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PARTIDUL
conducătorul nostru încercat,

în tot ce înfăptuim
PETRU BARB,

prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid

Drumul istoric de luptă lor bătălii de clasă pen- 
eroieă și victorii străbătut tru abolirea vechii și ne- 
de poporul nostru in fău
rirea măreței opere revo
luționare de edificare pe 
pămîntul țării a celei 
mai drepte și umane orîn- . . 
duiri sociale — societatea , aspirațiilor sal< 
socialistă și comunistă, 
ideal scump, clasei noas
tre muncitoare pentru ca
re au luptat și s-au jert
fit generațiile de înain
tași, este nemijlocit legat 
de numele Partidului Co
munist Român, de glo
rioasa sa existență, 
bătorind azi cu 
trăire comunistă 
te patriotism și 
ginită satisfacție 
60-a aniversare 
rii partidului, 
le de oameni ai

dreptei orînduiri burghe- 
zo-moșierești bazată pe 
exploatare și oprimare, 
pentru instaurarea puterii 
poporului și înfăptuirea 

de liber
tate, independență națio
nală și prosperitate, cele 
șase deceîiii de luptă, 
muncă și biruinți sub fla
murile-purpurii ale Parti
dului Comunist Român 
și-au pus generos am
prenta împlinirilor înnoi
toare pe aceste străvechi 
meleaguri, ca pretutin- 
derii in țară. Veche vatră 
a tradițiilor de luptă re
voluționară ale clasei 
noastre muncitoare — 
păstrînd înscrise pagini 

----- istorie

Săr- 
vibrântă 
tierbin= 
nemăr- 

cea de-a 
a făuri- 

milioane- _ 
muncii nepieritoare de

— români, maghiari, ger- din lupta P.C.R. pentru 
mani și de alte naționa- dreptul minerilor la o 
lități din patria noastră viață mai bună și dem- 
—- in frunte cu comuniș
tii, uniți cu tărie de gra
nit in idealurile revolu
ționare, privesc retros
pectiv cu legitimă mîn- 
drie și bucurie la- tot ce 
a înfăptuit națiunea 
tră ațît de trainic 
măreața operă a 
trucției socialiste, 
schimbarea de esență

noas-
in 

cons- 
în 
a

raporturilor sociale între 
oamenii acestui pămînt 
milenar, a conștiinței lor 
înseși, sub conducerea în
cercată a P.C.R.

Eroică epopee a mari- (Continuare in pag. a 2-a)
J

nă, în care eroicul Lu- 
peni ’29 este un episod 
de referință — Valea 
Jiului de azi se prezintă 
la jubileul gloriosului 
nostru partid mai înflori
toare ca Pricind, __ ___
gate înfăptuiri în dezvol
tarea econom ico-socială, 
urbanistică, în învăță- 
mînt și cultură. în toate 
domeniile de activitate. 
Cele șase cincinale — re- 
prezentînd tot atitea cul
mi de progres și bună-

cu bo-

Solemnitatea înmînării unor 
înalte distiâtfii

La Palatul Republicii a 
avut loc. joi după-amiăză 
solemnitatea înmînării 
unor înalte ordine ale 
Republicii Socialiste Ro
mânia, cu prilejul ani
versării a 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comu
nist Român.

înaltele distincții au 
fost inminate de tovară
șul Nicotae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român;

președintele Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au par
ticipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și 
de stat.

Erau prezenți vechi mi-

ducători de . instituții cen
trale și organizații ob

litanți ai mișcării mun-
citoreșți, activiști de
partid și de stat, con-

ștești, generali, oameni 
ai muncii, oameni de ști
ință, artă și cultură.

Prin Decret preziden
țial, pentru rezultatele 
obținute în îndeplinirea 
cincinalului 1976-1980,
pentru contribuția deo
sebită adusă la înfăptui
rea politicii Partidului 
Comunist Român de fău-

(Conlinuare în pag. a 2-a)

Transmisiune 
în direct de la 
Sala Palatului 

Republicii Socialiste 
România

Azi, în jurul orei 16,00 
posturile de radio și te
leviziune vor transmite 
direct de la Sala Pala
tului Republicii Socia
liste România adunarea 
festivă consacrată ani
versării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului 
Comunist Român.
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Demnă cinstire, demnă angajare
. evoca' un secol de 

minerit la Lupeni, intr-o 
cronică mpidara, inseam— 

cuprinde cu ochii 
asprul arum stră

bătut in piatră spre lu
de generațiile de 

■— bărbați căliți 
m rupta cu muntele, cu
tezători luptători pentru 

nață mai bună și 
lor.

riă a 
iiuitțti

nuna 
mineri

uenind a neamului 
uupeniul își poartă tra
diția mineritului ca pe o 
aureolă a unor sfinți ne
gri ai cărbunelui. Anto- 
iiiu Duban — bunicul a 
uit, a. prima oară în sub
teran prin anii ’20. L-a 
urmat Antoniu Duban 
II, în prezent șeful echi
pei de reparații combi
ne, alături de el lucrea
ză hui, său, tînărul in
giner ele mașini și insta
lații miniere Antoniu 
Duban 111. Tot astfel, 
miner din tată în fiu, 
însă cu radicale asce-n-

siuni profesionale, au de
venit urmașii farriiliilov 
Gîf-Deac, Belbc, Lălăit 
și cile altele. Vrednicul 
șef Ae brigadă Ion Bud'u- 
liceanu și-a adus. din 
plaiurile natale năsăude- 
ne frații: Emil, Simian 
și Ioachim. Ion Budulicea- 
nu zice :

— Eu am doar 35 de 
ani, de minerit — 18, am 
deprins mai întîi greul 
efortului fizic, la lopată, 
așa era atunci. Mecani
zarea a impus insă mi- 
nerului-tehnician de as
tăzi efortul de gîndire.

*

I

măsoară o depășire de 
4500 tone.

Tot astfel gîndesc și 
ceilalți mineri ai Lupe- 
niulul. Intr-un raport de 
onoare al abnegației cu 
care și-au îndeplinit sar
cinile și angajamentele 
asumate în întrecerea so
cialistă, fiecare colectiv 
de munca ține să se mîn- 
drească cu buchetul de 
realizări dedicate zilei de 
naștere a Partidului Co
munist Român, cel care 
a pus temeliile și a con
dus lupta pentru înlătu- 

..... ..............   rarea exploatării și cons- 
Brigada noastră a pornit un truirea societății socialis- 
abataj frontal cu două 
săptămâni mai devreme, 
planul, de cărbune pe
care îl raportează în
cinstea gloriosului jubi
leu al partidului, mine
rii Pavel Cosmiuc, Ma
rin . ,
tin Ciubotă și ceilalți 'to--------------------------------- -—
varăși ai mei de muncă (Continuare in pag. a z-a)

te pe meleagurile car
patine. La sectorul I, 
sector care raportează 
peste plan 4100 tone căr
bune și 55 ml înaintări, 
ortacii lui Traian Pop au

I
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Tumeanu, Censtan- Ion VULPE
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Cuvîntul tovarășului 
NICOL AE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.
In numele Comitetului Central al • 

partidului, al Consiliului de Stat și gu
vernului, precum ș; al meu personal, do
resc să adresez cele mai calde felicitări 
tuturor tovarășilor care au primit astăzi 
înalte ordine ale Republicii Socialiste 
România, precum și celorlalți tovarăși 
care vor primi, astăzi și în zilele Urmă
toare, ordine și medalii, pentru activita
tea pe care o depun în slujba poporului, 
a construcției socialiste, a ridicării con
tinue a bunăstării materiale și șpiritua- 
ale a poporului, a întăririi necontenite a 
patriei noastre, a independenței și su
veranității sale. (Aplauze puternice).

Ordinele și medaliile ce au fost de
cernate de conducerea de partid și de 
stat cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
Ia făurirea Partidului Comunist Român 
sînt, pe de o parte, o apreciere a activi
tăți; depuse de vechii militanți ai parti
dului — atît în anii grei ai ilegalității, 
cît și în anii construcției socialiste —, 
iar pe de altă parte o înaltă apreciere a 
activității desfășurate în cincinalul tre
cut pentru realizarea Programului par
tidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a pa
triei noastre spre comunism.

(Continuare in pag. a 4-a)

T E L E G R A M A
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

București
Mult iubite și stimate tovarășe secretar general,
Comuniștii, toțj oamenii muncii din vatra de 

cărbune a Văii Jiului trăiesc clipe de nețărmurită 
bucurie și sentimente de vibrant patriotism, prile
juite de aniversarea celor 60 de anj de la făurirea 
Partidului Comunist Român. In eroica cronică a 
mișcării noastre muncitorești, ziua de 8 mai 1921 
este înscrisă cu litere de aur ca moment de refe
rință istorică în lupta poporului român pentru în
făptuirea celor mai scumpe idealuri de libertate so
cială și națională, de pace, progres și bunăstare. 
Aceste nobile idealuri au fost cucerite Sub înțe
leaptă conducere a partidului printr-o neîncetată 
luptă revoluționară, însoțită nu de puține ori de 
jertfe și sacrificii ale multor generații de înaintași, 
care ne apar astăzi cil atît mai pilduitoare cu cit

ORGANIZAȚIA MUNICIPALA 
DE PARTID PETROȘANI

A '

GLORIOS DRUM 
DE LUPTĂ

Șl VICTORII
(In pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 4-a)

DEVA

Adunare festivă
Ieri, s-a desfășurat la 

Casa de cultură din Deva 
adunarea festivă consa
crată aniversării a 60 de 
ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român.

La adunarea festivă au 
participat tovarășii Ion 
Ciucu, membru al Comi
tetului Central al parti
dului, prim-secretar al 
Comitetului județean' Hu
nedoara al P.C.R., pre-

ședințele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean, Alexandru 
Voiculescu, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar județean,. Petre Lungii, 
Maria Mitrofan, Viorel 
Ocoș, secretari al Comi
tetului județean de partid.

(Continuare in pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I)viața și împlinirile oamenilor

în pas cit dezvoltarea 
bazei energetice a țării

Lucrez la mina Vulcan de 22 
ani, din care J7 ca șef'de brigadă, 
acest răstimp, producția minei a cres
cut de 3 orii iar tehnologiile de exploa
tare s-au perfecționat continuu. îm
preună cu ortacii Gheorghe Ardeleanu, 
Emeric Kelemen, Ion Nasta, Constantin 
Mitrin șj alții am fost printre promoto
rii introducerii tehnicii noi. In prezent, la 
mina noastră se lucrează cu complexe 
mecanizate, combine de abataj și de î- 
naintare, ceea ce asigură, odată cu 
sporirea rodniciei muncii, reducerea e- 
fortuluj fizic al minerilor.. 1 .

In urma anilor de muncă în sub
teran am fost distins cu Ordinul Mun
cii, am fost ales membru al c.o.m. Prin 
retribuțiile realizate, am putut să-mi 
construiesc o casă, să asigur familiei o 
existență demnă. Recunoștința noas
tră pentru aceste condiții se materiali
zează în cele 1000 tone cărbune date 
peste pian de la începutul anului, în 
hotărîrea brigăzii, a tuturor minerilor 
Vulcanului, de a spori continuu pro
ducția de cărbune.

de 
In

stare atinse de poporul, 
nostru prin politica rea- 
list-științifică a partidu
lui de industrializare si 
puternică dezvoltare a 
forțelor de producție,- au 
adus cu ele mutații pro
funde în mineritul Văii 
Jiului.' în munca și viata 
minerilor. Mai ales cin
cinalul 1976-1980, perioa
dă în care cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, 
t o v.a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceausescu, a vizitat Va
lea 
ori, 
tu it 
cea 
tilă ..... .. .
neritul acestui
bazin 
bonifer, 
intensa 
troducerc a

45
noj \

numai în ultimul cinci
nal, investiții ce, s-au 
materializat în noi cîm- 
puri miniere, date ini ex
ploatare. în dezvoltarea 
construcției proprii 
mașini miniere, în
capacități de preparare 
și ale industriei ușoare 
nenuriKrate obiective so- 
cial-eulturale puse în 
funcție. Datorita grijii 
partidului., a secretarului 
său general, pentru asi
gurarea unor condiții de 
viață tot mai bune celor 
ce muncesc din acest colț 
de țară, au fost create în

ca progresele 
cunoscut unitățile

mari 
noas

tre miniere din bazin, în ultimii ani Pre- 
parația Petrila, dezvoltarea ei constituie 
un exemplu elocvent de materializare a 
politicii partidului nostru în domeniul 
dezvoltării bazei energetice a țării.

Eu lucrez la Preparația Petrila de pes
te două decenii. In această perioadă u- 
zina noastră s-a dezvoltat continuu, nțb- 
dernizîndu-se tehnologia de preparare. In 
fața preparației șe află perspective și 
mai frumoase. Prin darea în funcțiune în 

. trimestrul ÎV a.c. a noii instalații de 
preparare, complet automatizată — uzi
na noastră va asigura prelucrarea supe
rioară a cărbunelui extras din minele din 
estul bazinului, dublînd. față de capaci
tatea actuală a instalației, extracția în 
cărbunele special pentru semicocș,

Conștienți de înalta răspundere ce ne 
revine odată cu punerea noii instalații în 
funcțiune, organizata de partid, condu
cerea preparației sînt preocupate de pre
gătirea întregului colectiv pentru a asi
gura preluarea și exploatarea la parame
trii cei mai înalțj a acesteia

Constantin IONIȚĂ, 
maistru Preparația Petrila

Odată 
ce le-au

Florea PETRIȘOR,
miner, șef de brigadă — I.M. Vulcan

Incununarea luptei 
șase decenii a Partidului 
Comunist Român pentru e- 
liberarea socială și națio
nală a poporului nostru 
este faptul că milioane de 
oameni ai muncii au de
venit stăpini pe propriile 
lor destine. In cei 36 de 

cînd lucrez în a- 
fabrică am străbă- 

drum de muncă, 
de împliniri.

ani de 
ceasta 
tut un 
dar și

Capacitatea de producție 
a întreprinderii de fire 
artificiale a crescut an de 
an, a fost modernizat pro
cesul tehnologic și s-au 
îmbunătățit considerabil 
condițiile noastre de mun
că și de viață. Aici m-am

calificat și
ționat cunoștințele profe
sionale, am fost primită 
în rindul comuniștilor în 
urmă cu 22 de ani. In ulti
mii ani, în zona I.F.A. Vîs- 
coza s-au făcut investiții 
fără precedent. Este în 
curs de construcție o nouă 
instalație de producție a 
firelor de mătase. în cu- 
rînd vor începe șă produ
că primele războaie de țe
sut la noua Țesătorie de 
mătase. Ne mîndrim că 
aici, apare o adevărată 
platformă industrială, care 
asigură sute de locuri de . 
muncă pentru femeile din 
orașul Lupeni.

In prezent sînt coordo-

mi-am perfec- natoare pe schimb a unor 
formații de lucru din ins
talația finisaj textil. Pen
tru toate împlinirile de 
muncă și de viață sînt re
cunoscătoare partidului 
nostru iubit, care călă
uzește cu înțelepciune în
tregul nostru popor J pe 
calea . fericirii și bunăstă
rii. Iată, de ce nu ne vom 
precupeți eforturile pentru 
a munci cu toată dăruirea 
pentru înfăptuirea politi
cii partidului, pentru spo
rirea avuției patriei, feri
cirii și bunăstării noastre.

Susana MAGHIAR, 
textilistă, I.F.A. Vîscoza

Lupeni

ADUNARE FESTIVĂ
(Urmare din pag. I)

La adunare au partici
pat membri ai birourilor 
comitetelor județean și ai 
municipiului Deva al P.C.R. 
ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare ju
dețean și municipal, cadre 
de conducere din între
prinderile și instituțiile 
județene, din unitățile eco
nomice ale municcpiuiui. 
Deva, membri ai activelor 
comitetelor municipale și 
orășenești de ; partid din 
județ, activiști de partid 
și de stat, membri de 
partid cu stagiu din ilega
litate, oameni ai muncii, 
fruntași în producție.

Adunarea festivă a fost

deschisă de tovarășul Leru 
Circo, prim-secretar al 
comitetului municipal de 
partid Deva, primarul mu
nicipiului. Despre glorio
sul jubileu al făuririi 
Partidului Comunist Ro
mân a vorbit tovarășul Ion 
Ciucu.

In încheierea adunării 
festive, participanții au a- 
doptat textul unei telegra
me adresate Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cu acest prilej, a avut 
Ide un spectacol omagial 
„Cristale de lumină" sus
ținut de formațiile artis
tice participante la Fes
tivalul național „Cintarea 
României".

La Petroșani se cons
truiesc utilaje miniere 
moderne de mare pro
ductivitate.

Jiului de mai multe 
a consti- — 
perioada 

mai fer- 
din mi-

didactice, 
puternica dezvol- 
transportului în 
a rețelei comer- 
volumul desface- 
comerțul șOcîa-

P A R T I D U L 
'“•conducătorul nostru încercat, 

in-
_____ a mecanizării 
complexe în subteran, la 
indicația secretarului ge
neral al partidului. îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă, ridicarea gradu
lui pregătirii profesionale 
a minerilor, sporirea pro
ductivității muncii au 
determinat o ascensiune 
continuă a producției de 
cărbune în Valea Jiului, 
care a crescut de 3 ori 
în ultimele două decenii, 
urmînd să ajungă la pes
te 10 milioane tone în a- 
cesț an și la 14-15 mi
lioane tone la sfîrșitul 
actualului cincinal.

Mobilizați de organele 
și organizațiile de partid 
— al căror rol conducă
tor în activitatea politi
că. economică și socială 
s-a afirmat cu forță cres- 
cîndă — comuniștii, toți 
oamenii muncii din muni
cipiul nostru au dat via
ță unui vast program de 
investiții, reprezentînd a- 
proape 8 miliarde lei

Valea Jiului mii de lo
curi de muncă pentru so
țiile și fiicele minerilor 
prin punerea în funcțiu
ne a Întreprinderii de 
confecții de lă Vulcan, ă 
fabricii de tricotaje de 
Ia Petroșani, a fabricii 
de mobilă de la Petrila. 
Municipiul Petroșani rea
lizează în acest an o 
producție globală indus
trială ce depășește cu 2,5 
miliarde lei nivelul rea
lizat cu cincisprezece ani 
în urmă.

Rodnicul bilanț al dez
voltării economice, făcut 
la aniversarea partidului, 
consemnează înfăptuiri de 
dimensiuni la fel de im
presionante și în dome- - 
niul social, al ridicării 
bunăstării materiale 
spirituale a celor 
muncesc. De 30 de
neîntrerupt Valea Jiului 
este un vast șantier, pe
rioadă în care s-au cons
truit peste 32 000 ăparta-

și 
ce 

ani

mente. In cele 20 școli, 
15 grădinițe. Institutul 
de mine și alte edificii 
școlare nou construite în
vață și se pregătesc pen
tru muncă și viață 32 700 
elevi și peste 3000 de 
student!. de care se ocu
pă 1456 cadre 
Firește 
tare a 
coinun.
'claie i-^- 
rilor în
list a crescut de 4 ori în 
ultimii treizeci de ani — 
precum și a rețelei do u- 
nități mcdico-sanitare.

- prestatoare de
- s o r v i e ii 

completează 
însuflețițorul .

tablou al în- 
' făptuirilor din. 
“ Valea Jiului,

Faptele, cifrele de bi
lanț, consemnate în aces
te rînduri, sînt, desigur, 
departe de a cuprinde tot 
ce s-a realizat prin mun
ca și hărnicia oamenilor 
acestor locuri, conduși de 
organizațiile de partid. 
Realizărilor de pînă a- 
cum li se adaugă cele 
prezente — consemnăm 
între acestea în mod deo
sebit lucrările de termo- 
ficare a Văii Jiului, com
plexul sportiv și noul 
Stadion de la Petroșani 
—• precum și cele de vi
itor. Sînt tot atîtea teme
iuri pentru oamenii mun
cii din Valea Jiului de 
a înfăptui cu devotament 
politica partidului și de 
a da patriei tot mai mult 
cărbune, de a' transpune 
cu fermitate în viață ho- 
tărîrile Congresului al 
XII-lea, acesta constitu
ind legămîntul nostru de 
credință față de Partidul 
Comupist Român la glo
rioasa sa aniversare.

In 
al ■

REALIZĂRI DE PRESTIGIU
primul trimestru 

anului, valoarea pro
ducției nete a fost rea- 

pe ansamblul 
în proporție de 

sută, iar produc- 
muncii . calculată 
aceluiași indica-

lizată,
C.M.V.J.,
104,5 la 
tîvitatea 
pe baza

tor a fost depășită cu 5 
la sută. în primele patru 
luni ale anului au fost li
vrate în pluș economiei 
naționale aproape 4000 to
ne de cărbune la produc
ția fizică netă.

Succesele 
constructorilor 

de utilaj minier
(Urmare din pag I)

- ••

Constructorii de 
laje miniere din 
Jiului — colectivul 
Petroșani — dedică 
du] lor aniversării 
dului fapte rodnice 
muncă. Indicatorii valoa
rea producției nete și pro
ductivitatea muncii calcu
lată pe baza producției 
nete, au fost realizați, pe 
patru luni, în proporție de

Valoarea 1

Uti-
Valea
1.U.M, 

la rîn- 
parti- 

de

în

Ș
106,7 la sulă.
Producției de utilaje mi
niere a fost depășită în 
aceeași perioadă cu 30 la 
sută, materializată
complexe mecanizate de 
susținere, combine de a- 
bataj și alte utilaje soli
citate de minele din Valea 
Jiului. ' ' ■’

motive de bucurie, pro- 
duciit'ilățile lor record, 
cu 14 procente .. peste 
plan, le asigură primul 
loc pe Vale in cadrul în
trecerii minerilor din a- 
bataje cameră, Mindria 
este cu am mai. mare eu 
cit, anul trecut, această 
cinstire de „campioni" ai 
producțiilor record reve
nise brigăzii vecine, con
dusă de Ion Divriceanu. 
La II, depășirea de plan 
se apropie de 6500 tone < 
în sectorul în care s-a 
experimentat cu succes 
și s-au introdus în pro
ducție primele complexe 
realizate de constructorii 
de mașini minieie de la 
I.U.M.P., la sectorul Ill 
se înregistrează 5515 tone 

de 
cu

in plus. Rezultate 
prestigiu dovedesc 
prisosință și minerii de 
la sectorul IV, colectiv

care, a devânit, cu pu- tuie o condiție de mun-
țini ani în urmă, pionier că și viață a adevărați-
al mecanizării complexe lor mineri, 
a lucrărilor din subtera
nul Lupeniului.

— Cinstim niăreața menii abatajelor trăiesc
sărbătoare a partidului împliniri fi satisfacții tot 
nostru, remarca șeful de mai mari, în largul pro- 
brigadă Constantin Popa ces de' democratizare și

Da, condiție de mutică 
și viață, pentru că ba

Demnă cinstire
ca o realizare pe măsu
ra ambițiilor noastre — 
plus 16 000 tone de căr
bune, Am învățat mese
rie de la de)a celebrii 
Petre Constantin și Teo- 
d or șBoncalo. Ne confrun- 
tăin intr-o întrecere to
vărășească cu ortacii lui 
Constantin Lupulescu, 
Grigore Pop și alții. Prin 
rezultatele muncii de
monstrăm că autodepăși- 
rea continuă să consti-

omogenizare socială . iși‘ 
împlinesc misiunea de 
constructori , ai { socialis
mului, dar, și de pârtiei-, 
pănți efectivi la condu
cerea destinelor orașului, 
județului lor, a țării. A- 
ceasta este condiția omu
lui cu adevărat liber, 
conștient constructor <■ 
conducător al procesului 
de înălțare a patriei pe 
trainice temelii socialis
te și comuniste. Mărtu-

tie concretă a acestei 
implicări conștiente, de 
prețuire a făuritorului de 
lumină pentru națiunea, 

socialistă românească este, 
pentru urmașii revolu
ționarilor din 1929, im
presionanta depășire a 
planului de producție de 
cărbune — 35 000 tone, 
cu 5000 mai mult decît se 
angajaseră să întîmpine 
gloriosul jubileu al parti

al 
de 

bu

dului. O „floare" 
inestimabile petale 
prețuire, în uriașul 
chet de realizări pe care 
țara îl dedică cutezau- , 
ței revoluționare și vi-
zionarismului iubit al in- ț 
țeleptului cîrmaci al na
țiunii muncitoare româ
nești. — Partidul Comu
nist Român, a cărei ti
nerețe veșnică, precum a 
feților frumoși, asigură 
temeiuri de noi împliniri 
socialiste.

<

+ Cel mai puternic co
lectiv de muncă al Văii 
Jiului — I.M. Lupeni — a 
extras peste prevederi de 
la începutul anului 33 800 
tone de cărbune, cocsifica- 
bil. Același colectiv de 
vrednici mineri, ingineri și 
tehnicieni înregistrează 
cote de vîrf în creșterea- 
gradului de mecanizare a 
operațiilor din abataje, în 
atingerea de parameri Ri
dicați de utilizare a com
plexelor mecanizate. în a- 
ceste zile de puternică e- 
fervescență muncitorească 
prilejuită de întîmpinarea 
aniversării partidului cu 
realizării cit mai rodnice, 
colectivul minei a extras 
peste plan alte 500 tone de 
cărbune cocsificabil.

+ Cu profundă mîndrie 
și satisfacție, minerii de la 
Eărbăteni raportau, feri, 
depășirea angajamentului 
muncitoresc asumat în 
cinstea glorioasei aniver
sări a partidului : reali
zarea peste plan, de la în
ceputul anului, a 15 500 
tone de cărbune cocsifi
cabil. Acest nou succes 
reprezintă pentru colectiv, 
o dată în plus, pregnanta 
confirmare a prestigiului 
cîștigaț între minerii Văii, 
Jiului, reflectat și prin re
centa decernare cu „Ordi
nul muncii, clasa a IlI-a** 
ș; Drapelul de întreprin
dere fruntașă pe ramura 
minieră în întrecerea , so
cialistă pe anul 1960.

+ în toate întreprinde
rile miniere din Valea Jiu
lui, zilele premergătoare 
aniversării a șase decenii 
de la -crearea partidului 
sînt marcate prin susținu
te strădanii de a crește 
realizările la producția fi
zică de cărbune. Minerii 
din Vulcan au extras în 
primele trei zile lucrătoa
re ale lunii, peste preve
deri, 254 tone de cărbune, 
iar cei de la Dîlja 190 de 
tone. Realizări remarcabi
le , au obținut zi de zi mi
nerii din abatajele dotate 
cu complexe mecanizate 
ale l.M. Paroșeni, contri
buind astfel la depășirea 
sarcinilor zilnice’ pe mină.



GLORIOS DRUM DE LUPTĂ Șl VICTORII
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

închinată partidului
șiț. pînă la urmă în toate 
acțiunile, căci am 
un partid conducător. Am 
reușit să organizăm gru- ■ 
pe și organizații comu
niste în toată Valea căr
bunelui. șă Ie întărim nu- 
mericește' șț calitativ, să 
organizăm și să conducem

viața
IOAN STIEBER,

bru 
stagiu
M-a 
căldură în casa sa coche
tă din Petroșani, de pe 
malul Jiului. L-am rugat 
să-mi destăinuie din ac
tivitatea sa de militant _ ...
comunist în cei 60 de ani greve și manifestații inun
de existență a partidului 
a cărui prezență activă a : 
fost, îndeosebi în anii grei 
de luptă. Zîmbind, 
destăinuie 
fericită : 
luna mai. 
s-a făurit

meni- 
de partid cu 

din ilegalitate. ? 
primit cu multă

I
V
IV ț I
» comunist al cărui membru 
J “’Ut din acel an. 1921. ț Deci mă simt părtaș șj fe- 
l

I

cjtorești, să răspîndim i- 
deile comunisteîn masa 
de mineri.

Am reușit prin Blocul 
Muncitoresc Țărănesc la 
alegerile parlamentare din 
1928 în județul Hunedoa
ra să depunem pe lista 
candidaților și comuniști, 
iar la alegerile comunale 
din 1929. la Vulcan,

' ricit. că trăiesc acest mare 
jubileu.

Da, au trecut 60 de ani 
de luptă, de victorii 
partidului', care și-a 
depliniț țelul :

îmi
o coincidență 

„Sînt născut în 
lună în care 
partidul nostru

noscuț lipsurile și greuta- 
ăvut țile, aspirațiile’ legitime

pentru viață demnă în- 
tr-o țară liberă și inde
pendentă. Am convingerea 
și afirm, că un comunist 
eu vechi stagii de luptă 
în acest partid al omeni
ei, al fericirii poporului 
său. că este nevoie și în 
continuare de o disciplină 
de fier, de unitate de ne
zdruncinat, că numai așa 
România, partidul comu
nist și societatea noastră 
pot merge înainte, 
comunism".

spre

ale 
în

deplinit țelul: bunăsta
rea și fericirea omului. Și, 
de ce să nu o spun, mine
rii se bucură, din partea 
conducerii partidului, a 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de condiții 
tot mai bune de muncă si 
trai fericit.

Noi, comuniștii din Va
lea Jiului, încă de la în
ființarea partidului ne-am 
organizat lupta împotriva 
exploatării, a patronilor 
societății miniere pen
tru drepturi pplitice, eco
nomice și condiții ome
nești de muncă. Și am reu-

să 
fie ales primar un co
munist. Anii de închisoa
re, neprimirea la lucru pe 
motiv „comunist pericu
los, nu se angajează" nu 
m-au făcut să șovăi, să-mi 

•pierd încrederea în partid, 
în tovarășii de luptă, din 
contră m-am făcut mai 
hotărît, vigilent, ferm în 
misiunile ce le avem de 
îndeplinit, pentru că eram 
sigur de victoria noas.tră, 
a partidului comuniștilor.

Victoria de. la 23 August 
1944 asupra 
ciste, lupta 
lementelor 
declasate, 
Partidului Comunist 
mân care a-știut să-și a- 
lăture masa mare de mun
citori și' țărani, le-a . cu-

dictaturîi fas- 
împotriva. e- 

reacționare, 
se datorește 

Ro

IOSIF COTOȚ, 
partid cu 
ilegalitate.

gloriosul
l-am solicitat să-și 

exprime gindurile cu pri
vire la participarea 
muniștilor din Valea Jiu
lui, la înfăptuirea actelor 
eu caracter revoluționar 
si democratic organizate . 
și conduse de partidul co
munist. solicitare la care 
ne-a răspuns :

„In anii grej ai exploa
tării capitaliste. minerii, 
în frunte cu comuniștii, 
s-au manifestat ca o forță 
hptărîtă în lupta împotri
va ofensivei patronale, au 
cerut drepturi politice și 
sociale, de organizare în 
sindicate. Pentru activi
tatea revoluționară. am 
fost arestat în anul 1939 
și deținut. în mai multe 
lagăre, p :>ă m a august' 
1944. in. lagărul de Ia 
Tg. J'o : l am cunoscut pe 
tovaiă /aț N I C O L A E

membrii 
stagiu 
Acum, 

jubi-

co-

I s

It
1 
ț

*.
i CLAIj tfcSCU. Și aici, ca în 
' întreaga sa activitate re- 
I voluționară, s-a dovedit 

un conducător de frunte a) 
i partidului, unind forțele 
’ comuniștilor din închisoa- 
i re cu cei din afară pen- 
r - -

-

! 

!

t

o.

anii crizei economice. 
Printr-o muncă bărbă
tească, mina a fost repu
să în funcțiune și în luna 
aprilie 1951 am extras 
primele tone de cărbune. 
După ce am preluat 
terea politică, 
1948 am devenit 
tari, producători 
ficiari ai muncii 
deci partidul ne-a 
țat să și conducem. Și 
conducem bine țara, des
tinele acestui popor. O 
conducem pentru că avem, 

țț. un cîrmacî înțelept,
clarviziune politică și ști
ințifică a- Partidul 
munist Român. Avem 
cîrma partidului un fiu 
devotat, u’n om între oa- , 
meni, iubit și: stimat 
întreaga națiune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, căruia 
îi aducem prinosul nos
tru de recunoștință pen
tru tot ce a făcut șî face 
pentru noi, pentru acest 
popor".

pu- 
în iunie 
proprie- 

și bene- 
noastre, 

învă-

CU

Co
la

de

tru a Pregăti lupta împo
triva dictaturii fasciste și 
ieșirea României din răz- . 
bouil hitlerisț După e- 
liberărea patriei, comu
niștii, minerii Văii Jiului 
și-au mobilizat toate for-' 
țele pentru a răspunde 
chemării partidului „To
tul pentru front, totul 
pentru victorie!“, asigu- 
rînd cît mai mult cărbu
ne economiei distruse de 
război. Ain fosț martori 
și părtași la profundele 
transformăți politice și 
democratice Am îndepli
nit sarcini în conducerea 
sindicatelor miniere. iar 
în 1949 partidul m-a tri
mis să îndeplinesc 
ția de director la 
Vulcan. Această mină 
fost închisă de patroni în

■fun.c- 
mina 

a

Condiții minunate de muncă 
și de trai
gajamentul luat în cinstea 
mărețului eveniment pe 
care îl sărbătorim astăzi.
Pentru mine ca miner, de 
fapt pentru toți minerii 
Văii Jiului, partidul în
seamnă o nouă viață, dem
nitate și respect. Sînt 
cunoscute condițiile de 
muncă și viață ale mine- faptul că 
rilor de odinioară. As
tăzi nimic nu se mai poa- specialist, 
te compara cu ceea ce a . 
fpst în trecut. Minerii se . 
bucură, de condiții mi
nunate de muncă și via
ță. Mecanizarea' comple
xă a lucrărilor din aba
taj este opera partidului 
și statului nostru. per
sonal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

din 
în 

peste

TITU TEACENCO. mi
ner-specialist, șef de bri
gadă la I.M. Paroșeni, ne 
spune: „Sînt unul 
pionierii mecanizării 
Valea Jiului. De
un deceniu lucrez cu un 
utilaj de mare tehnicitate 
și randament. Am extras 
împreună cu ortacii, pes
te prevederile cincinalului 
trecut. 32 000 tone de căr
bune. In acest an brigada 
mea și-a îndeplinit an-

împlinirea mea ea om 
cît și profesional o dato
rez pa. tidului conducător. 
In slujba patriei, partidu
lui mi-am pus și îmi voi 
pune toată capacitatea., 
Am munciț-, fără să-nai 
precupețesc eforturile, am 
învățat cu sîrguință <* 

acum mi se 
șînt un miner 
așa cum li se 1 

toți ortacii mei, 
pare o aprecie- 

fi- I

spune că

Omagiind într-un vibrant glas cu toți comuniștii, 
cu (ara întreagă, partidul la glorioasa lui aniver
sare, oamenii muncii din Valea Jiului privesc re
trospectiv, cu legitimă mîndrie și profundă satis
facție, drumul de luptă și victorii străbătut de cîr- 
maciul încercat al clasei noastre muncitoare. Des
pre semnificațiile istorice ale acestui glorios drum 
de-a lungul a șase decenii, despre ce a însemnat 
Pentru societatea noastră a avea în frunte un cîr- 
maci atît de încercat Și înțelept în strategia sa re- 

. voluționară, despre împlinirile socialiste din viața 
țării, a colectivelor în care muncesc și cele perso
nale dobîndite prin înfăptuirea țelurilor malețe ale 
politicii partidului — avînd în centrul ei grija față 
de om — ne-au vorbit, și-au exprimat gîndurile co
muniști cu stagiu din ilegalitate, oameni ai mun
cii de cele mai diferite profesij — în cadrul an
chetei politice de față avînd ca temă însemnătatea 
celor șase decenii de la crearea P.C.R.

Tineretul

Bucuria de a 
intr-o uzină modernă

cind și învăț învățind pe 
alții. In brigada mea s-au 
format multi oameni, as
tăzi muncitori de nădej
de in uzină. In prezent 
am în formație tineri ca 
Marcel Ionica, Constan
tin Rovența, Alexandru 
Kiss, tineri comuniști ca
re muncesc cu pasiune și 
abnegație, execută lucrări 
de bună calitate. Trebu
ie să spun că datorită 
Partidului Coniunist Ro
mân, constructorii de u- 
lilaj. ca de altfel întregul 
nostru popor beneficiază 
de condiții minunate de 
muncă și viață. Tot ceea 
ce este astăzi în uzină 
se datorează 
Numai într-o țară ca 
noastră și numai , cu 
partid comunist la 
ducere omul se poate 

una că titlul de comunist . firma în toate domeniile 
pe care-1 port de 19 ani 
nu înseamnă drepturi în 
plus, ci răspundere mai 
mare pentru' tot ceea ce 
privește )>unul mers al 
procesului de producție, al 
uzinei. Am învățat mun-

NICOLAE TUDOR, su
dor, șef de brigadă la 
I.U.M.P. ne mărturisea : 
„Am venit in Uzină în 
urmă cu două decenii cînd 
încă se mai lucra după 
metode rudimentare, ne
eficiente. Am crescut o- 
dață cu uzina și am bucu
ria s-o văd astăzi ca o 
întreprindere modernă — 
cu hale spațioase, cu ma- : 

' șini-unelte automate și se
miautomate — în 
un colectiv unit și har 
nic realizează utilaje 
mare .
dament. înfăptuiește pro
gramul de mecanizare a 
minelor, program inițiat 
de conducerea de partid 
și de stat, personal de 
tovarășul N I C O L A E 
CEAtiȘESCU.
' Am considerat întoțdea-

care

de
tehnicitate și ran-

partidului.
:":,ă ■ 

un
con-

a-

vieții social-economice. , 
Constructorii de utilaj sînt 
mîndri că muncesc ; și.

• trăiesc într-o • țară liberă 
și prosperă, iar ei nu-și 

ț vor precupeți eforturile de 
a o ridica pe noi culmi de 
civilizație și progres".

spune Ia 
nu mi se . .
re deosebită, ci una 
rească. De fapt, toți muri- ,j 
cim șj trăim în chip co- . 
munist, toți sîntem ferm 
hotărîțî de a transpun® în 
fapte obiectivele Congre
sului al XII-lea al parti
dului*. 1

se formează
la școala muncii și a 

tradițiilot revoluționare
Profesorul universitar 

emerit dr. doc. ing. ARON 
POPA: „Tot ce s-a înfăptu
it în țara noastră, aceste 
impresionante realizări ale 
socialismului, sînt opera con
cepută după criterii știin
țifice de partid. Chiar Ins
titutul de mine din Petro
șani este o astfel de crea
ție, implantată, aici, în 
Valea Jiului, pentru a 
lega, procesul de. învăță- 
mînt, formarea specialiști
lor, de activitatea mineri
lor care a fost profund 
transformată în conținutul 
ei prin ampla acțiune de. 
introducere a tehnicii si 
tehnologiilor moderne, de 
mare randament. Astăzi, 
cînd aniversăm 60 de ani 
de la făurirea Partidului 
Comunist Român, vedem 
roadele: politicii realiste, a 
partidului în toate dome
niile de activitate. O aten-

MIHAI POPESCU, un cu
noscut veteran al șantiere
lor construcțiilor de lo
cuințe de Ia Lupeni, mais
tru și secretar al organi
zației de b a z â : 
„Constructorii noștri sînt 
coriștienți de faptul că tot

1

*

tie constantă este acordată 
învățământului și științei, 
care se întîlnesc într-o ț 
concepție nouă care a re- I
voluționat aceste impor- / 
tante domenii de acțiune » 
socială : integrarea învăță- 1 
mîntului superior cu cer- i 
cetarea, proiectarea și J 
producția. In dezvoltarea ț 
și modernizarea mineritu- i 
lui românesc — eu ample - 
perspective deschise 
Congresul al XII-lea 
P.C.R,, de prețioasele 
rientări date de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului — își găsește eficien
ța activitatea științifică si 
învățămintul din Institutul 
de mine care este o școală 
a muncii și educației în 
spiritul înaltelor tradiții 
de luptă ale i 
pentru libertate și 
pendență, pentru 
progres și bunăstare**,

me i 
de 1
al
o- IV 

I
I 

J 
partidului ț 

i înde- < 
pacțp. j

i 
i ■ 

v

*
*

alță și i 
arhitectă- J 

ra orașelor Văii’Jiului este J 
rodul gîndirii 
este rezultatul politicii de 
dezvoltare armonioasă a 
țării. Vedem cu toții

V

ce se întreprinde la 
tpt ceea ce se înaltă 

- prinde contur în i....

noi

partidului, (

ca ț 
pretutindeni se construieș- f 
te. înțelegem, așadar, că J 
pretutindeni se iau măsuri 1 

. pentru creșterea nivelului ( 
de trai și - îmbunătățirea 7 
confortului celor ce muți- ' - 
cesc. întreaga țară este un ț 
șantier. Orașul Lupeni se I - 
înscrie în atmosfera spet i- / 
fică amplei construcții prin L 
șantierul viitorului centru i 
civic. Ca pretutindeni în 7 
municipiul nostru-se - lu- r 
creară intens, și, mai ales, ț 
se- lucrează cu răspundere l 
Ia Lupeni, în nota de exi- '*5* '-“izcxii,. iu. Mutei Ut! ca1“. < 
gență promovată de comu- ’ 
niști, de organizația 
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Cuvintul tovarășului
NICQLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Am folosit acest prilej, 
înmînind ordine pentru 
activitatea revoluționară 
și pentru activitatea în 
realizarea planului cinci
nal, a programului de 
dezvoltare a patriei noas
tre, spre a sublinia și mai 
înult răspunderea înaltă 
Pe care o are partidul în 
conducerea întregii activi
tăți de dezvoltare a Pa
triei noastre. Am dorit' să

Solemnitatea înmînării unor înalte distincții
(Urmare din pag. I)

rir'e a societății socia
liste multilateral dezvol
tate în patria noastră, cu 
prilejul aniversării a 60 
de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân, au f°st conferite i 
titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" tovarășilor: 
Emil Bobu, Ion. Cuman, 
Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Ludovic Fa- « 
zekaș, Ștefan Mocuța, 
Ion Sîrbil, Vasile I. Ber- 
becel. Teodor N. Bon- 
calo. Dumitru Gh. Dia- 
conescu, Maria F» Dia- 
conu, Ion Gh. Dincă, Ște- 
fania Gr. Ionescu, Maria 
C. Nacu, Mihalache C. 
Niculescu. Gheorghe V. 
Turbureanu, Gligor I- 
Urs; Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa I, tovarăși
lor : Mihail M. Crucea- 
nu, Ion Popescu-Puțuri ; 
Ordinul „23 August" cla
sa I tovarășilor : Cor
nel Burtică, Nicolae Gio- 
san. Tudor Ionescu, Vic
tor I. Naghi, Ileana Elena 
Răceanu ; Ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa I, 
tovarășilor : Stan Cazan, 
Gyorgy Denes, Gh. Ko
vacs, Gheorghe Mihoc, 
Bucur Schiopu, Ion Vintze, 
Ghizela Gr. Vass; Ordinul 
„Apărarea Patriei:1 clasa I, 
tovarășilor : Ilie Verdeț, 
Gheorghe Radulescu, Fi
lip Geltz, Ilie Murgules- 
cu, Sanda Rangheț, Cos- 
tache Tiulescu, Ion P. 
Tutoveanu, Gheorghe Vlă- 
descu Răcoasa ; „Ordinul 
Muncii" clasa I, tovarăși
lor: Dumitru Popescu,
Ion Pățan, loan Avram, 
Ana Aslan, Viorel I. 
Armașu, Ion Finteșteanu, 
Maria V. Gherghelaș, Ma
ria A. Ionescu, Nicolae 
I. Iosif, Gheorghe Petres
cu, Toader A. Pop, 
Gheorghe I. Răgneală ; 
Ordinul „Meritul Agricol" 
clasa I, tovarășilor : Mir
cea Dan D. Angliei, Flo- 
rentin-Doru D. Carpan, 
Ioan Gh. Dănceanu, 
Gheorghe V. Lozoveanu, 
Ion I. Neamu ; Ordinul 

subliniez, încă o dată, că 
între activitatea comu
niștilor care au acționat 
în trecut și a celor care 
acționează astăzi există 
o strînsă unitate și că, 
în condițiile) de astăzi, 
slujirea partidului în
seamnă a face totul pen
tru înălțarea patriei noas
tre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru 
ridicarea bunăstării în
tregului popor.

Avem în fața noastră

„Meritul științific" clasa I, 
tovarășilor : Constantin N. 
Arseni, Stelian A. Anas- 
tasiu, George G. Ciucu, 
Constantin Dinculescu, 
Radu R. Voinea; Ordinul 
„Meritul Cultural" clasa I, 
tovarășilor; Corneliu Ba
ba, George Calboreanu, 
Titus Viorel Popo- 
vici, Z e n o Vancea,
Barbu Zaharescu; Ordinul 
„Steaua Republicii Socialis
te România" clasa a Il-a, 
tovarășilor: Virgil Cazacu, 
loan Ursu, Aurel Duma, A- 
tanase Avram, Gheorghe V. 
Goina, Constantin V. Lupu- 
lescu, Isidor V. Pușcaș. Cos- 
tache Gh. Trotuș; Ordinul 
„23 August" clasa a Il-a, 
tovarășilor: Nicolae Cons
tantin. Constantin Olteanu. 
Richard Winter. Toader 
Grigore Ardeleanu. Elena 
M. Ciuraru, Anton Gh. Do- 
brin, Ioan T. Dolog, George 
Homoștean, Dumitru M. I- 
liescu, Gheorghe D. Monor. 
Ioan Ovidiu 1. Negrea, Ioa
na I. Nicolae, Leon M. 
Naș, Dumitru Popa, Veroni
ca- V. Sandu, Gheorghe V. 
Sirbu. Dumitru Turcuș; Or
dinul „Tudor Vlad.mirescu*' 
clasa a Il-a, tovarășilor; 
Emilian Dobrescu, Ilie Ra
dulescu, Ștefan Bîrlea, An
drei Cervencovici, Silviu 
Curticeanu, Marin Enache. 
loachim Moga, Nicolae Her_ 
lea, Cristofor Simionescu. 
Marin M. Tapai, Gheorghe 
Tănase, Toma N. Trașcă; 
Ordinul „Apărarea Patriei" 
clasa a Il-a tovarășilor : 
Pavel Bojan, Elisabeta Bo
ta, Mircea Bălănescu, Co
lonel Gheorghe N. Burdoi, 
Nicolae Constan tinescu. 
Nicolae Guină, Ion Felea, 
general-locoțenent Mir
cea N._ Mocanu. Nicolae 
Nicu S. Moraru, Eduard 
Ion Novac, general-locote- 
nent Emil Șt. Ștefănescu. 
general-locotenent Tiberiu 
S. Urdăreanu ; „Ordinul 
Muncii" clasa a II-a to
varășilor: Aneta Spornic,
Miu Dobrescu, Marin Ră- 
doi, Iosif . Szașz, Neeulai 
Agaehi. Ion C. Andrei, Ion 
I. Bara, Ion Catrinescu. 
loan Cârcei. Gheorghe M. 
Căprarii, Trandafir Cocîr- 

un program de activitate 
de largă perspectivă. Aș 
dori să-mi exprim con
vingerea că aceste dis
tincții vor fi înțelese nu 
numai ca o apreciere a 
muncii de pînă acum, dar 
și ca un imbold pentru 
activitatea viitoare în ve
derea realizării hotărî- 
rilor Congresului al XII- 
lea al partidului, a înfăp
tuirii prevederilor celui 
de-al 7-lea plan cincinal.

lă, Natalia V. Corneanu, 
loan A. Cupșa, Dinu C. 
Daniliuc, Gheorghe I. Dra- 
gomir. Marcela S. Duble- 
șiu, Ioan Florea, Mihai Ga- 
fițeanu, Dumitru S. Goi- 
dea. Teodor C. Gorceag, 
Ion V. Grama. Ileana D. 
lacob, Iosif I. Lorincz. 
loan M. Lukacs, Gheorghe 
Gh. Manguci. Aurel I. Miu. 
Gavril G. Musca. Ion D. 
Neagu, Ion D. Nicolaescu, 
Vasile Pungan, Ion C. Pe
tre, Iulian Ploștinaru, Ol
ga A. Păduraru. Ion Stă- 
nescu, Lucreția Gh. Sabău, 
Ilie Safta, Simion D. Săpu- 
naru. Felicia A. Sțoenescu, 
Laurean Tulai, Neeulai 
Gh. Vicol; Ordinul „Me
ritul Agricol" clasa a II-a, 
tovarășilor: Gheorghe I. 
Cremenescu, Alexandru 
Diaconu, Marin D. Epure. 
Cristian Ioan D. Hera, 
Ioan S. Marcu, Ștefan V. 
Mitu, Tiberiu E. Mureșan. 
Petru Plăcintă. Vasile P. 
Popa; Ordinul „Meritul 
Științific" clasa Il-a, tova
rășilor: Dumitru-Lucian St. 
Aburel, Coloman C. Ba- 
conci. Petre M. Baniță, 
loan Creangă, Iosif F. Ko
vacs, Cezar Lăzărescu, Că
lin Andrei G. Mlhăileanu, 
Eugen Proca. Aristide I. 
Predoi, loan lovit D. Po
pescu, Sever V. Șerban, 
Mihai Tudosie, Ion I. Teo- 
reanu; Ordinul „Meritul 
Cultural" clasa a II-a. 
tovarășilor: Emilian Grigo
re Condurachi. Theodor 
V. Grigoriu, Dumitru Ra
du Popescu, Nichita II. 
Stănescu,

Au luat cuvintul tovarășii 
Ion Popescu Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Institutului de 
studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Mihalache Nicu
lescu, muncitor la între
prinderea de mașini-unelte 
și agregate București, Ște
fan Mocuța, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj

Cu această convingere, 
doresc să adresez. încă 
o dată, tuturor celor dis
tinși cu acest prilej al a- 
niversării partidului, pen
tru activitatea din trecut 
și pentru rezultatele ob
ținute în realizarea cin
cinalului, cele mai calde 
felicitări, precum și ura
rea de noi și noi succese 
în activitatea viitoare, 
multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice).

TELEGRAMA
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI
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al P.C.R., scriitorul Gyorgy 
Denes Kovacs, Ștelania lo- 
nescu, președinta Coope
rativei agricole de produc
ție din Putineiu, județul 
Teleorman. Richard Win
ter, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat la 
Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Radu Voî- 
nea, academician, profesor 
la Institutul politehnic 
București, general de ar
mată (r) Ion Tutoveanu.

In încheierea solemnită
ții a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

La sfirșitul solemnită
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat s-au 
întreținut eu cei decorați 
și s-au fotografiat îm
preună cu aceștia.

Solemnitatea înmînă
rii înaltelor distincții, des
fășurată într-o atmosfe
ră sărbătorească, a cons
tituit o vibrantă mani
festare de dragoste și a- 
tașanient față de Parti
dul Comunist Român, fa
ță de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o expresie vie 
a hotărîrii ferme de a 
înfăptui Programul de. 
făurire a societății soci
aliste multilateral dez
voltate și înaintare a Ro
mâniei spre comunism.

Prin decret- preziden
țial, au mai fost conferi
te cu prilejul aniversării 
a 60 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist 
Român 4 665 ordine și 
6176 medalii, unor mem
bri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, activiști 
de partid, de stat, ai or
ganizațiilor de masă, mun
citori, ingineri, tehnicieni, 
țăranf cooperatori, oa
meni de știință, arfă și 
cultură, militari.

(Agerpres)

cuceririle dobindite sînt mai mărețe, cu cit victoriile 
noastre sînt mai luminoase.

tn aceste clipe aniversare «îndul nostru al mi
nerilor, al celor 22 000 de comuniști din puternica 
organizație de partid a Văii Jiului se îndreaptă cu 
vie recunoștință spre dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, comunistul încercat, mi
litant neobosit al partidului încă din anii grei ai 
luptelor din ilegalitate, omul cu o uimitoare putere 
de muncă ce-și consacră și astăzi nesecata energie 
creatoare pentru împlinirea idealurilor revoluționare 
înscrise pe steagul partidului, pentru progresul con
tinuu al Rdmânieî socialiste și prosperitatea poporu
lui nostru, pentru pace și înțelegere între toate na
țiunile lumii contemporane.

Folosim acest grandios moment aniversar pentru 
a raporta prinosul faptelor noastre de muncă în 
semn de aleasă cinstire a jubileului gloriosului nos
tru partid comunist. Urmînd pilduitorul'idumneavoas- 
tră exemplu de muncă, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. indicațiile de inestimabilă valoare prac
tică pe care ni le-ați daj de cîte ori ați vizitat Va
lea Jiului, în cuvîntările la plenarele C.C. al P.C.R. 
din octombrie și decembrie 1980, martie 1981 la 
Congresul sindicatelor, noi, comuniștii mineri 
ne-am organizat munca în abataje cu mai multă 
răspundere și disciplină mai fermă, am folosit ma
șinile și utilajele la parametrii funcționali, în pe
rioada trecută din acest an reușind să realizăm pe 
ansamblul Combinatului minier din Valea Jiului 
Ia producția netă fizică o depășire de peste 3700 
tone, iar Ia producția marfă peste 10,5 milioane lei, 
în primele patru luni din 1981.

Minunatul nostru partid ne învață, iar dum
neavoastră tovarășe secretar general ne dați zi de 
zi exemplul concret de urmat, de a fi exigenți cu 
noi înșine de a nu ne automulțumi, a,-tinde mereu 
spre a realiza mai mult, mai bine. Iată de ce, sub 
înrîurirea acestui imbold de esență revoluționară 
ne angajăm din nou în fața partidului, a dumnea
voastră, mult stimate conducător, că vom îndeplini 
întocmai obiectivele de întrecere socialistă ce ni 
le-am asumat pe anul 1981 de a realiza peste plan 
79 000 tone cărbune brut extras din care 14 000 tone 
la huilă netă pentru cocs.

Cu aceste gînduri angajante vă încredințăm 
mult stimate tovarășe secretar general, că noi. mi
nerii, comuniștii din Valea Jiului, toți cei ce mun
cim și trăim în acest colț de țară mereu înfloritoa
re vom face totul pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului, vom munci fără preget pentru 
sporirea continuă a producției de cărbune acțio- 
nînd cu conștiință revoluționară pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin în atingerea țelului de 
cucerire a independenței energetice a patriei, pen
tru progresul continuu al României socialiste și 
ascensiunea societății noastre spre comunism.

Vă dorim din inimă multă sănătate, putere de 
muncă în fruntea partidului, a României socialiste 
să ne conduceți destinele țării spre noi culmi de 
progres și civilizație.
Petroșani, la 7 mai 1981

Manifestări peste hotare, dedicate aniversării Partidului Comunist Român
La Muzeul Revoluției 

din Moscova a avut loc 
joi vernisajul expoziției 
„Partidul Comunist Ro
mân la a 60-a aniversare. 
1921—1981". Exponatele — 
fotografii, grafice și tex
te — oglindesc tradițiile 
revoluționare de luptă a- 
le clasei muncitoare din 
România, ’ făurirea Parti
dului Comunist Român, 
munca plină de abnegație 
a întregului popor pentru 
edificarea societăți; . so
cialiste multilateral • dez
voltate, legăturile de prie
tenie și solidaritate cu 
lupta clasei muncitoare 
internaționale.

Asociația de prietenie a 
poporului chinez cu stră
inătatea și Asociația de 
prietenie China — Româ
nia au organizat joi o re
cepție la Palatul Adună
rii Naționale a Reprezen

tanților Populari din Bei
jing. Au luat parte tova
rășii. Li Xiânniaxi, vicepre
ședinte . al C.C. al P.C. Chi
nez, Ji Pengfei, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, 
setul secției relații exter
ne a C.C. ai P.C.C., alte 
persoane oficiale. A par
ticipat Florea Dumitres
cu, ambasadorul României 
la Beijing.

Luând cuvintul, tovară
șul Wang Bingnan a a- 
,dresat, in nun ide Asocia
ției de prietenie a popo
rului chinez cu stăinăta- 
tea, Asociației de priete
nie China —România și 
a poporului chinez cele 
mai călduroase și frățești 
felicitări Partidului Co
munist Român și popo
rului român, cu prilejul 
aniversării.

La Sofia a avut loc o 
adunare festivă organizată

'Profundele semnificații ale făuririi Partidului 
Comunist Român, Lupta comuniștilor români pen
tru înfăptuirea idealurilor de dreptate Și libertate 
națională și socială, succesele remarcabile dobîn- 
dite de poporul nostru, sub conducerea partidului, 
în edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate, rolul primordial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 
în elaborarea și transpunerea în viață a politicii 
noastre interne și externe constituie temele majore 
relevate în cursul manifestărilor ce se desfășoară, 
în aceste zile, în diferite țări ale lumii, cu prilejul 
gloriosului jubileu — 60 de ani de la crearea Parti-
dului Comunist Român.

de Academia de științe so
ciale și conducere socia
lă de pe lingă C.C. al 
P.C. Bulgar și de Asociația 
de prietenie bulgaro-româ- 
nă.

Prof. dr. Dimităr Sirkov, 
directorul adjunct al Ins
titutului de istorie a P.C.B., 

a relevat însemnătatea is
torică a făuririi Partidu
lui Comunist Român și a 
evocat momente semnifica
tive din activitatea revo
luționară desfășurată de 
partid în cele șase decenii 
de existență. El a subli
niat mărețele realizări ob-

ținute de poporul român La vernisajul expoziției 
în construcția socialistă, „60 de ani de la • făurirea 
legăturile de solidaritate Partidului Comunist Rj- 
între mișcarea muneitoreas- mân", care a avut loc ia
că și socialistă din Roma- Belgrad, au participai Bo
nis si Bulgaria, dintre
P.C.R. și P.C.B.

In continuare a luat cu
vintul ambasadorul tării 
noastre la Sofia care a 
înfățișat pe larg drumul 
glorios străbătut de Parti
dul Comunist Român.

Vorbitorii au subliniat 
cursul mereu ascendent al 
relațiilor de strînsă priete
nie și colaborare multilate
rală dintre cele două parti-.. 
de și popoare, rolul de
terminant pe care îl au, 
adîncirea. și dezvoltarea a- 
cestor relații, întîlnirile si 
convorbirile, devenite tra
diționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov. 

in

zidar Mandici, secretar 
pentru cultură al R.S. 
Serbia, reprezentanți ai 
C.C. al U.C.I., ai Secreta
riatului federal pentru a- 
facerile externe, alți re
prezentanți ai organizați
ilor politice și obștești din 
capitala R.S.F. Iugoslavia, 
oameni de știință și cultu
ră, ambasadori si membri 
ai corpului diplomatic; zia- 

un numeros public.
Au luat cuvintul, direc

torul Muzeului de istorie 
a Serbiei și ambasadorul 
României la Belgrad, Ni

riști,

colae Mihai.
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