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într-o atmosferă vibrantă, de an
gajare comunistă în muncă, în pre
gătirea celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, exprimînd hotărîrea 
unanimă de a propune realegerea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului, ieri, la Deva, a avut loc

In prezența tovarășului 
NlCOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al partidului, a avut loc
Conferința organizației de partid 

a municipiului București
In prezența tovarășului 

Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, joi, a avut 
loc Conferința organizației 
de partid a municipiului 
București. ,

Participarea secretarului 
general al partidului la 
Conferința organizației co
muniștilor din Capitala pa
triei a fost salutată cu deo
sebită bucurie, cu vie sa
tisfacție. In fața sălii Ra
diodifuziunii române sute 
de bucureșteni au făcut to
varășului Nieolae Ceausescu 
o primire călduroasă, entu
ziastă, aclamînd și aplau- 
dînd îndelung. Prin aceste 
vibrante manifestări de dra
goste și stimă, ei au dat 
glas sentimentelor
profund atașament fală de

partid și secretarul său ge
neral, de recunoștință fier
binte pentru grija' perma
nentă pe care tovarășul 
Nieolae Ceaușescu o acordă 
înfloririi continue a Capi
talei/ că de altfel, a... între
gii țări, creșterii continue 
a nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor oa
menilor muncii din țara 
noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități.

Sosirea tovarășului Nicolap 
Ceaușescu în sală a prile
juit noi manifestări de sti
mă și dragoste față de cel 
mai iubit și stimat fiu al 
poporului. Cei peste 1 000 
de participant^ — delegații 
aleși în conferințele orga- 

ale
sectoarelor, precum și invi

de nizătiilor de partid

tații la lucrări — au ova
ționat minute în șir, au 
scandat cu : înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.“,
„Ceaușescu — și poporul".

Deschizând lucrările Con
ferinței, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-sccretar al 
Comitetului municipal
București al P.C.R., a a" 
dresat secretarului general 
al partidului, în numele 
comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor Capitalei, cel mai 
fierbinte salut și a expri
mat. întreaga recunoștință 
și gratitudine pentru grija 
permanentă pe care o poar
tă dezvoltării armonioase

(Continuare in pag. a A ai

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID

Joi, 8 noiembrie ac., 
la Casa de cultură din 
Deva au avut 'loc lucră
rile Conferinței organiza
ției județene de partid 
Hunedoara,. , eveniment 
de însemnătate ma
joră în viața politică 

a județului, moment 
marcant în pregătirea 
Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist 
Român.

La lucrările reprezen- . 
tatlvului forum al comu
niștilor hunedoreni au 
luat parte 618 delegați 
aleși in conferințele mu
nicipale, orășenești și 
comunale, precum și 125 
invitați: muncitori, ță
rani. intelectuali, acti
viști-de partid și de stat, 
cadre cu munci de răs
pundere din întreprin
deri și instituții, condu
cători ai organizațiilor 
de masă și obștești, mem
bri de partid cU o înde
lungată activitate revo
luționară.

La lucrările conferin
ței a participat, din par
tea conducerii partidu
lui, tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C.' al P.C.R., 
ministruț energiei elec
trice, precum și alte 
cadre de conducere din

(Cont, in pag. a 2-a)

HOTĂRÎREA
Conferinței organizației județene de partid Hunedoara 

privind susținerea propunerii ca tovarășul
Nieolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă 

de secretar general al partidului
Conferința organizației județene de 

partid Hunedoara, în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri aprobă cu entu
ziasm conținutul realist, profund ști
ințific al proiectelor de documente ale 
Congresului al Xll-leâ al partidului, 
documente de o inestimabilă valoare 
pentru dezvoltarea României socialiste, 
la a căror elaborare și fundamentare 
contribuția hotărîtoare a avut-o secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, vizionar, comunist 
de o profundă originalitate, conducăto
rul înțelept și mult stimat, care 
consacrat întreaga viață și
slujirii comunismului, destinelor patriei, 
apărării demnității, independenței și su
veranității sale naționale.

AprolȘînd aceste documente, precum 
și planul-directivă de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului Hunedoara 

pe perioada 1981—1985,
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TELEGRAMĂ
Comitetului Centrai 

ai Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania 

București
externă a partidului și 
statului nostru, relevînd 
caracterul lor realist, pro
fund științific,; luminoa
sele perspective ce le 
deschid dezvoltării Ro
mâniei socialiste. Cu pro
fundă mîndrie patriotică, 
conferința a evidențiat 
contribuția fundamentală 
pe -care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe se
cretar general, ați adus-o 
la elaborarea acestor do
cumente, în care se r<
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Mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu,

Participanții la lucră
rile Conferinței organi
zației județene de partid 
Hunedoara — dezbătând 
cu răspundere și angaja
re comunistă proiectele de 
documente ale celui de al 
XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român 
— își exprimă întreaga 
lor adeziune față de con
ținutul acestora,- față de 
întreaga politică internă și

Conferința organizației județene de partid J 
Hunedoara

(Continuare în pag. a 2-a) ț
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Secretariatul 
comitetului județean 

de partid
CIUCU ION
LUNGII PETRE

— prim-secretar ;
— secretar pentru 

problemele orga
nizatorice ;

— secretar pentru 
problemele de 
propagandă ;

VASIU GHEORGHE — secretar pentru 
problemele eco
nomice ;

— secretar pentru 
problemele de a- 
griculturâ ;

OȘOROGAN ANA — secretar pentru 
problemele so
ciale.

5
oamenii muncii hunedoreni 
mă hotărîrea de a acționa 
pentru înfăptuirea exemplară 
lor care ne revin, pentru sporirea apor
tului nostru la ridicarea în continuare 
a României pe noi trepte de progres și 
civilizație.

In consens cu voința înflăcărată, 
afirmată unanim de către comuniști 
în adunările generale și conferințele 
pentru dări de seamă și alegeri, dînd 
glas celor mai alese ginduri și senti
mente de dragoste nețărmurită și 
profundă stimă ale tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni, Conferința organi
zației județene Hunedoara a Partidului 
Comunist Român dă o înaltă apreciere 
activității remarcabile, desfășurată cu 
dăruire patriotică și patos revoluționar, 
de către- tovarășul Nieolae , Ceaușescu 
în fruntea partidului și statului nostru.

In vasta și neobosita activitate des- 
lomuniștii, toți fășurată pentru fericirea și prosperita- 

Confdința organizației județene Hunedoara 
a Partidului Comunist Român

își expri- 
neabătut 

a sarcini -

3

s
2

î

MITROFAN MARIA

și-a
activitate

3
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Președintele comisiei județene de revizie
ȘTEF ZEVEDE1

Președintele colegiului județean de partid
LAZĂR DAVID
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUI
(Urmare din pagina I

ministerele si organele cen
trale. '

Conferința organizației 
județene de. partid a fost 
deschisă de tovarășul ION 
CIUCU, prim-secretar al 

' Comitetului, județean Hune
doara al P.C.R.

In aplauzele îndelungi și 
entuziaste ale delegaților 
și invitaților, tovarășul 
Gheorghe Cioară a trans
mis salutul adresat de con
ducerea partidului, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
participanților- la conferin
ță, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din județul 
Hunedoara.

îmi este deosebit de plă
cut să mi îndeplinesc man
datul încredințat de a a- 
dresa conferinței organiza
ției județene de partid Hu
nedoara un călduros salut 
tovărășesc și urări de de
plin succes lucrărilor sale 
din partea conducerii parti
dului. a secretarului gene- 

Comunist " 
Nicolae

în prcaj-

cupa te, valorificarea supe
rioară a resurselor materia
le și de muncă existente.

.Dezbaterile 
măsurile ce 
a subliniat 
trebuie să 
bilizare maximă a forțelor 
în vederea realizării exem
plare a indicatorilor de 
plan, la perfecționarea con
tinuă a stilului și metode- ' 
lor de muncă, la creșterea 
rolului conducător al orga
nelor Și organizațiilor de 
partid. Activitatea politico- 
educativă va trebui să fie 
ridicată pe . trepte superioa
re, să asigure formarea u- 
nor înalte trăsături moral- 
politice caracteristice omu
lui nou, afirmarea în viață 
a principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste, 
creșterea conștiinței, și răs
punderii în 
sarcinilor. '

Lucrările 
dumneavoastră 
un prilej de reafirmare a 
adeziunii depline a comu
niștilor, a tuturor oameni
lor muncii din județ față 
de politica internă și întrea
ga activitate internațională 
a partidului și statului' nos
tru, al cărui promotor ne
obosit este secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt încredințat că, ală- 
turîndu-se voinței și senti-

conferinței 
se stabilesc 
vorbitorul 
ducă la o mo-

Conferinței 
constituie

îndeplinirea .
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HOTĂRÎ RE A
Conferinței organizației județene de partid 

privind susținerea propunerii ca tovar; 
NICOLAE CEAUȘESCU să fie reales în funcț 

de secretar generai al partidului
(Urmare din pagina I) cretarului general al ! 

mele comuniștilor, al 
lor muncii din județ 
români, maghiari, gei 
naționalități — confe. 
■județene de partid hi 
gătii săi pentru cel d< 
greș al Partidului Coi

ral al Partidului 
Român, tovarășul 
Ceaușescu.

Desfășurîndu-se
jna Congresului al Xll-lea
al partidului, avînd o bo
gată problematică la ordi
nea de zi, conferința dum
neavoastră este chemată să 
dezbată, în spiritul înaltei 
exigențe partinice și. răs- 
punderi revoluționare, acti-. mentelQr întregului partid

Bârțan, 
Nicolae

vitatea organizației județe
ne, a organelor și organi
zațiilor de partid, de stat, 
de masă și obștești, a oa
menilor muncii pentru în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, a indicațiilor date 
în 'această perioadă de se
cretarul general ai partidu
lui, tovarășul T” 
Ceaușescu,. a sarcinilor ce 
au ’ revenit județului din 
planurile de dezvoltare eco
nom ico-soc ială, a angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă.

în continuare, vorbitorul 
s-a referit la cadrul anali
tic,' profund revoluționar al 
conferinței, căreia îi revine 
misiunea de înaltă răspun
dere de a evidenția expe
riența pozitivă, neajunsu
rile existente, stabilind noi 
măsuri care să asigure ri
dicarea pe. o treaptă supe
rioară a întregii activități 
de partid, economice și so
ciale. De asemenea, a su
bliniat cu pregnanță faptul 
că documentele programa
tice ale Congresului 
XII-.lea, ce vor fi dezbătute 
de conferința județeană, 
sînt în deplină concordanță 
cu năzuințele și interesele 
fundamentale ale poporului 
nostru, eu cerințele progre
sului neîntrerupt al socie
tății românești. In acest 
context, vorbitorul a arătat 

- că î’rogramele-directivă su
puse dezbaterii, la a căror 
concepere și fundamentare 
teoretică și practică, im 
rol hotărîtori l-a avut se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reflectă capaci
tatea partidului nostru de 
a previziona științific di
recțiile dezvoltării în con
tinuare, în ritmuri înalte, 
a României socialiste.

Planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului 
Hunedoara în anii 1981-1985, 
pus în dezbaterea conferin
ței, prevede sporirea contri
buției județului în asigura
rea balanței de materii pri
me necesare economiei 
ționale, în primul rînd 
cărbune și minereuri, 
resurse energetice, în .ridica
rea nivelului calitativ al 
producției de metal, ci
ment, alte materiale. Jude
țul va cunoaște în urmă
toarea perioadă o și mai 
puternică dezvoltare și di
versificare a potențialului 
său economico-social, creș
terea în ritm foarte susți
nut a forței de muncă o-

și popor, conferința dum
neavoastră va susține una
nim și va da mandat de- 
legațiior la înaltul forum 
al comuniștilor de a apro
ba Raportul Comitetului 
Central documentele celui 
de-al Xll-lea Congres al 
partidului și de a vota cu 
aleasă însuflețire realege- 
rea în funcția de supremă 

Nicolae răspundere de secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mai iubit și devotat 
fiu al națiunii române,' emi
nent conducător al parti
dului și statului nostru, pa
triot înflăcărat, înalt e- 
xemplu de conștiință comu
nistă, cutezanță și intransi-, 
gență revoluționară, mili
tant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale, care își con
sacră întreaga viață și ca
pacitate creatoare interese
lor și fericirii poporului, 
cauzei socialismului, comu
nismului, păcii și progre
sului în lume.

Conferința a ales, în con- 
al tinuare, organele sale de 

lucru și a adoptat în una
nimitate următoarea ordi
ne de zi:

1. Darea de seamă asupra 
activității Comitetului ju
dețean de partid;

2. Raportul Comisiei ju
dețene de revizie; Ja v,,.,

3. Dezbaterea proiectelor țelor socialismului.

prin vot individual, un nu
măr de 19

. organele ' 
partidului 
Mandatul 
Conferința 
dețene de 
ra delegaților aleși pentru 
Congresul al Xll-lea al 

Partidului-Comunist Român,
Potrivit mandatului poli

tic încredințat, delegații Ia 
Congres sirii împuterniciți 
să susțină și să aprobe Ra
portul Comitetului Central 
cu privire la activitatea

candidați pentru 
superioare ale 
și a aprobat 
încredințat de 
organizației ju- 

partid Hunedoa-

na
de 
de

documentelor Congresului 
al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român;

4. Proiectul planului-di- 
rectivă de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului 
,în anii 1981—1985;

5. Alegerea Comitetului
județean de partid, a co
misiei de revizie, a delegâ- 
ților la ' Congresul al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român și desemna-'1 
rea candidaților pentru or
ganele centrale ale partidu
lui. .

In cadrul primelor două 
puncte ale ordinii de zi, 
tovarășul ION CIUCU a 
prezentat darea de seamă a- 
supra activității Comitetu
lui județean de partid, iar 
tovarășul Zevedei Ștef, ra
portul comisiei județene de 
revizie .

La dezbaterile din cadrul. 
Conferinței au luat cuvîn- 
tul tovarășii:

Petru Barb, Sabin Faur, 
Floarea Szekely, Viorel Dă- 
nilă, Petre 
Constantin 
Gheorghe Vasiu, Maria 
canu, Gheorghe Prip, Ște-

Constantin, 
Diaconescu,

fan Tripșa, Alexandru Voi- 
culescu, Dan Otto Surules- 
cu, Maria Bereș, Grațian 
Faur, Leru Circo, Teodor 
Feier, Elena Brîndușa, 
Gheorghiță Nanu, Maria 
Medrea, Ilie Lavu, Ieronim 
Rusan, Andrei Sooș, Aurel 
Bulgărea, Ileana 
Dumitru Fodor,
Stînea și Brîneoveanu Po- 
gea.

Conferința a aprobat în 
unanimitate în încheierea 
dezbaterilor, darea de sea
mă și -activitatea Comitetu
lui județean de partid, ra- Partidului Comunist Român 

în perioada, dintre Congre
sul al XI-lea și Congresul 
al Xll-lea și sarcinile de 
viitor ale partidului, care 
va fi prezentat de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, precum 
și celelalte documente care 
vor fi supuse dezbaterii 
marelui fofum al partidu
lui și întregului popor. De
legații au mandatul de a 
exprima înalta apreciere 
Pe care organizația jude
țeană de partid Hunedoara 
o acordă activității desfășu
rate de Comitetul Central, 
de secretarul general, de a 
da glas hotărîrii ferme a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de pe aces
te meleaguri de a munci 
fără preget pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce revin 
județului nostru din docu
mentele programatice ce 
vor fi adoptate de Congre
sul al Xll-lea al partidului. 
Exprimînd voința unanimă 
a organizațiilor de partid, 
a comuniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii, delegații 
organizației noastre jude
țene sînt investiți cu man
datul politie de a vota cu 

___  _ fierbinte 
recunoștință realegerea în 
funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel ina* 
iubit și devotat fiu al po
porului român, eminent 
conducător al partidului și 
statului, care întruchipează 
pentru toți comuniștii ga
ranția supremă a înaintării 
ferme a României spre co
munism. Totodată, delega
ților 11 s-a dat mandatul 
să participe activ la lucră
rile marelui forum al co
muniștilor, de a exprima 
acordul deplin și înalta a- 
preciere bogatei activități 
internaționale desfășurate 
de Comitetul Central, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru consolidarea forțelor 
socialismului, edificarea noii 
ordini economice, a unei 
lumi mai bune și mai drep
te, în care să triumfe prin
cipiile păcii, echității și 
justiției internaționale.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de fier- 

recunoștință, 
! conferință 

încheierea 
telegramă

tea poporului român, pentru ridicarea 
lui în rîndul națiunilor înaintate ale 
lumii, pentru soluționarea constructivă 
a marilor și complexelor probleme ce 
confruntă lumea contemporană, se a- 
firmă marile calități și nobilele virtuți 
ale secretarului general al Partidului
Comunist Român, președintele Repu- ’ susțină în unanimitate 
bliciî Socialiste România, proeminentă 
personalitate politică, ilustru gînditor 
și luptător revoluționar, patriot înflă
cărat și internationalist consecvent, mi
litant de frunte al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, promotor

. consecvent al prieteniei și colaborării 
între popoare.

Succesele istorice obținute de popo
rul nostru în anii care au .trecut de la 
Congresul al XI-Iea al partidului, mă
rile transformări revoluționare înre
gistrate în toate domeniile de activitate 
sînt indisolubil legate de vasta și prodi
gioasa activitate desfășurată 
rășul Nicolae Ceaușescu în 
partidului și statului nostru.

Acordînd cea mai înaltă

de tova- 
fruntea

portul și activitatea comi
siei județene de revizie. In 
unanimitate de voturi au 
fost aprobate proiectele de 
documente ale Congresului 
al Xll-lea al partidului — 

; proiectul de directive, pro- 
'iectele programelor-directi- 
vă de cercetare științifică 
și introducerea - progresului 
tehnic, de dezvoltare a e- 
nergiei, creșterea nivelului 
de trai și ridicarea calită
ții vieții, de dezvoltare în 
profil teritorial, precum și 
planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului 
Hunedoara în perioada 
1981—1985. De asemenea 
delegații au aprobat Ilotă- 
rîrea conferinței județene 
de partid, al cărei rezumat 
se dă publicității.

In deplin consens cu 
voința oamenilor muncii 
hunedoreni, fără deosebire 
de naționalitate, partici
panții la conferința jude
țeană de partid și-au expri
mat totala lor adeziune și 
aprobare față de politica 
internă și externă a parti
dului și statului nostru, ca
re corespunde pe deplin 
intereselor fundamentale aleasă căldură 
ale națiunii noastre, con
tribuind la consolidarea for-

, păcii 
și progresului în lumea 
contemporană.

Intr-o atmosferă de vi
brantă trăire patriotică, de 
alese sentimente de dragoste, 
prețuire și stimă, conferința 
a votat în unanimitate 
Hotărîrea privind realege
rea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în înalta 
funcție de secretar general 
al Partidului Comunist 
Român.

Potrivit prevederilor Sta
tutului și a criteriilor 
bilite de Plenara C.C. 
P.C.R. din 4—5 iulie 
conferința a ales prin vot 
secret noul Comitet jude
țean de partid, format din 
91 membri și 45 membri 
supleanți, comisia județea
nă de revizie, precum și 
84 delegați la Congresul al 
Xll-lea al partidului.

In prima sa ședință ple
nară, Comitetul -județean 
de partid și-a ales Biroul 
și Secretariatul. A fost, de 
asemenea, constituit Cole
giul județean de partid, iar 
Comisia județeană de re
vizie și-a ales președintele.

Conferința a desemnat,

apreciere 
și prețuire nobilelor trăsături ale se-

realegerea în funcția < 
răspundere, de secre 
Partidului Comunist I 
șului Nicolae ? Ceaușesi 
ducător, amine ..a pers 
politice interne și int< 

în acest măreț ac 
tregului partid și pope 
ră eu bucurie și nestrăr 

. re organizația noast 
partid, toți locuitorii ju 
ra, vedem garanția sigi 
marilor înfăptuiri de I 
tudinea transpunerii fe 
prevederilor document 
Xll-lea Congres al par 
mulul edificării viitori 
României.

Deva, la 8 noiemb

TELEGRAMĂ
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Comitetuiui Centrai ai Partidului Comunist 

tovarășului NICOLAE CEAUI 
secretar general ai Partidului Comunist R 

președintele Republicii Socialiste Roma
(Urmare din pagina I)

sta- 
al 

a.c.

binte și vie i 
participanții la 
au adresat, în 
lucrărilor, o
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Vă raportăm, mult sti- la sfîrșitu 
mate tovarășe secretar Di), ani s 

flectă înalta responsabili- general, că însuflețiți de • 
pilda luminoasă a activi
tății dumneavoastră revo
luționară, de chemările 
adresate poporului nostru 
pentru a întîmpina istori
cul eveniment — cel de-al 
Xll-lea Congres al parti
dului — cu rezultate de 
prestigiu, oamenii mun
cii hunedoreni, în frunte 
cu comuniștii, au răspuns 
cu fapte de onoare sarci
nilor majore ce le-au re
venit. Față de prevede
rile cincinalului în primii. 
3 ani și jumătate s-au 
produs suplimentar 753 

milioane kWh energie e- 
lectrică, 81 600 tone, cocs, 
302 765 tone fontă, 185 290 
tone oțel, peste ■ 184 000 
tone laminate, 10 240 tone 
talc și alte produse im
portante pentru economia 
națională. în același timp 
s-au economisit 656 MWh 
energie electrică, ' 5 315 
mc lemn de mină, 474 
tone benzină, 359 tone 

motorină și alte produse.
Producția netă industri

ală a județului este în a- 
cest an cu 180 milioane 
lei mai mare față de a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut, iar la export s-au 
livrat suplimentar produ
se în valoare de 60 mili
oane lei valută.

întîmpinînd Congresul 
al Xll-lea al partidului 
cu noi și însemnate reali
zări, ne angajăm ca pînă

tate comunistă cu care 
conduceți destinele parti
dului și poporului român-

Dind expresie simțămin- 
telor de aleasă prețuire și 
adînc respect, de nemăr
ginită dragoste și recu
noștință față de neobosi
ta dumneavoastră activi
tate desfășurată pentru 
binele și fericirea Româ

niei socialiste, comuniștii, 
toți participanții Ta con
ferința județeană — ex- 
primind gîndurile și vo
ința minerilor, siderur- 

giștilor, energeticienilpr, 
constructorilor, lucrători
lor ogoarelor, ale tutu
ror oamenilor muncii hu
nedoreni — sprijinind din 
adîncul inimilor propune
rea ca la cel de-al Xll-lea ■ 
Congres, dumneavoastră, 
fiul cel mai stimat și iu
bit al națiunii, să fiți re
ales în înalta funcție de 
secretar general al parti
dului. Activitatea strălu
cită, plină de responsabi
litate și cutezanță pe ca
re o desfășurați în frun
tea partidului și statului 
nostru pentru edificarea 
socialismului și comunis
mului în România, pen
tru statornicirea unui cli
mat de pace și înțelegere 
între toate popoarele, ne 
dau garanția fermă că, a- 
vîndu-vă la cîrma țării; 

progresul patriei, destine
le sale vor fi în continuă 
înflorire.

secretar T>b,
■' de plan 35 

energie el 
tone coi 
30 000 tor 
tone oțel, 
minate, 8 
și utilaj 

1 000 tone 
marfă, 80 
tone zinc 
Totodată, : 
în anul 19 
conomiei r 
plan 100 
energie cjj 
ne cocs m 
tone oțel, 
minate fii 

fier în min 
tone cuprt 
și alte pre 
casare de; 
noastre.

Uniți m< 
cînd în jui 
Central al 
dumneavo; 
bite tove 
Ceaușescu, 
țăm că în 
toți oamer 
nedoreni, i 
nea noastr. 
șament de 

. hotărît să- 
forturile, i 
duce întrei 
la îndeplin 
program d 
României s 
re îl va ac 
Xll-lea Coi 
dului.



3oșu

PARTID Inițiativa, emulație creatoare în îndbîmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor j

rema

i, în nu- 
oameni- 

ioara — 
de alte 

tanizației 
ca dele- 
lea Con- 
omân să 
ovul lor, 
ai înaltă 
;ral al 
i tovară- 
îcit con- 
! a vieții 
ile.
ață a în- 
! se alătu- 
:onvinge- 
;eană de 
lunedoa- 
iplificării 
m, certi- 
viață a 
ui de al 
j progra- 
mnist al

Membrii Comitetului
Alb Silvia, Alic Carol, Almășan Victor, 

Andronache Nicolae, Barb Petru, Barna 
Petru, Bălan Elena, Bârțan Ileana, Bereș 
Maria Elisabeta, Bolea Petru, Bololoi 
Cornel iu, Boșorogan Ana, Boșorogan Ma- 

• ria, Bi-îndușa Elena Cornelia, Brînda 
Florica, Bulgărea Aurel, Cean loan Ve- 
nicu, Circo Leru, Ciucu Ion, Cotoț losif, 
Cozmoiu Roman, Diaeonescu Constantin, 
Dineș Loghin, Dobrean Aurelia, Dumi
trescu Izidor, Faur Grațian, Faur Sabin, 

Feier Teodor, Fodor Dumitru, Fulea 
loan, Gașpar Francisc, Giurca Florian, 
Giurgiu Lucia, Grigoreanu Ion, Hiriza 
Otilia, Iacob Rafila, Ienășoi Laureriția, 
Iloiu Cornelia, Istrate Tiberiu, Iuga An- 
toniu, Ivășcoi Cornelia Lenuța, Jampa 
Mircea Savin, Kovacs Carol, Kovacs Fe
renc, Lavu Hie, Lazăr- David, Lucoiu

Leorean, Lungu Petre, Lupulescu Con
stantin, Males Ioan, Matei Gheorghe, 
Maracu Constantin, Marcu Aurel, Mi 
răuță Vasile, Mireștean Octavian, Mitro
fan Maria, Mocanii Maria, Nanu Ghcor- 
ghiță, Nemeș Vasile, Novac Nicolae, Oa
ra Maria, Ocoș Viorel, Pană Gheorghe, 
Petre Constantin, Petresc Andrei, Pilly 
Nicolae Rudolf, Poenar Valentin, Popa 
Angelica, Popa Ioan, Popa Sabin, Pogea 
Brincoveanu, Popescu Stelian, I’rip 
Gheorghe, Rusan Ieronim. Sieoe Doina, 
Silvestru Mircea, Spincan Eugenia. Stan 
Constanța, Stanciu Florian, Surulescu 
Otto Dan, Suba Traian, Szekcly Floarea, 
Șimon Gheorghe, Sooș Andrei, Todea 
Marioara, Toma Ionel Nicolae, Tripșa 
Ștefan, Vasiu Gheorghe, Voicu Eugeniu, 
Voiculescu Alexandru și Zăvoian Nicolae-

Membrii supleant! ai Comitetului județean de partid
Mariș Maria, Marton Karoly, Maxim Va- 

Mitulescu Ana, Medrea Maria, 
Nicolaescu Ioana, Nistor Aurel, Oprean 

Chițoiu' Constantin"*Ciora^Mih- Zorița, Pîrvu Marioara, Pblifronie Tudor, 
Pop Alexandru, Pop loan, Răceanu Vio
rel, Rob loan, Ștef Mihai, Szabo Balaș, 
Tichie Gheorghe, Tigoianu Florea, Toma 
Gheorghe, Toplicean Iacob, Vîrtopeăn 
Axente și Zarculea Elena.

Almășan loan Fian, Andronache Iusti- i 
na, BeTa Paraschiva, Beica Nicolae-Adi- ierian, 
nel, Benea Valeria, Bența Dora Cornelia, 
Boboc Vasile, Bogda» Dumitru, Bordei 
Maria, • , . __
dora, Cîmpean Gheorghe, Dănilă Viorel 
I.-.iț'i. Doboș Aur«l, Docla Viorel, Faur 

lîerta, Florescu Minodora, Furca Albert,
Gabor Terezia, Gros Cornel, Hofnăr Ma
rița, Horvaț Aurel, Lăpădătoni Corneliu,

Biroul comitetului județean de partid 
Hunedoara

w,

L

9

■ii on să 
itar ikțâ 
ane kWh 
, 15 000
îtalurgic, 
ă, 15 000 
tone la- 

; mașini 
.erurgice, 
minereu 

:upru, 84 
produse, 

ijăm ca 
ivrăm e- 
e, peste 
ne kWh 
^8 000 to- 
i< 10 000 
tone la- 

000 tone 
larfă, 100 
tone zinc 
'izice ne- 
ii patriei

t ea ori- 
mi tetului 
dului, ăl 
mult iu-

Nicolae 
încredin- 
niștii, în 
meii hu
li, națiu- 
un deta- 
de, ferm 
isacre e- 

a-și a- 
>ntribuție 
nărețului 
orire a 
te pe ca- 
cel de-al 
al parti-

J

CONGRESUL

Prezentarea cifrelor de 
plan pe anul 1980 în adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la I.P.t.V.J. — expresie 
grăitoare a autoconducerii 
muncitorești — a prilejuit 
o amplă dezbatere la_ care, 
cu exigență și înaltă răs
pundere au participat Pre
paratorii de la cele trei 
secții ale întreprinderii — 
Lupeni, Coroești; Petrila. 
Concluzia generală desprin
să în urma dezbaterilor a 
fost aceea că preparatorii 
din Valea Jiului vor tre
bui să acționeze, în prin
cipal, în trei direcții 
bază: preluarea fără 
trerupere a întregii 
ducții de cărbune de 
întreprinderile miniere 
bazinului, valorificarea 
ximă a masei combustibi
le și creșterea producției 
de cărbune preparat pen
tru cocs și semicocs.

Creșterile substanțiale 
ale sarcinilor la producția de 
cărbune a anului viitor ne-/ 
cosită din partea colecti-

de 
în- 

pro- 
la 

ale 
ma-

PREPARAREA CĂRBUNELUI 
LA ÎNALȚI PARAMETRI CALITATIVI
ANGAJAMENTELE COLECTIVULUI : • Depă

șirea producției nete valorice cu 500 000 lei • Depăși
rea recuperării globale cu 0,4 puncte •Pe seama creș

terii recuperării globale se va obține o producție netă 
fizică suplimentară de 30 000 tone cărbune • îmbună
tățirea calității cărbunelui pentru cocs și semicocs prin 
reducerea conținutului de cenușă cu 0,1 puncte • Se 
vor reduce cu 1 leu cheltuielile la 1000 lei producție 
marfă • Se vor economisi 500 000 kWh Ia energie elec
trică. '

mai strînsă legătură între 
diferitele ateliere ale sec
țiilor de producție, proce
sul de producție solicitînd 
unirea tuturor eforturilor 
pentru ca volumul de căr
bune să fie preparat in
tr-un timp scurt și la pa- 

. rametri calitativi superiori.
O serie de probleme care 
privesc realizarea 1,1 bune 
condițiuni a sarcinilor de 
plan ale preparatorilor au 
fost ridicate în atenția 
Combinatului minier, în
deosebi în privința aprovi
zionării cu piese de schimb 
și utilaje. S-a desprins, în
să, că este necesar ca și 
atelierele mecanice ale sec
țiilor de preparare să trea
că într-o măsură mai ma-

velor de preparatori o mo
bilizare plenară, o acti
vitate ritmică, exemplară. 
La aceste aspecte s-au re
ferit toți participanții la 
dezbateri — Tudor Geamă- 

nu, Constantin Bușoniu, 
Ioan ' roldovan, Victor Chi- 
aburu, Cornet Colda, Ște
fan Racz, Cristian Dodoi, 
Francisc Appel, Florin Pe
trescu, Angela Garaliu, Do
rin Cerbu, loan Bardac — 
un accent deosebit pe par
cursul discuțiilor fiind pus 
pe necesitatea respectării 
disciplinei tehnologice, fo
losirii raționale a tuturor 
capacităților de producție, 
asigurării continuității în 
procesul tehnologic.

Pornind de la sarcinile 
deosebite ce revîn prepara- re la realizarea de piese de 
torilor în anul 1980 și în 
cincinalul următor, parțici- 
panții la dezbateri au făcut 
numeroase propuneri pri
vind îmbunătățirea muncii 
în toate compartimentele, o

schimb, prin autodotare și 
autoutilare, pentru a asi
gura funcționarea neîntre
ruptă a instalațiilor de 
preparare.

C. IOVANESCU

CIUCU ION — prim-secretar;
Lungu l’etre — secretar pentru problemele organiza
torice ; '
Mitrofan Maria — secretar pentru problemele de pro
pagandă :
Vasiu Gheorghe — secretar pentru problemele eco
nomice ;
Ocoș Viorel — secretar pentru problemele de agri
cultură și președinte al U.J.C.A.P. ;
Boșorogan Ana — secretar pentru problemele sociale ; 
Voiculescu Alexandru — prim-Vicepreședinte al Con

siliului popular județean;
Matei Gheorghe *— șeful secției organizatorice a 
Comitetului județean de partid ;
Circo Leru — prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Deva ;
Faur Grațian — președinte al Consiliului județean al 
sindicatelor ; •

Bârțan Ileana — președinta Comitetului județean al 
femeilor, director al Direcției județene pentru proble
me de muncă și ocrotiri sociale ;
Lavu Ilie — prim-secretar al Comitetului județean 
U.T.C. ;
Surulescu Otto Dan — director general al Combina
tului .minier Valea Jiului ;
Faur Sabin — director general, Centrala siderurgică 
Hunedoara ;
Popescu Stelian — vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean ;
Fodor Dumitru — rector, Institutul de mine din Pe
troșani ; - '
Silvestru Mircea — director general al Direcției ge
nerale județene pentru agricultură și industria pro
duselor alimentare;
Andronache Nicolae — inspector general la Inspecto
ratul școlar județean ;
Bereș Maria-Elisabeta — șef laborator Ia Centrul sa- 
nitaro-antiepidemic Deva ; '
Zăvoian Nicolae — director, al Institutului de cerce
tări miniere Deva ;
Simon Gheorghe — inspector șef la Inspectoratul ju
dețean al Ministerului de Interne.

Membrii supleanțl
iacob Rafila — președintă a Consiliului județean al 
pionierilor, secretară a Comitetului județean al U.T.C.;

Brîndușa Elena — maistru, secretară a comitetului de 
partid la întreprinderea „Vidra", Orăștie.;
Spinean Eugenia — secretar al Comitetului de partid, 
maistru la întreprinderea de încălțăminte Hunedoara ; 
Istrate Tiberiu — redactor șef al ziarului județean 
„Drumul socialismului" Deva ;
Sicoe Dorina — organizator de partid și președinte 
al Consiliului unic 
ratist Deva ;
Toina Ionel Nicolae 
dețean Hunedoara ;
Maracu Constantin
Băncii Naționale ;
Nanu Gheorghiță — 
01719 Deva.

agroindustrial de stat și coope-

— președinte al Tribunalului ju-

director, Filiala județeană a

comandantul unității militare nr.

•?

Candidați! 
pentru organele 

centrale
aie partidului

Cioară Gheo.-ghe, Barb 
Petru, Bârțan Ileana, 
Cervencovici Andrei, 
Ciucu Ion, Condrache 
Dumitru, Faur Grațian, 
Faur Sabin, Filipaș 
Cornelia, Hobană Ion, 
Iuga Cornek Lungu Pe
tre, Grai. mr. Martiș 

Luigi, Păcurar Viorel, 
Petre Constantin, Sonea 
Emilia, Surulescu Otto 
Dan, Vasiu Gheorghe, 
și Văduva Elza.

• Cea mai mare pro
ducție a fost realizată 
în anul 1978 : 172 987 to
ne de cărbune

ȘI ZECE LUNI CIT A 
TRECUT DIN ACEST 
CINCINAL :

Siguranță în exploata
re șt mărirea vitezelor 
de avansare — atribute 
ale mecanizării comple
xe a abatajelor.

Foto : ȘL NEMECSEK

Delegații la Congresul 
al Xll-lea al P.C.R.

Cioară Gheorghe, Alic Carol, Almășan Victor, Barb 
Petru, Barna Petru, Beig Paraschiva, Bârțan Ileana, 

Borșa Constantin, Bololoi Corneliu, Boșorogan Maria, 
Brînda Florica, Brîndușa Elena Cornelia, Cervencovici 
Andrei, Ciucu Ion, Crăiniceanu, Gheorghe, Colda An
drei, 
lîan, 
vian 
ghin, 
Faur
Maria, Grigoreanu Ion, Hiriza Otilia, Hobană Ion, 
Hofnăr Marița, Husariu Victoria, Ienășoi Laurenția, 
Iuga Cornel, Irinca Livius, Kovacs Carol, Lavu Hie, 
Lucoiu Leorean, Lungu Petre, Magyari Ileana, Malea 
Corel, Marchiș Gheorghe, Marcu Aurel, Mariș Elena, 
Martiș Luigi, Matei Gheorghe, Mitrofan Maria, Mi- 
tulescu Ana, Nagy- Enteric, Nicola Ioan, Oană Maria, 
Paler Octavian, Păcurar Viorel, Petre Constantin, Pe- 
tricăloiu Gheorghe, Pilly Nicolae Rudolf, Pleșa Maria, 
Pogea Brîncoveanu, Popa Aron, Popa Ioan, Popa Ioan, 
Scorțan JSmaranda, Sicoe Dorina, Silvestru Mircea, So- 
nea Emilia,_ Simon Gheorghe, Stan Constanța, Suru
lescu Otto Dan, Szabo Balaș, Țăran Petru, Tripșa 
Ștefan, Trotuș Costache, - Vasiu Gheorghe, Văduva 
Elzâ, Voicu Eugeniu, Voiculescu Alexandru, Zasloți 
Francisc, Zăvoian Nicolae și Zudor Gheorghe.

Condrache Dumitru, Cornea Ștefan, Costescu Iu- 
Coțoț Iosif, Cristea Aron, Croitoru Livia, De- 
Nicolae loan, Diaeonescu Constantin, Dineș Lo- 
Dobrean Aurelia, Faur Grațian, Faur Herta, 

Sabin, Feier Teodor, Filipâș. Cornelia, Ghițoaica

J

ai
ca peste 72 000 tone de cărbune

Brigada condusă 
le binecunoscutul 

miner Francisc Faza- 
kaș a extras, de la 
începutul cincinalu
lui cu ajutorul meca
nizării complexe, pes
te o jumătate de mi
lion de tone de căr
bune.

Producția extrasă 
suplimentar, raporta
tă la aceeași perioa
dă de timp — 93 318 
tone de cărbune 
este echivalentă 
realizarea 
de plan pe primii pa
tru ani și pe semes
trul I al ultimului an 
al actualului cincinal.

• Cel mai mare spor al 
productivității muncii a 
fost obținut în anul 1977 
— Plus 7227 kg/post 
an în care s-a atins și 
cea mai marc producție 
suplimentară ; 40 918 to
ne de cărbune

f 
cu 

sarcinilor

DIN REALIZĂRILE 
. BRIGĂZII de-a lun- I GUL CELOR TREI ANI

• Situația realizărilor 
din acest an, pe zece 
luni : producția extrasă 
—126 665 tone de căr
bune ; productivitatea 
muncii a fost sporită cu 
4110 kg/post, iar Pro
ducția extrasă suplimen
tar depășește 20 000 to
ne de cărbune.

Dorin GIIEȚA
I*
I*
I
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In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al partidului, 

a avut toc

t Seminar asupra camerțu’ui international
O declarație a directorului general al

- • G.A.T.T.

ELVEȚIA

Cereri pentru stopa
rea cursei înarmărilor

a municipiului București
(Urmare din pag I)

a municipiului București, 
înfloririi necontenite a pa
triei, ridicării nivelului de 
trai al poporului nostru.

Darea de seamă prezen
tată de prunul secretar al tețea 
Comitetului municipal de 
partid' a supus unei analize 
Cuprinzătoare,

' activitatea desfășurată 
organizația municipală 
partid pentru 
comuniștilor, a 
menilor muncii 
lă in vederea

și 
ale 

Rd-

profunde, 
de 
de 

mobilizarea 
tuturor oa- 
din Capita- 

înfăptuirii
hotărîrilor Congresului 
Conferinței Naționale 
Partidului Comunist 
mân, a indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

In darea de seamă pre
zentată, cît și în luările 
de cuvînt s-a subliniat că- 
dezbaterea largă a proiec
telor documentelor Congre
sului al Xll-lea al partidu- ' 
lui, elaborate cu contribu
ția decisivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a prile
juit și în Capitală afirma
rea adeziunii depline față 
de conținutul acestor docu
mente programatice care: 
prefigurează în chip stră
lucit minunatele perspecti
ve ale viitorului socialist , 
și ^comunist al patriei.

De la tribuna conferin- 
. ței, în numele celor peste 

325 000 de membri ai or
ganizației municipale de 
partid, al tuturor oameni lor 
muncii din București, a 
fost exprimată înalta apre
ciere fața de activitatea 
neobosită desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului și sta-

tului, pentru inestimabila 
sa contribuție la înflorirea 
multilaterală a patriei, 'fla 
triumful socialismului și 
păcii în întreaga lume.

A fost reafirmată încre
derea nestrămutată în jus- 
' i politicii științifice 
consecvent revoluționare a 
partidului și statului nostru, 
hotărîrea unanimă de a 
face totul pentru înfăptui
rea exemplară a mărețelor 
obiective ce vor fi stabilite 
de apropiatul congres 
partidului.

Cu multă căldură și 
suflețire, participanții 
susținut propunerea ca 
varășul Nicolae Ceauș;

. să fie reales:‘la cel de-al 
Xlî-lea Congres în înalta 
funcție de secretar general 
al partidului, manifestîn- 
du-se dragostea fierbinte și 
profunda prețuire ' față de 
marele tiu al României so
cialiste personalitate pro
eminentă a lumii contem
porane, care, prin remar
cabilele sale calități de 
strălucit c on du că io r 
și militant revoluționar, 
chezășuiește progresul 
neîntrerupt al patriei, creș
terea prestigiului României 
socialiste pe toate meridia
nele lumii.

Itttîmpinat cu deosebită 
căldură și mare însuflețire, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu larg interes 
și vie satisfacție, cu depli
nă aprobare, ea fiind su
bliniată, în repetate rîn- 
durî, de îndelungi aplauze, 
urale și ovații.

In sală domnește din nou 
o atmosferă entuziastă, ca
re relevă, in mod vibrant,

al

dragostea fierbinte ip 
profunda prețuire . nutrite 
de toți cetățenii țării față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul, revoluțio
narul, conducătorul iubit 
ce întruchipează cele mai 
strălucite virtuți ale națiu
nii noastre, constituind un 
pilduitor exemplu de pa
triot înflăcărat și interna
ționalist consecvent, care 
nu cunoaște alt ideal mai 
înălțător decît slujirea de
votată a partidului, patriei 
și poporului, a cauzei socia
lismului și păcii. Se scan
dează cu putere, minute în 
șir, „Ceaușescu — P.C,R.“. 

Participânții Ia conferin
ță, dînd glas gîndurilor și 
sentimentelor de aleasă 
dragoste și profund devo
tament pe care comuniștii, 
toți locuitorii municipiului 

■le nutresc față de. partid, 
față de secretarul' său ge- 

Ilotărîrea 
; propune-, 

Nicolae 
reales în 

secretar;

GENEVA 8 (Agerpres), 
Vorbind in cadrul unui se
minar asupra comerțului 
internațional, Oii Vier Long, 

-director general al GATT, 
arăta că una din trăsături
le cele , mai izbitoare ale 
schimburilor comerciale in
ternaționale din 1973 în
coace este creșterea expor
tului dp mărfuri manufac
turate' din țările bogate 
spre țările în curs de dez
voltare. .

Long a arătat că anul 
trecut, de pildă, exporturi
le- de mașini a’e Europei 
occidentale către lumea a 
tfeia au fost, de aproxima
tiv trei ori mai mari decît 
cele spre America -de Nord 
șl Japonia.- America de 
Nord, ■ a vîndut mai multe 
produse manufacturate ță
rilor în curs de dezvoltare 
decît Europei occidentale 
și Japoniei, iar aceasta din 
urmă —- mai multe în lu
mea a treia decît în S.U.A. 
și Europa occidentală. In
să, specialistul elvețian a 
evidențiat, pe de altă par-

ate, că importurile lumii 
treia din țările industriali
zate au fost în mare mă
sură finanțate prin : îm
prumuturi 
piețele de 
dentâle și 
în curs de 
apropie îți .
raita la care bancherii vor 
mai fi dispuși să le mai 
acorde credite". „Noi l im
porturi ale țărilor în curs 
de dezvoltare vor trebui să 
fie finanțate prin venituri 
provenite din exporturile 
lor“, subliniază directorul 
generai al GATT.

mșslve de ne 
capitaluri cicci- 
că „multe 'țări 
dezvoltare se 
prezent de li-

.GENEVA 8. (Agerpres). 
Biroul Politic al Partidu
lui Elvețian al • muncii 
(PEM) își exprimă îngrijo
rarea îri legătură, c.u in
tensificarea cursei înarmă
rilor — se arată într-o de
clarație dată publicității la 
Geneva.PEM consideră că 
securitatea tuturor țărilor, 
inclusiv a celor din Euro
pa, trebuie să- fie asigurată 
nu prin crearea ,de noi 
tipuri de armamente, ci 
prin reducerea atît a celor 
convenționale, cît și a celor 
nucleare, relevă declarația.

LA LIBREVILLE A A-
VUT LOC schimbul instru
mentelor de ratificare" a u- 
nor importanțe acorduri de 
cooperare bilaterală înche- 

’ late între' guvernele R?p:.;- 
' blieii Socialiste România și
Republicii GabonezeA .

Program de măsuri
LA PAZ 8 (Agerpres). 

Miercuri seara, într-o alo
cuțiune radiotelevizată,, co
lonelul Alberto Natusch 
Busch — care a preluat 
puterea în Bolivia la 
noiembrie, printr-o acțiune 
militară pe .care a 
nit-o potrivit agenției Fran
ce l’resse drept „o revolu-

1

defi-

GRUPUL STATELOR A- 
FRICANE LA O.N.U. a 

. lansat. un apel M arii Bri
tanii, cerîndu-i să-revizu
iască propunerea privind u- 
tilizarea actualelor forțe 
ale. regimului minoritar de 
lâ Salisbury pentru asigu- 

.. rarea securității în perioa- 
, da de tranziție premergă
toare ’proclamării indepen-' 
dehței Rhodesiei — infor- 

imează agenția Reuter.

. se 
legii 
cen-

poltice în Bolivia
ție instituțională" a anun
țat un program de măsuri 
politice. Intre acestea 
numără abrogarea 
marțiale, suprimarea
zurii, . restabilirea libertăți
lor democratice, eliberarea 
deținuților politiei arestați 
după înlăturarea preceden
tului regim, încetarea ope
rațiunilor militare cu ca
racter represiv și asigura
rea condițiilor pentru des
fășurarea normală a activi
tății parlamentare, sindica
le si universitare din țară. 
Totodată, el a lansat— 
potrivit agenției Premia 
Latina —■ un apel la iniție- 

’ rea unui amplu dialog cu 
„Partidele și alte instituții 
din țară“,

■ neral, au adoptat 
privind susținerea 
fii ca tovarășul 
Ceaușescu să fie 
înalta funcție de
general al partidului.

întreaga sală izbucnește 
în orale. și ovații. Se scan-' 
dează îndelung „Ceaușescu; 
reales la al Xll-lea- Con
gres",
mîndu-și 
prezența tovarășului Nicolae: 
Ceaușescu în fruntea parti
dului și statului nostru con-; 
st itu ie chezășia succeselor; 
noastre viitoare, a progre
sului neîntrerupt, multila
teral, al României socialiste.'

Delegații au aprobat, a- 
poi, Ilotăfîrea Conferinței 
Organizației municipale Je 
partid.

cei prezenți expfi- 
convingerea că

FILME
PETROȘANI — 7

tonbrie: întoarcerea 
casă; Republica:

No-
a- 

Alarrnă 
,în“ deltă; . Unirea: Inspec
torul și. braconierii.

PETRILA: Un trecător 
în. ploaie; l , ’ ;’ , . ' L

LONEA : Te oblig să 
trăiești; j

i ANINOAȘA: (țheamă- 
mă în depărtarea lumi
noasă; ■ A- ■■ ■ - Aao ■-

VULCAN: Prefectul de 
fier;

; LUPEN1 — Cultural:
; Aventurile ■ lui . Mark 
Twain, seriile I-II; Mun-

: ciloresc : Toți sau nici- 
unul;

; URICANI: Zori în flă
cări.- A ’ A„>'

16.30 Emisiune în limba 
germană;
Tragerea loto;
La volan; 

1001 de seri; 
Telejurnal;

TV .
Telex; ' "
Școala contempora
nă; 1

18,25
18.35
18,50
19,00
19,30 Toate forțele pentru 

îndeplinirea exem
plară a planului;

19.40 România, constelație 
de frumuseți;

20.10 Film artistic : Rin 
nou împreună '. Pre- 

;, . mieră TV; . .. „
21.40 Telejurnal. ț

i

I
I
I
I
I
I
I
I

Dumincă, 11 noiembrie 1979

8,45 Gimnastica. Ia domi
ciliu.

9,00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii: „Dick Turpin". 
Episodul 1.

10,00 Viața satului.
11.40 Avanpremieră.
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13.00 Telex.
13,05 Album duminical : 

Muzică, versuri, sce
nete.

14,00 Desene animate : 
Woody, „ciocănitoarea 
buclucașă.

14,20 „O familie într-o.,, 
familie".

14.40 „Mîndre-s păduren- 
cele“.

14,50 Caleidoscop muzical.
15,00 Telesport: Fotbal:

Sport Club Bacău — 
Chimia Rîmnicu Vîl- 
cea (repriza a 11-a). 
Transmisiune directă 
de la Bacău ; Hand
bal feminin: România 
— R.F.G. (repriza a 
II-a)._ înregistrare de 
la Brașov ; Șah. Fot
bal internațional —- 
rezumatele meciurilor 
disputate miercuri în 
cupele europene inter- 
cluburi.

17,00 Filme documentare.

18,00 Cutezători spre viitor. 
19,00 Telejurnal. * Intensă 

activitate politică în 
pregătire.a Congresu
lui partidului.

19,25 Permanenta redesco- 
ț. perire a României — 

Bucureștiul oamenilor.
26.10 Film artistic: „In a- 

părarea lui Rodri- 
guez“. Producție a 
studiourilor america
ne. Premieră pe țară.

21,35 Telejurnal. * Sport.

Luni, 12 noiembrie 1979

10,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. * Intensă 

activitate politică în 
pregătirea Congresu
lui partidului.

19,20 Congresului — gînd 
și faptă comuniste.

19.50 Omagiu.
20.10 Politica externă a Ro

mâniei consacrată pă
cii, colaborării și pro
gresului.

20,40 Roman-foileton: „Cei 
din Mogador". Episo
dul 9.

21,35 Telejurnal.

Marți, 13 noiembrie 1979

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial: Dallas

— compania petrolie
ră Ewing,

10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,40 Curs de limbă en

gleză (începători).
17,00 Din țările socialiste.
17,35 Cînteee și dansuri 

populare.
18,00 Almanah pionieresc.
18,20 România de azi, Ro

mânia de riiîine.
partidului.

18,25 Handbal feminin : Ro- 
18,50 1001 de seri. mânia — Bulgaria (re-

PROGRAMUL ȚN/

19,00 Telejurnal. * Intensa 
activitate politică în 
pregătirea Congresu
lui partidului,

19,30 Congresului — gînd 
și faptă comuniste.

20,00 Teatru TV\ „UrcușUT'. 
Premieră pe țară. .

21,20 Omagiu.
21,35 Telejurnal.

Miercuri, 14 noiembrie 1979

14,00 Fotbal : Dinamo
București — F. C. 
Baia Mare (divizia A). 
Transmisiune directă 
de la stadionul Di
namo.

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

16,40 Curs de limba rusă, 
(nivel mediu).

17,00 In slujba sănătății 
oamenilor.

17,20 Publicitate. .
17,25 Flori , spre lumină.
17,55 Tragerea pronoexpres.
18,05 In întîmpinarea Con

gresului al Xll-lea al 

priza a Il-a). Trans
misiune directă de la 
Brașov.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. * Intensă 

activitate politică în 
pregătirea Congresu
lui partidului.

19,30 Noi, femeile !
20,00 Film artistic: „Ulti

mele zile ale verii". 
~ Premieră TV.

21.40 Telejurnal.

Joi, 15 noiembrie 1979

9,00 Teleșcoală.
10,00 Filme documentare.
11,00 Telex. ,
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.40 Curs de limbă fran

ceză (începători).
. 17,00 Vis și flacără.

18,00 Arc peste timp 1976 
— 1985.

18.30 Revista social-politi- 
/ . că TV.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Intensă 

activitate politică în 
pregătirea Congresu
lui partidului,

19.30 Bilanț rodnic în în
trecerea socialistă.

19,45 Congresului —• gînd 
și faptă comuniste.

20,15 Omagiu. * Spectacol 
dedicat Congresului al 
Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, rea
lizat de Comitetul 
Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, 
Consiliul Uniunii A- 
sociațiilor Studenților 
Comuniști din Româ
nia și Consiliul Na
țional al Organizației 
Pionierilor, în colabo
rare cu Radiotele'vi- 
ziunea română.

21,05 Critica societății de 
consum. Ultimul epi
sod.

21,35 Telejurnal.

Vineri, 16 noiembrie 1979

16,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă. ", ’
16,30 Emisiune în limba 

germană.

18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

Bilanț rodnic în între
cerea socialistă.

19.20 Permanenta redesco
perire a României.

20,05 Film artistic: „Dru
muri în cumpănă". 
Premieră' TV. ,

21.35 Telejurnal.

Sîmbătă, 17 noiembrie 1979

,8,30 Teleșcoală.'
9,35 Curs de limbă ger

mană (începători).
9,55 Curs de limbă spa- 

nibală (nivel mediu).
10,15 Șoimii patriei.
10.25 Roman-foileton: „Cei 

din Mogador" (relua
rea episodului 9) . J

11.20 Film artistic (reluare).
13,00 De la A la... infinit!
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Bilanț rodnic în în

trecerea socialistă.
19.45 Reportaj de scriitor.
20,10 Omagiu.
20.45 Film serial: „Dallas

— compania petrolie
ră Ewing. Episodul
13. ” .

21.35 Telejurnal.
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