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La marea sărbătoare națională a poporului român
Ample înfăptuiri socialiste 

pe calea dezvoltării 
multilaterale a r ieipentruceas o ac- al

Poporul nostru a- duce astăzi, la de sărbătoare, înaltă cinstire tului istoricEliberării patriei, petrecut cu 42 de ani în urmă, rezultat al unei îndelungate perioade de frămîntări și lupte înverșunate în cadrul cărora Partidul Comunist Român a avut ro- Iul hotărîtor, conducted clasa muncitoare, forțele progresiste ale națiunii spre victoria finală. Eveniment de răsunet național și :nter- național, cu implicații profunde și consecințe i- reversibile pentru întreaga desfășurare a celui de-al doilea război mondial, Revoluția de eliberare națională și' socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 a deschis calea celor mai adinei prefaceri în istoria țării noastre, mar- cîhd trecerea la construirea noii orînduri, socialiste, creînd condițiile necesare înfăptuirii unor profunde transformări revoluționare pe pămîntul străbun al patriei.. Desfășurată într-un moment cînd încă nu era decisă soarta războiului, și înscrisă pe coordonatele luptei pentru apăra-

Tovarășul Nicolae Ceăușescu 
și tovarășa Elena Ceăușescu 
au luat parte la recepția oferită cu prilejul 

aniversării Zilei de 23 AugustTovarășul Nicolae Ceăușescu, secretar ge- neral al Partidului Corni un: Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceăușescu, au participat, vineri seara, la recepția o- ferită de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România cu prilejul zilei de 23 August, sărbătoarea națională apoporului român, la Palatul Consiliului de Stat.Au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv .ăl C.C. ,al P.C.R., secretari ai C.C, al P.C.R.Au fost prezenți membri ai Comitetului Cen-

tovarășul președin-Execu-pen-

cu stagiu din ilegalitate, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, de oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai colective _ mun- bucureștene. Ei . conducătorului și statului, to- N i c o 1 a e sănătate și fe- îndelungată, de muncă
unor mari . citorești au urat partidului varășului ' Ceăușescu, ricire, viață multă putere pentru a conduce pe mai departe cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară partidul și poporul pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Felicitări și urări cordiale au exprimat, de asemenea, tovarășului Nicolae Ceăușescu și tovarășei Elena Ceăușescu, oaspeții de peste hotare, precum șefii misiunilor lice acreditați noastră.Recepția s-a rat într-o atmosferă, caldă, prietenească.

gust 1944, veterani ai războiului ; ' antihitlerist, conducători de organizații de masă și obștești, ge- ■ nerali, Eroi ai Muncii Socialiste, oameni de știință și cultură, șefi ai cultelor, ziariști.A luat parte Yasser Arafat, tele Comitetuluitiv al Organizației tru Eliberarea Palestinei.Au participat, de asemenea, membri ai conducerii unor . partide comuniste, muncitorești, aliste și democratice flați în țara noastră, oaspeți de peste Au fost prezenți misiunilor diplomatice a- creditați la București.Tovarășului NicolaeCeăușescu și tovarășeiElena Ceăușescu le-au fost adresate calde felicităricu prilejul sărbătorii ționale a poporului tru de tovarășii din ducerea partidului și statului, de membri de partid

soci- a- alți hotare, șefiibri ai Comitetului trai al partidului, ai Consiliului de Stat și ' ai guvernului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate,: participanți la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialiștă din Au

totdeauna explotării și a- de cla- instau- rate democrațiapopulară și proprie- tatea comună asupra tuturor bunurilor societății. S-a trecut în mod hotărît forțelor de producție, început, amplul proces al industrializării socialiste și cooperativizării a- griculturii, pe această bază âsigurîndu-se o e- conomie puternică, unitară. Anii țumUltuoși care au urmat, au fost străbătuți de munca plină de dăruire a lui consacrată irii obiectivelor dinții planuri și cincinale, muncii avînd tată convingerea că în nJSle condiții create, sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist, țara noastră va înainta cu fermitate pe calea plinirii idealurilor și pirațiilor pentru care luptat înaintașii.In mod deosebit semnificativ, din bilanțul realizărilor. obținute în opera construcției socialiste, din cronica

IOAN RESIGA, .r. ..
prim secretar al Comitetului să, au fost 

municipal de partidrea independenței și suveranității naționale, ale luptei pentru idealurile socialiste ale clasei muncitoare, Revoluția de la 23 August a determinat schimbarea raportului de forțe pe plan mondial în favoarea coaliției antifasciste. Astăzi, în fața realităților de necontestat ale istoriei, opinia publică mondială exprimă tot maj clar recunoașterea meritelor și contribuției de seamă cu care armata română, forțele democratice ale na- țiunii, întregul popor au participat la distrugerea mașinii de război hit- leriste, la eliberarea de sub dominația fascistă a țărilor vecine și: prietene.Avînd în frunte comuniștii — conștiința lucidă a națiunii — poporul român a înscris în cei 42 de ani de libertate succese remarcabile în opera pașnică a construcției socialiste. A fost lichidată proprieta- ■ tea. capitalist-moșiereas- că asupra mijloacelor de producție, s-a pus capăt

la dezvoltareaa Rodnicie în abataje
na-nos-con-

și diploma- în țaradesfâșu
IM. LONEA

poporU- înfăptu- celor anuale oameniinestrămu-
îm-as-au

de

(Continuate în pag. a 2-a)

Tn cinstea celei de-a 42-a aniversări a Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, întrecerea pentru cît mai mult cărbune, desfășurată în abatajele minelor, consemnează noi fapte de muncă, rod al mobilizării exemplare de care dau dovadă minerii Văii Jiului.Vineri, .22 august, minele Lonea, Aninoasa, Lu- peni, Valea de Brazi și cariera Cîmpu lui Neag au raportat, împreună, depășirea 916 tone• Cel plus — 333 tone — realizat colectivul de mina Lupeni. De reținut este faptul că, numai în două zile, producția realizată peste sarcin ile : de plan de către minerii a- cestei întreprinderi se ci-

preliminarului cu de cărbune.mai însemnat1.-a la

„Vom; fi mereu în primele 
rînduri ale întrecerii

pentru mai mult cărbune"
..■tfc’

In spiritul unor frumoase tradiții .muncitorești, oamenii muncii de la I.M. Lonea întîmpină aniversarea a 42 de ani . de la actul revoluționar ' înfăptuit la 23 August 1944 și împlinirea a 21 de ani.de la Congresul al tX-leaal . partidului — momente care au deschis noi etape de împliniri fără precedent în istoria României —

de muncă și viață tot mai bune, și nu în Ultimă instanță, la formarea u- nUi colectiv muncitoresc; harnic, sudat sufletește, hotărît să obțină noi succese în întrecerea socialistă. a minerilor din Jiului pentru a mai mult cărbune Făcînd o trecere vistă a ceea ce a i mina Lonea în cei 21 prin fapte demne de con- ani de cîndpartidului și i se află

i Valea, da tot țării, în redevenit de în fruntea statului nos- tovarășulsemnat. Pentru mina Lo- nea, anii celei mai fertile truNicolae Ceăușescu, revoluționarul neobosit, devotat întru totul partidului și poporului său, ajungem la
Ing. Viorel BOANTĂ, 

director, I.M. Lonea

perioade din istoria noastră „Epoca Nicolae Ceausescu", au constituit salturi cantitative și calitative, care au condus la creșterea capacității de producție, ■ modernizarea tehnologiilor de lucru și de transport, la condiții (Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)
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Ample înfăptuiri socialiste
(Urmare din pag. I)înfăptuirilor înscrise sub semnul mărețului August 23 se detașează, eu valoare de simbol, grandioasele prefaceri din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Anul 1965, cînd la cîrma partidului, și a națiunii a fost ales tovarășul Nicolae 

Ceausescu, a intrat în conștiința națiunii ca deschizător al celei mai fertile epoci din 'milenara istorie, a pat riei. Gîn- direa novatoare, revoluționară a ilustrului nostru conducător, experiență sa de luptă, capacitatea organ i zători- că și previzionară au ăi Vțlt ' menirea să întărească unitatea și cocziu-' neă poporului în jurulpartidului; comunist, să descătușeze energiile creatoare și: să- stimuleze inițiativele pe planuri largi ale activității teh- ' nico-ști înțifice, ideologice ; și cultural-artistice, conduci nd an dean la înfăptuirea unor obiective tot mai cutezătoare. Strategia revoluționară dominantă a ,,Epocii .Nicolae Ceaușescu'? a condus la perfecționarea organizării și conducerii . întregii societăți, la reașezarea structurilor economice în concorda nță cu cerin ieIo fiecărei etape străbătute, la adâncirea . democratismului și perfecționarea relațiilor ., socialiste, a Climatului de muncă și viață ăl societății. Pe fondul programelor științifice, elaborate din inițiativa și eu contribuția decisivă a .secretarului general al partidului s-au asigurat, accelerarea. ritmului de indus- Irializare socialistă a țârii, trecerea la . înfăptuirea noii revoluții în agricultură, întărirea bazei de materii t prime și energetice, promovarea progresului tehnieo- științific în industrie, a- firmarca creativității tehnice românești, ridicarea competitivității industriilor înalt prelucrătoare pe plan mondial, întărirea . continuă a avuției naționale. Mutațiile profunde, petrecute în acești ani,, . în conținutul muncii . și

calitatea vieții sînt indisolubil legate de activitatea eroică, pe care secretarul general al partidului o desfășoară pentru valorificarea superioară a potențialului creator al națiunii, de contribuțiile sale de i- n estimabilă valoare a- <;use la îmbogățirea, teoriei ’și practicii Construcției socialiste. Orientările cu un pronunțat conținut științific privind modernizarea structurilor economice, creșterea în ritm susținut a venitului național, promovarea și perfecționarea au- toconducerii muncitorești și autogestiunii, privind afirmarea laturilor calitative ale dezvoltării e- cpnoinice, numeroase alte- .indicații formulate de secretarul general. al partidului constituie tot atîtoa contribuții hotărâtoare la perfecționarea Vastului proces de dezvoltare multilaterală a societății. In lumina a- ccstor orientări. . patria noastră a dobîndit în acești ani măreți. un chip nou, luminos, pre- zentîndu-se în fața națiunilor lumii contemporane ca un stat cu o econoihie "modernă, puternică, eu așezări înfloritoare, cu o viață tot mai bogată în împliniri socialiste. ,Valea Jiului se . înscrie ■ ca o citadelă, a așezămintelor minerești care au cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Aflat" de mai multe ori în cadrul unor rodnice vizite de lucru pe- . meleagurile noastre, tovarășul Nicolae Ceausescu s-a interesat îndeaproape de munca și viața minerilor, a indicat să se treacă hotărît la■ -modernizarea. extracției Cărbunelui pentru u- șurarca efortului fizic, . la dezvoltarea unor noi ramuri de activitate pen- .. tru. mai buna ocupare a forței de muncă și creșterea nivelului de trai. Mineritul anilor noștri poartă vizibil amprenta măsurilor întreprinse din inițiativa, și la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. In abataje au pătruns utilaje, e- ejiipamente și instalații de " înaltă complexitate tehnică, s-a trecut la au-'

tomatizarea și dispecc- rizarea proceselor de conducere, s-a asigurat creșterea nivelului de pregătire politică și profesională a cadrelor, în pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Pe plan social, bilanțul Văii Jiului cuprinde un impresionant volum al construcțiilor de locuințe precum și alte realizări de seamă : termoficarea,îmbunătățirea alimentării cu energie electrică și cu surse primare, dezvoltarea bazei materiale a comerțului, ocrotirii sănătății, învățămîn- tului și culturii. Practic, toate localitățile -sînt supuse unor ample în-. norii.' edilitare — rod al politicii înțelepte apartidului, al grijii părintești pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o poartă mineri 1 oi', ; tuturor oamenilor muncii și locuitorilor .din străvechea vatră de cărbune a Văii. Jiului. ' .înfăptuirile pe care le-ani? dobîndit în municipiul - nostru, concretizate mai eu seamă prin creșterea de două ori și . Jumătate a. producției de cărbune comparativ. cu anul 1965 ne întăresc .. încrederea că unnînd neabătut ' o- rientărlle secretarului general al partidului, Valea Jiului își va îmbogăți tot. mai mult bilanțul împlinirilor . socialiste, șe va înscrie ca o puternică și mereu mai înfloritoare citadelă . muncitorească. ... . Animați de această încredere, ștrîris uniți în jurul partidului, al iubitului conducător, Minerul: nostru de. onoare, tovarășul N ic o l a p Ceaușescu, minerii, .toți oamenii muncii din vatra noastră de cărbune acționează cu . abnegație și ..dăruire, ■ cu întreaga lor capacitate ... creatoare pentru transpunerea în { viață : a hotărârilor Congresului al XlII-lea al partidului, a indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a spori , partea de ., contribuție â i municipiului - nostru la1 progresul și înflorirea niulțilafe.răiă. a Româiii- eî ; socialiste..

TĂTARIncinta minei Lonea. Foto: Al.Rodnicie în abataje 
(Urmare din pag. I)trează la 780 tone de căr bune.• La riadul lor, mecanizatorii de la cariera Cîmpu lui Neag dedică marii sărbători un bogat buchet de împliniri, concretizat în cele 680 tone de cărbune extras suplimentar de la începutul lunii. Menționăm că, doar in zilele de 21 si 22 august, de aici au fost expediate, . suplimentar i sarcinilor de . plan, ' peste 1000 tone de cărbune.• Tot din partea, vestică 'a municipiului, notăm, ritmicitatea cu care au acționat, în august, minerii celei mai tinere întreprinderi, Valea' de Brazi. Acum, la acest ceas de sărbătoare, bilanțul tnun- • cii ; minerilor de aici cuprinde 1118 tone de cărbu-

Manifestări cultural-artistice
• ne extras suplimentar înaceastă a opta lună. a a nujui.' ' '

„Vom fi mereu
în primele rînduri“

(.Urmare din pag. If

Zi de sărbătoare' pentru întreaga țară, zi a bucuriei. <le a trăi și munci îti libertate, dăltuind; în timp ” 
o nouă și măreață columnă muncii.Astăzi, la a 42-a aniversare a Eliberării patriei, Valea Jiului a înibrăcat haină de sărbătoare. De la. Jieț, Cimpa, Lonea și Petrila pînă ■ la Uricani și Banița, oamenii.. trăiesc clipe de satisfacție pentru mini.a rodnică de peste ■an. d pe-c, la z, de s„i bâ- toare, artiștii amatori ; pârtii ipanți la Festivalul: național — mer“ - vor fi din nou mijlocul oamenilor, cînd- prin cântec, și aleasă cinstire muncii, hăr-

„Cântarea' Româ- în adu- vers,

nieiei Fiecare zonă de a- grement va cunoaște' animația -sărbătorit ■• La Petroșani, în zona „Brădet'Ș ansamblul folcloric „Paringul" ai Casei de cultură, soliști vocali și instrumentiști vor aduce pe scenă dansul, cîntecul și voia bună• La Uricani, taraful, formația de dansuri populare, i.n.terpreți de muzică foile și formația de muzică ușoară a clubului muncitoresc din oraș vor oferi, înccpind <u ora 10 un bogat program artistic cu caracter de divertisment pentru -oamenii muncii de la întreprinderile miniere Valea dc Brazi, Uricani, cariera Cîmpu lui

oarNeag, preparăția de ■ bune și cea de cuarț.• Lâ „Brazi", zona _____agrement . a orașului Vulcan. taraful clubului, formația de dansuri, interpret! de muzică ușoară, folk, dintre care .: amintim formația „Armonic grup", vor fi prezeriți în mijlocul oamenilor, la marea noastrăsărbătoare, i.• „Brăița", zona de a- grement din Lupeni, . va răsuna din nou de cînțec si voie bună. Aluzivă do promenadă cu fanfaia minerilor. muzică ușoară și < întece .de pet recere eu formațiile „Său" și „Generic";

de

II. DOBROGEANU

La cumpeni de istorie

:• Fruntașii Văii Jiului — minerii de la Lonea — raportează în Cinstea glorioasei aniversări, un plus la extracția de cărbune, pe luna în curs, de aproape 1800 tone, cea mai mare producție suplimentară fiind obținută în .intervalul 12—22 august, in „Decadă de producție record".
Următorul număr 

al ziarului nostru va 
apare în data de- luni, 
25 august 1986.

pat în permănență de viitorul muncii noastre, luînd cele mai ; exigente măsuri pentru realizarea capacităților de producție și a liniei de front necesare în cărbune. Realizarea și depășirea lucrărilor de deschideri și pregătiri în anii ptiecedenți au făcut posibilă, asigurarea unor indici de normalita- 1e corespunzători. In a- ceastă perioadă se va finaliza extinderea tavanului de rezistență în stratul 3, blocul III și stratul 3, blocul VII , — metodă. de. exploatare prin care Se va extrage peste 60 la : sută din producția acestui an — și se vor pune în funcțiune principalele obiective de investiții de la orizontul 350 (silozuri colectoare, flux de transport cu benzi, bazine de decantare a apelor, stații dc pompare ș.a.). De asemenea, vor fi pregătite și puse în exploatarete-ii Șe n' Je^am ;■ ProPHs' stratele 3 și 5 între ori- 
plus peste 24 000 tone de 
cărbune, iar angajamen
tul reînnoit pe anul 1986 
de 25 000 tone îl vom ra
porta ca îndeplinit la ma
rea noastră sărbătoare na
țională; productivitatea 
muncii pe total întreprin
dere a fost depășită cu 
peste : 140 kg pe post,întregul spor de producție obținîndu-se pe această cale. De asemenea, pro
ducția marfă a fost depă
șită cu peste 9 milioane 
ici, producția netă cu 
8 590 000 Ici, iar la produc
ția marfă vîndută și înca
sată s-a obținut un plus 
de peste 6 000 000 lei. 
Am redus cheltuielile ma
teriale la 1000 lei produc
ție marfă cu peste 22 lei, 
micșorînd totodată consu
murile specifice cu 0,5 
mc/1000 tone de cărbune la 
lemn dc mină și cu 0,3 mc 
la cherestea. La baza a- cestor rezultate stă efortul unanim al întregului' nostru colectiv în frunte eu comuniștii, și în mocl deosebit, coeziunea sa, forța sa de dăruire și acțiune, care reprezintă adevărate cuceriri obținute în „Epoca'Nicolae Ceaușescu'*, epocă de înflorire a tuturor laturilor vieții și afirmare multilaterală personalității umane.Pe lingă- depășirea unor greutăți apărute la unele sectoare, ne-am prcocil-

concluzia că. în. același perimetru a mai apărut o mină, dovadă fiind faptul că producția de cărbune a- proape s-â dublat, productivitatea muncii eres-. cînd de la 1,3 tone/post la 2,125 tone pe post.Rezultatele bune în realizarea și depășirea s.V- cinilor ele plaii din ultimii doi ani și în mod deosebit pe anul 1985, condițiile create pentru acest an, ne-au determinat să lansăm .însUflețitoarea chemare la întrecere pe anul 1986, adresată . tuturor u- nităților miniere din ra- oranităților miniere din mura cărbunelui. La ___cînd facem. j acest bilanț al muncii colectivului nostru, bilanț care exprimă eforturile minerilor pentru modernizarea producției, pentru creșterea randamentelor de extragere a cărbunelui, raportăm câne __ ____ __ __ __________realizăm toate angajamen- , rezervele de cărbune din tele ce ni le-am : propus. stratele 3 si 5 între ofi- Astfel, au fost extrase în zoriturile 400—350. . ? ' .In , ' cinstea marii sărbători naționale, minerii noștri sînt ’ angajați într-o susținută întrecere socialistă pentru realizarea unor producții suplimentare record1. Pînă în prezent în fruntea acestei întreceri se află Colectivul sectorului IV, unul dintre cele mai puternice colective ale întreprinderii noastre, obținînd o importantă producție suplimentară, cu cele mai mari randamente, iar între formații conduce brigada lui Andrei Antal, din cadrul sectorului II, urinată îndeaproape de brigăzile Iui Anton Florea, care în luna august, pînă la această dată, are ; randamente de peste 12 tone pe. post în a- bătaj frontal sub tavan de rezistență, ale lui Clrigo- re Mîndruț, Cornel Pilea, Iosif Bucur, Cornel Țîr, Ioan Botcanu și altele.Minerii de la Lonea sînt hotărîți, așa cum s-au angajat recent și în a- dunarca generală a reprezentanților oamenilor muncii, să. muncească preget pentru planului și â tului asumat rea socialistă, cit mai multastfel să ocupe fruntaș pe ramură.

Pe treptele luminiipe treptele luminii în limpezimi dc ape și ritmurile piinii, și-n inimă aproape.
Urcăm în pas ca țara Cu chipul ce se scaldă Și-n care ciută munca Ce le purtăm pe brațe

demnăde istoriiO la desăvij-.șind, prin luptă cununa dc victorii și-a rostuit prin voia poporul ui-crou un drum spre libertate spre tot ce este nou.O patimă de glie de vatră miienară, desăvirsind în August îțitr-un sfîrșit dc vară• •: ■■

națiune cumpeni o pagină de aur rămasă in memorii eu trudă .și sudoare cu dragoste de țară, O națiune demnă, la cumpeni de istorii. Cu CEAUȘE.SCU-n frunte, bărbat cutezătorSc-nalț î România spre comunism, in zbor.
Speranța 1 I.CRESCU

Săpăm prin- timpi de glorii izvoarele fîntîuiiPe acest pămînt al nostru l i'.iiii la braț cu țara pe Și ne-oglindim - în chipu-i
cu vetre legendare treptele luminii azi fără-asemănare !...
Joan FUTNEANU

de
a

fără realizarea angajamen- în întrece- dînd țării cărbune ; și, un loc
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VALEA JIULUI 
sub semnul profundelor 

înnoiri edilitar-urbanistîce
Qrivili aceste imagini!
A* >- î e 'reprezintă■; chipul nou al orașelor ' din municipiulnostru în acest •' auguft, eînd sărbătorim a 42-a a- niversâre ă Revoluției de eliberare socială și • naționalii, antifascistă și anti- imperialistă. . v 1 .Priviți aceste imagini și. comparați' cu ceea ce a fost. In Petroșani vechiului reper — strada principală •- i-a luat' .locul un modern bulevard. Pe locul caselor mohorîte care o străjuiau s-ajl ridicat moderne blocuri de locuințe și alte edificii social-cul- turale, care conferă a- cestei zone a orașului o imagine înnoită, demnă de o reședință de municipiu.Petroșani, oraș pitoresc, are, acum, conturat aspectul urbanistic ce se asociază armonios cadrului natural atît de plăcut și. generos în frumuseți. Intr-adevăr, cine n-a mai trecut de vreo cîțiva ani prin Petroșani cu greu ar mai recunoaște orașul. Argumentele sînt nenumărate; de Ia bulevardul de 

largă, respirație civică, cu patru benzi j/le circulație, mărginit de spații verzi și ronduri eu flori, la arhitectonica modernă a noilor blocuri de locuințe cu patru și zece etaje, eu frumoase spații comerciale, toate se constituie în argumente cu putere de. simbol privind împlinirile petrecute în viața noastră economică și socială.aceeași imagine a înnoirilor ne în- tîmpină, astăzi, în o r i c e așezare minerească din municipiu; centre civice conturate pe linia ultimelor realizări ale arhitecturii moderne românești, fie că e vorba de Lupeni, Vulcan, l’c- trila sau Uricani, dar mai mult, aceleași prefaceri fără precedent le trăiesc și comunele Aninoasa și Banița, unde s-au înregistrat mutații calitative în viața și activitatea oamenilor, grăitoare despre pașii mari făcuțj în acești ani de libertate deplină pe calea progresului și bunăstării materiale și spirituale.
Imagini semnificative privind dezvoltarea edi- 

Jitar-urbanistică a așezărilor minerești. Aspecte din 
Vulcan (sus), Uricani, Petrila, Lupeni (mijloc) și 
Petroșani (jos).

Foto: Gheorghe OLTEANU și 
Alexandru TATAR
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Manifestări peste hotare dedicate RomânieiMOSCOVA 22 — Trimisul J).șerpres, M. Che- beleu, transmite: La Casa sindicatelor din Moscova a avut loc o adunare festivă a reprezentanților oamenilor muncii dm capitala sovietică.In prezidiul adunării au luat loc G. Pallaev, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Supiem al U.R.S.S., L - ■președinte i de Miniștri prezentanți ternaționale P.C.U.S., ai JJ.R.S.S. șiIn cuvîntările rostite cu acest prilej s»a subliniat însemnătatea victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialis- tă de la 23 August 1944, care a inaugurat epoca U- nor profunde transformări revoluționare politice, economice și sociale și a deschis calea înfăptuirii , aspirațiilor Seculare de independență și libertate ale poporului român,Evocîndu-se etapele istorice parcurse de țara noastră în anii care au trecut de la înfăptuirea actului de la 23 August; au fost relevate succesele de prestigiu obținute de poporul nostru în perioada de după Congresul ăl IX-lea al P.C.R., de cînd la conducerea partidului și țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.Au fost evidențiate, totodată, activitatea internațională prodigioasă desfășurată de partidul șî statul nostru, personal de tovarășul N i c o l a e

L. Voronin, vice- Consiliului al U.R.S.S.. re- in- al al
al secțieiaia C.C.M.A.E. alții.

al întîlnirilor la nivel înalt în impulsionarea a- cestora.Adunarea a fost urmată de un spectacol oferit de artiști din Moscova.
XXXLa Secretariatul Con- siliului de Ajutor Econo- , mic Reciproc a avut loc d adunare festivă în cadrul căreia s-a relevat importanța deosebită a -actului istoric de la 23 August 1944.

istorică a făuririi Paftidu- lui Comunist Român, continuatorul bogatelor tradiții revoluționare ale poporului român, rolul deosebit al tovarășului Nicolae Ceausescu în ac- tivitatea desfășurată de
pentru eliberarea țării, participarea alături de FILME

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă, ambasadorul României în Ungaria, N. Vereș, a depus o coroană de flori la cimitirul eroi- îlor români Rakosliget, din Budapesta, mărturie a jertfei celor, peste 11 000 de militari români căzuți în luptele pentru eliberarea capitalei ungare de sub dominația fascistă.Cu același prilej, reprezentanți ai • ambasadei țării noastre au depus coroane ;..de flori la monumentele și. mormintele e- roilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei de sub dominația fascistă din localitățile Miskolc, Gyor, Szeged, Nyiregyhaza, Debrețin, O- roshaza, Hajduboszormeny, Cegled, Tiszakecske, Cser- keszolo, Megyaszo și Tis- zalok.Tn semn de omagiu și recunoștință față de memoria ostașilor români ca-

tivitatea desfășurată partid în anii grei ai ilegalității.EvocîhdU-se actul la 23 August 1944, care a marcat începutul revolu- țieiv’de eliberare socială și națională, antifascistă și? antiimperlalistă, au fost evidențiate realizările remarcabile obținute de poporul român în anii construcției socialiste, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX lea al P.C.R.

de

sa cu națiunile unite la eliberarea Ungariei, ~ ciei și a unei Austria, . pînă finală asupra in Europa, au ate realizările le obținute de nostru în anii construcției socialiste, în mod deosebit după Congresul al ș IX-lea al P.C.R.De asemenea, s-a organizat o expoziție de carte social-politică și științifică, la loc de frunte aflîndu-se operele varășului .11 - -

23 AUGUST

■fe

Ceaușescu, în slujba idea- re și-au jertfit viața pen-lurilor de pace și colaborare internațională, sprijinul activ pe eăre România îl acordă inițiativelor de pace ale Uniunii Sovietice, programului de lichidare a armelor nucleare, hotărîrii lungirea supra cleare 1987.S-a facție dentă prietenie multilaterală vietice.

tru eliberarea poporului Ungar vecin și prieten, la depunerile de coroane au asistat reprezentanți ai organelor locale de partid șl de stat.privind pre- moratoriului ă- experiențelor nu- pînă la 1 ianuariecu satis- ascen- de colaborare român o-so- rolul determinant
subliniat evoluția a raporturilor și

Cehoslova- părți din la victoria fascismului fost sublini- rpmarcabi- poporul
No- mi- RidețiParîngul:PETROȘANI — 7 iembrie: Nea Marin liardar; Unirea: ca-n filme; 1 Clipa de răgazLONEA: Toamna bocilor.VULCAN — Luceafărul: Din nou împreună.LUPENI — Cultural: , Profetul, aurul și ardelenii,URIC ANI: Roșcovanul.

bo-

_ PETROȘANI — 7 Noiembrie: Nea Marin miliardar; Unirea: Rîrfeți ca-n filme; Parîngul : Clipa de răgaz.PETRILA :mentală.LONEA: bocilor.VULCAN _____rul: Din nou împreună. LUPENI — Cultural: Profetul, aurul și ardelenii.URIC ANI : Roșcova-, nul,

Vară senti-Toamna boLuceafă-

N.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
mo- în

to- ___________ N i c o 1 a a Ceaușescu. Sînt expuse, totodată, lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.
☆SOFIA 22 (Agerpres).— Tn sala „Mlada Gvardia" din Sofia a avut Ioc o gală a filmului românesc, manifestare dedicată sărbătoririi zilei de 23 August.In cadrul unei adunări festive desfășurate în o- rașul Blagoevgrad, s-au ; i dezvol-economico-socială a țării noastre în anii Construcției socialiste, mari- > Ie- succese obținute de poporul român în toate domeniile de activitate, în special în perioadă de după Congresul al IX-lea al. Partidului Comunist Român. Au fost. înfățișate eforturile oamenilor muncii din țara noastră pentru îndeplinirea programelor de dezvoltare social- economică, pentru transpunerea în viață a ho- tărîrilor Congresului al XllI-lea al partidului.

Programul TV
23 AUGUSTVARȘOVIA- 22 (Agerpres). — In cadrul nilor de marcare R.P. Polonă a zilei 23 August, la Casa cultură voievodală Tarnow s-a deschis ziția „România la cea de-a 42-a aniversare". Au fost înfățișate semnificația e- venimentului aniversat, . _ _ _marile realizări ale popo- relevat puternica rului român în edificarea tare c.-- -----------societății socialiste multilateral dezvoltate.frunteau prezen- de muzică poloneză.Artiști de din voievodat tat un concert românească și

<&■

ll,00acțiu-,. în de: ; de.'c dinexpo-

PRAGA 22 (Agerpres). — Cinematograful din capitala R.S. Cehoslovace găzduiește le filmului românesc".La spectacolul inaugural au fost prezenti activiști ai CC. al P.C. din Cehoslovacia, reprezentanți ai M.A.E., alte persoane oficiale, oameni de cultură și artă, un numeros public.

,,Praha"„Zile-

devărul re zi noastre. de fieca- al faptelor (color).Omagiu patriei șl partidului (color). Selecțiuni din Spectacolul de gală al Concursului Cînte- cului Patriotic și al Dansului Pionieresc, Năvodari, 1986.i Telejurnal (color).- însemne ale unui timp eroic România în de August.1 Spectacolul cultural-sportiv. (color).Organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Central al UGSR, Comitetul Central al U.T.C., UASCR, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Educației și învățămîntului, CNEFS, Radiotele- vizlune împreună cu Comitetul municipal București al Partidului Comunist Român, dedicat celei de-a 42-a aniversări a zilei de 23 August. Film artistic (color).
„Ziua Z“.Premieră TV. Producție a Casei de filme Cinci.Telejurnal (color).

Țara în, ziua marii sărbători naționale (color).Sub steagul lui August biruitor (color).Cînteee și versuri patriotice, revoluționare.Flacăra revoluției (color).Cîntă patria-n lumină (color).Program interpretat de Muzica prezentativă a matei.Balada anilor roicî (color). Operă-balet Sergiu Sarchizov.Cîntec nou pe plai străbun (color). Muzică populară. Telex.Album toare (color). Din sumar:Cîntec în primă audiție.Muzică șl poezie. Concert de prînz. In numele iubirii de țară.Muzică ușoară românească.Telesport.Cotidianul în 600 de secunde.Din frumusețile par trieiDe dor, de dragoste, de țară,Tineri laureați a! concursurilor muzicale naționale internaționale.17,25 Film serial.
„Străinul".(Ultima parte).18,20 Patriotismul —

11,10 18,40
11,2511,55
12,1.0
12,40
13,0013,05

(color).

Re- Ar-
19,0019,25 (color), lumina >e-de

de sârbă-

19,50 festiv,

fost evocate eforturile u- riașe și jertfele făcute de poporul român și armata nesc‘

☆BERLIN . 22 (Agerpres).— In sălile Centrului cultural din Erfurt — R.D.G.— s-a deschis expoziția „65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Ro- mân“.In expunerile prezentate la vernisaj au fost subliniate însemnătatea

*PHENIAN 22 (Agerpres) — In continuarea manifestărilor consacrate marcării în R.P.D. Coreeană a celei de-a -42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- împerialistă, la Phenian a

BELGRAD 22 (Agerpres)— Intr-o conferință de presă organizată la Belgrad a fost prezentată semnificația actului de la 23 __ _________ , __ __________Ioc deschiderea „Săp- tămînii filmului româ
20,50

România militanta neobosita în lupta 
împotriva cursei înarmărilor

Și

Nicolae meritul fi elabo* - în con
a o nouă respon- imperati- continueechilibrului eonfigu-

sumau anual circa , 50 miliarde de dolari, în ' prezent această cifră este de 20 de ori mai mare, 1 000 miliarde de dolari. Semnificativ-, suma este egală cu cea a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare cu o populație ce

semenea, 40 la sută din fondurile de cercetare-dez- din cali- ocu-voltare și 50 la sută totalul personalului ficat al lumii este pat în activități cu caracter militar.România, președintele său, au cerut în repetate

■’i.' ■ ;T'Președintele Ceaușescu are fundamental de a rat și promovat -dițiile actuale ale agravării situației jntemațipna- le, ale intensificării cursei înarmărilor, îndeosebi celei nucleare — abordare, lucidă, sabilă, asupra vului reducerii a nivelurilormilitar existent, rat între puterile nucleare, între cele două pacte militare— NATO și Tratatul de la Varșovia. „Continuarea cursei înarmărilor — subliniază președintele statului român — miiotnai are nici o justificare rațională — politică, ideologică, economică, de securitate —, ea fiind un proces nociv, care amenință destinele nu numai alestatelor posesoare de arme nucleare, dar poate distruge viața și civilizația u- mană pe întreaga planetă".Dacă la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial bugetele militare in-

reprezintă mai mult2/3 din aceea a globului. Anual, in scopuri militare se cheltuiesc peste 200 dolari pe locuitor, în timp ce în țările sărace, eu o populație de aproape miliard de locuitori, nitul- pe locuitor este sub 200 do’ari Numărul iot ancaiati, direct indirect, in activități litare șe ridică la aproximativ. 100 milioane, ce echivalează cu ga. forță de muncă tă in Europa —. tind i R.S.S. -, în țria

unve-ce- sau mi-:ceea întrea- ocu pa- excep-. indus-prelUcrătoare. De a-

fîhduri reducerea plafoanelor echilibrului militar actual, a cheltuielilor militare In ansamblul Aceasta ar permite bordarea serioasă, curajoasă, constructivă a vastei problematici a dezarmării generale și, î mul lîhd, a dezarmărnMu- cleare, ameliorarea ți ilor in te rn a ț i onaiș genere 'Itieepind din 1979, România a trecut la măsuri practice în acest domeniu, reduefridu-și bugetul său

tor.a-

militar, ve fiind alocații ........terior s-a decis limitarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1982-Concomitent cu rile de dezarmare ară este necesar să că Ia elaborarea complex de dezarmare generală, care să cuprindă și armele chimice, program ce ar trebui să prevadă reducerea radicală, cu cel puțin 50 Ia șută, pînă li sfîrșitul acestui secol, â tuturor armamentelor și a efectivelor militare, precum și trecerea la reducerea corespunzătoare a militare, care cadrul pro- tuturpr

sumele respecti- transformate în pentru copii. Ul- 24copiilor
a- 22,20
AUGUST

măsu- nucle- se trea- unui

corespunzătoare cheltuielilor să fie folosite în în pri- unor programe de greș și pace utile națiunilor lumii.Sînt acțiuni, demersuri care se bucură de un larg, interes internațional, spre binele cauzei păcii și colaborării internaționale.

11,30 Lumea (color).12,10 Teatru nieri și
„Vagonul de mar
fă",de Dan Tărchilă (color).13,00 Telex.13,05 Album duminical, (color).Din sumar:— Din frumusețile patriei.— Muzică de promenadă.— Jucării pentru pii.— Film realizat

pentru pio- școlari.
19,0019,1519,3520,25code 21,50

Studioul „Alexandru Sahia".Telesport. i; ;-i;Moment muzical.Sub cupola circului.Lumea minunată a filmului.Secvența telespectatorului.Telejurnal (color). Tara mea azi.(color).Cîntarea României (color).Film artiști c f : yPe malul sting al Dunării albastre.(color).Telejurnal.retain 25 AUGUSTTelejurnal.Orizont tehnico- științific (color).Tezaur folcloric.(color)..Film serial (color).
COLEGIUL DE RFDÂCȚTF : Iosif BALAN, loan DUBE K. Dorm GHPT'A, fon 

MUSTAȚA. Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor,șef adjunct. 
Tiberiu SPATARU.
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„Cristofor Columb".21,50 Telejurnal20,40
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