
j intr-o atmosferă de vibrant entu* j 
V ziasni patriotic, dînd glas unității ț 
! de granit a poporului în jurul par- j 
j tidului, al secretarului său general, j 
j tovarășul NICOLAE CEAUSESCU,; 

j țara întreagă a cinstit j

prozei a fudin voave tarim,
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Glorioasa aniversare a 60 de ani de la făurirea 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat 

al Republicii Socialiste România 
hotară s c i 

și decretează :
ART. 1. Pentru activitate îndelungată 

și merite excepționale în mișcarea revo
luționară consacrată înfăptuirii măre
țelor idealuri de libertate și dreptate 
socială ale poporului român,

Pentru rolul hotărîtor în elaborarea 
și înfăptuirea grandiosului Program al 
partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism,

Pentru contribuția esențială adusă la 
întărirea prieteniei și colaborării cu 
țările socialiste, cu toate statele lumii, 
pentru pace și destindere internațională,

Pentru contribuția fundamentală adu
să la îmbogățirea cu noi concepții și 
idei a teoriei socialismului științific, la 
elaborarea de noi căi și soluții de dez
voltare socialistă a țării.

Exprimînd admirația și recunoștința 
întregului nostru popor, fără deosebire 
de naționalitate, pentru întreaga și rod
nica activitate consacrată' triumfului so
cialismului și progresului necontenit al 
patriei.

Cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist Român,

Comitetul Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România hotărăsc și de
cretează :

Se conferă Titlul de Onoare Suprem 
„Erou al Republicii Socialiste România" 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia. .

ART. 2. Pentru activitate îndelungată 
în mișcarea muncitorească, revoluționară.

Pentru aportul remarcabil în condu
cerea partidului și statului, la elabora
rea Și înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră și contri
buția deosebită adusă la dezvoltarea 
cercetării științifice, la afirmarea și creș
terea prestigiului științei românești pe 
plan mondial,

Pentru înaltul devotament față de 
cauza poporului român.

Cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist Român,

Comitetul Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România hotărăsc și decre
tează:

Se conferă Titlul de Onoare Suprem 
.Erou al Republicii Socialiste România" 
tovarășei Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Semnează membrii Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și mem
brii Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Solemnitatea inminării titlului de onoare suprem 
„Erou al Republicii Socialiste România"

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceausescu

La Palatul Republicii 
a avut loc. vineri 
la amiază, solemnitatea 
înmî nării titlului de o- 
noare suprem „Erou al 

Republicii Socialiste Româ
nia" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv

Dragi tovarăși,
Vreau să exprim cele 

mai vii mulțumiri .Comi
tetului Politic Executiv, 
Consiliului de Stat, guver
nului și Biroului Marii A- 
dunări Naționale pentru a- 
precierile din mesajul ce 
mi-a fost înmînat cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de 
la întemeierea Partidului 
Comunist Român, precum 
și pentru înalta distincție 
ce mi-a lost, din nou, a- 
cordată. Consider toate a- 

al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, cu 
prilejul aniversării a 60 
de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân.

La solemnitate au luat 
parte tovarășul Ilie Ver- 
deț, alți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat.

cestea ca o apreciere a 
activității și contribuției 
mele la înfăptuirea politi
cii partidului nostru co
munist, în lupta împotriva 
asupririi, pentru înfăptui
rea revoluției de elibera
re națională și socială, an- 
tiimperialistă și antifas
cistă, în activitatea de fău
rire a socialismului, a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate în Româ
nia. /

Constantin 
membru al 
Politic Exe

Tovarășul 
DăscăleScu, 
Comitetului
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a dat citire Mesa
jului Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat. Gu
vernului și Biroului Marii 
Adunării Naționale adre
sat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu pri- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Este evident că toate 
acestea sînt adresate parti
dului în rîndul căruia am 
crescut — s-ar putea spu
ne atît din punct de ve
dere politic și ideologic, 
dar și în înțelesul mai 
general constituia o 
apreciere a politicii gene
rale a partidului nostru 
puse în slujba intereselor 
fundamentale ale poporu
lui nostru, a asigurării bu
năstării și fericirii sale,

Adunarea
T o va r ă ș u 1 Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 

• Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului au participat, vi
neri, 8 mai, la adunarea 
festivă din Capitală, con
sacrată aniversării a 60 

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

a independenței și suve
ranității României.

Intr-adevăr, la cea de-a 
60-a aniversare a sa, parti
dul nostru se înfățișează 
cu rezultate minunate. El, 
se poate spune cu mîn- 
drie, și-a îndeplinit înda
toririle față de popor și 
își îndeplinește cu cinste 
misiunea ce și-a asumat-o, 

(Continuare in pag. a 4-a)

festivă din Capitală
de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, e- 
veniment de însemnătate 
istorică în viața clasei 
noastre muncitoare, a în
tregului popor, cars a 
marcat o etapă nouă, su
perioară, în .mișcarea re
voluționară din România.

Adunarea a încununat 
suita largă de manifes
tări prin care țara întrea
gă a cinstit gloriosul ju
bileu al partidului ca pe 
o mare sărbătoare națio
nală. Desfășurată în a- 
ceastă memorabilă zi de 
8 mai, ea a exprimat vi
brantul omagiu adus de 
întreaga națiune Partidu
lui Comunist Român, la 
împlinirea celor șase de
cenii de la făurirea sa, 
ani de luptă eroică, 
necurmată, în care a făcut 
din înfăptuirea aspirații
lor. fundamentale ale po
porului român suprema 
rațiune a existenței sale, 
situîndu-se în fruntea ma
selor populare în bătăliile 
împotriva exploatării și a- 
supririi. pentru libertate 
socială și* Națională, pen

tru ca oamenii muncii din' 
patria noastră — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — să.tră- 
iască liberi și demni, în-» 
tr-o țară liberă și demnă. 
In același timp, toți fiii 
României socialiste au a-< 
dus. prinosul lor de dra-« 
goste și recunoștință șe-» 
cretarului general al parti-» 
dului, președintele Repu-< 
blicii, tovarășul Nicolae: 
Ceaușescu. care, identifi-» 
cîndu-se cu cele mai înalte 
năzuințe ale națiunii, și-a 
-consacrat întreaga viață si 
luptă revoluționară cauzei 
partidului, patriei și popo
rului. de numele și acti- 
vitatea sa fiind indisolu
bil legată cea mai strălu
cită și. rodnică perioadă, 
din istoria țării.

Cu aceste gînduri și sim
țăminte profunde au fost 
întîmpinați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului la 
sosirea în sala Palatului 
Republicii, care a găzduit 

(Continuare în pag. a 4-a)
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9 Mai 1877

prestigiu internațio- 
clădit printr-o politi- 
constructivă, insufle; 

și fap-

devărat libertatea. In economic .și social, 
desfășurarea cu succes a 
acestui proces istoric, re
voluționar, o înșemnăta-

Ziua Independenței de stat a României 
și a Victoriei asupra fascismului

La 9 Mai sărbătorim, 
intr-o atmosferă de vi
brant patriotism, de uni- . 
tale în jurul partidului, 
o zi memorabilă, cu du
bla semnificație esenți
ală în conștiința poporu
lui nostru. In această zj 
a anului 1877, România, 
prînțr-o acțiune energi- 

. jzî . și -a. proclamat inde- 
pJhc—.ța de stat; în 
1945 se încheia, prin vic
toria oamenirii asupra 
fascismului hitlerist, cel 
de-al doilea război mon
dial. Sînt momente cu 
profundă, fundamentală 
însemnătate în dezvolta
rea și afirmarea națio
nală liberă, de sine stă
tătoare a națiunii ro
mâne, fără de care nu 
ar fi fost posibilă Româ
nia socialistă, 
dentă și suverană.

După Unirea Principa
telor în 1859. cucerirea 
independenței naționale 
devenise o necesitate im
perioasă, acest ideal în- 
flăcărînd masele popu
lare cu mulți ani înainte. 
„Sintem independenți, 
sin tem națiune de sine 
stătătoare ; sintem o na
țiune liberă și indepen- 
dentă“ declara Mihail 
Kogălniceanu, indepen
dența fiind întărită pe 
cîmpul de luptă în răz
boiul din 
bîndirea 
statale a 
puternic 
programului social-eco
nomic al României, al a- 
firmăriî sale pe plan in
ternațional. Au fost ne
cesari ani de luptă pen
tru ca poporul român 
să-șj cucerească cu a-

un 
nai 
că 

te memorabilă a avut-o țită de gîndirea 
făurirea Partidului Co- ta revoluționară ale tova- 
mun'ist Român, la Con- rășului Nicolae Ceaușescu, 
greșul din mai 1921, la 
numai trei ani după uni
rea de la 1 decembrie 
1918. Partidul revoluțio
nar al clasei muncitoare 
și-a asumat misiunea is
torică de a organiza și 
conduce lupta pentru cu
cerirea deplină a inde
pendenței și suveranită
ții naționale a României, 
pentru transformările a- 
dînci. înnoitoare ale so
cietății românești.

înfrîngerea fascismului 
hitlerist, la 9 Mai 1945 
este, astfel, un moment 

indepen- care a urmat actului is
toric de la 23 August 
1944. unind toate forțele 
materiale și umane ale 
patriei pentru cauza ge
nerală a încheierii pus
tiitoarei conflagrații mon
diale. Poporul român, 
deplin stăpîn pe desti
nele sale, a parcurs eta
pe de transformări po
litice, economice, sociale, 
spirituale radicale, edi- 
ficînd societatea socialis- __ ______ v __ _
tă multilateral dezvolta- mită progresul omenirii 
tă și dind o strălucire 
fără precedent idealuri
lor de libertate, indepen
dență și suveranitate na
țională pentru care s-au 
jertfit generații de îna
intași.

în aceste zile, la cea
a

Ro-

secretarul general al 
partidului, ilustru băr
bat de stat care sinteti
zează cele mai profunde.. 
sentimente de patriotism 
ale națiunii noastre so
cialiste. "

Poporul român păstrea
ză cu pietate în me
morie prețul cu care a 
fost cucerită independen
ța de stat și victoria 
împotriva Germaniei hi- 
tleriste, acționînd cu e- 
nergie și pasiune pentru 
dezvoltarea social-econo- 
mică a patriei, înfăptu
ind hotărârile Congresu
lui al XII-lea al parti
dului care deschid pers
pective minunate patriei. 
Intensa activitate desfă
șurată de România 
plan internațional, rela
țiile de colaborare 
solidaritate militantă cu 
toate statele lumii sînt 
însuflețite de idealul pă
cii și securității în lu
me, de statornicirea u- 
nui climat care să per-

pe

și

1877—1878. Do- 
independenței 

constituit un 
stimulent al

de-a 60-a aniversare 
Partidului Comunist 
mân. România este o țară 
puternică, în plin avînt

pe baza libertății, inde
pendenței și suveranită
ții. Și independența de 
stat a României era pro
clamată acum 104 ani și 
a fost desăvîrșită în a- 
cești ani liberi ai socie
tății socialiste sub con
ducerea clarvăzătoare a 
gloriosului Partid Co
munist Român.

T. SPĂTARU

Laboratorul de reziste nță mecanică al I.U.M.P. Laboranta Doina Săliștea-
nu, asistată de tinerele m uncitoare Mariana Sulici și Milica Kiș, efectuează j
încercarea durității unei eprubete din oțel turnat dintr-o șarjă din care s-a ‘
turnat carcasa unei combi ne CA-1, Foto : loan BALOI

In numeroasele do
cumentări la între
prinderea de utilaj 

minier din Petroșani, am 
întîlniit la locurile de 
muncă pe multe din cele 
aprape 800 de femei mun
citoare, care fac 
colectivului de 
tructori de mașini minie
re, fruntaș pe ramură. 
Astfel, bobinatoarea Ali
ce Costinaș. membră a 
comitetului municipal de 
partid, soție de miner, se 
detașează în cadrul sec
ției mecano-energetic, la 
prelucrări la rece ortacii 
au multă apreciere pen
tru frezorița Alexandri
na Miclea și strungărița 
Maria Pohață, șefă de 
grupă, exemple de vred
nicie, care împlinesc ast
fel, împreună cu soții lor 
mineri, menirea construc
torului entuziast al so
cietății socialiste. Sînt do
menii de activitate (comerț.

cinste 
cons-

sănătate, învățămînt) In 
care forța de muncă este 
constituită aproape 
exclusivitate 
Numai prin 
în funcțiune 
lor obiective 
ale, ctitorite la îndemnul 
secretarului general al 
partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, (între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. întreprinderea 
de confecții Vulcan, Fa
brica de mobilă Petrila 
etc.) au fost create peste 
2 000 de locuri de muncă 
pentru soțiile și fiicele mi
nerilor din Valea 
Semnificativ este 
că, structural, forța 
muncă din Valea 
a suferit în ultimii 
mutații de esență, 
mărul femeilor încadrate 
depășește 15 000. asigu- 
rîndu-li-se. totodată, con
diții de muncă și viață 
tot mai bune. In același

în 
din femei, 

punerea 
a noi- 
industri-

Jiului. 
faptul 

de 
Jiului 

ani 
nu-

p* informăm

de-

timp, femeile își manifes
tă capacitatea de bune 
coordonatoare și organi
zatoare ale unor domenii 
de activitate, în egală 
măsură cu tovarășii lor 
de muncă. realizîndu-se 
astfel un vechi dezide
rat — egalitatea
plină și contribuție, nu 
atît reprezentativă 
participativă la nivelul 
capacităților lor, în ope
ra de construire a socia
lismului. de creștere con
tinuă a bunăstării mate
riale și spirituale a 
porului nostru, 
venind subiect 
istoriei noastre 
porane. (I.V.).

cît

po-
femeia de- 
activ al 

contem-

În atenția 
deținătorilor 

de 
autoturisme!dure se allă deja în 

tarea întreprinderii.
• DEZBATERE, 

clubul muncitoresc 
Vulcan a avut loc

La 
din 

. o 
dezbatere pe tema -Cai 
și mijloace eficiente pen
tru educarea materia
list — științifică a ti- 
neretului’1. Au participat 
membrii cercurilor ..Prie
tenii adevărului științi
fic11 și cadre didactice 
de la școlile din muni
cipiu.

• O NOUA POPICA- 
RIE. Joi, ia Uricani, în 
apropierea casei de cul

te și magnetodiaflux ca- tură, a fost dată în func-

• PENTRU MINERII 
PETRILE1. Un nqu ca
binet de fizioterapie se 
află în curs de amena
jare pe Ungă dispensa
rul medical de la mina 
Petrila. In prezent, se 
lucrează la amenajarea 
încăperii, urmînd ca, du
pă compartimentarea a- 
cesteia. să fie instalate 
aparatele de ultrascurte, 
djadinamice, ultraviole-

țiunc o popieărie, cons
truită prin munca pa
triotică a sportivilor și 
cu sprijinul întreprin
derii miniere. Noua ba-

4
CU 
i- 
a 

avut ioc o întrecere în-
po-

Ză sportivă cuprinde 
piste și o tribună 
200 de locuri. După 
naugurarca festivă,

tre cei mai buni 
picari din cadrul sectoa
relor minei.

• LA LIVEZENI, în 
zona podului peste Jiul 
de Est, au început lucră
rile de modernizare a 
șoselei naționale. S-au 
executat lucrări de ni-

velare și rambleere pen
tru lărgirea carosabi
lului care se va racorda 
cu viitorul pod. aflat în 
construcție, și care va a- 
sigura o mai bună fluen
ță circulației rutiere.

• 10 060 ORE. Peste 
10 000 ore de muncă au 
prestat de la începutul 
anului muncitorii pre- 
parației din Petrila pe 
șantierul noii instalații 
de preparare, 
grăbirea ritmului
execuție a noului 
biectiv.

• CAMPIONAT.
s-a desfășurat la Petro-

șani primul meci de 
campionat al echipei fe
minine de tenis de ma
să a C.S.S. Petroșani, 
recent promovată în di
vizia națională A. A fost 
și cel dinții succes
echipe i: 5—2. Azi. 
la ora 9, tot în sala 
C.S.S. Petroșani, are loc 

meci în com- 
echipei C.S.S. 
Vîlcea.
redactată

al

pentru 
de 
o-

al doilea 
pania 
Rîmnicu

Rubrică ________
Ilan STEJARU

de

Ieri

I 
I
II I

Inspectoratul General 
al Miliției — Direcția 
circulație — face cu- 
îoscut deținătorilor de 
autoturisme proprietate 
personală că, în cursul 
lunii mai, autovehiculele 
respective vor putea cir
cula în zilele de dumi
nică după 
ză:

— pe 10 
cele avînd
înmatriculare cu soț.

— pe 17 și 31 mai, 
cele cu numere de în
matriculare fără soț.

(Ager preș)

cum urmea-

și 24 mai, 
numere de

Duminică, 10 mai

8,30 Tot înainte ! 
' 9,05 Șoimii patriei.

9,15 Film serial pentru 
copii. „Roșcovanul1 
Ultimul episod.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45
12,30
13,00
13,05

19,00
19,25

Bucuriile 
De strajă 
Telex. 
Album 
Umor, muzică, poe
zie, cu mari interpreți 
români și

15.40 Șah.
15,55 Telesport 

masculin : 
Minaur Baia i 
(repriza a doua), 
clism. Universiada — 
București 1981.

17,25 Meridianele cîntecu- 
lui șl dansului.

17,45 Ecranizări după opere 
literare românești 
„Moara cu noroc1 
După nuvela cu a- 
celași titlu de Ioan 
SlavicL Partea I.

18.40 Glorie partidului e- 
rou i Selectiuni în
registrate din specta- 
colul-evocare, realizat 
de către tineretul 
municipiului Bucu
rești — șoimi ai pa
triei, pionieri și ute- 
cisti — dedicat ani-

muzicii, 
patriei.

21,00

duminical :

străini,

Handbal 
Steaua — 

Mare 
Ci-

22,30

16,00

18,50
19,00
19,25

na

limba

econo-

versării a 60 de ani 
dc la făurirea Paiti- 
dului Comunist Ro
mân,; <
Teiejurnal.
Cîntarea României;

De pe marea scenă, pe 
micul ecran — jude
țul Mureș.
Film artistic: Chema
rea pămintului 
Teiejurnal.

Luni, 11 mai

Emisiune în 
maghiară. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
Orizont tehnico-ști- 
ințific.

20,30 Film serial TV: Anul 
1848, ultimul episod 
— Intilnirca.

21.10 Cadran mondial.
21,35 Premiere muzicale 

TV.
22.10 Telejurnal.

Marți, 12 mai

9,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial: Dallas. 

Reluarea episodului
\ 6. ■

11,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,55 Clubul tineretului.

19,45

17,40

econo-

Con-

Scara televiziunii ce
hoslovace.
Teiejurnal. 
Actualitatea 
mică.

19,45 Întâmpinarea
greșului consiliilor oa
menilor muncii.

20,05 Cîntarea României s 
De pe marea scenă a 
țării, pe micui ecran. 
Cîntecul în concurs.

18,50
19,00
19,25

19,45

20,10
20,30

«■

munist.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Fapte de eroi ai mun
cii și vieții socialiste.
Omul și sănătatea. 
Țara-n cîntecul 
mai — Muzică 
Iară. coruri, 
muzică ușoară.

de 
popu- 
dans,

PROGRAMUL Ț »/
*

20,35 Seara televiziunii ce
hoslovace — Film ar
tistic; Romanță pen
tru o coroană. Pro
ducție a studiourilor 
cehoslovace.

22,15 Telejurnal.
Miercuri, 13 mai

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17.25 Muzică ușoară.
17,50 Tragerea pronoex- 

pres.
18,00 Mult e dulce și fru

moasă limba ce-o vor- 
bim.

18.25 P.C.R. — spirit revo
luționar. gindire cre
atoare — A fi-comu-

20,50 Fotbal : Ungaria — 
România în prelimi
nariile campionatu
lui mondial. Transmi
siune directă de lă 
Budapesta. Reprima 1

21,45 Telejurnal.
22,00 Fotbal: Ungaria 

România. Repriza 
II-a.

a

Joi, 14 mai

9,uu
10,50
11,05

Teleșcoală.
Moment folcloric.
Film seria] TV; Anul 
1848. Reluarea ulti
mului episod.
Telex.
Telex.

11,45
16,00
16,05 -Teleșcoală.

17,10 Reportaj pe glob — 
Veneția.
Viața culturală.
Desene animate. Po
vestiri din pădurea 
verde. Episodul 5. 
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Ora tineretului.

21,45

17,30
18,35

19,00
. 19,25

:2,2O

Creația culturală ro
mânească profund 
implicată în actuali
tatea socialistă a ță
rii — Interviuri și 
însemnări.
Telejurnal.
Șimbătă, 16 mai

pe 
ști- 
5.
ex-

8,30
9,10

19,45
20,20 Evoluția vieții 

pămînt — serial 
ințific. Episodul

21.15 Concert simfonic
traordinar, susținut 
de formațiile muzica-

. le ale radio televizi u- 
' nii.

22.15 Telejurnal.
Vineri, 15 mai

16,00 Telex.
16,0o Teleșcoală.
16,30 Emisiune în 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea

mică,
19,45 Călătorie prin

limba

econo-

țara 
mea. Litoral—1981.

20,05 Film artistic; Scara- 
mouche. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane.

12,00

13,00

Teleșcoală.
Teatru TV; Henrie 
al VHI-lea de Wil
liam Shakespeare. 
Producție a studiou
rilor engleze BBC. 
(reluare)
Concert educativ — 
Filarmonica din Bo
toșani. (II)
Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv.

18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea. „Lumina din a- 
dîncuri11. Reportaj 
realizat în Valea Jiu
lui.

19.50 Teleenciclopedia. '
20.35 Film serial; Dallas.

Episodul 7.
21,25 Varietăți... antologi-

ce.
22,15- Telejurnal. Sport.
22.30 Nocturna TVi , -
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Hint de slavă, patriei șipartidului
EXPOZIȚII 
aniversare

• La Casa de cultură 
din Petroșani are loc as
tăzi, de la ora 9,30, etapa 
municipală a concursului 
„60 de ani sub flamura 
partidului", organizat de 
Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor în 
cadrul amplelor manifes
tări politico-educative de
dicate aniversării a 60 de 
ani de Ia făurirea Parti
dului Comunist Român. 
Participă echipaje de la 
școli generale din Petro
șani, Petrila, Vulcan, Lu- 
peni și Uricani, care au 
cîștigat fazele orășenești 
ale concursului desfășurat 
în luna aprilie. Manifes
tarea se încheie cu un 
spectacol susținut de for
mațiile pionierești din șco
lile prezente în concurs.

• Pentru minerii din 
schimbul III de la I.M. 
Uricani, clubul sindicatu
lui a prezentat. în sala de 
apel, montajul literar-mu- 
zical „Partidul 
în fruntea țării11.

• La școlile generale 
nr. 1 și nr. 7 Petroșani au 
avut loc întîlniri ale pio
nierilor și elevilor cu ac
tiviști de partid care le-au 
vorbit despre semnifica
ția istorică și politică a 
aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Co
munist Român. în sala 
teatrului, pionierii de Ia 
Școala generală nr. 1 au 
prezentat spectacolul „60 
de roșii trandafiri".

.60

• La Școala generală 
nr. 5 din Petroșani a avut 
loc faza municipală a se
siunii de referate și comu
nicări realizate de pioni
eri. acțiune desfășurată 
sub genericul glorioasei a- 
niversări a partidului. Au 
fost prezentate 47 de lu
crări care 
gîndirea și 
elevilor din 
Jiului.

• în cadrul săptămînii 
acțiunilor politico-educati
ve și cultural-sportive 
„Primăvara pionieriei vul- 
cănene", la clubul sindi
catelor din Vulcan a avut 
loc un simpozion consa
crat tradițiilor de luptă 
ale comuniștilor și tinere
tului din localitate.

I
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TREPTE 
DE LUMINĂ

Șaizeci de trepte de 
lumină 

Am urcat cu tine, strateg, 
și torță vie, 

Al țării chip tot mai 
frumos Să fie, 

Jubilă, socialistă 
Românie.

Șaizeci de trepte spre 
împlinire 

Am urcat cutezători în 
zbor. 

Țară scumpă, mîndrul 
meu popor, 

Sub stindardul roșu 
călăuzitor.

Șaizeci de trepte de tărie 
Am înălțat sub flamuri 

de rubin, 
Să fie socialista Românie 
Tot mai prosperă-n anii 

care vin I 
Șaizeci de trepte de 

lumină 
Am cioplit în timp 

stăruitor cu dalta. 
Și te dorim cum nu e-n 

lume alta. 
Roditoare, țara mea 

grădină
loan CHIRAȘ

GLORIOSUL CONDUCĂTOR
Ești drumul greu, ce l-au tăiat martirii 

Sub țipătul sirenelor, sălbatic. 
Desferecata poartă a-mplinirii 

Cuptoarele cu pîntec de jăratic. 
Ești rouă dimineților senine 

Cînd zeci de flamuri zugrăviră zorii 
Cînd geme toamna în pătule pline 

Și veselia chiuie-n podgorii. 
Mănunchiului de brațe ești torță și inel 

Fereastră-mpodobită cu ramuri de măslin 
Izbînda oglindită în fluvii de oțel 

Și focul cald, ce pîlpîie-n cămin, 
în ființa ta ne regăsim tribunii

Și sîngele care-a țîșnit, drept vamă,
Ne regăsim trecutul și străbunii

Chemarea slobozită din surle de aramă. 
Ne regăsim istoria și cîntul

Speranța încolțită sub brazdele de plug 
în ființa ta ne regăsim pămîntul

Și flacăra giganticului rug.
Valeriu BUTULESCU

Urcăm pe culme 
comunistul steag

La poarta zilei de 8 Mai 
Și trecem demni și

• mîndri peste prag, 
Cu-ntreg poporul în alai. 
Cinstind partidul, lupta-i 

de erou,

ȘASE DECENII
Cîntecul și jocul înlănțuind pămîntul 

în hora marilor împliniri 
Lumina izvorîtă din privirea senină 

șț caldă a copiilor
Statornicia culorii în stindardul 

românesc
Pacea dăruită cu mărinimie și generozitate 

lumii întregi.
decenii, o țară, un popor și un 

partid ca un Ceahlău 
îndreptat totdeauna spre soare.

Emil RADA 
student

Șase

sintetizează 
creativitatea 

școlile Văii

Sărbători de mai
Hărăzită înfloririi, 

popas de frumusețe 
drumul seminței 
fruct, cumpănă trecătoare, 
dar mereu regăsind cui
bul colbului 
rîndunelelor, 
rostuiește în 
conștiinței 
muncii. Detașarea demnă 
a florii de tină, iată vic
toria naturii umanizate. 
Petalele armindenului 
strălucesc în rouă isto
riei, cu sclipiri de plu
guri și sape, de săbii și sî- 
nețe, maialul carpatin a 
dobîndit, prin galopul se
colelor, destin cardinal 
pentru acest popor de cio
bani mioritici, care-și în
mulțesc numărul oilor cu 
stelele spre a pomeni toa
te jertfele strămoșilor, 
conturate geologic doar în 
rotundul de pline al ță
rii. Destin, fiindcă în mai 
prăznuim ziua de ctitorie 
a partidului comunist, in
dependența și munca, vic
toria asupra dușmanilor, 
în mai, în clocotul entu
ziasmului, ne călim lucid 
săgețile insului ți in soroc 
de primăvară învățăm să 
devenim mai buni, mai 
cutezători — e soarta pe
talelor să cadă în anoni
matul amintirilor, succese
le de astăzi nu ne mai 
mulțumesc, deci, trăim 
nevoia oțioșilor care țin 
pe umeri fructul muncii 
lor și de aceea, ultima lu
nă a primăverii a cîștigat 
drept de identitate româ
nească.

Ion FIASTRUL

ca 
în 

spre

pe aripile 
luna mai 
calendarul 

sărbătoarea

La Deva. în cadrul am
plelor manifestări omagi
ale dedicate aniversării 
partidului, s-a redeschis 
pentru public Muzeul ju
dețean și a avut loc inau
gurarea expoziției de ba
ză. In cadrul expoziției, 
un' loc central îl ocupă 
activitatea depusă pentru 
crearea P.C.R.. relevîn- 
du-se prin documente și 
fotocopii existența prime
lor organizații ale partidu
lui în județul Hunedoara, 
a caselor conspirative ale 
partidului, programul 
Frontului Plugarilor (în 
original), fotografiile fon
datorilor lui, lupta parti
dului pentru unirea for
țelor revoluționar-demo- 
cratice și patriotice împo
triva pericolului fascist, 
documente care atestă lup
ta muncitorimii hunedo- 
rene împotriva regimului 
antonescian, revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 Au
gust 1944. Expoziția pre
zintă, totodată, mărturii

I ■ documentare ale mărețe
lor realizări pe care ju
dețul Hunedoara le-a ob
ținut sub conducerea parti
dului în anii socialismului.
PETROȘANI

Societatea Numismatica 
din R.S.R.. secțiunea Pe
troșani, a deschis la Mu
zeul mineritului, în cinstea 
zilei Independenței de 
stat a României și a Vic
toriei împotriva fascismu
lui (9 mai) o expoziție de 
insigne. Expoziția este des
chisă pentru publicul vi
zitator timp de o săptă- 
mînă. zilnic, între orele 
10—18.

I
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Care prin anii ce-au
trecut |

Clădit-a țară nouă și om .
nou,

Chezaș dreptății,
libertății scut...

Irimie STRAUȚ

ÎNSCRISE ÎN ISTORIE
Știm, 9 Mai istoriei rămîne 
Prin vreme cu înscris de foc 
In calendarul patriei române, 
Cu două mari momente la un 
Cîștigul Neatârnării, vis sublim, 
La Grivița și Plevna-n luptă; 
Cit și-al Victoriei neprețuit chilim 
Țesut prin jertfă ne-ntreruptă, 
Arcuri de singe și de dor. 
Clădite de-un viteaz popor. 
Căi spre-mpliniri în viitor!

S. IRIMIE

loc :
•> .

I
d

I
■ d
I

I

I 
d 
I 
»■ 
l 
d 
I

I

TEATRULUI DE STAT „VALEA JIULUI"

„Soarele și lunat£

Cronicâ

de Al.

• Mîine, la Deva, se va 
desfășura faza interjude
țeană a Festivalului națio
nal „Cîntarea României'" 
pentru formațiile muzical- 
corcgraflce.

■ Instantaneu din spec
tacolul „Soarele și luna" 
prezentat de colectivul 
Teatrului de stat din 
Petroșani.
Foto: Șt. NEMECSEK

DEBUT DE BUN AUGUR, PE SCENA

Anghelescu
dramatică —

Nevoia comunicării to
tale a impus unor talen- 
tați actori, precum Paul 
Joachim, Sorin Lepa, 
Florin Vasiliu șt alții, 
dacă avem în vedere 
doar generațiile contem
porane, ți condiția de 
autor dramatic, iată că, 
după un sfert de veac 
petrecut pe scenele 
bucureștene „C.I. Notta- 
ra", „Giulești", pe cele 
din Piatra -Neamț, Tg. 
Mureș, Botoșani, Petro
șani, și actorul Alexan
dru Anghelescu a trăit, 
in după-amiaza zilei de 
ieri, bucuria aplauzelor 
la rampă, în calitate de 
autor dramatic.

Premiera dramei „Soa
rele și luna" n-a fost 
doar un eveniment cir
cumstanțial, deși mesa
jul politic • impunea în
tre manifestările 
vergură dedicate 
sării partidului, 
reprezintă clar
nea autorului angajat in 
destinele cetății, la care 
ne trimite expres prin 
simbolul gîndîtorului u-

de an- 
amver- 

pîesa 
atitudi-

topic italian Campanella 
(„Cetatea soarelui"). Ati
tudinea față de concretul 
isteric, gîndit și reîm- 
plinit artistic, îl îndeam
nă pe autor să cunoască 
și să prețuiaseă trecutul 
de luptă al minerilor din 
Valea Jiului în coordona
tele realului ca docu
ment autentic — confrun
tarea comuniștilor cu or
ganele represiunii, în a- 
nii ultimului război 
mondial — mesajul peren 
străbate firesc, crezul 
comunist descifrează un 
drum, adesea sinuos, de 
clarificare a conștiinței, 
care înlătură însă lipsa 
de poziție sau absența 
neutrală. Ideea de con
știentizare națională a 
poporului din Carpați în 
fața pericolului războiu
lui și fascismului se clă
dește din stări conflic- 
tuale acute, cu o bună 
știință a dialecticii dialo
gului, se rotunjește în 
metafore și simboluri de 
rezistență, limpezind și 
conturînd destine. Demn 
de relevat, deși drama 
are două personaje cen-

trale, inginerul Toma So- 
rescu și Colonelul, pro
blema opțiunii politice se 
încarnează în toți eroii, 
subliniem ca o reușită 
faptul că militanții co
muniști siht cu adevă
rat oameni, nu lozinci, 
ideile lor catalizează dra
ma procesului de cu
noaștere și autocunoaș- 
tere pe care îl trăiește' 
ofițerul superior.

Din debut, Alexandru 
Anghelescu (care are în 
manuscris și piesele 
„Coșmar", „Sisif", „Eroi 
necunoscuți" și „Cicatri
cea"), pășește viguros în 
dramaturgie, convinge 
prin substanța ideilor.

stăpînirea 
gen, ca 
Colegii 
Teatrul 
Jiului", 
devină

dar și prin 
tehnicilor acestui 
bun „meseriaș", 
de trupă, de la 
de stat „Valea 
au încercat să-i 
coautori ai succesului pe 
scenă. într-un răstimp re
cord, unii și-au înțeles 
personajele, ne referim 
la Qumitru Drăcea, Flo
rin Plaur, Florin Chir- 
pae și Dinu Apetrei, pe 
alocuri însă strindențele, 
detașarea de sensul tex
tului, monotonia derulă
rii unor tablouri „cine
matografice" oferă dovada 
că regizorul Marcel Șoma 
„n-a văzut". întotdea
una, în piesă un admira-

bil poem politic, ci mai 
degrabă • îndatorire de 
serviciu. Pe fondul unei 
~scenografii de excepție, 
semnată de Ștefan Ba
rath (din păcate prezent 
cam rar pe afișele tea
trului minerilor, unde 
este încadrat!), coloana 
sonoră și penuria lumi
nii „umbresc", pe alocuri, 
spectacolul, Sînt însă ca
rențe ușor de revizuit, 
care vor dispare după 
„rodaj", așadar drama 
„Soarele și luna", pune
rea ei în. scenă au căpă
tat drept la destin artis
tic demn de consemnat.

Ion VULPE
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Glorioasa aniversare a 60 de ani de la făurirea 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Solemnitatea inminărîi titlului de onoare suprem 
„Irou al Republicii Socialiste România** 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei [lena Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

lejul glorioasei aniver
sări a făuririi Partidului 
Comunist Român,

Toți cei prezenți au 
subliniat cu îndelungi a- 
plauze conținutul mesaju- 

: iui. , . .■ '
. Tovarășul Ștefan Voitec. 
.membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.G. 

. al P.CJL, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. a 
dat citire llotărîrii și De
cretului Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și al Consiliului de 
Stat al Republicii Socia

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

In viața internațională 60-a aniversare, se poate 
partidul și statul nostru. spune că partidul nostru 
întregul popor acționează se prezintă puternic, unit, 

ferm hotărît să acționeze 
pentru unirea eforturilor 
întregului popor in ve
derea înfăptuirii Progra-

(Urmare din pag. I)

de a fi în fruntea luptei 
poporului, de a conduce 
activitatea întregii națiuni 
spre făurirea celei mai 
drepte și mai umane so
cietății din lume. Partidul 
nostru asigură in mod mi
nunat exercitarea de că
tre clasă muncitoare a ro
lului de clasă conducătoa
re a întregii noastre na
țiuni, înfăptuind in for
me largi, democratice, con
ducerea societății, unirea 
eforturilor întregului po
por, ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire dt 
naționalitate, in cadrul 
Frontului Democra/iei și 
Unității Socialiste.

liste România prin care se
■ conferă tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu titlul de 
onoare suprem .Erou al 
Republicii Socialiste Româ
nia** 1. după care a inminat , 
înaltele distincții.' .

La Ambasada României 
din Varșovia a fost pre
zentat fiimul „Cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.".

Cu. acest prilej, amba
sadorul țârii noastre la 
Varșovia, Ion Cosma, a 
vorbit despre însemnă
tatea istorică a făuririi 
Partidului Comunist Ro
mân, despre realizările 
remarcabile pe care po
porul nostru, sub condu
cerea partidului, le-a ob
ținut în toate domeniile 
de activitate.

La Beijing a fost orga
nizată o gală a filmului 
românesc. :

La complexul „Kultu- 
ritalo" din Helsinki a a- 
vut loc o adunare festivă. 
Luînd cuvîntul în nu
mele Comitetului Central 
al P.C.F., OiVa Bjorbacka 
a subliniat că, pentru co
muniștii finlandezi, este 
o deosebită plăcere să 
constate marile realizări

' ' Tovarășii din conduce
rea de partid și de stat au 
primit cu puternice apla
uze decorarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Csaușescu, 
urîndu-le noi - succese în 
activitatea nobilă închina
tă progresului și propăși
rii patriei noastre socia
liste. bunăstării și ferici

ferm pentru o politică de 
destindere, <le -independen
ță și de pace, de dezvolta
re a solidarității cu toa
te forțele progresiste și 
antiimperialiste, de întă
rire a relațiilor cu țările 
socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, țările 
capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire so
cială.

Viața demonstrează cu 
putere justețea politicii 
partidului nostru, atît pe 
Plan intern, cît .și pe plan 
internațional. Acum, la a 

rii poporului român, mul
tă sănătate și viață lungă 

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România. Cuvîntul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat 
cu vii și îndelungi apla
uze de cei prezenți.

In încheierea solemnită
ții. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au în
treținut cordial si s-au fo
tografiat împreună cu cei 
prezenți. . ....

mului de făurire a societă 
fii socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare 
a României spre comu- 
nisni. • ,, y-

Aș dori să vă asigur pe 
dumneavoastră, să asigur 
partidul, întregul popor că, 
și în viitor, nu voi precu
peți nici un efort, voi fa
ce totul pentru a-mi în
deplini în cele mai bune 
condiții însărcinările parti
dului și poporului, pentru

Adunarea
(Urmare din pag. I)

adunarea festivă. . Partici- 
panțit au scandat înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.". 
ovaționînd cu căldură pen
tru gloriosul an^stru partid 
comunist, forța politică 
conducătoare a societății 
noastre, pentru secretarul 
general al partidului, i

Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire. în ă- 
plauzele Si uralele celor 
prezenți. în prezidiul adu
nării festive au luat loc 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășul Iile 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat. In prezidiu au luat 
loc. de asemenea. vechi 
militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, 
activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai oame- 

a răspunde încrederii, ser
vind cu toate puterile me
le interesele vitale ale 
întregii națiuni, cauza bu
năstării și fericirii sale, a 
independenței și suverani
tății patriei, cauza socialis
mului și comunismului, a 
păcii și colaborării inter
naționale.

Vă mulțumesc încă o 
dată și, la rindul meu, vă 
urez tuturor succese în 
activitatea voastră, pentru 
a putea înfăptui neabătut, 
intr-o deplină unitate cu 
întregul partid și popor, 
hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului.

Vă urez multă sănătate!
(Aplauze puternice)

festivă din Capitală
nilor muncii, ai organiza
țiilor de masă si obștești, 
ai Organizației Democra
ției și Unității Socialiste Si 
ai Frontului Democrației si 
Unității Socialiste.

La adunare au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și gu
vernului; aț Consiliului 
National al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste. ai ' conducerilor 
organizațiilor de masă si 
obștești, organizațiilor de
mocrației și unității so
cialiste, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, ac
tiviști de partid și de stat, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din industrie si 
agricultură, ai vieții noas
tre științifice, artistice si 
culturale.

Au luat parte șefii misi
unilor diplomatice acredi
tați in țara noastră, pre
cum și corespondenți ai 
presei străine.

in această zi de scumpă 
aniversare. Sala Palatului 
Republicii avea o înfățișa
re sărbătorească. Pe fun
dalul scenei, mari steaguri 
roșii și tricolore își înge
mănau faldurile, încadrind 
portretul conducătorului iu
bit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Qeaușeșcu. Erau înscrise 
datele jubiliare: ..1921— 
1981“. .,60 de ani de la 
făurirea Partidului Comu
nist Român** — ele mar
dii d cele șase decenii de 
istorie eroică a Partidului 
Comunst Român, care pro
bează. cu forța faptelor, că 
nimic n-a putut abate 
partidul nostru comunist 
de la țelurile supreme ale 
luptei sale — edificarea 
României socialiste și co
muniste.

S-a intonat Imnul de 
Stat al. Republicii Socialis
te România.

A luat cuvîntul, tovară
șul Ștefan Voitec. membru 

al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.lc., 
vicepreședinte âl Consiliu
lui de Stat, care, în nume
le Comitetului Central 
al Pa r I id u l ui Co
munist Român, a ros
tit un cuvînt de deschide
re a adunării solemne con
sacrate aniversării a 60 da 
ani de la făurirea gloriosu
lui nostru partid.

Primit cu nemărginită »- 
fecțiune și stimă, cu înde
lungi și puternice urale » 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost) 
urmărită cu deosebit inte
res, cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind sublinia
tă, în repetate rînduri. de ( 
însuflețite ovații și aplau- 
ze.

La sfîrșitul cuvîntării. : 
participanții la adunare. în 
picioare, au scandat cu 
multă căldură „Ceaușescu- 
P.C.R.'*. „Ceaușescu și po- 
poruT*. „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu — 
România**. „Ceaușescu — 
Pace'*. Sîrit momente de 
înaltă semnificație ce ex
primă prețuirea profundă 
pe care oamenii muncii, 
fără deosebire de naționa
litate. întreaga națiune o 
acordă luptei și muncii e- 
roice a partidului nostru 
comunist în frunte cu se
cretarul său generaL tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

☆

După adunarea festivă, 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din condu
cerea partidului Și statu
lui, pe scena sălii Palatu
lui a avut loc un specta
col artistic omagial.

Manifestări peste hotare, dedicate 
aniversării Partidului Comunist Român

Aniversarea a 60 de ani de la făurirea Partidu
lui Comunist Roman prilejuiește, in diferite țări 
ale lumii, noi manifestări, in cadrul cărora silit 
reliefate profundele semnificații ale evenimentului 
în istoria poporului nostru, marile împliniri din anii 
construcției socialiste, politica externă de pace și co
laborare promovată cu consecvență de partidul și 
statul nostru. ■ • .

obținute de România, sub 
conducerea Partidului 
Comunist. Român, in cons
trucția socialistă și • in 
politica internațională! Re
zultatele obținute pina in 
prezent constituie o do
vadă convingătoare că 
poporul român, sub con
ducerea partidului său, 
va îndeplini cu succes 
mărețele planuri pe care 
șj le-a stabilit pentru vi
itor, Vorbitorul a sublini
at că președintele Nicolae 
Ceaușescu desfășoară con
secvent o politică de pace, 
proprie socialismului, ca
re a contribuit la conso
lidarea colaborării paș
nice între popoare, avînd 
la bază principiile res
pectării suveranității și e- 
galității .depline.

La sediul C.C. al Parti
dului Socialist al oame
nilor muncii din Mexic 
(P.S.T.), în fața membri
lor Comitetului Central, 

ai Comisiei Executive, a 
activiștilor C.C. al P.S.T., 
secretarul general al C.C. 
al P.S.Ț., tovarășul Ra
fael Aguilar Talamanntes, 
a subliniat succesele re
marcabile obținute de 
poporul român în cons
trucția societății socialis
te multilateral dezvolta
te. politica externă de 
pace șt înțelegere pro
movată de România. de 
P.C.R., bunele relații sta
bilite între P.S.T. și 
P.C.R. și cursul ascendent 
al acestora.

La Caracas, a avut loc
. vernisajul expoziției de 
totograiy „Imagini din 
România" și a fost orga
nizată o expoziție de car
te românească. Intr-un 
stand special au lost ex
puse volume din operele 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, precum și lu
crări de specialitate ale 
tovarășei academician
doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

La ambasada României 
din Bagdad a avut loc o 
conferință de presă. Am
basadorul român a vor
bit despre semnificația 
făuririi Partidului Comu
nist Român.

Vizita ministrului
de externe al României

în Argentina
tru dinamizarea relațiilor 
tradiționale de prietenie și 
conlucrare româno-argen- 
tiniene.

In cadrul întrevederii s-a

BUENOS AIRES 8 (A-
gerpres). — Președintele 
Republicii Argentiniene. 
general locotenent (r) Ro
berto Eduardo Viola. l-a 
primit pe ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste Româna. Ștefan 
Andrei, aflat în vizită o- 
ficială la Buenos Aires, 
la invitația guvernului ar
gentinian.

Din partea tovarășului 
Nicolae . Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost în- 
minat, eu acest; prilej, 
președintelui argentinian 
un mesaj de prietenie și 
s-au adresat cele mai bu
ne urări de sănătate. de 
pace și progres poporului 
argentinian.

Exprimîndu-și satisfac
ția pentru mesajul primit, 
președintele Roberto E- 
duardo Viola a rugat să se 
transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutări 
cordiale și’ calde urări de 
sănătate, de succese și pros
peritate poporului român, 
dorința de a acționa pen- 

exprimat hotărîrea de a 
se acționa pentru consoli
darea și amplificarea con
tinuă a colaborării celor 
două țări in diferite do
menii de activitate,

Abordindu-se unele pro
bleme actuale ale situației 
internaționale, au fost su
bliniate cu deplină satis
facție. identitatea sau simi
litudinea pozițiilor de prin
cipiu ale României și Ar
gentinei cu privire la ne
cesitatea intensificării e- 
forturilor pentru depășirea 
actualei stări de încorda
re din lume, pentru re
glementarea tuturor con
flictelor dintre state pe 
cale pașnică, prin tratati
ve, pentru respectarea în 
relațiile dintre state a 
principiilor egalității în 
drepturi, independenței si 
suveranității naționale, al 
neamestecului în treburile 
interne.

Unirea: 
argint.
Love ’ story

I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Mica roman- 
fă ; Republica: Porțile 
dimineții; 
Lancea de 
LONEA: 
pe ring.

ANINOASA : La răs
crucea marilor furtuni.

VULCAN — Luceafă
rul ; Bietul Ioanide,

LUPENI — Cultural:
Mașina timpului; Mun
citoresc : Lumină pa
lidă a durerii. .

URICANI : Ancheta.
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10,00

13,00

18,10

I

„Simfonia pateti
că" de Aurel Ba- 
ranga (reluare). 
Mozaic cultural- 
artistic-sportiv. 
R.S. Cehoslovacă 
— Istorie ș, rit
muri contempora
ne.

18,35 Săptămîna poli
tică.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Partidului, inima, 

gîndurile și fap
tele țării,

19,40 Dosarele istoriei
20,10 Popor român, po

por viteaz. Spec
tacol artistic. 
Film artistic:
„Tunelul**. I

Nocturnă TV.
Telejurnal. I

20,40

22,10
22,50
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