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Sesiunea solemnă co:

..................... .....

al Partidului Comunist Român, Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări 

Naționale dedicată sărbătoririi împlinirii a 60 de ani
de la formarea statului național unitar român

a 
,de- 

%o-

Sub președinția tovară
șului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
avut loc, vineri,' .1 
cembrie, Sesiunea
jțlnnă comună a Comite
tului''Central al Parti
dului Comunist Român, 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socia
liste și Marii Adunări 
Naționale dedicată săr
bătoririi împlinirii a 60 
de ani de la formarea 
statului național unitar 
român, moment crucial 
care a deschis o nouă e- 
tapă în dezvoltarea pa
triei.

...Ora 9. . Participanții 
salută cu multă căldu
ră, cu vii și îndelungi 
aplauze, sosirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu,. 
a celorlalți tovarăși din 

-conducerea partidului și 
statului. Se 
cu însuflețire) 
șir, „Ceaușescu

Sala Palatului 
bl ici i, unde se desfășoa
ră sesiunea- solemnă, 
spre care se îndreaptă, 
în aceste clipe, gîndu- 
rile și simțămintele , tu
turor cetățenilor patriei, 
este o imagine-simbol a 
celei mai strînse coezi
uni a poporului în jurul 
partidului și al secreta
rului său general, a vo
inței oamenilojț muncii 
de a-' înfăptui neabătut 
politica partidului, iz- 
vorîtă din cele mai înal
te aspirații ale națiu
nii noastre socialiste. 
Participanții reafirmă 
în mod vibrant senti
mentele de fierbinte 
goste, de profundă sti
mă și recunoștință 
care întregul popor 
nutrește față de 
rășul Nicolae Ceaușescu,

scandează 
minute în 
- P.C.R.“.

Repu-

vitate revoluționară sînt 
indisolubil legate isto
ricele succese dobîndite 
în construcția socialis
tă, în propășirea rapi
dă și multilaterală a pa
triei, creșterea prestigiu
lui și a rolului Româ
niei în lume.

în această atmosferă 
de puternic entuziasm, 
de mare sărbătoare, to
varășul Ni c o I a e 
Ceaușescu ia loc în pre
zidiul sesiunii 
împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu 
Manea Mănescu, 
rășa Elena

solemne.
tovarășul^ 

iau loc tovarășul 
tava- 

Ceaușescu, 
tovarășii Iosif Bane, E- 
mil Bobu. Cornel 
tică, Virgil 
Gheorghe Cioară, 
Ciobanu, 
Dăseălescu, 
Emil Drăgănescu.
Fazekaș, Ion Ioniță, Pe
tre Liipu. Paul 
cu, Gheorghe 
Gheorghe Pană, 
țan. Dumitru ... ,
Gheorghe Rădulescu, Le
on te Răutu. Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei. Ton Co- 
man. Teodor Coman. Mi
hai Dalea, Miu Dobres- 
cu, Ludovic Fazekas. Mi
hai Gere, Nieolae 
san, Ion Ilieșcu, 
fan Mocuța. Vas 
tilineț, Mihai 1 
Ion Ursii, Richard 
ter, Vasile Masat, 
rin Vasile.

în prezidiu iau

Bur-
Cazacii.

Lina 
Constantin 

Ion Dincă,.
Janos

Nicules-
Opre-a, 

Ton Pă- 
Popescu,

loc. 
de asemenea, primi-secre- 
tari ai comitetelor jude
țene de partid, vicepre
ședinți ai Mării Adu
nări Naționale și ai 
Consiliului Național al 
Frontului Unității 
cialiste, miniștri, 
bri de partid cu stagiu icisui ivrcvicte ycqu»c»uu, - -

de a cărui viață și acti-« (Continuare în naq o 4-a)

dra-
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Oamenii muncii din Valea Jiului au urmărit cu viu interes magistrala expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Sesiunea solemnă dedicată sărbătoririi a 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu România.

In fotografie: un grup de mineri de la mina Dilja în fața televizorului.

Sesiunii solemne comune a C.C. al P.C.R., Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale

Sesiunea solemnă comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste și Marii Adunări Naționale 
consacrată sărbătoririi împlinirii a 61) de 
ani de Ia Unirea Transilvaniei cu Româ
nia, își exprimă aprobarea deplină și dă 
o înaltă apreciere magistralei expuneri 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, însu- 
șindu-și în întregime și pe deplin conți
nutul acestui document de o excepțională 
însemnătate politică și ideologică.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
face o profundă analiză — în lumina 
materialismului dialectic și istoric — a 
factorilor obiectivi și a condițiilor econo
mice, sociale și politice, interne și inter
naționale, în care s-a desfășurat lupta 
eroică a poporului nostru pentru realiza
rea statului național unitar, pentru împli
nirea aspirațiilor sale legitime de a se 
constitui într-o națiune liberă, de sine 
stătătoare. De asemenea, expunerea 
pune puternic în lumină transformările 
petrecute în societatea românească în ce
le șase decenii care au trecut de la U- 
nire, istoricele înfăptuiri revoluționare 
din anii socialismului, modul în care au 
fost soluționate problemele iundamenta- 
le ale țării noastre, obiectivele centrale, 
actuale și de perspectivă, ale politicii in
terne și externe a partidului și statului 
nostru și sarcinile întregului popor în 
lupta pentru accelerarea mersului înainte 
al României.

Aniversăm împlinirea a Șase decenii de 
la crearea statului național unitar cu sen
timente de adîncă mindrie patriotică pen
tru istoricele succese obținute de poporul 
nostru în construcția noii orînduiri, pen
tru profundele schimbări petrecute în 
viața societății românești. Poporul ro
mân, eliberat pentru totdeauna de exploa
tare și asuprire, își făurește o viață 
nouă, demnă și prosperă, clădește cu 
succes civilizația socialistă și comunistă 
pe pămîntul României.

Sesiunea solemnă comună relevă și cu 
acest prilej profunda recunoștință și 
deosebita prețuire a rolului remarcabil 
și contribuției fundamentale pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus-o 
și o aduce, în fruntea partidului și sta
tului, la istoricele victorii dobîndite de 
națiunea noastră liberă și suverană, la 
propășirea materială și spirituală a în
tregului nostru popor, la mersul ferm î- 
nainte al patriei pe calea luminoasă a so
cialismului, bunăstării și fericirii, la con
solidarea independenței și suveranității 
României.

Sesiunea solemnă comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări Na
ționale afirmă voința suverană a în
tregului nostru popor de a lupta fără 
preget pentru transpunerea în viață a 
prevederilor Programului partidului de 
construire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Să facem totul ca deceniul al șapte

lea al statului nostru național unitar să 
se înscrie în istoria patriei ca o perioadă 
de puternică înflorire a țării, ca o nouă și 
strălucită etapă în ascensiunea impetu
oasă a națiunii noastre libere, indepen
dente și suverane spre culmi tot mai 
înalte de civilizație materială și spiri
tuală, de bunăstare și progres.

însușindu-și pe deplin concluziile stră
lucite ale analizei științifice, profund
realiste pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat-o în cadrul reu
niunii noastre asupra vieții internaționa
le, a proceselor, raportului de forțe și 
tendințelor care se confruntă în epoca 
contemporană, Sesiunea solemnă comu
nă a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și Marii 
Adunări Naționale își exprimă profun
da satisfacție pentru marile realizări do
bîndite de partidul și statul nostru în 
afirmarea politicii de pace și colaborare 
cu toate națiunile, pentru contribuția a- 
dusă la soluționarea problemelor com
plexe ale omenirii de azi. Cursul eveni
mentelor confirmă justețea politicii parti
dului și statului nostru, a orientărilor sta
bilite de Congresul al XI-lea în dome
niul politicii noastre externe.

Subliniind rolul tot mai important pe 
care România îl îndeplinește pe arena 
internațională, faptul că niciodată ca 
acum țara noastră nu a avut atîția prie
teni pe toate meridianele globului,' sesiu
nea solemnă dă o înaltă prețuire con
tribuției inestimabile a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii So
cialiste România, la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și statu
lui nostru, la întreaga viață politică mon
dială, prodigioasei sale activități exter
ne care se bucură de adeziunea întregu
lui popor, de aprecierea deosebită a o- 
piniei publice de peste hotare, a forțe
lor progresiste de pretutindeni.

Sesiunea solemnă comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări Na
ționale aprobă în unanimitate și dă o î- 
naltă apreciere poziției și întregii acti
vități desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de delegația română, la Cons
fătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia. Poziția secretarului general 
al partidului, președintele României, a 
delegației noastre, corespunde întrutotul 
intereselor supreme ale poporului român, 
construcției socialiste în patria noastră, 
intereselor celorlalte țări socialiste, ale 
tuturor popoarelor lumii, cauzei genera
le a socialismului, progresului social, 
destinderii și păcii mondiale. Sesiunea 
solemnă relevă cu adîncă satisfacție spi
ritul de, înaltă principialitate și profundă 
răspundere patriotică și internațio- 
nalistă, manifestat și cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, modul exem- 

(Continuare în pag. a 4-aj
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Colaborarea dintre constructor 
și beneficiar se regăsește în 

realizarea planului

F

4

Deși ființează de numai o lună,

BRIGADA LUI VALENTIN TOFANA
oferă o valoroasă experiență minerească

• In mai puțin de o lună de la înființa
re, brigada condusă de Valentin Tofană ob
ține o depășire de plan de 4450 tone căr
bune

• Productivitate zilnică realizată: 15—16 
tone/post

în abatajul 4 est, stra
tul 3, blocul IV, abataj 
dotat cu complex de 
susținere și tăiere meca
nizată, muncește brigada 
condusă de Valentin 'Po
iană, brigadă al cărei 
„certificat do naștere" 
poartă data do 10 noiem
brie 1978. Luirind pe 

- un frontal de 100 m lun
gime, brigada a realizat 

1 o avansate de 25 m pî- 
i nă în data de 29 noiem

brie a,c., și o productivi- 
1 tate. medie. de 13,6 
i tone/post, obținînd o pro- 
i ducii? suplimentară de 

4450 tone cărbune.
1 „Faptul că Valentin To- 
i fană a fost numit șef de 
I brigadă într-Un abataj 
I mecanizat — ne spunea 

secretarul
de partid al

IV, tovarășul Alexa FUr- 
dui — s-a bazat pe recu
noașterea calităților sale 
de bun organizator, ă
competenței de care a
dat dovadă încă din fa
ză de montare a' comple
xului. Lp acestea se â- 
daugă marea sa putere 
de muncă și metodele de 
lucru pe care le foloseș
te. Sînt convins că și re
zultatele viitoare vor con
firma încrederea ce 
fost acordată".

într-adevăr, brigada a 
pășit de la început cu 
dreptul, fapt demonstrat 
de cele 4450 tone cărbu
ne wtrase peste pian în 
această scurtă perioadă. 
Chiar la data vizitei noas
tre (29 noiembrie - - p n.),

organizației sviiimbu) I depășise pre- 
soctoruluj liminarul cu 140 tone.

i-a

Care sînt factorii care au 
concurat la acest „sprint" 
deosebit al brigăzii ? în 
primul fînd, omogenita
tea brigăzii, dar și lap- 
tul că ortacii iui Valen
tin Tofană au lucrat în 
celelalte abataje mecani
zate ate minei. De aseme
nea, tin rol de seamă 
l-au avut buna organizare 
a locului de muncă și e- 
liminarea stagnării utila
jelor prinlr-o intervenție 
rapidă și" mai ales pre
ventivă. Mulți ; dintre 
membrii., brigăzii au ab
solvit sau urmează cursu
rile școlii de policalifica
re. S-au rezolvat unele 
probleme tehnice pe aba
taj : mărirea profilului
preabatajului direcțional 
din acoperișul stratului 
■cu trecere de la III 4 
TII-5, aceasta dueînd 
ușurarea transportului 
a aerajuluj.

Odată ( u trecerea 
s>tsț i n crea mocan i zală, 
consum.iriie .specifice 
materialo s-au înreg

la 
la 
și

la. 
la 
de 

istrat 
reduceri simțitoare, și a-

I 
V *

Materiale UM Consum specific eu 
vechea tehnologie

Consum specific ea 
noua tehnologie

Lemn mină nw/1000 t 13,28 ‘ 8,04
cherestea nu /1000 t 4.90 3.89
exploziv kg/tona 0,272 0,204

Cifre g ră i toa re, care 
vorbesc de la sine des
pre avantajele pe care le 
are mecanizarea în creș
terea productivității mun
cii și, paralel cu aceasta, 
a reducerii cheltuielilor 
de producție.

Brigada lui Valentin 
Tofană î.și unește efortu
rile cu ale celorlalte bri
găzi conduse de Constan
tin Lupulescu. Teodor 
Boncalo, Ion Sălăjan și 
Constantin Nichita, pen
tru ca sectorul IV al mi-

nei Lupeni, cel mai mare 
și mai mecanizat din a- 
ceaata întreprindere și 
din întreaga Vale, să se 
afirme mereu ca un co
lectiv fruntaș.

1
V

V

*
*
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în Valea Jiului, ca de 
altfel în întreagă țară se 
vor ridica pină la surșitul 
cincinalului noi obiective 
sau voi’ fi modernizate ce
le existente. Printre a- 
c-estea se numără și extin
derea și modernizarea Pre- 
parației Petrila, lucrare ce 
se află în plină desfășura
re;-:/: : ’/:/:'•'1 /i

Constructorii și montorii 
de; pe șantierul 1 'Pe+.riîa ăl 
I.C.M.M. alt atacat obiec
tivul de investiții încă din 
toamna anului trecut, . lu
crarea cuprinzînd mai mul
te puncte, a căror cons
trucție este eșalonată pe o 
perioadă mai mare. Prime
le iuprări au fost începute 
'a stația de epurare a apei, 
în prezent lucrările se des- 

: fășoară în bune condițiurii 
la toate obiectivele.

Pentru buna desfășurare 
a activității în șantier, 
preparatorii, primii intere
sați în realizarea la ■ ter
men a obiectivului, au luat 
la timp 
re a 
Pentru 
lare și 
rialelor 
repartizate două 
una de lăcătuși, 
de comunistul Ioan Ciur, 
și una de zidari. condu
să de Dumitru Coțofană. 
Eforturile depuse de oame
nii celor două echipe s-au 
materializat în reducerea 
timpului necesar dezafec
tării terenului, precum și

măsuri 'de plibera- 
ampl asamen tului. 

lucrările de denlb- 
evacuare 
rezultate

a mate- 
au fost 
echipe : 
condusă

Gheorghe OLTEANU

economii 
energie.

în substanțiale 
de. materiale și

-Valoarea manoperei. lucră
rilor -executate de , cele 
două -echipe se ridică la 
600,000 iei. Pe lingă aces
tea traducând în viața in
dicațiile de partid, benefi
ciarul mai execută și alte 
lucrări în regie proprie. 
Pină la stîrsitul acestui an 
planul valoric stabilit, ini
țial- va fi depășit, creîndu-' 
se astfel premisele, atacă
rii în întregime în anul vi
itor a obiectivelor ce tre
buie finalizate în prima 
etapă. „Sîntem pregătiți —. 
ne spunea ing. Victor Cliia- 
buru, șeful secției. Petrila . 
a I.P.C.V.J. — ca in anul 
1.979 să acționăm în . așa 
fel îneît activitatea cons
tructorilor să ■ se desfășoa- . 
re în ritm accelerat și fără 
piedici din partea benefi
ciarului. Conform cerințe
lor vom spori numărul e- 
chipelor, alături de cele., 
care lucrează actualmente, 
în așa fel îneît termenul 
de execuție în ceea ce ne 
privește să fie redus la 
minim";

La rîndul lor, și cons
tructorii au luat o serie de 
măsuri pentru, ea lucrările 
să se desfășoare fără go
luri și în . cele mai bune 
condiții de lucru. .„Acor
dăm o mare atenție me- , 
canizării — ne spunea Ing. 
David Ki-fert, șeful secției 
mecanice a șantierului.

Pe lingă utilajele cu care 
este dotat; șontierul, le-am 
adus o serie- de îmbunătă
țiri, în scopul reducerii e- 
fortului,.„fizic al oamenilor, 
a timp ;i ii de lucru". A- 
flăm că una din inițiative
le lăudabile ale construc
torilor și . montoriiOr petri- 
leni a fost înlocuirea co- 
.fr^ului - lemnos cu cel me- , 
talie în vederea econr v 
sirii cmi tiu i i U'" ’’i 
vansari rapide in turnarea 
betonului. Stațiile de' be
toane au fost racordate la 
sistemul de încălzire, fiind 
dotate cu agent . termic, 
astfel asigurîndu-se condi
ții. de lucru pe timpul ier
nii, în ansamblul ’ măsuri
lor pentru crearea condi
țiilor optime de lucru în 
sezonul rece se înscriu și 
alte preocupări alei șantie
rului din Petrila, în cola
borare cu beneficiarul lu- 
crării — secția de prepa
rare Petrila.

Toate acestea sînt. menite 
să contribuie la rezolvarea 
operativă a tuturor, proble
melor pe care . le ridică 
activitatea de investiții, 
dar care. sînt posibile nu
mai prmtr-o strînsă cola
borare între beneficiar și 
constructor, astfel îneît 
nimerea în funcțiune- a o- 
biectivului;. prevăzută par-; 
țial pentru anul 1.979, să 
se facă la. timp,/în condiții 
deosebite calitativ.

Gheorghe ARȘOI, 
Preparați a Petrila

Prognoza vremii
pentru luna decembrie

Poirivlt prognozei Ins
titutului meteorologic, luna 
di>cembric va fi ceva mai 
caldă decit normal. Ha- 

ciri moderate se așteaptă 
să se producă .în interva
lele 6—10 și 22—27 deceni- 
brie, cînd precipitațiile 
\ oi- râdea și s.ib formă 
de ninsoare.

între 1 și 10 de< embrie 
in prima parte a interva
lului, vremea Va li in ge
neral închisă și vor codea 
precipitații locale, mai a- 
,les sub formă d.e ploaie 
în zona de cîmpie, 
formă de lapoviță 
soare în zon.-le de 
de munte. în a doua parte 
.a intervalului, cerul va de
veni variabil și vor .cădea 
precipitații izolate, îndeo
sebi sub formă de ninsoa
re. Viatul va sufla m-odo-

și sub 
și nin- 
deal și

în a doua parte a irderva- 
Tem.peraturile inim

ii cuprinse între 
și plus 1 grade, 

ridicat.’! în pri- 
zilc, iar maximele 
niinus 2 și plus 8 

cea
fă locală dimineața și sea
ra.

între 11 și 20 decembrie, 
vremea va fi în încălzire 
ușoară, mai ales în primele 
zile. Cerul va fi variabil, 
mai mult nores și vor că
dea precipitații slabe, izo
late, care în a doua parte 
a intervalului vor fi și sub 
formă dp lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla în 
general slab în prima par
te a perioadei,--iar "— 

'moderat, . cu unble ■
licări in zona de 

Temperaturiie

lului.
me vor 
minus 9 
local mai 
mele 
între 
grade. Se va produce

și plus dauă grade, . iar 
maximele —. între minus 
3 și plus 7 grade, izolat 
mai ridicate. Se va proci li
ce ceață locală dimineața 
și seara.'

în ultima decadă a. lunii 
va predomina o vreme în-/ 
chisă și în general umedă. 
Vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă 
de ninsoare, în jumătatea 
de nord a țării, și sub for
mă de ploaie, lapoviță și. 
ninsoare în celelalte 
giuni. 
lunii,- 
șoare 
ile sc
Ies sub formă de burniță 
.și ploaie. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări 
în priinele zile, în nord- 
estul țării și în zona de

re- 
în ultimele zile ale 
datorită încălzirii u- 
a vremii, precipitat’ 
vor produce mai a-

cu- 
ninus 10 și 
d toate în ul- 

maximele' 
6 și plus 4

(Agerpres)
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De menționat că ri
ile s-au făcut prin mun

cii spri
ConsiTiii- 
orașului

că patriotică și 
nul material al 
lui popular al. 
Vulcan. (I.P.)

Răspunzînd la chema
rea comitetului U.T.C. pe 
mină, numeroși tineri de 
la I.M. Lupeni au efec
tuat duminică o acțiune 
de muncă patriotică pen
tru pregătirea temeinică 
a activității 
din această 
Tinerii au făcut o minu
țioasei revizie și curățire 
a benzilor de transport 
în flux continuu la ori
zontul 400. (Marcela Pre- 
doșanu)
♦---------- -----

Profitînd de timpul fa
vorabil, gospodarii orașu
lui Vulcan au continuat 
repararea străzilor Doinei 
și Abatorului. Au fost re
condiționați circa 2,5 km, 
valoric lucrările ridiein-z/) Hmdu-se la peste 200 000 lei/T/ff UtfMHUim

productive 
săptămână.

La
tru populație din 
rul
au
le șarje de pline, 
rul, construit de 
Petroșani 
sprijinul

noua brutărie pen- 
' '' " cartie-

Carpați — Petroșani 
fost rumenite prime- 

Cupto- 
seetia 

a E.G.C.L., cu 
pensionarilor 

Vasile Suciîi, Deladia La- 
dislau. Alexandru Pal, 
Albert Gyorgy și alții, 
răsplătește pe deplin aș
teptările inițiatorilor ș.i 
realizatorilor noii dotații , 
gospodărești din cartier, 
fiind primit cu satisfacție I 
dte populație. (T.V.) J

Foto : D. AUREL
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• Turul campionatelor 
diviziohat’e de fotbal se a-
pi'bpie de sfîrșit. în pen
ultima etapă, Jiul primeș
te. mîine, oră 14, - replica 
formației Gloria Buzău. Și 
cu aceasta, adio jocurilor 
de campionat pe teren, pro
priu pînă la primăvară. 
Minerul Lupeni are dumi
nică, ora 11, drept parte
neri de întrecere Pandprii 
Tîrgu Jiu, campionii de 
toamnă ai acestei serii, 
formație ce are la activ 
doar o singură infringere

Spectacol al dragostei pentru patrie
recitatori șî dansul terna- împlinit astăzi în. epopeea.Una dintre cele mai ge

neroase teme pen tril cul
tura și arta din patria 
noastră este unitatea po
porului român, insipiirînd 
literatura,. muzica și ar
tele plastice în lucrări de 
mare sensibilitate și sin
ceritate. Prezența unor 
creații de acest gen, și 
de mare fior patriotic, 
într-up spectacol — cum 
a fost cel de pe scena 
Casei de cultură din Pe
troșani,., organizat in 
semn de omagiu la ani
versarea a 60 de ani de 
la formarea statului na
țional unitar român — 
în .care se manifestă , ta
lentul, puterea creatoare 
și interpretativă a elevi
lor și artiștilor amatori, 
reprezintă elemente care 
trebuie puse, în valoare 
cu multă forță de suges
tie. A fost un spectacol 
dens, cu un ritm reușit, 
în care părțile recitative 
s-au îmbinat armonios cu 
tablouri muzicale și co
regrafice. „Rotund de ța
ră" (scenariu — prof. Ma
ria Șoma și prof. .Rodica 
Oancca; realizator — 
Qbeorghe Negraru) a fost 
unul din cele mai reuși
te spectacole tematice 
prezentate în ultimul 
timp la Casa de cultură. 
Am remarcat grupul de 

Sport • Sport • Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport

tragerii 
cembrie

36 73
42 81.
Il-a : 60
4 27 2. 
iguri :
9117 iei |

tic (pregătit de prof. F. 
Gram) de la Liceul eco
nomic și de drept admi
nistrativ'', școală în care, 
pornind de. la o orientare 
consecventă spre împleti
rea învățămîntului cu ac
tivitatea culturală, s-au 
obținut . foarte frumoase 
rezultate artistice, cu va
loare educativă. Elevii 
știu să recite o poezie, 
deci o înțeleg ; dansurile 
cuprind, pe iîngă grație, 
idei și sugestii, făcîndu-le 
interesante tot timpul. O 
impresie' bună au lăsat-o 
și grupul de elevi de la 
Liceul, industrial din Pe
troșani, care aii contri
buit la valoarea plastică 
a spectacolului.

După mai multă vre
me de pregătiri, corul 
cadrelor didactice din 
Petroșani (dirijor — prof. 
Mircea Onețiu) ne-a con
vins asupra posibiltățilot 
lui interpretative, de 
subliniere și nuanțare a 
unor pasaje din cântece
le de masă cu valoare 
liric-patriptică. în struc
tura spectacolului — ca
re a evocat traiectoria is
torică a poporului nostru 
ale cărui . străvechi și 
constante (dealuri de uni
tate națională, de liberta
te și independență s-au

Avancronică
în întregul tur.-; ,Va reuși 
oare echipa din Lupeni 
să-i învingă în ultima eta
pă ? Credem că da. La a- 
ceeași oră. Știința Petro
șani își dispută victoria cu 
C.’F.R. Simeriă.

• Duminică, ora 9, tere
nul din dealul institutului 
găzduiește partida de rug- 
bi din campionatul repu„ 

construcției societății so
cialiste, . sub conducerea - 
Partidului Comunist Ro
mân — s-a aflat și. muzi-, 
ca populară, (dirijor. — 
prof. Gh. Popa). Am -.re7 
marcat tendința ,.de pro
movare a unor -noi; soliști- 
înzestrați în interpretarea 
folclorului muzical din 
diferite zone ale țării. , 
Publicul a urmărit pe 
Floriea Sudrijan, Liliu - 
Becic.hi, Marilena Bogliea- 
n.u, Maria Cernă, Livia 
Risipitu, Mihai Staneiu, 
Maricuța Hoțea, toți cu 
frumoase perspective, ca
re se pot împlini prin 
î nd rumarca pompe te n tă 
în formarea unui stil 
propriu și pregătire vo
cală. în domeniul .muzi-' 
oii de stil folk au plăcut 
studenții Gep Popa și 
Vali Ioniță care au inter
pretat frumoasele bucăți 
„Balada Iancului" și „Ba
ladă pentru eroi".

Dedicat împlinirii a 60. 
de'anj de la unirea Tran
silvaniei cu Romania, 
Spectacolul „Rotund de 
țară" a fost o frumoasă 
manifestare care a sinte
tizat în egală măsură va
lorile artei și ale patrio
tismului oamenilor - mun
cii din Valea Jiului.

T. spataru

blicari al juniorilor și șco
larilor dintre C.S.Ș, Petro
șani — Grupul școlar 
C.F.R. 'Arad,

• în campionatul muni- 
cipal de popice, sîm
bătă. ora 16, și duminică, 
ora 8, au loc partidele Jiul 
II Petriîa — Preparatorul 
Petrila, Minerul Vulcan .-o 
Parîngiil Lonea. Întîhîlreâ 
dintre Vîscoza Lupeni (fe
te) — Constructorul 1 mm 
nier Petroșani (băieți) are 
ioc duminică, de la ora 8.

• „60 de ani de la for
marea statului național u- 
nilar român" a fost tema- 
linei <\p.ineri organizată 
de Muzeul mineritului pen
tru elevii școlilor generale 
nr. 2 și 4 din Petroșani. 
Cu acest prilej : au fost 
prezentate- programe cultu
rale dedicate evenimentu
lui. •- -- .'■

• La Grupul școlar mi
nier din Lupeni a avut loc 
up simpozion consacrat ă- 
niversării a 60 de ani de 
la formarea statului națio
nal unitar român realizat 
la 1 Decembrie 1918 prin 
unirea Transilvaniei ,. cu 
România. în încheiere ele
vii au prezentat un pro
gram' artistic.

• La cinematograful „Fi
nirea" din Petroșani 
ș-a desfășurat ieri specta
colul „Am scris pe tricolor 
unire" pe care pionierii 
Școlii generale nr. 7 l-au 
pregătit, în colaborare. cu 
comitetul de partid din 
cartier, pentru a ' omagia 
împlinirea a șase decenii 
de la unirea înfăptuită la 
1 Decembrie 1918. .< ...

• Formațiile artistice a- 
le elevilor din Pelrila, 
împreună cu aie artiștilor 
amatori, au prezentat ieri 
la clubul sindicatelor un 
program . artistic tematic 
dedicat aniversării a 60 de 
arii de la 1 Decembrie 19.18.

• în cadrul detașamen
telor de pionieri - din șco
lile municipiului ad avut

- Ioc, ieri, activități dedica
te Unirii Transilvaniei cil 
România.

— Sîntcți, tovarășe in
giner, un vechi colaborator 
al ziarului nostru și un iu
bitor al sportului, în ge
neral, și al fotbalului în 
special. Cum vedeți, după 
surprizele de miercuri, re
zultatele penultimei etape 
a turului diviziei A ?

— în meciul cu C S. Tîr- 
goviște, Jiul a jucat exce
lent în a doua repriză. Ba
rele și Narcis Coman, un 
adevărat „înger" păzitor al 
buturilor echipei sale, s-au 
opus unui scor fluviu pe 
care puteam să-l realizăm- 
Dar, chiar și eu victoria 
la limita. Jiul ocupă locul' 
zece în clasament, la nu
mai patru puncte de lider 
și' cu tot atîtea, dar în 
plus, față de purtătoarea 
lanternei care acum se 
numește Chimia Rîmnicu 
Vâlcea. Cum duminică a- 
vem din nou mecî acasă, 
cu cele d.ouă puncte pe ca
re le vom obține în fața 
Gloriei Buzău, o să ne mă
rim zestrea la 17. puncte, 
ceea ce ne permite un nou 
„salt" în clasament. Deci 
prevăd o victorie a Jiujui.

Programul
UNIVERSITĂȚII politice și de conducere 
— centrul Petroșani — pentru zilele de 4, 5 și 6 

decembrie a.c.
Secția știința conducerii — luni, 4 decembrie, 

ora 17.
Grupa A la' Cabinetul municipal de partid, sala 

de la etajul II, grupa B, la Cabinetul municipal de 
partid, sala de Ja etajul I, iar grupele C, D și E la 
•Școala generală nr. 1 Petroșani.

Anul I — marți, 5 decembrie, ora 17, la Școala 
generală nr. 1 Petroșani.

Anul' 11, grupele 1 și 2, marți și miercuri, 5 și 6 
decembrie, ora 17 la Cabinetul municipal dc partid.

Anul III, miercuri, 6 decembrie, ora 17 la Școala 
•generală nr. 1 Petroșani.

In vederea reducerii

‘ consumului de energie

în vasta și complexa acțiune dc reducere a con
sumului de energie electrică, de gospodărire judicioa
să a fiecărui kWh, în municipiul rioătru< -s-au luat 
multiple măsuri menite să stopeze risipa de energie 
electrică.

Direcția comercială a municipiului Petroșani a 
analizat posibilitățile de economisire a energiei în 
rețeaua comercială -— unul din marii consumatori 
de energie —, hotărînd modificarea programului de 
funcționare a magazinelor, prin extinderea folosirii 
ILUMINATULUI NATURAL.

tn acest scop, începmd din dată de 4 decembrie 
1978,

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE al-unităților 
de desfacere cu amănuntul din Valea Jiului va fi 
următorul:

IN SECTORUL ALIMENTAR:
— Magazinele cu autoservire pe două schimburi 

vor funcționa zilnic între orele 6,30 — 21,45, iar du
minica între orele 8 — 12,30 ;

— Magazinele specializate pentru vânzarea pâinii 
și laptelui, zilnic între orele 6,30 — 21,45, iar dumi
nica între 8 — 12,30 ;

— Magazinele alimentare pe uri schimb, zilnic 
intre orele 8—13 și 16—19,în afară de miercuri, cîrid 
vor funcționa între orele 8—13, iar duminica intre 8—11.

ÎN SECTORUL NEALIMENTAR:
— Magazinele de textile-încălțăminte și metalo- 

chimice vor funcționa, zilnic, între orele 8,30—13 și 
15,30—19, în afara zilelor de duminică. ». --

IN SECTORUL DE ALIMENTAȚIE PUBLICA :
— Cofetăriile și patiseriile, zilnic, inclusiv dumi- 

aica, de la orele 6,30—21 ;
— Bufetele, bodegile, berăriile, zilnic între orele 

10—21 ; :
— Liniile de autoservire pentru desfacerea pre

paratelor culinare, zilnic, inclusiv duminica, între p- 
rele 6,30—21 ;

— Restaurantele zilnic, între orele 10—22, cu ex
cepția zilelor de sîmbătă și duminică, zile în care vor 
funcționa între orele 10—23.

Etapa a XVfca
cu... inginerul Nicolae

— Prin prisma surprize
lor de proporții de mier
curi, cum vedeți penultima 
etapă?

— Intr-adevăr, surprize, 
l’rin cele două victorii de 
Ja București, mă refer la 
argeșeni cu Steaua și păi- 
mârenj eu Sportul studen
țesc,. „bătălia" pentru ti
tlul de campioană de 
toamnă s-a relansat. Deși 
universitarii craioveni și 
F.C. Bihor au suferit mier
curi semieșecuri acasă, du
minică nu cred să cedeze 
nici măcar un punct ju
cătorilor din Tîrgovișle și 
respectiv de la Sportul stu
dențesc. Victorie prevăd 
pentru gazde și în meciu
rile Corvinul — F.C. Ba
cău, U.T. Arad — Chimia 
Rîmnicu Vîlcea, Dinamo 
București —. Politehnica 
iași si A.S.A. Tg. Mureș 
— Politehnica Timișoara.

— Acum, cînd mai sînt 
doar două etape pînă la 
sfirșitul turului, ce echi
pă vedeți totuși încununa
tă cu laurii de campioană 
de toamnă ?

/

Lobonț
— Greu de făcut un pro

nostic, mai ales că băimă- 
renii, renăscuți după în- 
frîngeriie suferite în ulti
ma vreme, au reintrat în 
calcule pentru primul loc. 
Meciul de mîine cu Steaua 
va fi hotărîtor. O victorie 
a băiniărenilor cu Steaua, 
coroborată cu înfrîngerea 
echipei F.C. Argeș la Sa- 
tu Mare va netezi forma
ției din Baia Mare drumul 
spre locul pe care l-a o- 
cupat multă vreme. Dar 
și Steaua și F.C. Argeș as
piră la acest loc, așa că 
atît la Baia Mare, cit și Ia 
Satu Mare meciurile sînt 
deschise oricărui .rezultat.

— Pe cine vedeți purtînd 
pînă la primăvară lanter
na ?

— Scăpată, după 15 e- 
tape, de acest loc neinvi
diat de nici o echipă. Po
litehnica Timișoara cred că 
nu-l va mai ocupa. Candi
date ia „lanternă" văd, îi 
ordine, pe Chimia Rîmnicu 
Vîlcea : și F.C.: B'ihor.

' D. CRJ.ȘAN
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Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Consiliului National al Frontului Unității Socialiste 
și Marii Adunări Naționale

• (Urmară din pag. I)

por- 
Nicolae

pur- 
glori- 

„60 de 
sta- 

ro- 
de 

marca- 
„1 De- 

„1 De

ar- 
găr- 
stu-

•in ilegalitate, participanți 
Ia evenimentele din 1918 
• veterani .de război, con
ducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, mun
citori și țărani, oameni de 
știință, artă și cultură.

La sesiune au fost pre- 
«enți. ca invitați, șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, pre
cum și trimiși speciali și 
corespondenți a; presei 
străine.

Sala Palatului — mar
toră a atîtor evenimente 
însemnate din viața po
porului nostru — este îm
podobită sărbătorește. Pe 
fundalul scenei se află 
îngemănate drapelele parti
dului și statului și 
tretul tovarășului
Ceaușeseu. Pe pînză 
purie este înscrisă 
oasa aniversare: 
ani de la formarea 
tului național unitar
mân". De o parte și 
alta a scenei sînt 
te datele festive : 
eembrie 1918" — 
cembrie 1978“.

în aceste momente de 
scumpă aniversare, parti- 
cipanții la sesiune, iar 
prin intermediul posturi
lor de radio și televiziu
ne, toți cetățenii patriei 
noastre —- români, ma
ghiari. germani' și de alte 
naționalități — participă, 
cu intensă bucurie, emo
ție și mîndrie patriotică, 
cu satisfacția strălucitelor 
izbînzi socialiste de as
tăzi, la evocarea istoricu
lui eveniment de la 1918, 
mereu viu în memoria 
timpului, îu conștiința și 
sufletul neamului, aduc 

. Un omagiu fierbinte lup
tei ponorului nostru- pen
tru înfăptuirea nobilelor 
idealuri de unitate, 
bertate, independență 
progres social.

Este intonat 
Stat al Republicii 
liste România.

Luând cuvîntul, 
șui Ștefan Voitec, 
bru al Comitetului 
tic Executiv al C.C. 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de 
spus :

Mult stimate 
tovarășe N i 
Ceaușeseu,

Stimate tovarășe și 
mâți tovarăși,

Onorată- asistență, 
Sărbătorim astăzi 

plinirea a 60 de ani 
la înfăptuirea statului 
țional unitar român.' 
niment de importanță cru
cială în destinele patriei 
noastre

Incu'n«nare a aspirațiilor 
și luptei dd. veacuri ale 
poporului nostru pentru 
eliberarea națională și 
uitate statală, 
măreață realizare, 
scrisă cu litere de 
în istoria devenirii 
tre socialiste, a fost 
operă de conștiință și 
demnitate a maselor largi 
populare, a celor mai 
înaintate forțe politice ale 
vremii, expresie a vo
inței de nestrămutat a na
țiunii noastre.

Vă rog să-mi permiteți 
că, din împuternicirea se
cretarului general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, să declar des- 
Siise lucrările Sesiunii so
lemne comune â Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, Con
siliului Național al Fron
tului Unității Socialiste și

președintele Avem în vedere ca, în 
tovarășul cursul zilei de sîmbătă, la 

toți participanții să le în- 
mînăin distincții ale Re- 

. publici; Socialiste Româ
nia.

In cadrul ședinței so
lemne de astăzi, doresc 
să înmînez ordinul „Stea
ua Republicii Socialiste 
România" clasa I tova
rășilor Enea Grapini, fost 
membru în conducerea 
Consiliului Național Ro
mân Centrai din anul 1918, 
și Nicolae Valea, delegat 
la adunarea de la Alba 
Iulia din 1918“.

înmînînd înaltele dis
tincții, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu i-a felicitat căl
duros pe cei decorați și 
i-a îmbrățișat.

„Aceste două distincții, 
ca și cele pe care le vom 
acorda mîine, — a spus 
tovarășul Nicolae
Ceaușeseu — sînt o ex
presie a prețuirii celor ca
re ău făcut totul pentru 
unire, pentru progresul și 
înălțarea patriei noastre 
socialiste".

Primind înaltele distinc
ții, tovarășii Enea Grapini 
și Nicolae Valea au mul
țumit din inimă tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, u- 
rîndu-i multă sănătate și 
putere de muncă, spre bi
nele și fericirea poporului 
român, spre gloria și mă
reția României socialiste.

în continuarea sesiunii, 
tovarășul Ștefan .Voitec 
a propus adoptarea unei 
hotărîri prin care să se 
aprobe orientările cuprin
se în Expunerea secretaru
lui general al partidului, 
președintele Republicii și 
a dat citire proiectului 
aceste; hotărâri.

Intr-o deplină unitate 
de gînduri și simțiri, parti
cipanții au aprobat, în u- 
nanimitațe, Hotărîrea Se
siunii solemne comune a 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului Național 
al Frontului Unității So
cialiste și Marii Adunări 
Naționale, prin care a- 
probă orientările cuprin
se în Expunerea secreta
rului general al Partidu-

Nicolae Valea și Enea Gra-

al partidului, 
Republicii, 
Nicolae Ceaușeseu,

In continuare, la sesiune 
au luat, cuvîntul tovarășii 
Ștefan Mocuța, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al ■ C.C, 
al P.C.R., prim-secretar ai 
Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., Nicolae Lazăr, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, frezor la între
prinderea de mașini gre
le București, Ion Avram, 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, Ni
colae Valea, țăran pen
sionar din Ineu, județul 
Arad, participant la e- 
venimentele din 1918, 
Constantin JPopa, Erou al 
Muncii Socialiste, pre
ședintele C.A.P. din comu
na Dor Mărunt, județul 
Ialomița, Ion Popescu-Pu- 
țuri, membru de partid 
cu stadiu din ilegalitate, 
directorul Institutului _ de 
studi; istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., Elena Balla. di- . 
rectorul întreprinderii de 
tricotaje din Iași, Geor
ge Macovescu, președinte
le Uniunii scriitorilor, Lo- 
rinez Ladislau, vicepre
ședinte al Consiliului oa
menilor muncii de. națio-, 
nalitate maghiară, Gheor-' 
ghe Băcioiu, maistru la 
Combinatul de prelucrare 
a lemnului din. Blaj. ju
dețul Alba.

...în sunete de trompe
te, în sală își fac apari
ția pionierii și șoimii pa-

- generații 
prin ca- 

I.' IKIU LUl, 
general, 
fericită 

Din 
lor se desprinde 

pre- 
de 

Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu, care li 
cuprind în brațe cu dra
goste.

Printr-un minunat gest, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
oferă, la rindul său, în 
semn de profund omagiu,, 
aceste buchete de flori lui

Toți cei prezenți aplau
dă și ovaționează minu
te in șir, scandează înde
lung numele partidului și 
al secretarului său gene
ral.

Totodată, prin 
nanim al celor 
Sesiunea solemnă 
nă a împuternicit 
tetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., 
Consiliului Național 
Frontului Unității 
liste și Biroul Marii 
dunări Naționale să

votul u- 
prezenți, 

comu- 
Comi-

Biroul 
al 

Socia- 
A- 
e- 

laboreze un Apel către 
guvernele 

către 
lumii,

telectuali, studenți și e-
levi, care alături de în
tregul nostru popor, 
trăiesc cu intensă bucurie, 
satisfacție și mîndrie pa
triotică evocarea mărețului 
eveniment de acum șase 
decenii. El rostesc cu dra
goste numele partidului și 
al secrețaruluj său gene , -■< 
ral. \

In aclamațiile enltfSas- 
te ale mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, tova
rășa Elena Ceaușeseu, cei
lalți tovarăși din condu
cerea partidului și statu
lui străbat Piața Palatului 
spre sediul C.C. al P.C.R. 
Văzduhul vibrează de pu
ternice urale și ovații. Sa 
scandează cu înflăcărare 
„Ceâușescu — P.C.R.",
„Ceaușeseu și poporul",
„Ceaușeseu — România,
stima noastră și mîndria".

In mod firesc, la aceas
tă mare sărbătoare se cîn- 
tă și se joacă' „Hora Uni- 

' " ‘ Piața Palatului,
N. i c o 1 a e 

tovarășa Elena 
.... alți tovarăși 

din conducerea partidului 
și statului se prind în 
horă, împreună cu cetățe
nii.

Piața Palatului conti
nuă să răsune de urale 
și ovații. Din balconul se
diului Comitetului Central, 
tovarășul 
Ceaușeseu, 
Ceaușeseu,

parlamentele, 
tuturor statelor, 
toate popoarele ____ ,
chemîndu-le la intensifica
rea luptei pentru dezar
mare, pentru destindere, 
pace și colaborare egală 
între națiuni.

Sesiunea solemnă ia 
sfîrșit într-o atmosferă 
de puternic entuziasm. în
treaga asistență . intonea
ză „E scris pe tricolor u-: 
nire". Este o manifestare 
grăitoare a unității 
coeziunii- întregii 
națiuni, a tuturor 
patriei — români, 
ghiari, german; și 
tg naționalități — 
rul 'partidului și al 
cretarului său general, 
expresie vibrantă a 
ței întregului 
por de a face totul pen
tru transpunerea în viață 
a ' hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., a 
Programului d.e edificare a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism, pentru promo
varea fermă a politicii ex
terne a partidului și sta
tului nostru, pusă în sluj
ba cauzei socialismului, 
păcii și progresului în 
lume.

Aceeași atmosferă pli
nă de însuflețire 6 regă
sim, la ieșirea din sală, în 
marea Piață a Palatului 
Republicii. Aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, tovarășa 
Elena Ceaușeseu, 
tovarăși din 
partidului și 
întîmpinați cu 
dură de mii 
bucureșteni — oamen; de 
toate vîrstele și profesi
ile. Sînt muncitori și in-

Șl

Marij Adunări Naționale, 
consacrată sărbătoririi a- 
cestui mare eveniment.

La lucrările sesiuni; so
lemne participă membrii 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, membrii Consiliu
lui Național al Frontului 
Unității Socialiste, depu
tății Marii Adunări Na
ționale, muncitori, țărani, 
oameni de știință, artă 
și cultură, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, 
participanți la evenimente
le din anul 1918 de la Al
ba Iulia, activiști de partid, 
și de stat, ai organizați
ilor de masă și obștești, 
militar; ai forțelor 
mate, luptători din 
zile patriotice; elevi, 
denți.

La sesiunea solemnă iau 
parte delegații aparținînd 
tuturor județelor țării, ca
re aduc cu ei sentimen
te de adîncă mîndrie pa
triotică, adeziunea totală 
față de politica internă și 
externă promovată de 
partidul nostru, angaja
mentul ferm, revoluționar, 
comunist, de a nu precu
peți nici Un efort pen
tru îndeplinirea Progra
mului partidului de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

îngăduiți-mi ca în a- 
. cest cadru înălțător, în 
numele tuturor partici
pant ilor la această sesi
une solemnă, să rugăm pe 
secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, exponentul cel 
mai fidel al intereselor și 
aspirațiilor poporului ro
mân,. patriot înflăcărat, 
personalitate proeminentă 
a vieții internaționale, să 
ia cuvîntul.

Primit cu multă căldu
ră și însuflețire, cu puter
nice aclamații, ia cuvîntul 
tovarășul NICOLAE
CEÂUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu- 

l nist Român. președintele 
1 Republicii Socialiste Româ- 

a nia.
La sfîrșitul expunerii, în 

sală domnește o atmos
feră de , mare .entuziasm. 
Participanții 
solemnă aclamă 
rupt pentru partid și 
cretarul său general, 
tru minunatul popor 
mân constructor al 
lisrriulul, pentru patria noas
tră liberă, demnă și . în
floritoare. Răsună vibrant 
cuvintele înălțătoare ce 
înflăcărează întreaga ța
ră, ce umplu de dragoste 
și mîndrie inimile tutu
ror fiilor patriei: 
„Ceaușeseu — P.C.R.",
„Partidul —- Ceaușeseu — 
România", „Ceaușeseu 
poporul". „Ceaușeseu 
România, pacea și prie
tenia".

Sînt momente de inten
să bucurie și satisfacție, 
bogate în sensuri și sem
nificații, care pun preg
nant în lumină coeziunea 
strînsă dintre partid și 
popor, deplina concordan
ță între năzuințele nați
unii Și politica internă și 
externă a partidului și sta
tului. Sînt momente, care 
relevă cu deosebită for
ță încrederea nețărmuri
tă pe care toți fiii țării o 
au în gloriosul Partid 
Comunist Român, dragos
tea fierbinte, înalta sti
mă și prețuire pe care în
treaga națiune le nutrește 
față de secretarul general

li-
Și

deTmnul
Socia-

tovară- 
mem- 
Poli- 

al

Stat,

ȘÎ 
c o

iubite
a e1

sti-

îm-
de 

i na- 
eve-

u- 
acoastă 

. în- 
aur 

noâs- 
o 

de

la sesiunea 
neîntre- 

s'e- 
pen- 

ro- 
socia-

Și

și 
noastre 

fiilor 
ma

de al
in ju- 

se-
o 

voin- 
nostru po

rii". în 
tovarășul 
Ceaușeseu, 
Ceâușescu,

] a e
Elena 
tova- 

de

triei. Reprezentanții 
lei mai tinere 
aduc salutul lor, 
re i 
secretarului, său 
pentru copilăria 
pe care 0 trăiesc, 
rindul 1— .
un grup ce urcă la 
zidiu și oferă buchete 
flori tovarășului

! salutai IUL, iii 
mulțumesc partidului.

N 1 c o 
tovarășa 
ceilalți 

răși din conducerea 
partid și de stat răspund 
cu prietenie aclamațiilor 
mulțimii, manifestărilor 
spontane de încredere ne
țărmurită și profund 
votament față 
sul nostru partid 
nist, față 
general.

Astfel 
frumoasă 
biliară a 
uni; poporului 
hotărîrii sale de 
cinat de a nu 
nici un efort în 
rea exemplară a sarcini
lor stabilite de Congresul 
al XI-lea și de Conferin
ța Națională ale partidu
lui, pentru înflorirea cont \

noastre, ',
prestl- 

socialis-

de-
de glorio- 

cointi- 
de secretarul său

ia sfîrși't această 
sărbătoare j.u- 

unității și coezi- 
român, a 
nezdrun- 
precupcți 
înfăptui-

eeilalți 
conducerea 

statului sînt 
multă căl- 
și mii de

tinuă 
pentru 
giului 
te în

av patriei 
creșterea 

României 
lume.

lul Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu.

eve- 
șașe

_____  . a- 
sistenței, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu îi îmbrățișează 
cu căldură pe cei doi ve
terani ai Unirii din 1918.

Au luat apoi cuvîntul 
tovarășii general-colonel . 
Ion Coman, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării 
naționale, Tiberiu Nicola, 
rectorul Universității din 
Craiova, Nicolaus Pilly, 
vicepreședinte al Consi
liului oamenilor munci; de 
naționalitate germană, fur- 
nalist la întreprinderea 
„Victoria" din Călan. Va- 
silica Bejan, președinte 
al C.A.P. din comuna 
Drogu, județul Brăila, acad, 
prof. Gheorghe Mihoc, 
Pall Istvan, directorul în
treprinderii mecanice de 
piese turnate din Gheor- 
ghieni, județul Harghita,
Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al statului- nostru pentru
U.T.C., Florea Ristache,
prim-secretar al Comite
tului județean Dîmbovița 
al P.C.R.

Tovarășul 
Ceaușeseu, 
sesiunii,

„La adunarea noastră 
sînt prezenți mai mulți 
participanți la înfăptuirea 
Unirii de acum 60 de ani.

.pini, participant! la 
nimentele de, acum 
decenii. în aplauzele

Nicolae 
adresîndu-se 

a spus : 
adunarea 

mai

(Agerpres)

T A R î R E AH O
Sesiunii soiemne comune 

a C.C. al P.C.R., Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

și Marii Adunări Naționale
• (Urmare din pag. I)

plar in care a afirmat la Consfătuire li
niile directoare ale politicii externe a 
României, corespunzător Programului 
partidului, hotăririlor Congresului al 
XI-lea, hotăririlor Comitetului Central, 
ale Marii Adunări Naționale, ale Fron
tului Unității Socialiste.

Sesiunea solemnă comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări Na
ționale reafirmă hotărîrea partidului și 

înfăptuirea di
rectivelor Congresului al XI-lea în poli
tica internațională, voința de a acționa 
consecvent pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu toate țările socialiste, 
pentru unitatea și solidaritatea lor, pentru 
întărirea relațiilor cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire socială, 
pentru sporirea contribuției României 
la soluționarea problemelor- complexe a-

le vieții internaționale, la cauza destin
derii, securității și păcii în lume.

Sărbătorind împlinirea a șase decenii 
de la crearea statului național unitar 
român, sesiunea solemnă a forurilor su

preme ale partidului și statului exprimă 
hotărîrea de a face totul pentru a asi
gura înaintarea fermă a patriei noastre 
pe calea prosperității materiale și spi
rituale, pentru afirmarea ei tot mai pu
ternică >n rindul națiunilor avansate ale 
lumii.

Să luptăm din toate punerile pentru 
triumful cauzei sacre a libertății și in
dependenței tuturor --popoarelor, pentru 
a face ca pe planeta noastră să se insta
ureze trainic pacea și colaborarea, o lu
me mai bună și mai dreaptă, o lume fă
ră arme și fără războaie !

La aniversarea a 60 de ani de la for
marea statului național unitar român 
să facem cu toții legămînt de a nu pre
cupeți nimic pentru măreția și strălucirea 
patriei, pentru victoria mărețelor idea
luri ale socialismului și comunismului 
pe pămîntul României!
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