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PARTIDUL IIIIMUNISI ROMAN

' Azi, se împlinesc 63 de ani de ia fătî- In această perioadă de grea încercare, 
rirea, la 8 Mai 1921, a Partidului Co- ideile comuniștilor, idealurile, sacrifi- 
muiiist Român, continuator glorios al u- ciile lor au înflăcărat masele, le-au mo- 
nor eroice tradiții revoluționare ale 
muncitorimii, care, încă de la sfîrșilul 
secolului trecut — datorită maturității 
și gradului de organizare — avea în 
fruntea sa propriul partid politic, mar
xist — Partidul Social-Democrat al 
Muncitorilor din. România.

încă de la constituirea sa, Partidul 
Comunist Român și-a asumat rolul de 
continuator al tradițiilor revoluționare 
ale poporului nostru, înscriindu-și pe 
steagul de luptă transformarea societă
ții, înfăptuirea obiectivelor muncitori
mii române, ideile Iui Marx și Engels, 
făurirea unei orînduiri bazată pe drep
tatea socială șî națională, eliberată de 
exploatare și asuprire. In toți cei 63 
de ani care au trecut din primăvara lui 
1921, toate evenimentele din; România 
sînt indisolubil legate de existența par
tidului comunist, de lupta lui pentru li
bertate, independență națională și pro
gres social.

Partidul Comunist Român s-a afirmat 
în scurt timp după crearea sa ca o au
tentică forță revoluționară pe scena 
politică a țării, a dovedit o deosebită ca
pacitate organizatorică, bucurîndu-se de 
larga adeziune a clasei muncitoare, a 
forțelor progresiste din patria noastră. Nu 
întîmplător, regimul burghezo-moșieresc 
a declanșat o aprigă prigoană împotriva 
sa, âruncîndu-1 în ilegalitate. Dar, chiar 
și în aceste condiții, partidul și-a conti
nuat lupta, dueîndu-și la îndeplinire mi
siunea pe care și-o asumase în < 
societății românești. Au rămas i 
totdeauna în memoria poporului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, co- 
grandioasele acțiuni revoluționare or- munistuî de omenie, patriotul înflăcărat, 
ganizate și conduse de partid în deceni- , .. , „ , c_ile al treilea și al patrulea, momente de revoluționarul consecvent. încercatul con- 
cumpănă a istoriei, cînd în lume îsi cro- ducător politic care s-a avintat cu dîr- 
ia drum fascismul, cînd independența Ioan DUBEK
patriei, libertatea și demnitatea umană . 
erau grav periclitate.

__________________________

bilizat la luptă. Memorabile pagini de 
istorie revoluționară constituie eveni
mentele din 1933, alte bătălii de clasă 
din perioada interbelică, acțiunea ho- 
tărită a muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, a tuturor forțelor progresiste 
împotriva exploatării, a fascismului, 
pentru independența patriei — toate 
acestea demonstrînd în mod concludent 
forța partidului comunist, capacitatea 
sa de a organiza și conduce lupta ma
selor populare.

Marile bătălii revoluționare și patrio
tice desfășurate de masele populare, în 
întreaga țară, au adus în prim-planul 
mișcării comuniste și muncitorești din 
România personalitatea proeminentă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — pre
zență de peste cinci decenii, în lupta po
porului român pentru eliberarea socială 
și națională, pentru socialism — care 
conduce azi cu clarviziune și curaj re
voluționar destinele partidului, ale țării, 
ale întregii noastre națiuni. Competența 
cu care partidul a organizat și condus 
lupta revoluționară a clasei muncitoare, 
a poporului român, clarviziunea cu care 
a pregătit și înfăptuit actul istoric al re
voluției de eliberare de la 23 August 
1944, capacitatea pe care a dovedit-o în 
construcția noii orînduiri socialiste se 
datoresc în mod hotărftor faptului că în 
anii bătăliilor revoluționare partidul 
și-a format cadre de nădejde. Este o 
mîndrie pentru toți comuniștii și toți 

cadrul fiii patriei, constructori ai României so- 
pentru cialiste, că în fruntea partidului, a țării

(Continuare în pag. a 2-a)

din Capitală
Tovarășul N i c o 1 a c 

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat, luni dimi
neața, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în- 
tr-o vizită oficială de prie
tenie în Republica Islami
că Pakistan, la invitația 
președintelui acestei țări, 
general Mohammad Zia-ul 
Haq. ■ I

Șeful statului român este ș 
însoțit în această vizită 
de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ion 
M. Nicolae, viceprim-mi-

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, luni, 7 
mai, în Pakistan, într-o 
vizită oficială de priete
nie în această țară, la in
vitația președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, 
general Mohammad Zia-ul 
Haq. •

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul din Isla
mabad — capitala Pakista
nului—, unde au fost ar
borate drapelele de
ale României și Pakista
nului. Pe frontispiciul ae
rogării se aflau pancarte 
avînd înscrise calde urări

stat

de bun venit adresate înal- 
țiloi- oaspeți români.

Este ora 18,00, ora locală. 
Aeronava prezidențială a- 
terizează. La scara avionu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebită căldură de pre
ședintele Republicii Islami
ce Pakistan, general Zia-ul 
Haq, și de doamna Zia-ul 
Haq. Cei doi conducători 
de stat și-au strîns mîini- 
le cu putere, s-au îmbră
țișat, exprimîndu-și bucu
ria și satisfacția de a se 

pakis
tanez.

Un grup dc copii au o- 
ferit înalților soli al po-

(Continuare in pag. a 4-a)

revedea pe pămiht

(Continuare în pag. a 4-a)

în spiritul indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, trasate
la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Orientări decisive 
creșterea rentabilității • »
Intr-un cadru larg de- neral al partidului a făcut 

mocratic. Consiliul Națio- o minuțioasă trecere în re
nal al Oamenilor 
a dezbătut, timp de 
zile, sub președinția 
varășului Nit» 
Ceaușescu, probleme 
însemnătate majoră, 
mijlocit legate de 
cum se acționează 
înfăptuirea sarcinilor 
plan pe acest an. 
za întreprinsă eu acest pri
lej, dezbaterile care au a- 
vut loc reliefează din 
nou consecvența cu care _ __  __
organele democrației noas- prioritate în atenția orga- 
tre socialiste, muncita- nizațiilor de partid și a 
rești, acționează în vederea colectivelor de muncă din 
îndeplinirii ’ ”
partidului, a Programului 
partidului de edificare 
societății socialiste multi- 1 
lateral dezvoltate, de ridi- realizarea bazei 
care a bunăstării materi
ale și spirituale a poporu
lui.

In ampla cuvîntare rosti
tă în încheierea lucrări
lor plenarei, secretarul ge-

pentru 
economice
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR ! 
se afirmă prin îapte de inaltă j 

responsabilitate comunistă j
Sectorul IV — cel mai 

mare, și cel, mai mecani
zat sector productiv atît 
al minei. Lupeni, dar și 
al Văii Jiului -- repre
zintă — de mult timp un 
veritabil laborator 
tivității extractive 

e f i c i e.
în alți

cil ac- 
rod- 
t e. 
ani, 
anii

n

prima săptămînă a lunii 
mai ani adăugat plusului < 
de la începutul anului în- 1 
că 1500 tone de cărbune. I

...Un rezultat elocvent i 
al stării de angajare mi- 1 
acrească, al climatului de ) 
muncă, de înaltă __ res- i 
rnnvn hi U I Comunistă, '

abnegației și ț

Brigada condusă 
comunistul Emilian Șiș- j 
man, este cunoscută, in 1 
cadrul sectorului II de 
la I.M. Petrila. ca o for
mație de lucru conti
nuu preocupată de creș
terea producției de 
cărbune extras. In stin
gă imaginii, brigadie
rul Emilian Șișman.

nice,
Ca și
ca și în alte luni din 
prcce'denți, și în primele, 
patru luni din ’84, minerii 
din marile abataje 
canizate ale 
și-au confirmat 
aiul productiv 
extrăgînd 
planului peste 19000 
ne de cărbune cocsifica
bil

— -.Și nu e realizarea 
„de ultimă oră“, ne pre
cizează secretarul comi-

7 Rolului de partid din
> sector, Ale.că Furdui. In (Continuare în pag. a 2-a)

me- 
sectorului 

potenți- 
superior, 

suplimentar 
to-

ponsabilitate 
dar și 
dăruirii 
s-a pregătit demarajul pe 
luna mai. S-a asigurat 
succesul demarajului prin 
executarea integrală a tu
turor lucrărilor de repa
rații și revizii programa
te pentru zilele de repaus, 
inclusiv a închiderilor și 
deschiderilor de ciclu în

cu care

marile abataje mecani
zate. ■

Dan STEJARU

în domeniul minier, petro
lier, precum și în domeniul 
geologiei. Tovarășii din 
aceste sectoare și-au luat 
angajamentul să lichidez» 
răminerile în urmă, să re
cupereze nerealizările din

vistă a rezultatelor pe pri
mele 4 luni, insistînd cu e- 
xigență, asupra cerinței de 
a se intensifica preocupă
rile pentru realizarea rit
mică a producției fizice, primele luni, astfel incit, 
creșterea productivității 
muncii, reducerea Consu
murilor de materii prime

Muncii 
două

to-
a e
de

ne- 
modul 
pentru 
' de .
Anali- și energetice, a cheltuieli

lor de producție. Reținem, 
din contextul cuprinzător 
al cuvîntării o referire ca
re trebuie să se afle cu

i

hotărârilor Valea Jiului. „Va trebui șă 
acționăm cu mai multă 

a hotărîre, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 

energeti
ce și de materii prime în 
conformitate cu prevede
rile planului, a hotărârilor 
Conferinței Naționale a 
partidului. S-au menționat 
aici răminerile în urmă

pe întregul an, să înfăptuim 
prevederile privind dezvol
tarea bazei energetice și 
de materii prime", In lu
mina acestei orientări, co
lectivele întreprinderilor 
miniere din municipiul nos- 
tru, care au înregistrat ră- 
mîneri în urmă, trebuie să 
acționeze neîntîrziat pen
tru intensificarea ritmu
lui la extracția cărbune
lui și recuperarea restan
țelor, astfel ca în timp 
scurt să se înscrie în Hâ
dul celorlalte unități care 
obțin în mod constant de
pășiri ale producției fizi
ce planificate.

Ion MUSTAȚA

J

-ț

însemnate depășiri la producția de cărbune
Șapte întreprinderi mi

niere din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului întîm- 
pină marea sărbătoare de 
la 8 Mai — aniversarea 
creării Partidului Comu
nist Român — cu rezulta
te deosebite. De la înce
putul lunii și pînă în pre
zent cele șapte întreprin
deri miniere au extras
producție suplimentară de 
12 580 tone de cărbune e- 
nergetic pentru cocs și se
mi cocs.
( Cea mai mare canti

tate de cărbune extras 
suplimentar au obținut-o 
minerii orașului Vulcan, 
plus 5500 tone, din care a-

proape 4000 de tone revin 
minerilor de la Paroșeni. 
Un aport deosebit la acest 
frumos succes, l-au avut 
colectivele sectorului I, mi
na Paroșeni și 
V. mina Vulcan, 
preună au extras 
de jumătate din 
cumulat de la începutul a- 
ceștei luni, de minerii o- 

• cașului Vulcan. ■ 3500 to
ne cărbune au extras . su
plimentar pe această lună, 
minerii din orașul Petrila. 
Dintre acestea, 3000 tone 
revin minei Petrila, în
tregind plusul acumulat de 
la începutul anului la a- 
proape 25 000 tone de căr-

sectorului 
care îni- 
mai mult 
plusul a-

bune pentru semicocs. H 
Mina Lupeni, cea mai ma
re producătoare de Cărbu
ne cpcsificabil raportează 
pînă în prezent, ue . la în
ceputul lunii, extragerea 
unei producții superioare 
sarcinilor de plan cu 2457 
tone. B Minerit Uricaniu- 
lui, prin producția extrasă 
suplimentar în această lu
nă — plus 300 tone cărbu
ne cocsificabil — se 
tuează pe primul loc 
ritmicitatea realizărilor 
ținute. | însemnate

si
cii 

ob- 
_ de

pășiri raportează în aceas
tă lună și minerii de la 
Livezeni — plus 850 tone. 
(Gh.S.)

(Continuare in pag. a 2-a)

Zi de hotar
O eoincidență-metaforă d 

istoriei poporului nostru 
aureolează primăvara ca 
simbol al luptei maselor 
populare pentru libertate 
națională și socială. Pri
măvara a fost anotimpul 
fierbinte al anului revo
luționar 1848; în primăva
ră a fost ctitorit, cu 91 de 
ani in urmă, primul partid.

al clasei muncitoare din 
România, care a legitimat 
științific și politic nece
sitatea înfăptuirii societă
ții socialiste pe plaiurile 
carpatine. Maturizată poli
tic în anii primei, confla
grații mondiale, mișcarea 
muncitorească din Româ
nia va milita cu consec
vență pentru întemeierea 
partidului comunist al cla
sei muncitoare, purtător 
dc steag al luptei poporu
lui pentru împlinirea idea
lurilor sale multiseculare. 
In primăvara anului 1921, 
ziua de 8 mai s-a constituit 
astfel intr-o răscruce fun
damentală a istoriei Româ
niei. Drumul de jertfe al 
comuniștilor, flacăra lumi
noasă a adevărului și cu
tezanței revoluționare a 
culminat cu istoricul act 
din August ’44, cînd a fost 
vremea roadelor primăve
rii continue a revoluției 
românești. (Ion VULPE)
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
conștiința revoluționară a națiunii

; ză astăzi întregii lumi imaginea Unci' 
țări angajate plenar într-un vast pro
gram de dezvoltare economico-socială 

' pe drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In toți acești ani, Valea Jiului s-a a- 
flat și se află mereu în atenția condu- 

__ _ . _ cerii partidului și statului, a tovarășului 
viziune, pentru înfăptuirea obiectivelor Nicolae Ceaușescu. care a întreprins nu- 
construcției socialiste. înalta vocație meroase vizite de lucru în bazinul nos- 

' Creatoare a clasei muncitoare, a întregu
lui popor stăpîn pe destinele sale a fost 
pe larg pusă în valoare. Economia nați
onală, pe baza industrializării socialiste, 
a cunoscut un progres neîntrerupt, fără 

. precedent. Dar, cele mai de seamă vic
torii în opera construcției socialiste, în 
înflorirea multilaterală a patriei sînt 
ștrîns legate de orientările noi, de hotă
rârile de însemnătate istorică adoptate 
de Congresul al IX-Ieă al partidului. Ales 
în fruntea partidului, tovarășul Nicolae neritului nostru carbonifer, de dezvol- 

' Ceaușescu a imprimat întregii activități 
a poporului un nou avînt, punînd baze
le organizării cu adevărat științifice a 
societății a valorificării depline a resur
selor și potențialului ei productiv. In a- 
ccști ani de mari înfăptuiri, pe care . 
cu îndreptățită mîndrie îi numim „Epoca 
Ceausescu", în societatea românească 
S-au produs transformări revoluționare 
radicale de ordin politic, economic și so
cial, s-a întărit democrația muncito
rească, realizări nemijlocit ’ legate de 
concepția originală, profund științifică 
a secretarului general al partidului, pre-

(Urmare din pog. I)

zenîe, încă din anii adolescenței în clo
cotul luptei pentru o viață nouă, pentru 
societatea socialistă.

După Eliberare, în spiritul luminoase
lor sale tradiții de luptă, partidul a ac
ționat cu perseverență, cu profundă clar-

în fruntea acțiunii de sporire 
a eficienței economice

Concomitent cu munca 
politică susținută pcn’ru 
mobilizarea colectivului la 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan, organele 
și organizațiile de partid 
din cadrul minei Uricani 
acționează cu stăruință, pe 
multiple pl muri, pentru 
ridicarea calitativă a în
tregii activități product i- 

?;■ ve și creșterea eficienței 
economice.

Roadele preocupărilor 
noastre în acest domeniu 
sînt concludente. In pe
rioada ce a trecut de la 
începutul anului, minerii 
din Uricani au raportat o 
producție suplimentară de 
peste 23 000 tone de căr
bune cocsifieabil. Tot
odată, bilanțul de realizări 
la indicatorii . sintetici este 
la fel de semnificativ: am 
redus cheltuielile materi
ale la 1000 lei producție 
marfă cu 87,8 lei, iar la 
producția netă valorică am 
obținut 0 depășire de pes
te 8 milioane lei. Sînt 
zultate care înglobează 
tît sporurile obținute 
productivitatea muncii, 
producția fizică, cît și

tru carbonifer, stabilind, împreună Cu 
minerii, în cadrul unor fructuoase dia
loguri de lucru, soluțiile cele mai adec
vate pentru modernizarea extracției de/ 
cărbune, pentru înfăptuirea înaltelor co
mandamente naționale privind dezvol
tarea bazei energetice și de materii pri
me a țării în vederea asigurării inde
pendenței energetice a economiei națio
nale. Din inițiativa secretarului general 
al partidului a fost elaborat și înfăptuit 
un amplu program de mecanizare a mi-

tarea economico-socială și urbanistică a 
localităților Văii Jiului.

împreună cu întregul nostru partid 
și popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, sărbătoresc Ziua 
partidului, în acest al 40-lea an de la 
Eliberare, strîns uniți în jurul partidu
lui, ai secretarului său general, cu depli
nă încredere în viitorul luminos al pa
triei, cu hotărârea fermă de a munci cu 
abnegație și devotament pentru înfăptu
irea sarcinilor ce ne revin din mărețul 
Program al partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 

ședințele Republicii. România înfățișea- > și Înaintarea României spre comunism.
\___________________________ _ ____ ___________________ ——-------------

de mină am redus consu
mul planificat cu 2,7 mc la 
1000 tone de cărbune, iar 
la energie electrică și la 
aer comprimat am econo
misit 4,2 KWh/tonă, res
pectiv, 118,8 mc/tonă. Sînt 
cîteva cifre sintetice care 
exprimă înalta, responsabi
litate și spiritul de iniția
tivă caracteristice forma
țiilor de lucru, întregului 
nostru colectiv în înfăptu
irea cerințelor ăutocondu- 
cerii și autogestiunii, ale 
noului mecanism econo- 
mico-finănciar.

Aceste preocupări res
ponsabile, perseverente, 
își aU sorgintea tocmai în 
munca politică consecven
tă, dinamică a organizați
ilor noastre de partid pen- 

, tru dezvoltarea gîndirii e-

1,7 milioane lei, că brigă
zile fruntașe în sporirea 
producției — Grigore Lo
vin, Alexandru Poto, Pe
tru Mandriș, Traian Pop, 
Dumitru Izvoreanu, Simion 
Budescu și altele se si
tuează în primele 
rînduri și în reducerea 
costurilor de producție, 
că în sectoarele I, HA 
și III comuniștii susțin; cu 
consecvență acțiuni pen
tru recuperarea 
din oțel vidia, a 
de schimb pentru 
portoare. Tot în 
III, din inițiativa

Spiritul revoluționar
ne de cărbune extrase 
peste plan, sectorul s-a 

___ ___ _ . ' ' : pe 
cativ: în cursul lunii tre- Vale, denotă înalta caii- 
cute, brigada de mineri late a muncii in abatajele 
condusă de sing. Paul sectorului, a lucrărilor de 
Grasu a realizat o avan- revizii și reparații, denb- 
sare de excepție în aba
tajul mecanizat ce-l ex
ploatează — respectiv 
31,5 ml, atingînd astfel o 
productivitate și o pro
ducție suplimentară pe 
măsură: peste 17 tone pe 
post și, respectiv, 
bine de 4000 tone

■■ cărbune.
Dă 1 Mai s-a încheiat 

doar o primă etapă a 
emulației minerești, In 
8 Mai e Ziua partidului, 
în august sărbătorim ma
rele jubileu al Eliberării, 
iar în ultimul trimestru 
al anului e Congresul 
partidului. Așadar, atît 
în ziua de 1 cit și în 2 
mai oamenii brigăzii au 
răspuns exemplar, în 
frunte cu brigadierul, cu 
toți ceilalți comuniști

(Urmare din pag. I)

Un exemplu semnil i- clasat pe primul loc

i

mai 
de

tă responsabilitatea și 
competența care au 
racterizat strădaniile 
nerilor-tehnicieni diri sec
tor pentru folosirea in
tensivă a utilajelor din 
dotare, ceea ce a asigu
rat ca toate complexele 
mecanizate să se afle la 
a.doua sau la a treia în
trebuințare și să fie com
plet amortizate.

Atît productivitățile de 
virf cit și producțiile de 
excepție, atît reducerea 
cheltuielilor de produc
ție cit și climatul'-de .Ș-r 
mutație entuziastă între 
brigăzile de mineri este 
materializarea intensei și 
susținutei activități po- 

OT- 
în

j

ca- 
mi-

ș

re- 
îa 
la 

.prvuuciict iizicct, cit. ț?i e~ 
conomiile realizate la chel-, 
tuilile materiale și de e- 
nergie. Astfel, la lemnul

f lorilor 
pieselor 

trâns- 
sectorul 

b.o.b., 
s-a desfășurat o amplă ac
țiune în zona puțului Est 
pentru recuperarea Uhor 
subansamble și metale ne
feroase; de la începutul a- 

_ _____ ,__  „__ .... . nului în acest sector s-au 
conomice a comuniștilor, a recuperat peste 700 kg de 

aluminiu etc.
Sînt reușite ce exprimă 

în mod concludent afirma
rea rolului de dinamizator 
al organelor noastre de 
partid în acțiunea de spo
rire a eficienței activită
ții productive.

Ion GEANA, 
secretar adjunct al comite
tului de partid —* I. M. 

Uricani

fiecărui om al muncii, a a- , 
titudinii lor responsabile 
față de soarta planului și 
cheltuielile de producție. 
Este o cerință care se ' a- 
flă cu consecvență pe or
dinea de 
generale, 
cursurilor 
în atenția 
zuale. Așa

zi a adunărilor 
în dezbaterile 
de învățămînt, 

propagandei vi
se explică fap

tul că la acțiunea 3R a- 
vom o realizare de peste

s

C.C.S.M. Petroșani. In cadru] laboratorului de electrosecuritate. 
tînăra comunistă Jeana Ioneșcu, secretara comitetului U.T.C. veri
fică alături de colegul ei, ing. Adrian Dușencu, o serie de suban
samble ale unei stații telegrizumetrice.

Orientări decisive

j Partidului
I Sub ceru-nalt, spre care cutezăm, 
’ Ne înălțăm poemele spre soare.

Sub ceru -nalt, spre care cutezăm,
, spre soare,' <
ț Cu fiecare treaptă ce-o urcăm

Spre frontispiciul lumii viitoare.

Și dacă visul nostru avîntal .
Nu pregetă spre înălțimi să zboare, 
In ev socialist rodiț-a-mbelșugat ‘.. 
Străvechea noastră vatră, unică sub soare, j

Cu brațul plin de toate ce-am cules, 
Venim în fața ta cu mulțumire 
Iubirea noastră se-ntrupează-n vers, 
Iar cîntecul în imn de fericire.

loan PUTNEANU

I 
I
I
I
I 
I
I
I 
i

l 
I
i r
I

%

susținutei activități 
litice desfășurate de 
ganizația de partid 

____ r. ___ rîndul minerilor, a 
din schimburi, comenzilor, lectivului sectorului, 

“ ' competenței și responsa
bilității comuniste în 
muncă — teme priorita
re ale dezbaterilor in â- 
dunările de partid., ale
dialogurilor pe care co
muniștii — minerii Paul 
Grasu, Constantin Popa, 
Teodor Boncalo, Aurel 
Manda, Mihai Nistor, Gri
gore Florea sau maiștrii 

... _____ , - și tehnicienii Gheorghe
spiritului revoluționar, a Eftinoiu, Virgil Vilcu, Pe- 
responsabilității comunis- tru Gherman și Constan
te față de utilajele mo
derne, față de soarta pla
nului — valori moral- 
politice pe care organiza
ția de partid o cultivă cu 
consecvență și îndîrjită 
perseverență de ani de 
zile în rîndul comuniș
tilor, a minerilor.

— Succesele anilor pre- 
cedenți, faptul că în mare și demn

obligației de a sărbători 
prin muncă Ziua muncii, 
pentru a crea premise si
gure viitoarelor

~ manțe. .
Din relițir'-le 

rului de partid 
că, de. fapt, nu e

perl or'

secreta- 
reținem 

vorba de 
nimic de o se nit, de. nimic 
extraordinar ci, pur și 
simplu de materializarea 
în fapte, în atitudini,, a

co
os

5

tin Lupulescu le susțin 
în sinul formațiilor de 
lucru.

Prin munca, îndemnul, 
dar mai ales exemplul co
tidian al comuniștilor se 
înfăptuiește rolul condu
cător al partidului, se a- 
firmă potențialul produc
tiv superior al acestui 

colectiv 
1983 prin cele 42 375 to- minier al Lupeniului.

(Urmare din pagina t)

Concomitent c< măsu
rile pentru realizarea in
tegrală a producției în do
meniul energetic și al ma
teriilor prime, secretarul 
general al partidului a a- 
rătaț că se impune o pre
ocupare sporită pentru 
identificarea de noi resur
se de economisire și recu
perarea materialelor refo- 
losibile pe această cale în 
unele sectoare urmînd să 
fie asigurat peste 50 la 
sută din necesarul de ma
terii prime. In mod cons
tructiv a fost criticată 
practica dăunătoare din u- 
nele ministere, centrale și 
întreprinderi de a se acțio
na cu încetineală pentru 
înfăptuirea programelor e- 
laborate în domeniul re
cuperării materialelor și e- 
conomisiriii precum și a 
celor care neglijează pre
vederile acestor programe, 
lucrînd tot după normele 
anterioare de economisi
re. Economisirea se înscrie 
ea o coordonată decisivă 
a unei activități rentabile 
și este necesar ca spiritul

de bun gospodar, răspun
derea pentru reducerea 
consumurilor și recupera
rea materialelor refolosi- 
bile Să fie imprimate în 
toate colectivele de oameni 
ai muncii. Cu aceeași e- 
xigență trebuie să fie pri
vite sarcinile cu privite la 
îmbunătățirea calității pro
duselor și ridicarea nive
lului tehnic al producției, 
creșterea productivității 
muncii, extinderea acor
dului global și . obținerea 
unei eficiențe sporite prin 
această formă superioară 
de organizare și de retri
buire a muncii, precum și 
cu privire la asigurarea 
beneficiilor planificate.

Revine ca o datorie pri
oritară să se acționeze în 
toate colectivele pentru 
realizarea producției fizice, 
creșterea productivității 
muncii și a beneficiilor, 
pentru desfășurarea unei 
activități rentabile, aceas
ta fiind condiția esenția
lă a progresului economic 
și social al societății, a în
făptuirii prevederilor pro
gramului de creștere a 
bunăstării întregului po
por.

Manifestări omagiale \
| Aniversarea a 63 de 

ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, 
prilejuiește numeroase 
manifestări omagiale prin 
care comuniștii, oamenii 
muncii, tineri și vârstnici, 

, din Valea Jiului, evocă 
drumul glorios de luptă 
a partidului pentru în
făptuirea idealurilor de 

{dreptate și libertate ale 
poporului, pentru făuri
rea noii societăți socia
liste în patria noastră.

In aceste zile, în clu
burile sindicatelor, în 
casele de cultură au loc 
expuneri, dezbateri, con- 

| cursuri pe tema trecutu- 
I lui de luptă al partidului 

comuniștilor. Pentru azi, 
■ la Casa de cultură din 
| Petroșani, e prevăzut 
I Concursul cine știe cîș- 

tigă cu tema „Partid al 
■ demnității și mîndriei“. 
• La Vulcan, cu ocazia 
I deschiderii festive a săp- 
* tămînii „Primăvara jpich' 
| mieriei vulcănene", va 
Iavea loc, sub genericul 

„Raportăm cu mîndrie

partidului", întîlnirea I 
activelor pionierești cu I 
secretariatul comitettf- | 
lui orășenesc de partid, 
urmat de spectacolul „O- 
magiu pionieresc parti
dului iubit".

Tot în aceste zile în 
unități economice și ins
tituții, școli, licee,: pre
cum și pe localități se va | 
desfășura faza de masă a 
a concursului „Ani de I 
glorie, ani de lumină" - 
urmînd ca duminică să I 
se desfășoare, la Teatrul f 
de stat „Valea Jiului" | 
faza municipală a eoii- ■> 
concursului. i

In cursul săptămîriii t 
sînt programate în între- I 
prinderi și instituții dez- l 
bateri pp teme privind 
întărirea rolului condu
cător al partidului, afir
marea spiritului revolu
ționar, înfăptuirea sar
cinilor reieșite din cuvîn_ 
tarea tovarășului Nicolae | 
Ceaușescu la recenta ple- g 
nară a Consiliului Națio-’ | 
nai ăl Oamenilor Muncit |
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Luptătorii din Vale se impun
Marginalii la etapa a XXXHI-a

în arena națională
■ Romulus Săpînțan, vicecanipion al juniorilor.
■ Gelu Madear —locul IV, Nicușor Marmaliuc — locul V

B Sala polivalentă a 
sporturilor din Brăila a 
constituit, între 4 șl 6 
mai, locul de întîlnire a 
celor mai buni luptători 
de libere, finaliști ai cam- 

s pionatului individual al 
, juniorilor (17—18 ani). 

Un succes remarcabil în 
această competiție l-au 
înregistrat elevii antre
norilor Ion Corbei și 
Constantin Marmaliuc de 
la Jiul Petrila. Astfel. 
Romulus Săpînțan, (în 
imagine), aflat 
încă la vîrsta cadeților, 

. i-a întrecut în serii prin 
tuș pe Nicolae Stoian (Bu
zău), Luigi David (Bră
ila), vicecampion al e- 
diției precedente. Ștefan 
Bănică (Brăila) și Laszlo 

. Szabo (Odorheiul Secu
iesc). : .....
care a scăpat de tuș, dar 
a părăsit salteaua 
înainte de termen, 

. tru inferioritate, a 
Iosif Nicoarâ (Blaj).

salteaua învins in parti
dele cu Daniel loniță 
(Buzău) și Endre Elekes 
(Sf. Gheorghe). In întîl- 
nirea pentru locurile V-VI 
el l-a surclasat prin tuș 
pe brașoveanul Petrișor 
Kovacs. C.S.Ș. Petroșani 
(antrenor Vasile Făgaș) 
a fost prezent in între-

locurile I—II, înaintea 
triunghiularului de la 
Petrila (cu C.S.Ș. Dîm
bovița Tîrgoviște și C.S.Ș. 
Olimpia Craiova — 3 iu- 

Vale 
„bile-

Singurul adversar

tot 
pen- 
fost 

In 
întîlnirea decisivă pen
tru medalia de aur, mai 
experimentatul Gelu l.i- 
Vezeahu (Craiova) și-a 
apărat cu bfio titlul, do- 
vedindu-se cel mai bun 
din 22. In orice caz, Ro- 

ȚmulUs Săpînțan își a- 
daugă într-o singură lu
nă în palmares două me
dalii de argint ale între
cerilor naționale (cam
pionatele cluburilor șco
lare și ale juniorilor), e- 
mițînd pretenții înteme
iate la finala categoriei 
sale de vîrstă. Cei mai 
mulți finaliști (26) a nu
mărat categoria 60 kg, 
unde Nicușor, Marmaliuc, 
a avut, de asemenea o 
comportare meritorie — 
învingător prin țuș în fa
ța lui A. Cacenco (Cons
tanța), Gh. Preda (mu
nicipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej) A. Popescu (Tg. 
Mureș), fost campion al 

. cadeților și la puncte în 
dauna lui Marin Ștefan 
(Călărași), dar a părăsit

nie), formația din 
are deja asigurate 
tele" pentru etapa supe
rioară a interseriilor.

B Aceeași performan
ță a realizat-o la catego
ria juniorilor și cadeți- 
lor C.S.Ș. Petroșani, care 
a depășit, în etapa a 
IlI-a. C.S.S.U. Timișoa
ra, cu 8—3; și-au înscris 
numele pe lista învingă
torilor: Dumitru Dolu
(15), Florin și Marius Vă
căreanu (48 și 59), Gabriel 
Țigăieriu (51), Samir Bi
lă (55), Petru Ceuță (73), 
Al, Butuza (78) și Vasile 
Mununar (plus 78). Ulti
mă etapă este programa
tă tot la Petroșani, for
mația locală urmînd să 

Timi-

Sîmbătă, 5 mai, în ziua 
desfășurării penultimei e- 
tape a diviziei A, din nou 
ne-au parvenit vești proas
te pe calea undelor. Ca un 
făcut, cum se îndepărtea
ză de casă, echipa noas
tră divizionară A uită fie 
respectul pentru supor
teri, de datoria de a apă
ra cu cinste culorde 
bului, complăcîndu-se 
neplăcuta postură de sp.ir- 
ring-partener al; formați- 

făcîn- 
seamâ

echipa noastră a primit 15 
(!) goluri și a înscris doar..
3 goluri! In această situa
ție, întrebarea ce o pu
nem, ecou al „discuțiilor" 
suporterilor, o considerăm 
firească: oare nu este dău
nătoare optica jucătorilor 
noștri care considerînd că _____ . ___
nefiind periclitați cu retro- lalte 30 (treizeci) de etape 

clu- gradarea au făcut depla-
în

regretă înfrângerile seve
re suferite și să ne „pro
mită** printr-o evoluție 
corespunzătoare că ceea ce 
s-a întîmplat în acest final 
de campionat nu se va mai 
repeta. Faptul că Jiul a 
primit în 3 deplasări tot 
atîtea goluri, cît în cele-

ceri prin Gelu Madear 
(81), care l-a întrecut prin . .
tuș pe bucureșteanul Du- intilnească U.M. 
mitru. Accidentat la glez.
nă, luptătorul din 
a continuat totuși 
între învinșii săi 
rîndu-se Mihalcea (mu
nicipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej), care a cedat 
la puncte, Popovici (Bra
șov) și Bocșeneanu (Tg. 
Mureș), prin tuș. Finala 
seriei sale a revenit 
Eftimie (Tîrgovișțe)i, 
torios la puncte, 
In lupta pentru medalia 
de bronz, Gelu Madear 
n-a reușit să se impună 
în fața lui Paveliuc (Bra
șov), mulțumindu-se deci 
cu locul IV.

B Ea Craiova s-a dis
putat recent etapa a IlI-a 
a campionatului republi
can pe echipe al speran
țelor olimpice. Garnitu
ra Jiului Petrila, cu Zsi- 
ga (52). Doros (57), Mar
maliuc (62), Săpînțan (65), 
Roman Tudor (74), Made
ar (82) și Gh. Șuncă (90). 
învingători pe linie, a 
surclasat pe C.S.M. Cra
iova (8—2) și Rapid Bucu
rești (7—3). Clasată pe

Vale 
lupta, 

numă-

șoara.
■ La sfîrșitul acestei 

săptămîni, 12 luptători 
din Petrila, campioni ju
dețeni ai seniorilor, se 

. deplasează la Timișoara, 
pentru a participa la fa
ză de zonă a campionatu-

ilor gazdă, acestea 
du-și golaveraj pe 
relaxării premature (ca să 
nu-i spunem altfel...) a e- 
chipei noastre.

La Slatina, Jiul a pier
dut cu 0—5, gazdele reu
șind scorul etapei. Situația 
s-a repetat în. deplasare ia 
BucUreșți, unde echipa 
reprezentativă â mineri
lor a reușit aceeași... con- 
traperformanță, pierzînd 
cu 2—6, pentru ca sîmbătă 
la Baia Mare, băieții noș
tri să fie simpli spectatori 
la „galopul de sănătate" 
al lui Rozsnayi et comp. 
Deci. în trei deplasări (nu 
socotim partida de 
Ia Tîrgoviște, unde Jiu], 
primind gol în min. 89, a 
consfințit prima victorie 
din retur a... super-lanter- 
nei diviziei A), la Slatina, 
București și Baia Mare

FOTBAL, DIVIZIA A

sările respective și au ju
cat (7) în teren, nearborînd 
în nici un fel dorința de 
a-și apăra șansele în mod 
sportiv? Sîntem siguri că, 
în situația în care de unul 
din aceste meciuri (sau 
mai multe) ar fi dep<ns ră- 
mînerea în divizia A, ju
cătorii noștri ar fi jucat cu 
totul altfel.

Campionatul acesta se 
află înaintea actului final 
ultima etapă urmînd ă se 
disputa duminică, 13 mai 
a.c., cînd Jiul primeș
te vizita Sportului studen
țesc. Este ultima ocazie In 
acest campionat, pentru 
Varga, Băluță, Cavai, M. 
Popa, Vizitiu, Stana și cei
lalți să ne convingă

la un loc nu poate fi tre
cut cu vederea. ! ,

Am apreciat, la vremea 
respectivă, excelenta pres
tație a jucătorilor noștri 
pe „Centralul" din Bănie 
sau partidele bune și foar~- 
te bune făcute Ia Petroșani, 
cînd au obținut victorii; 
mult aplaudate. Tocmai de , 
aceea, din dorința de a 
respecta adevărul trebuie 
să arătăm că în ultima e- 
tapă, jucătorii Jiului au 
obligația de a încerca (și 
de a reuși, bineînțeles ') 
să se achite de datoriile 
ce le au față de ’su
porterii lor. După un cani- 
pionat în .care a a'vut evo
luții contradictorii, aștep
tăm de la Jiul ascensiu
nea valorică și maturiza
rea completă de care este 
în stare. Pînă atunci însă, 
fără nici o condiție, o vic
torie în fața Sportului stu
dențesc. O așteptăm.

Ion VULPI

E N T U L

Alexandru TĂTAR

Antrenorul Vasile Făgaș, alături de elevii săi 
Marius Văcăreanu și Gabriel Țigăeriu.

57—22
55—26
59—32

1. Steaua
2. „U“ Craiova
3. Dinamo

44
41
41

j

4. Sportul stud. 33 17 6 10 55—40 4P
5. F.C. Argeș 32 17 4 11 41—29 38
6. S.C; Bacău 33 15 5 13 35—43 35
7. F.C. Bihor 33 14 6 13 50—43 34
8. Poli Iași 33 12 10 11 32—34 34
9. Chimia Rm. Vîlcea 33 14 6 13 39—47 31

10. Corvinul 33 12 8 13 45—42 32
11. F.C. Olt . 32 10 ii 11 35—24 31
12. JIUL 33 12 7 14 31—45 31
13. F.C. Baia Mare 33 12 6 15 39—57 30
14. Rapid 33 9 11 13 28—33 29
15. A.S.A.. Țg. Mureș 32 11 5 16 32—44 27
16. Dunărea C.S.U. 33 8 10 15 29—40 26
17, Petrolul 33 9 7 17 33—48 25
18. C.S. Tîrgoviște 33 4 6 23 24—70 14

i î

Un nou sport „cîștigă teren“ în Valea Jiului

Deltaplaiiorismul
In ultima perioadă în — miner în cadrul șecto- 

Valea Jiului s-a conturat rului XI de la I.M. Petrila 
practicarea unui nou sport — detalii cu privire la ac- 
(apărut pe plan î------.1_1
în 1970, iar la noi în țară 

l‘în 1975). Este vorba des
pre zborul cu deltaplanul 
practicat de un grup de 
tineri inimoși, sub coor
donarea unui temerar cu
noscut, deja, pentru per
formanțele realizate Ia 
nivel național: Romeo Ro
șia.

Cu puțin timp în urmă, 
am solicitat conducătoru
lui de zbor Romeo Roșia

BASCHET, divizia B (ti
neret): Jiul-Știința — Au
tomatica București 73—64.

FOTBAL (tineret-speran- 
țe): Dinamo — Jiul 2—1. 
și F C. Baia Mare — Jiul 
5—0; divizia B: Minerul 
Motrii — Minerul Lupeni 
3—1; divizia C: Minerul 
Aninoasa — Minerul Cer- 
tej 0—0; Minerul Anina — 
Minerul-Știința Vulcan 
2—0; Minerul Oravița — 
.Minerul Paroșeni 3—0; 
campionatul județean, se
ria Valea Jiului: Măgura 
Pui — Avîntul Hațeg 1—0,

Parîngul Lonea — Hidro* 
min Petroșani 4—1, Pre- 
partorul Petrila — Mine
rul Boița 3—0; (nep •ez'enta- 
re), '
— Minerul Bărbăteni 2—0;

Școala gen,

______ HADBAL, campionatul 
Autobuzul Petroșani, republican al juniorilor: 

C.S.Ș. Petroșani — C.S.Ș. 
Banatul Timișoara 14—26,.de la I.M. Petrila. Alături 

de aceștia activează nu
meroși elevi de la Liceul 
industrial din Petroșani 
și studenți de la Institutul 
de mine. Pe oarcwsula- 
notimpului rece am per- 

teore- 
tice. De cîteva zile, odată 

îndreptarea timpului, 
am început antrenamentele 
de zbor pe panta noastră 
de la Iscroni.

Aero-delta-clubul din 
municipiul nostru este li
nul dintre primele 15 exis
tente în țară. Prin activi
tatea membrilor săi, prin 
performanțele obținute la 
începutul anului în curs, 
Aero-delta-clubul condus 
de Romeo Roșia se clasea
ză printre cluburile simi
lare cu o intensă activita
te pe plan național.

Cu același ajutor primit 
din partea conducerilor de 
la I.M. Petrila și Liceul 
industrial din Petroșani, în 
ceea ce privește confecțio
narea prin autodotare a a- 
paratelor de zbor precum și- 
un mai substanțial sprijin 
din partea C.M.E.F.S. Pe
troșani Aero-delta-clubul 
municipului nostru se poa
te situa printre cele 
bune din țară.

mondial tivitatea membrilor Aero- 
delta-clubului din Petrila 
și Petroșani.

— Deltaplanul este un .
aparat de zbor fără motor fectat cunoștințele 
cu care șe pot obține per
formanțe similare cu cele 
ale planoarelor. Este o 
construcție simplă și iefti
nă. In momentul de față, 
grupul nostru de delta- 
planoriști este compus din 
aproape 50 de membri, în 
marea majoritate mineri

BREVIAR

cu

C.F.R. Petroșani — Mine
rul Uricani 1—3; Sănătatea 
Vulcan — Preparatorul 
Lupani 3—2; campionatul 
școlilor generale (Petroșani): 
Școala gen. nr, 1 — Școa
la gen. nr. 2 : 6—4, Școala

RUGBY, „Cupa Români
ei**: Știința Petroșani — 
Rapid Buzău 42—4 și Fa
rul Constanța Știința 
Petroșani 25—9, Pentru 
locurile III—IV, 
Petroșani va întîlni 
mația P.T.T.R. Arad; cam-* 
pionatul republican de ju
niori: C.S.Ș. Petroșani — 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo- 
ca. 18—17.

Știința 
for-

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL Staicu BĂLO1

Text și foto:
Șt. NEMECSEK

in ai

PARÎNGUL 
HIDROMIN 
(4—1) (2—0). 
frumoase, 
Irode, Cic, Kalay și Bădău 
au constituit adevărate „ru
te", pe ale căror trasee, 
mingea a circulat cu re
peziciune și precizie. A- 
ceastă situație a ușurat 
presingul, la poarta 
rată de Costin și în 
16 Kalay, deschis 
Preda, lobează ■

LONEA — 
PETROȘANI 
Combinațiile 

în țre F tigescu,

apă- 
min. 

bine de 
balonul 

peste portar: 1—0. In con
tinuare, notăm patru faze 
frumoase la poarta Hidro
nimului, dar șuturile ex
pediate de Ciobanu, Cic 
și Bădău, sînt reținute cu 
siguranță de portar. In

nun. 28, Popescu II, 
nește solitar de la mijlo- 

> cui terenului, reușind să 
, . mărească handicapul: 2—0.

După pauză tot localni
cii. se dovedesc cohstruc- 

, tivi, și în min. 47 Popes
cu II înscrie printre picioa
rele masivului poitar Cos- 
tin. In miri. 78, profitînd 
do combinația dintre Mo- 
nete și Kostyal, Necula 
pătrunde pe „culoarul" Fri- 
gescu — Irode, înscriind 
golul de onoare al oaspe
ților. Cu două minute îna
inte de fluierul final, Ka- 
lay, pecetluiește Scorul:

La juniori, rezultat: 4—-1.
Vasile BELDIE

T E L E X i

re

GLASGOW 7 (Agerpres). 
— Federația scoțiană de 
rugby a comunicat echipa 
care va întîlni, la 13 mai, 
la București, o selecționată 
a capitalei -României, pri
ma întîlmre din cadrul 
turneului de trei meciuri 
pe. care reprezentativa
Scoției, cîștigătoare a
cent încheiatului Tur
neu al celor 5 națiuni, îl 
va întreprinde în țara 
noastră.

In continuarea turneu
lui, rugbyștii scoțieni vor 
întîlni, la 16 mai selecțio
nata orașului Constanța, 
iar la 20 mai, la București, 
se va desfășura meciul 
test: România — Scoția.
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Islamică Pakistan 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu președintele 

Republicii Islamice Pakistan

CEHOSLOVACIA

Depuneri de coroane la monumentele 
și mormintele eroilor români

Luni după-amiază, pre
ședintele Republicii Socia- 

1 liste România, tovarășul 
î Nicolae Ceaușescu și to- 
’ varășa Elena Ceaușescu 

s-au întîlnit cu președin-

Cere
(Urmare din pag. I)

porului român frumoase 
buchete de flori.

O gardă militară, for
mată din ostași ai forțelor 
terestre, maritime și aeri
ene, a prezentat onorul.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale României 
și Pakistanului.

In semn de salut au fost 
trase 21 de salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și generalul Zia" 
ul Haq au trecut în revis
tă garda de onoare.

In semn de înaltă cinsti
re, zeci de tineri pakista
nezi au format un adevă
rat culoar viu, presărînd 
petale de flori în calea to
varășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Numeroși pakistanezi a- 
flați pe aeroport au făcut

tele Republicii Islamice 
Pakistan, general Moha
mmad Zia-ul Haq și doam
na „ Zia-ul Haq.

Intîlnirea s-a desfășu
rat sub semnul stimei și

monia so
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu o primi
re deosebit de călduroasă. 
Cei prezenți au aplaudat 
cu prietenie, au fluturat 
stegulețe române și pakis
taneze, eșarfe multicolore, 
manifestîndu-și bucuria de 
a-i saluta ca oaspeți de 
vază pe pămîntul Pakista
nului. Pitorești grupuri 
artistice au prezentat cîn- 
tece și dansuri din folclo
rul local.

In această atmosferă, to
varășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de ge
neralul Zia-ul Haq de ce
lelalte persoane oficiale 
române și pakistaneze au 
părăsit aeroportul, îndrep- 
țîndu-se spre reședința ce 
le-a fost rezervată în ora
șul Rawalpindi, situat la 
20 de km de Islamabad.

înțelegerii reciproce, care 
caracterizează dialogul la 
cel mai înalt nivel româ- 
no-pakistanez, relațiile din
tre cele două țări și po
poare.

sirii
Pe stăzile orașului, nu

meroși locuitori au făcut 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu o vie ma
nifestare de simpatie, ma
nifestîndu-și prețuirea fa
ță de șeful statului român, 
a cărui activitate este bine
cunoscută și apreciată în 
Pakistan.

La sosirea la reședință 
— Palatul prezidențial — 
între președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele 
Zia-ul Haq a avut loc o 
convorbire prietenească, 
în cadrul căreia a fost ex
primată satisfacția pentru 
vizita pe care șeful statu
lui român o întreprinde în 
Pakistan, pentrul noul dia
log la nivel înalt româno- 
pakistanez menit a da noi 
impulsuri colaborării prie
tenești dintre cele două țări.

PRAGA 7 (Agerpres). — 
Cu prilejul împlinirii a 
39 de ani de la eliberarea 
orașului Kromieriz de sub 
ocupația fascistă, la Ca
sa de cultură din localita
te, sub patronajul Comi
tetului orășenesc de partid, 
a fost organizată o aduna
re, Ia care a fost evocat e- 
roismul ostașilor români 
în luptele pentru elibera
rea Moraviei de Sud și 
s-a evidențiat evoluția as

In legătură cu încheierea unui tratat cu privire 
la nefolosirea reciprocă a forței militare și 
menținerea de relații pașnice între statele 
participante la Tratatul de la Varșovia și 

statele membre ale Tratatului Atlanticului 
'■ de Nord

In scopul promovării i- 
nițiativei conținute în De
clarația politică adoptată 
la Praga, la 5 ianuarie 
1983, la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consul
tativ al statelor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, de a se încheia 
un Tratat cu privire la ne
folosirea reciprocă a for
ței militare și menținerea 
de relații pașnice între 
statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și 
statele membre ale NATO, 
M.A.E. al Republicii Popu
lare Ungare, potrivit înțe

cendentă a relațiilor prie
tenești româno-cehoslovace.

Primarul orașului și cei 
prezenți la adunare, îm
preună cu un mare număr 
de locuitori din Kromieriz 
au participat apoi la cere
monia depunerii de coroa
ne de flori, de către Co
mitetul orășenesc de par
tid, Consiliul popular al o- 
rașului și ambasada ro
mână la Monumentul e- 
roilor români, situat în 
centrul orașului.

legerii realizate, a înmânat 
la 7 mai 1984 reprezentan
ților diplomatici ai Belgiei, 
Canadei, Danemarcei, Re" 
publicii Elene, Franței, 
R.F. Germania, Islandei. 
Italiei, Luxemburgului, 
Marii Britanii, Norvegiei, 
Olandei, Republicii Por
tugheze, Spaniei, Statelor 
Unite ale Americii și Tur
ciei un apel conținând che
marea de a se trece la con
sultări multilaterale pen
tru examinarea probleme
lor legate de măsuri prac
tice privind încheierea tra
tatului respectiv.

Comunicat privind convorbirile 
la nivel înalt sovieto-polon

PRAGA 7 (Agerpres). — 
La monumentele și mor
mintele eroilor români din 
localitățile slovace Zvolen, 
Piestany și Stara Tura 
(R.S. Cehoslovacă), ridica
te în memoria celor care 
au căzut în luptele pentru 
eliberarea acestor localități 
de sub ocupația fascistă, 
au avut loc ceremonii de 
depunere de coroane și 
jerbe de flori.

Declarația Comitetului 
norvegian al păcii

OSLO 7 (Agerpres). — 
Partizanii păcii din Nor
vegia se pronunță împotri
va prezenței în Europa a 
rachetelor nucleare cu ra
ză medie de acțiune, îm
potriva folosirii armei nu
cleare pe pămîntul norve
gian și cheamă la acțiuni 
concrete în direcția creării 
unei zone denuclearizate în 
nordul Europei, se sublini
ază într-o declarație a Co
mitetului norvegian al pă
cii, dată publicității la Os
lo.

Declarația precizează că 
în centrul campaniei elec
torale pentru*aiegerile par
lamentare care vor avea 
loc anul viitor în Norve
gia trebuie să se situeze 
probleme ale intensificării 
acțiunilor în sprijinul în
cetării cursei înarmărilor 
nucleare și pentru Crearea 
unei zone denuclearizate în 
Europa de nord.

(Urmare din pag. I) 

nistru al guvernului, Ște
fan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au fost 
salutați, la plecare, de to
varășul Constantin Dască- 
lescu, de alți tovarăși din 
conducerea de partid și de
stat.

Dineu oficial in onoarea inalților
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, 
luni, la dineul oficial ofe
rit în onoarea lor de pre
ședintele Republicii Isla
mice Pakistan, general Mo-

Plecarea din Capitală
Ceremonia plecării a a- 

vut loc pe aeroportul Oto- 
peni, împodobit sărbăto
rește.

Pe aeroport se aflau nu
meroși bucureșteni, care 
i-au aplaudat îndelung pe 
tovarășul Ni co 1 a e 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, le-au u- 
rat un călduros „Drum 
bun !“, și deplin succes în 
această nouă și importan- 

hammad Zia-ul Haq, și 
doamna Zia-ul Haq.

Participanții la dineu au 
salutat cu înaltă conside
rație pe solii poporului 
român.

Președintele Mohammad 
Zia-ul Haq și președin
tele Nicolae Ceaușescu au 

tă solie de pace, colabora
re și înțelegere internați
onală.

La scara avionului, un 
grup de pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoa
se buchete de flori.

La ora 9,00, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Islama
bad.

easpeți români
rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu deosebit inte
res de cei prezenți; și sub
liniate în repetate rînduri 
cu aplauze.

Au fost intonate im
nurile de stat ale Româ
niei și Pakistanului.

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
— La Moscova a fost dat 
publicității comunicatul 
privind convorbirile din
tre Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.G. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Wojciech 
Jaruzelski, prim-seCretar al 
G.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, care a

Congresul Partidului Socialist Democrat Italian
ROMA 7 (Agerpres). — 

La Roma s-au încheiat lu
crările celui de-al XX-lea 
Congres al Partidului So
cialist Democrat Italian.

In cursul dezbaterilor au 
intervenit numeroși dele
gați, care s-au pronunțat 
pentru adoptarea de către 
guvern a unei politici an- 
tiihflaționiste și de re
ducere a șomajului, pentru 
promovarea unei politici 
externe active de pace, ca
re să; sprijine inițiativele 

făcut o vizită în U.R.S.S. 
In document se arată că 
părțile ș-'au informat re
ciproc în legătură cu sta
diul construcției comunis
te și socialiste în cele do
uă țări și au examinat as
pecte ale colaborării bila
terale, precum și proble
me de importanță majoră 
ale situației internaționa
le.

Părțile consideră că. ■R e

vizînd reluarea negocie
rilor sovieto-americane, o- 
prirea cursei înarmărilor și 
stabilirea unui echilibru 
militar la nivel cît mai 
scăzut, pentru promovarea 
de către toate statele a u- 
nei politici de destindere; 
securitate și pace în Euro
pa și în lume. Totodată, ei 
au chemat la întărirea a- 
lianței și strângerea rela
țiilor cu Partidul Socialist 
și cu alte forțe politice lai
ce italiene. 

voluția periculoasă a eve
nimentelor nu trebuie con
siderată ca ireversibilă. A 
fost exprimată convinge
rea că dialogul' construc
tiv Est-Vest este necesar și 
posibil, reafirmîndu-se ho- 
tărîrea U.R.S.S. Și Polo
niei de a promova în con
tinuare o politică spre 
consolidarea păcii și securi
tății internaționale.

Delegații la congres au 
ales noul Comitet Central 
al partidului. Giuseppe 
Saragat a fost reales pre
ședinte, iar Pietro Longo 
— secretar general al 
P.S.D.I.

La lucrările celui de-al 
XX-lea Congres al P.S.D.I., 
Partidul Comunist Român 
a fost reprezentat de to
varășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C, al P.C.R.

FILME
PETROȘANI • — 7 No

iembrie : Drumul spre 
victorie I-II; Unirea: Im- 
piișeat în spate; Parîn" 
gul:-'’Dragostea și revolu
ția.-.

LONEA: De trei ori 
despre dragoste.

ANINOASA: Ceață pe 
muntele zînelor,

VULCAN — Luceafărul:
Hotel Palace.

LUPENI — Cultural :
Ziua sacrificiului.

URIC ANI: Trompetis
tul.

TV
15.00 Telex.
15,05 Prin umanitate spre

pace.

15,40 Universul femeilor.
16,06 Agrozootehnia. pe 

înțelesul tuturor.
16.20 Desene animate.
16,30 închiderea progra

mului,
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Socialismul în conș

tiința țării.

20,50 Omagiu partidului.
21.15 Teatru TV: ,,Perso

nalitate pentru con
curs" de Corneliu 
Marcu.

22.15 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea progra
mului.

ME MINTO

Mica publicitate
VIND mașină Skoda 1000 

MB, bulevardul Victoriei, 
Bloc 17, scara E, ap. 16, 
Vulcan, după ora 17. (586)

PIERDUT carnet de stu

dent, pe numele Homorea- 
nu Sorin, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
II declar nul. (587)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA, anunță cu aceeași durere împlinirea a
10 ani de la dispariția celui care a fost

SALAJAN AUREL
(584)
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