numărul precedent al ziarului nos

tru am prezentat, succint, cîteva dintre 
elementele caracteristice ale dezvoltării 
economice a localităților din Valea 
Jiului, împliniri semnificative în deve
nirea patriei socialiste în anii libertă
ții noastre. In rin durii e 
care urmează punctăm alte repere 
ale acestui proces dinamic, care a că
pătat ample dimensiuni după istoricul 
Congres al IX-lea al partidului.

Orașul Vulcan, pe coordonatele 
unei armonioase dezvoltări

• Localitățile Văii Jiului au cunoscut o puternică dezvoltare urbanistică. S-au construit aproape 30 de mii de apartamente moderne, spațioase, în soluții arhitectonice originale.• S-au conturat centrele civice ale localităților; pe harta urbanistică' a Văii Jiului au apărut cartiere de locuințe, Înzestrate eu toate utilitățile publice necesare.• Au fost date în folosință-‘spații comerciale, în
Manifestări politico-e ducatlve

Continuă seria vibrantelor manifestări politico- 
educative și cultural-artistice dedicate măreței săr
bători a Eliberării patriei. In întreprinderi și insti
tuții, în așezăminte de cultură au loc dezbateri, sim
pozioane, expuneri care relevă mărețele înfăptuiri 
ale poporului nostru, obținute în cei 42 de ani care 
au trecut de la înfăptuirea Revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă șî antiimperialistă 
din august 1944, cu deosebire în cei 21de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. 
Este epoca de profunde prefaceri socialiste ale vie
ții țării și oamenilor, de mărețe împliniri în toate 
domeniile de activitate, pe care. Cu mîndrie. patri
otică, cu profundă dragoste și respect față de cti
torul României socialiste, secretarul general al 
partidului, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

• In toate orașele mu
nicipiului au avut Ioc în 
ultimele zile manifestări 
artistice omagiale, spectacole de înaltă ținută dedicate sărbătoririi Eliberării patriei care au reu
nit numeroase formații artistice de amatori, participante la Festivalul national „Cîntarea României". Spectacolele s-au bucurat de un deosebit’succes, fiind urmărite de un numeros public, oameni ai muncii din Valea Jiului.

• La I.M. Livezeni, as
tăzi are loc in organizarea Comitetului municipal de cultură și educație socialistă, a Muzeului mineritului și a Bibliotecii mu-.

(Urmare din pag. I)unde condițiile de zăcământ au permis, la Paroșeni. Ia Vulcan, la Uricahi, in alte mine din Valea Jiului, combinele și complexele, mica mecanizare au . intrat. în drepturile firești, întrecerea socialistă a dinamizat pulsul subteranului, J vrednicii bărbați din abataje și galerii s-au angajat astfel să contribuie . cu forțe sporite la asigurarea bazei energetice a țării.— Noile orizonturi profesionale — ne declara, cu cîteva zile în urină, Teodor Boncalo, de asemenea, Erou a) Muncii Socialiste, din cadrul aceluiași sec
tor, au creat un cadru 
nou de afirmare a breslei 

suprafață utilă de zeci de mii de metri pătrați, actualmente întreaga activitate .comercială desfășurîn- du-se practic în spații noi, cu amenajări moderne.• S-a dezvoltat activitatea de poștă și telecomunicații, prin construirea a noii edificii destinate a- e.estui scop, prin extinderea rețelelor' respective.• A fost dată în folosință rețeaua de termofi- cațe a municipiului, obiectiv . de investiții de mari

nicipăle, un colocviu de istorie eu tema „R.C.R. — organizatorul și - conducătorul revoluției de eliberare sociala și națională, antifascistă și antîimperf- alistă din ...August . 1944“.Participă mineri, cadre tehnico-inginerești, specialiști din domeniul științelor sociale.
• La clubul C.F.R., cre

atori literari din Valea 
Jiului s-au întîlnit ieri cu 
oamenii muncii din Com
plexul C.F.R. A fost prezentat; volumul „Programul economic ai României socialiste, în concepția președintelui Nicolae Ceausescu". S-a citit din lucrările proprii ale memnoastre in viața economi- -că și politică a țării; Mi- nerul-tehnician, înzestrat eu bogate cunoștințe profesionale și o înaltă con-, știință politică, este che

PROFESIUNE DE CREDINȚĂ
mat, în calitate de proprietar, producător și beneficiar al muncii sale, să participe la elaborarea hotărîrilor, deci devine factor de decizie în forurile democrației muncitorești. pînă la cel mai înalt nivel. Ca membru al organelor de partid, ca deputat, în calitate de membru al forurilor de rang național, minerul nu nu

proporții, care a sporit gradul de confort și civilizație în localitățile Văii Jiului.• S-a înființat, la indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, lACCVJ-ul, unitate care dispune de trei cantine- complex, în care se servesc, zilnic, peste 29 000 de meniuri pentru mineri, de 22 unități de cazare cu 2 800 de locuri.
brilor cenaclurilor literare. ,

• Biblioteca municipa
lă a organizat în perioa
da 11—31 august o expozi
ție de carte „Din opera to
varășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu". O altă expoziție de' carte social- politică a fost vernisată la librăria „Ion Creangă" din Petroșani.

• Muzeul mineritului a 
cunoscut o bogată afluen
ță de vizitatori, dornici de a cunoaște mai bine tradițiile de luptă' ale clasei muncitoare; ale minerilor, pentru dreptate, principalele momente din istoria patriei și a mineritului Văii Jiului.

• Mîine și duminică, la 
zonele de agrement, formații artistice de amatori vor. susține bogate programe, simbol al bucuriei de a trăi și munci în libertate pentru înflorirea patriei socialiste.

II. DOBROGEANU

Vulcanul azi : arhitec
tură modernă, într-un 
peisaj citadin mereu 
întinerit.

Foto: Gh. OLTEANU 
mai că reprezintă breasla sa, ci participă efectiv la actul de conducere a societății noastre.In abataj sau în prezidiul care hotărăște desti
nul obștei, minerul-tehni- cian este astfel prețuit constructor al socialismului; viața lui cunoaște permanente înnoiri, depline satisfacții ■ de ordin material și spiritual. îmi aduc aminte de șefii de brigadă din sectorul IV al minei LUpeni, De la acei care au fost și sînt deja în pensie, precum

Bilanțul fructuos în împlinire al colectivelor, de muncă din orașul Vulcan capătă, în acest august sărbătoresc, semnificații aparte. Aceasta tocmai pentru că remarcabilele realizări își au izvorul în actul revoluționar de la 23 August 1944, , amplifi- cîndu-șî dimensiunile în perioada cea mai fertilă din istoria patriei, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, cînd înaltul forum al comuniștilor, exprimând voința întregului popor, a ales în fruntea partidului și a țării pe cel mai iubit fiu al națiunii, vizionarul revoluționar, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.La cea de-a 42-a aniversare a Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă, și antiimperialistă, localitatea noastră se înfățișează ■ ca o așezare modernă, cu o industrie armonios dezvoltată, cu o zestre edilitară ce a schimbat definitiv chipul localității. Ca expresie a înțeieptei politici a partidului- nostru, prin transpunerea în viață a indicațiilor secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în structura e- conpmică a orașului au intervenit mutații calitative, .Vulcanul este un nume cu rezonanță în domeniul energeticii naționale, reperele semnificative fiind mina Paroșeni și Vulcan, și Uzina electrică Paroșeni. Beneficiind de dinamicul proces de modernizare a mineritului Văii Jiului, colectivul de . muncă al 1,M. Paroșeni,'.datorită rezultatelor remarcabile, a fost distins —

Petre Constantin, IonSălaj an, . de cei care a- cum sînt încununați de laurii întrecerii socialiste, Teodor Boncalo, Constantin Popa, Aurel Man- 
da. De cei care abia au fost învestiți cu o asemenea responsabilitate — loan Iuga ’și Petre Chiri- lă. De mulți alții din LUpeni și de ortacii lor de la Lonea, Petrila, Aninoa- sa, Bărbătenî, de la celelalte mine- ale bazinului nostru carbonifer, care descătușează * izvoarele luminii din adîncuri, pen

binemeritată răsplată a hărniciei — cu Ordinul muncii clasa I pentru o- cuparca primului Ioc în întrecerea socialistă înindustrie în 1985.Un amplu proces demodernizare au cunoscut, în .anii de după Congresul al IX-lea al partidului, mina Vulcan, U.E. Paroșeni și Uzina de. preparare a cărbunelui Corcești. Mi-
Cronică 

a profundelor 

înnoiri

•■■•■■•■■■■■■■■■«■■■■■■■■■Inerii de la Vulcan dispun de o puternică zestre tehnică; grupurilor e- nergetice ale termocentralei li s-au adus îmbunătățiri care au făcut din această vatră de lumină, practic, o nouă capacitate ; energetică, capabilă să satisfacă exigențele actuale din acest’ domeniu; de asemenea, preparația Corcești a beneficiat de un tnare volum de investiții, ceea ce permite o valorificare superioară a producției, obținerea unor cantități sporite de cărbune coc- șificabil.Pe lîngă tradiționalul minerit au apărut unități economice din ramurile construcțiilor de mașini și industriei ușoare. Pe har- ' tă economică a localității au apărut Secția de stîlpi hidraulici și . Întreprinderea de confecții, care au creat noi locuri de muncă pentru soțiile și fiicele minerilor. Intr-un răstimp scurt, aceste colective de muncă au ajuns Ia maturitate și competență 

tru țară, pentru familiile lor.
— De la 1 septembrie, îmi atrage atenția Teodor Boncalo, sînt de găsit la mina Livezeni. Am ambiția de a demonstra, în- tr-un abataj al acestei tinere mine că mecanizarea constituie în prezent imperativul producției în întreaga Vale a Jiului. Trebuie să fim mereu în pas cu timpul. Ne așteaptă deja electronica, ciberneti- zarea, robotizarea. ■; Dar 

pentru ca viitorul să fie mai prosper, mai fericit, astăzi trebuie să ne facem datoria în mod exemplar.Aceasta este profesiunea de credință a Eroilor Muncii Socialiste din Valea Jiului și a ortacilor 
lut. M f - 

profesională, produsele purtînd marca întreprinderilor respective, bucu- rîndu-se de aprecierea beneficiarilor. O probă e- locventă a calității producției o constituie, fără îndoială, și solicitările din partea partenerilor de peste hotare,Colectivele de muncă ' din industria orașului, în- tînipină marea . noastră sărbătoare1 națională cu remarcabile rezultate în producție. Astfel, din subteranul Paroșeniului au fest extrase suplimentar, de la începutul anului, 32 400 tone de cărbune; preparatorii au obținut, peste prevedeți, 30 679 tone de cărbune cocsificabil, producția netă spălată cifrîndu-se la peste 2 000 000 de tone. De pe fluxul de fabricație al SSH au fost expediați, în plus, aproape 3 000 stîlpi hidraulici, depășirea planului la utilaje tehnologice fiind de 2 200 tone; indicatorul ■ confecții . textile al I.C. Vulcan a a- tinș nivelul de 6,4 milioane lei. In domeniul investițiilor, s-au dat în folosință, în anul acesta, 52 de apartamente, 58 sînt la structura de rezistență, iar celelalte — pînă la 213 sînt în diverse faze de execuție.Aceste succese • constituie, desigur, up imbold spre perfecționarea activității în toate domeniile, pentru înflorirea pe toate planurile a așezării minerești de la poalele Vîl- canului.
Aurel BARLEA, 

prim-secretar al Comite
tului orășenesc Vulcan al 
P.C.R., primarul orașului

’ 1 431 tone
■ de cărbune
' suplimentar

■ (Urmare din pag f) Ț

Iprin .mai buna organizare a muncii. pe schim-
Iburi și prin folosirea intensivă a utilajelor.
IEste confirmat astfel, 

prin fapte demne de

I laudă, angajamentul mi
nerilor de ă spori pro-

■ ducția de cărbune - ex- 
I tras zilnic în cadrul 
• acțiunii „DECADA DE 
I PRODUCȚIE RECORD",

desfășurată, între 12—22 
(august, în cinstea glori

oasei aniversări a elibe- 
| rarii patriei. (V.S.) ....
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DlONISIE ZOIA, miner șef de brigadă,
sectorul de investiții al I.M. Lupeni

ȘTEFAN ALBA, miner șef de brigadă,
> I.M. Petrila

NE-AM ÎMPLINIT ODATA

Gînduri la ceas aniversar, îngemăna- dilitar, 
te într-o aceeași profesiune de credin
ță... Mărturiile unor oameni ce lucrează 
în domenii atît de diferite sînt străbă
tute de un același sentiment, căruia nu
mai o societate liberă îi poate da forța 
certitudinii: împlinirile făcute sînt îm
plinirile țării, împlinirile țării sînt îm
plinirile fiecăruia. Iar izvorul acestor 
împliniri este munca, fie ea prestată 
în abatajul din care pornește șuvoiul de 
cărbune sau pe fluxul de fabricație al 
unei uzine moderne de utilaj minier, 
făuritoare de unicate ale industriei na
ționale, fie pe șantierele de construcții, 
unde se desăvîrșește, arhitectonic și e-

„Înfăptuirile — imbold 
pentru realizările viitoare"

Expresia împlinirilor noastre, a minerilor din brigada pe care o conduc, -sînt' înseși faptele noastre 
de muncă. Iar măsura lor' sint cantitățile de cărbune pe care le trimitem, zi de zi, din cele trei frontale care ni s-au încredințat, către lumina zilei, \ lumina țării. Bucuria plinirilor noastre este a spori producția, de extrage zeci de mii de , ne peste prevederile plan-. Avem mîndria de â spune, toți cei 75 de ortaci, că ne înfățișăm la a- t.-est' ceas sărbătoresc din august aniversar cu peste 35 000 de tone de producție suplimentară, că în cinstea glorioasei . noastre sărbători naționale am obținut randamente record.

Ce pOate fi mai grăitor peniru profunzimea a- cestor împliniri altceva decât faptul că, să iau un singur exemplu, în brigada noastră s-au format profesional, s-au desăvîr- șit ca oameni de nădejde, tineri care mai ieri abia „silabiseau" alfabetul mineritului. Că alături de ortaci mai cu experiență, ca Vasile loncscu, Dragoș Teleagă, lordache Porumb, Nicolae Șcrban, Aurel Lozncanu, Ștefan Caram- fil, Mihai. Gavrilă lucrează, cu aceeași dăruire și competență, mineri mai tineri cum ar fi Constantin Gheorghiță, Constantin Anton, Petru Anton, Gheorghe Groza; Pante- limon Sava, Mihai Vîrvă- roiu. Și, ca într-o mare familie minerească, împlinirile fiecăruia sînt îm-.pentru îm- de a to- de

, înfățișarea nouă 
noastre sau Ia catedră, în 
une de educator, fie pe scenă, înțeleasă 
ca expresie a unei alte dimensiuni a 
împlinirii multilaterale, cea spirituală.

...Gînduri și mărturii Ia ceas aniver
sar, cărora le dăm „glas tipografic" în 
spațiul acestei pagini, cu convingerea 
că ele ilustrează uhitatea de cuget și 
simțiri a dragostei de țară, de partid, 
fată de conducătorul stimat si iubit, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, marele 
erou al națiunii române, care conduce 
destinele patriei pe calea socialismului 
și comunisrhului.

a așezărilor 
nobila misi-

„Faptele de muncă, deplina 
noastră adeziune la politica 

partidului"

lllllrvl UCtoLClț nirile fiecăruia sînt plinirile tuturor.. Desigur, sîntem mândri’ de ceea ce am înfăptuit pînă acum. Aceasta este un imbold pentru și mai . mari realizări, noastre .țintind spre succese, pentru a de, prin fapte de și maii fructuoase, nurilor Minerului de ' onoare, tovarășul Nicolae. Ceaușeseu, ,de a da țării cît mai mult cărbune?.

eforturile noi răspun- muncă îndem- nostru

G în d urile noastre, ale tuturor minerilor și oamenilor muncii, îndreaptă, în aniversar, cu .mîndrie, spre partid. Sub conducerea partidului au fost obținute marile realizări ale poporului nostru , pe calea făuririi idealurilor socialiste, de bunăstare și pace.. Sub rea partidului, ..în- frunte în ultimii de ani Nicolae Ceaușeseu,

se acest ceas nețărmurită
conduce- avîndu-1 - 21 pe tovarășul, - ,, - ... . • :uine-ritul Văir' Jiului. a cunoscut un avînt fără., preT cedent; s-a modernizat în pas cu puternică ; dezvoltare: a țării, în perioada a- tît de elocvent denumită „Epoca Nicolae Ceaușeseu".

1OSIF STERN, muncitor, I.U.M. Petroșani

„Viața uzinei și a oamenilor 
a cunoscut mutatii structurale"

Am intrat Ucenic la IU MP în anul 1902. Amcrescut și tn-am maturizat politic și profesional o- dată cu uzina, în anii de fertilă dezvoltare a „Epocii Nicolae Ceaușeseu11, eînd s-au pus bazele construcției de utilaj minier în țara noastră. In acest sens, la indicația secretarului general âl partidului, 
Ceaușeseu, 
IUMP, a luat ființă, în a- nul 1982, secția de echipament hidraulic, în care lucrez ca operator și re-

la indicația secreta-tovarășul Nicolae în cadrul

glor centre de prelucrare. In scurtul răstimp de la ființare, secția noastră, încadrată cu personal muncitor I calificat, . policălifi- cat, și ingineresc, foarte tînăr, aproape’ că și-a dublat capacitatea, asigurînd utilaje hidraulice pentru mineritul românesc, pentru alte ramuri industriale. Ne mîndrim că echipamentele noastre hidraulice se bucură de multă prețuire și în alte țări precum Polonia și China. In primele șapte luni acestui an, depășind 8 procente sarcinile : indicatorul producției, am realizat deja 90 la sută din necesarul hidraulic pentru complexele mecanizate ce vor fi fabricate în țară în acest an. In ceea ce privește perspectiva, a- vem de înfăptuit un vast program de dotări și modernizări, care va duce la creșterea productivității^! producției, la lărgirea gamei sortimentale.Am intrat pe porțile lUMP-ului ca ueen ic, am devenit, pe rând, frezor,

con- tnini- strUc- activi- Și

MIUAI BARBACARU, miner șef de brigada
I.M. Paroșeni

ale cu la

strungar, alezator, acum stăpîneșc mașinii, automate,. ca și ceilalți colegi de muncă. Uzina noastră a devenit, dmtr-o modestă întreprindere de reparații, unitate de frunte a strucției de utilaj er românesc. Aceste turale mutații din tatea întreprinderii oamenilor ei, carecontribuit decisiv la .. bunătățirea standardului de muncă și viață, au fost posibile numai prin înfăptuirea mărețelor o- biective ale edificării socialismului în „EpocaNicolae Ceâușescu“; mărturie a angajării noastre, de a răspunde cu abnega- . ție și responsabilitate muncitorească grijii și atenției de care sîntem înconjurați de conducerea partidului și statului, de secre-. tarul general al partidului, stau succesele cu.. ca- . re întâmpinăm aniversarea victoriei Revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și an-' tiimperialistă din România. '

extracție, a mineri-pro- ușurarea.efortuluiorta- pre-
Ca urmare a mecanizării proceselor de munca noastră, lor, a devenit mai duclivă, prin concomitentă afizic. împreună cu cii mei realizăm în zent o galerie pe orizontul 400. beneficiind de o mașină de încărcat, de mare productivitate. Prin buna organizare a luciului, in perioada care a trecut din acest an am reușit să depășim cu 45 ml sarcinile de plan, realizîndu-ne cu o lună mai devreme angajamentul asumat în cinstea Zilei de 23 August. Ne-am propus să ne îndeplinim cu două luni mai devreme și angajamentul anual. Prin faptele noastre de muncă, ne 'exprimăm deplina adeziune la politica partidului, hoță- rîrea de a ne aduce contribuția la creșterea producției de cărbune, la dezvoltarea economică a patriei, conștiențl că, sub conducerea partidului, a- vîndu-1 în frunte pe revo- - luționarul înflăcărat :stimatul., nostru tor, tovarășul : Ceaușeseu, Minerul nostru de ' onoare, România " socialistă vă face noi și , însemnați " pași pe calea progresului și bunăstării."

l’agină realizată de

„Datoria noastră 
cît mai mult cărbune!"cii, cuprinse între 1000 și 3000 kg de cărbune pe post. Atît randamentele cît și producțiile superioare se datorează nu numai modernului complex de susținere mecanizată pe care îl avem în dotare, ci mai ales oamenilor, minerilor-tehnicieni care îl mînuiesc. In acest sens, i-aș putea aminti pe. șefii de schimb Vasile Mano- lache, Zoltan Bodiș, Eugen Lucu și Vasile Bărbăcaru, buni coordonatori ai muncii în abataj, oameni, cu vechi stagiu în minerit.Facem parte dintr-un sector fruntaș, care, la zi, are 28 000 tone de cărbune peste plan. Dorim ca, alături de celelalte brigăzi, să contribuim la menținerea în continuare a a- cestei poziții în întrecere, ce face cinste colectivului nostru. Știm că acest lucru este posibil doar prin muncă. De aceea nu vom precupeți nici un efort, pentru a da țării cit mai multă lumină și căldură.

Pentru mine _ o: tarii din brigadă, a fi miner înseamnă a-ți îndeplini.e- xemplar datoria. Iar datoria noastră șe concretizează în raportarea, lună de lună, a îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan. In cinstea marii sărbători de. la 23 August, brigada pe care o conduc ți' realizat mai bine de 8000 tone de cărbune peste plan, prin obținerea unor plusuri la productivitatea mun-
SANDU TUDOR, zidar, șef de echipă,

brigada 40 Lupeni a A.C.M-

„Construcțiile unei epoci 
de glorie, mîndria noastră"

șiconducă- Nicolae

Sabin BORCAN, Viorel 
STRĂUȚ, Ion VULPE, 
T. SPĂTARU și Gh.

OLTEANU

De la Marea Neagră pinii în Banat, de la Dunăre pînă în Maramureș, întreaga țară este un șantier, peste tot prezente însemnelelor împliniri socialiste, dosyast fiind mari-
Ing. SEVERIAN GROZA, directorul Liceului

industrial minier din Petroșani

La înălțimea timpului 
măreț de

multi aproape 3000 de se pregătesc în dustrial minier troșani vor mun Pe- mi-

astăzi“De aceea întregul de învățământ din nostru are un con- moderri, îmbinînd cu și
nerit.proces liceul ținut cunoștințele teoretice practica în ateliere munca în întreprinderi. Această direcție de acțiune, reprezentând aplicarea orientărilor-și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușeseu, -secretarul general al partidului, eu privire la sarcinile școlii în pregătirea temeinică, teoretică și practică, a tineretului, s-a concretizat in acest an de învățământ în rezultate foarte bune ale elevilor noștri, obținute la concursul pe obiecte și la ce) pe meserii, in crea ți a teh n i < 'o-ș t i iriț if ică.

vezile unor transformări e- conomico-sociale fără precedent, care au , ridicat calitativ nivelul de viață al oamenilor. P.entru noi, constructorii, constituie un titlu de mîndrie _eă sîntem cei ce dăm viață o- biectivelor de investiții, ri- dicînd din temelii unități industriale, re de locuințe, școli, dinițe, < incmatografo alte edificii trainice, fac viața oamenilor frumoasă și mai civilizată. Aparțin generației care s-a afirmat prin fapte de muncă în anii de înfăptuiri fără precedent pe pă- mîntul patriei, intrați conștiința națiunii sub tît de semnificativa numire de „Epoca Nicolae Ceaușeseu". Împreună cu oamenii din echipa de zidari pe care, o conduc, am avut cinstea de a ne situa, ani de-a rîndul, pe primul loc în întrecerea socialistă la nivelul Trustului de antrepriză, construcții montaje Hunedoara, iar în prima, jumătate a acestui an ni s-a conferit, din nou, Diploma de onoare în întrecerea socialistă. Sîntem ferm hotărîți, în acest moment solemn, eînd întreaga țară sărbătorește glorioasa aniversare a eliberării țării, să ne înfăptuim e- xemplar sarcinile de plan, în condiții de calitate și eficiență ridicată. Strînș uniți în jurul, partidului, al secretarului ral, tovarășul 
Ceaușeseu, noi, rii, alături de oanieni ai muncii participa cu toată abnegația și dăruirea la edificarea mărețelor . obiective ale socialismului și comunismului 1 pe păjnîntul străbun a! patriei.

noi cărtîe- gJ'ă- și care mai
în.. a- de-

său gene-
Nicolae construct o- toți ceilalți vom
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Marea adunare populară festivă Presa vremii
(Urmare din pag. I) poporului și gloria nepieritoare a patriei, pentru sporirea prestigiului și a rolului României socialiste în lume.In această atmosferă de intensă bucurie, de puternic entuziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au luat loc în tribună oficială a stadionului, partici- panții la adunare acla- mîndu-i îndelung.Un grup de tineri,: pionieri și șoimi ai patriei urcă la tribună, oferind tovarășului N I c o 1 a e Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.In tribuna oficială au luat loc, de asemenea, membri și membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului. Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, . membri de partid cu stagiu din ilegalitate, participanți la revoluția de eliberare socială .și națională, antifascistă și antiimperialis- tă de la 23 August 1944, generali activi și în rezervă, conducători ai u- nor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, fruntași în producție din mari unități industriale din Capitală, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și artistice.A asistat tovarășul Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.La marea sărbătoare a poporului român au luat, parte membri ai conducerii. unor partide comuniste, muncitorești și socialiste aflați. în țara noastră, alți oaspeți de peste hotare:Au asistat șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic, precum și corespondenți ai presei străine.In tribunele stadionului se aflau zeci de mii de oameni ai. muncii din Capitală. ■In această zi aniversară, Stadionul „23 August" a- vea un aspect sărbătoresc. Erau arborate drapele tricolore și roșii. Portretul secretarului general al partidului era încadrat de drapelele partidului și sta

tului. Cu litere mari se aflau înscrise urările ; „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Ni c o 1 a e Ceaușescu „Trăiască u- nitatea de nezdruncinat a întregului nostru. popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“,Erau marcate datele glorioasei aniversări : „23 August 1944 — 23 August1986“. Se afla înscrisă u- rarea „Trăiască patria noastră liberă și independentă, Republica Socialistă România La înălțimea tribunelor, se puteau citi, de asemenea : „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu România !“,S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Despre semnificația zilei de 23 August a vorbit tovarășul Constantin Ol- teanu, membru al'Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului municipal București al P.C.R.In continuare, a urmat defilarea gărzilor patriotice, formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, de pionieri "și școlari, formații de apărare civilă și de Cruce Roșie, care, în pas cadențat, în sunetele unui marș ostășesc, trec prin fața tribunelor.Reuniți sub semnul a- celuiâși ideal, membrii a- cestor' formațiuni — tineri, bărbați și femei de diferite profesii — dau expresie hotărîrii poporului român de a acționa cu toate forțele pentru înflorirea patriei, pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a muncii noastre pașnice, pentru afirmarea în lume a României socialiste.In fața tribunelor apar apoi grupuri de sportivi •— tinerească revărsare de energie și entuziasm, de vigoare și optimism. A- cești tineri, care au contribuit la sporirea gloriei sportive a României socialiste. poartă cu dragoste și mîndrie stemele statului și partidului, portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri roșii și tricolore.A urmat apoi un grandios spectacol festiv.Organizat de Consiliul Culturii și. Educației Socialiste, Consiliul Central al U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., U.A.S.C.R., Consiliul Na

țional al Organizației Pionierilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Educației și Invăță- mîntului, C.N.E.F.S., Ra- dioteleviziunea Română, împreună cu ComitetuP municipal București al Partidului Comunist Român, spectacolul s-a constituit într-un omagiu a- dus Zilei naționale a României, exprimînd u- nitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotă- rîrea unanimă a tuturor cetățenilor patriei de a acționa pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunisț Român.Marca adunare populară festivă din Capitală consacrată celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă ia sfîrșit, într-o atmosferă de deosebit entuziasm. In incinta stadionului răsună din nou, tot mai vibrant, ura- le și ovații. Intr-o impresionantă unitate de cuget și simțire, parțici- panții aclamă cu putere pentru gloriosul nostru partid comunist și secretarul Său general, pentru patria' noastră socialistă, liberă, demnă și înfloritoare. S î n t momente . înălțătoare ce se constituie într-o impresionantă manifestare a sentimentelor de nețărmurită dragoste și recunoștință pe care întregul nostru popor le nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită ce o consacră binelui și fericirii României socialiste.Imensul stadion oferea, în aceste momente solemne, o imagine cu valoare de simbol ce pune preg-. nant în lumină coeziunea strînsă, indestructibilă a întregului, popor în jurul partidului, al secretarului său general, hotărîrea neclintită a tuturor cetățenilor patriei de a acționa în deplină unitate, cu răspundere și abnegație revoluționară, pentru înfăptuirea marilor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R.. pentru dezvoltarea neîntreruptă a țării și ridicarea ei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.
(Agerprcs)

■ 23 ro- a- bi- a-.și
o-La

In memorabila zi de August 1944, poporul mân și-a rostit, că de tîtea ori în istoria sa milenară, voința de i cî.știga pri-n propriile sale mijloace dreptul la o viață liberă și independentă. Ecoul acestui eroic act insurecțional a făcut colul întregii lumi, scurtă vreme de la Ziua cea Mare din eroicul August 1944, importante ziare și posturi de radia, a- genții de presă, personalități militare sau politice au evidențiat, prin nume- roase comentarii, importanța decisivă a marelui act întreprins de România . asupra desfășurării generale a războiului al doilea mondial.Primul număr legal din „România liberă" (anul II, nr. 11 din 24 august 1944) consemna cu litere imen
se, sub titlul ziarului : „23 August 1944 — Răsturnarea regimului România", măr legal nul TI, nr. gust 1944) întreagă < precum și știri ale agențiilor de presă, comunicate. El cuprindea chemarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român „Către toată munci
torimea de la orașe și sa
te, către întregul popor 
român". In numărul următor (11/13), „România liberă" publică „Manifestul 
Blocului Național - Demo
cratic". Aceste numere mai cuprind: știri despre „Numărul prizonierilor nemți", despre „Bandele hitleris- te înfrînte și în provincie", despre armata română „stă- pînă în întreaga țară" etc.Un comentariu al agențiilor engleze, care spune, că „Situația nemților din

hitlerist din doilea nu-al ziarului (a- FaPta României12 .. insera o sumă de comentarii,din 26 au-

memerno
FILMEPETROȘANI — 7 No

iembrie: Nea Mălin miliardar; Unirea : Rîdeți ca-n filme; Parîngul: Clipa de răgaz.LONEA: Toamna bobocilor. ’ ■ .'VULCAN — Luceafărul: Din nou împreună.LUPENT — Cultural: Profetul, aurul și ardelenii.URICANI: Roșcovanul.

Balcani amintește pe cea din 1918", este transmis din Londra, în 26 august 1944 : Rezistența trupelor nemțești din interiorul Bucureștilor a fost zdrobi- ___tă. Trupele românești au cesc capturat peste 4000 de nemți. Nemții înșiși recu-- nosc că situația din România e critică pentru ei. Noua colaborare rornâno- sovietică se dovedește a fi din ce în ce mai eficace. Frontul nemțesc din România e pe cale de prăbușire.
ConsemnăriPostul de radio Londra (ora 05,15, din 24 august 1944) făcea următorul comentariu: „România a trecut acum în rîndul Națiunilor Unite, care luptă azi pentru civilizație și împotriva stăpînirii Europei de către germani, constitu- ■ [_ ie un act de mare curaj șl acest act va grăbi sfîrșitul războiului..,".„...Este prematur comenta ziarul „Le garo" (nr. 3 din 25 august 1944) -— să evaluăm toate consecințele pe care le poate avea răsturnarea de situație produsă din România. In orice caz este un eveniment de mare importanță care a dat una din cele mai sensibile lovituri celui de-al III-lea Reich. In primul rînd pentru că îl lipsește definitiv de petrolul pe care l-ar mai fi putut extrage. In al doilea rînd, pent: a că ar fi imposibil ca celelalte state satelite, Ungaria și Bulgaria, să nu fie și ele antrenate în catastrofa care a și început

Fi-

TV.20,00 Telejurnal.— In cinstea marii sărbători naționale. 20,25 Treptele afirmării noastre (color).— 23 August 1944 — 23 August 1986.20,45 Un August de victorii (color).— Spectacol literar- muzical - coregrafic dedicat celei de-a42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională antifas
cista și antiimpe- rialistă.21,40 Cadran mondial.22,20 Telejurnal.

„Wâs-că „ac- va crea „imperiul

să existe pentru cel de-al III-lea Reich și, în consecință, să nu caute să se retragă cît mai curînd po- sibil". ■La Ankara, ziarul tur-
. j, „Akș.am" .. consemna: „După cum a spus-o radioul american, data de 23 August va avea un loc ithportantîn istoria acestei ultime faze a războiului. România a semnat armistițiul. Dar ca nu s-a mulțumit numai cu atîta, ci, luînd loc alături de Rusia, și-a întors armele contra Germaniei și Ungariei...".Ziarul american hington Post" din 25 august 1944 aprecia țiunea României... largi fisuri în balcanic" al lui Hitler și va grăbi sfîrșitul războiului...".Acum 42 de ani, prin luptă eroică, poporul român a izbutit să-și schimbe soarta, salvînd cu ceas" mai devreme jumătate de an, mente) Europa de fascismului!„Măreața epopee surecției — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — a fost rezultatul voinței întregului nostru popor, al acțiunii revoluționare a eroicei noastre clase muncitoare, a maselor largi populare, al unirii într-un front larg a tuturor forțelor antifasciste, democratice, patriotice".Odată cu victoria revoluției din August în istoria poporului

„un (cu o literal- plagaa in

1944, român se deschidea o nouă etapă — aceea a revoluției și construcției socialiste.
Prof. Dumitru PELIGRAD

Din partea 
Consiliului 

de Stat
COMUNICAT

în legătură cu folosi
rea autoturismelor pro
prietate personală în zi
lele de 23 si 24 august 

1986
In zilele de 23 și 24 

august 1986, autoturisme
le proprietate personală 
pot circula indiferent de 

îlumărul de înmatriculare, 
cu soț sau fără soț, al au
toturismului.

Duminică, 24 august11,30 Lumea copiilor, (color).12,10 Teatru pentru pionieri și școlari.
Vagonul de marfă, de Dan Tărehilă. (color).13,00 Telex.13,05 Album duminical.— Cînt de iubire rostim pentru țară.Moment, poetic.— Țara cântecelor mele.Muzică populară. -— Din frumusețile pa» triei.. i - ’•— Muzică de promenadă.— Jucării pentru copii.— Invitație în parc.Moment muzical. :— Sub cupola circului.— Lumea minunată a filmului.— Secvența telespectatorului.(color).,19,00 Telejurnal.19,15 Țara mea azi.(color).19,35 Cîntareă României.(color).

20,25- Teatru TV •
Flori pentru o zi de 
august.Scenariu de televiziune după romanul „Orașul încercuit" . de Petru Vintilă., Premieră TV..21.50 Telejurnal.
Luni, 25 august20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico-ști- ințific.(color).20,40 Tezaur folcloric.(color).20,55 Film serial.

Cristofor Golumb.(color).21.50 Telejurnal.
Marți, 26 august20.00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în ecb-
norme.20,30 Teatru TV. 
fntilnire pe pod21,10 Telejurnal.

Miercuri, 27 august20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,30 Patriei în august. Emisiune de cînte- ce și versuri.20,45 Tribuna TV. l
»ZZZZZZZZZZZZzrzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ(ZZZZWIMWWIM<IM

PROGRAMUL ȚV
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/iCalitatea — îndatorire și mîndrie muncitorească.24,00 Film serial.

Căpitanul Fracasse.Ecranizare după romanul omonim de Theophile Gautier. Premieră pe țară.Producție a televiziunii sovietice.Episodul 1(color)21,50 Telejurnal

Joi. 28 august20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Copiii — bucuria și tinerețea ~ națiunii noastre.20,45 Un august de lumini

biruitoare.Cîntece și versuri patriotice revoluționare.20,55 Din marea carte a patriei.Memoria vechilor zidiri.21,10 Invitație in studiourile radioteleviziu- nii— Cu o flotile... de la o melodie la alta, (color). .21,40 Izvorul nesecat al inițiativelor.21.50 Telejurnal.

Vineri, 29 august20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie. :20.35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare.Epoca Ceaușescu.20.50 Lumea contemporană și confruntările de idei.— Clasa munbitPare — uriașă forță revoluționară.21,10 Serial științific.
Din tainele mărilor, (color).2.1.35 Trecut de glorii —strălucitor prezent.21.50 Telejurnal. '’

Simbătă, 30 august13,00 Telex, i iA /1.3,05 Laî șfîrșit- de săpîâmî- ;; nă. rDin sumar :— Floarea cîntecului —

floarea dorului. Me-. 2 lodii populare.— Gala desenului animat.— Noile carate ale Perlei Carpaților.— Cîntecul cuvintelor „Elegia verii".— Marile momente ale baletului.— însemne ale permanenței noastre: Cetatea de la Săvîrșin.— Melodii de neuitat.— Tablouri din Galeria Națională: „Acade-,mia Terasă".— Telesport.— Autograf muzical.14.40 August — Cronica e- venimentelor politice.19,00 Telejurnal:19.20 Teleenciclopedia (parțial color).19.50 Invitație la operetă, (color).20.50 Film artistic. .
Cîntec pentru mama.22.20 Telejurnal
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