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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
A

strălucit militant pentru îndeplinirea 
celor mai

La Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a miș
cării revoluționare și de
mocratice din România a 
avut loc, marți, sesiunea 
științifică națională cu te
ma „Lupta poporului ro
mân pentru unitate și in
dependență națională. Con
tribuția României la în
frîngerea fascismului".

La lucrările sesiunii au 
luat parte tovarășii Petru 
Enache, Suzana Gâdea, Ion 
Ursu, precum și 
ai C.C. al P.C.R., 
zentanți ai unor 
centrale și organizații 
masă, activiști de partid și 
de stat, academicieni, pro
fesori, cercetători, oameni 
ai muncii din întreprinderi 
bucureștene, participant! 
la războiul antifascist.

membri 
repre- 

instituții 
de

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Emi- 
lian Dobrescu, ministru 
secretar de stat la Consi
liul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, care, sub
liniind semnificația i 
nimentelor aniversate 
9 Mai, a spus :

Cucerirea în urmă cu 
ani a independenței 
stat, „operă făurită cu sîn. 
gele lor de generațiile de 
la 1877 — așa cum subli
nia conducătorul partidu
lui și statului nostru — va 
străluci întotdeauna în is
toria noastră ca una 
cele mai mari izbînzi 
drumul libertății, progre. 
sului, independenței și fe
ricirii poporului român". 
La rîndul său, revoluția 
de eliberare socială și na-

eve-
la

108
de

din
ne

țională, antifascistă și anti-' 
imperialistă din August 
1944 se înscrie ca un punct 
culminant in lupta secula
ră a forțelor înaintate, a 
întregului popor român 
pentru apărarea ființei na
ționale și neatîrnare.

La marcarea gloriosului 
jubileu al izbînzii asupra 
fascismului, țara noastră 
se prezintă cu sentimentul 
de legitimă mîndrie de 
a-și fi adus propria contri
buție materială și umană 
la bătălia, fără precedent 
în istorie, purtată, de for- 
țele coaliției antihitleriste 
pentru înfrîngerea 
mai feroce dușman 
bertății popoarelor, 
cil și progresului

celul 
al li- 

al pă- 
social.
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înalte idealuri ale poporului
Se împlinesc, 

de ani de la 
Partidului Comunist Ro
mân, eveniment de în
semnătate covârșitoare în 
istoria patriei și a popo
rului nostru. Marcînd un 
moment culminant al ra
dicalizării mișcării mun
citorești din țara noastră, 
făurirea partidului comu
nist a deschis o nouă e- 
tapă a istorici contempo
rane, afirmîndu-se, 
asprele confruntări 
vremii, ca apărător 
înfricat și luptător 
zător pentru 
celor mai 
patriotice, 
maniste 
Stegar al 
tale ale celor mulți 
asupriți, partidul 
comunist s_a situat în de
cursul acestor ani în 
fruntea marilor bătălii 
de clasă, asumîndu-și ro
lul de conducător politic 
al tuturor lupțelor desfă
șurate de popor, de clasa 
noastră muncitoare, pen
tru dreptate și libertate, 
pentru demnitate și o via.

astăzi, 64 
crearea

în 
ale 
ne- 

cute- 
împlinirea 

înalte idealuri 
socialiste și u- 
ale poporului, 

intereselor vi-
Și 

nostru

luminoasă. Ac-ță nouă, 
tivitat'ea glorioasă a Parti_ 
dului Comunist Român a 
culminat cu revoluția de 
eliberare socială și națio, 
na'.ă, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 
August 1944, act istoric 
care a consfințit trecerea

»zzzzzzz/zzzz/zzzzzz/zzzzz//z/

64 de ani de la 
crearea partidului
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

la transformarea revolu
ționară a societății 
mânești și la 
uriașei opere 
ției socialiste.

Trăsăturile

ro-
înfăptuirea 
a construc-

definitorii 
ale politicii revoluționare, 
profund umaniste a parti, 
dului au reieșit cu preg
nanță mai cu seamă după 
Congresul al IX-lea, 
condițiile promovării 
neasemuită fermitate
clarviziune a spiritului 
novator, orientat spre or
ganizarea și conducerea

în
cu
Și

științifică a societății, 
principiu în lumina că
ruia s-a trecut la valori
ficarea superioară a ex
perienței și capacității
creatoare ale maselor, 
pentru accelerarea ritmu
lui de progres și înflori
re a patriei. Noile orien
tări le datorăm străluci
tului conducător care în 
Urmă cu două decenii a 

la cîrma 
tovarășul 

mili-

fost învestit 
partidului, 
Nico'ae Ceaușescu, 
tant neobosit pentru bi
nele și prosperitatea na
țiunii, cel mai iubit fiu 
al poporului, spre care, 
în aceste clipe aniversa
re, se îndreaptă cu stimă 
și recunoștință gîndurile 
întregului popor.

In viziunea științifică 
a partidului nostru, a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, opera 
strucției socialiste a 
bîndit, după 
al IX-lea, un 
nou, adecvat 
ților și realităților 
triei, condițiilor

con- 
do- 

Congresul 
conținut 

posibili tă- 
pa-

in terne
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I.M. Petrila

Constantă devenire socialistă
Nicicînd problema mo

dernizării nu a căpătat a- 
tîța constanță și concreti
zare ca în acești 20 de ani 
de profunde transformări 
a întregii Românii de cînd 
în fruntea partidului și 
statului nostru se află cel 
mai cutezător și mai revo
luționar dintre fiii Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu prilejul 
zite de lucru 
Valea Jiului, 
dialog de lucru pe care se
cretarul general al parti
dului îl poartă cu țara, mi
na Petrila a beneficiat din 
plin de inestimabilele o- 
rientări și indicații pe ca
re tovarășul 
Ceaușescu, cu 
revoluționară și permanen
ta grijă minerească recu
noscute, le-a dat cu atîta 
generozitate Aplicarea lor

fiecărei vi. 
întreprinse în 
în amplul

Nicolae
cutezanța-i

Gheorghe SI’ÎNU

(Continuare in pag. a 2-a)

oto : AI? TATAR

Producția de cărbune trebuie realizată integral, 
minusurile grabnic recuperate !

La recenta consfătuire 
de lucru care a avut loc 
la C.C. al P.C.R. sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 

i Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român au fost examinate 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele patru 
luni ale acestui an, pre
cum și măsurile ce se im
pun pentru realizarea in
tegrală a prevederilor de 
plan pe luna mai și pe în
tregul an,' problematică In 
care a fost cuprins, în 
mod firesc, și planul pro
ducției de cărbune.

Sarcinile și orientările, 
măsurile stabilite în ca
drul consfătuirii de lucru 
sînt cît se poate de clar și 
convingător exprimate,
constituind un adevărat

program concret de ac
țiune pentru toate între
prinderile economice și, 
bineînțeles, pentru între
prinderile noastre miniere, 
care trebuie să acționeze

acum în aceasță lună, mai 
mult poate ca oricînd, con
ducerile întreprinderilor 
miniere, Combinatul mi
nier, trebuie să stabilească 
în urma unor analize te-

ordin, 
de 

dar

Manifestări

avînd girul com- 
și gîndirii nova- 

a

în viață 
petențef 
toare a conducătorului 
partidului și statului a în
semnat pentru mina Pe
trila nu numai o transfor
mare radicală a condițiilor 
de muncă și de viață ale 
minerilor, ci și transfor
marea profundă a esenței 
muncii lor.

Din ce în ce mai încre
zători în forțele lor, mi
nerii Petrilei au abordat 
sistematic problematica 
noului împletind într-o 
perfectă armonie elemen
tele mineritului clasic, e- 
xistente și astăzi dar într-o 
proporție redusă, cu cele 
ale ultimelor cuceriri în 
domeniul tehnicii ce s-au 
impus pe parcurs și și-au 
demonstrat din plin viabi
litatea.

De la condiția mineritu
lui clasic cu abataje ca
meră și susținere în lemn, 
în care lopătatul și tran
sportul manual reprezen
tau obișnuitul cotidian,

Brigada Ioan Bud din 
cadrul sectorului IV al 
I.M. Vulcan analizează, 
împreună cu maistrul 
energetic Vasile Hîrșie- 
ru, rezultatele șutului 
rdeent încheiat.

9 Mai

în spiritul Consfătuirii de lucru 
de la C.C. al P.C.R.

cu hotărîre, așa cum sub
linia în mod deosebit se
cretarul general al parti
dului, pentru realizarea 
integrală a planului, pen
tru înfăptuirea tuturor 
indicatorilor economici sta
biliți.. . •

La noi, în Valeu Jiului,

meinice, profund realiste, 
măsuri care să 
toate condițiile 
îndeplinirii planului și re
cuperării, într-un timp cit 
mai scurt, a minusurilor 
din primele luni ale aces
tui an. Cele aproape 332 000 
tone de cărbune cu care

asigure 
necesare

Valea Jiului a rămas da
toare economiei noastre 
naționale impun, ca o ne
cesitate de prim 
stabilirea unui astfel 
program de măsuri,
mai ales acțiuni ferme, ho- 
tărîte pentru materializa
rea grabnică a acestuia La 
acțiuni ferme și hotărîle 
Sînt chemate mai ales co
lectivele întreprinderilor 
miniere care la încheierea 
primelor patru luni ale a- 
nului au acumulat 
minusuri, cum sînt 
de la Lupeni. Uricani. Li- 
vezeni sau Exploatarea de 
cariere Cîmpu lui Neag. De 
fapt, cu excepția a două 

■ întreprinderi miniere —

mari
cele

(Continuare in pag. a 3-a)

politico-
educative

are 
dezbaterea 

Ro
și 

anti.

• La I.M. Lupeni 
loc astăzi 
„Partidul Comunist 
mân — organizatorul 
conducătorul luptei
fasciste a poporului nostru", 
manifestare dedicată celei 
de-a 40?a aniversări a vic
toriei asupra fascismului.

• La Școala generală nr. 
2 din Uricani a avut 
ieri expunerea „40 de 
de la victoria deplină 
supra fascismului",
nerea a fost susținută 
prof. Traian Soreanu. 
fost relevate mărețele rea- 

popor 
pe 

„E-

loc 
ani 

a- 
Expu- 

de
Au

lizări ale întregului 
în cele două decenii 
drept euvînt numite 
poca Ceaușescu".

că-
a

cu
Li-

dis-

• Tot la Uricani. I 
minul de nefamiliști, 
avut loc . ieri întîlnirea 
luptătorul antifascist 
viu Bota. S-au purtat 
cuții pe tema „Contribuția 
României la înfrîngerea de. 
finitivă a fascismului. Du
pă dezbatere, membrii ce
naclului literar „Flori 
mină" au susținut un 
tal. de poezie dedicat 
nimeritului, precum și 
relelor realizări ale

la

de 
reci, 
eve. 
mă—

între

Horațiu ALEXANDRESCU

(Continuare :n pag. a 2_a> |

zi simbol a poporului român

fre-am întors victorioși! I
Ziua nu era cu nimic 

mai lungă ca celelalte. Pe 
fețele obosite ale ostașilor 
se putea citi efortul, mar
șului neîntrerupt de o sap. 
tămînă. Și totuși nu cred 
să se fi găsit vreunul care 

obosit, 
din
Pe 
cu 

bă
la

Cu

să spună că este 
Porniseră spre casă 
inima munților Tatra, 
care i_am -cucerit pas 
pas. Inimile tuturor 
teau în același ritm, 
aceeași temperatură,
fiecare kilometru parcurs 
ne apropiem tot mai mult 
de hotarele țării noastre.

Pe întinsul Cîmpiei Pa. 
nonicc, peste care mărșă- 
luiam, primăvara se insta
lase definitiv. Apele erau 
limpezi ca cerul de mai, de 
parcă în urmă cu cîteva 
luni n-ar fi purtat rîuri 
de sînge din trupurile zdro. 
bile de tunuri și aruncă
toare. Căruțele cu arma-

ment, munițiile și harnașa- [ 
montele le luaserăm la 
mijloc. Căluții de 'munte a- 
dulmecau tăria aerului ’ 
de dimineață, Plutoanele, ! 
grupele se completaseră, : 
doar în companii efective
le erau mai puține Ne cu
noșteam. Vorbeam în șoap
tă despre treburile ce ne 
așteaptă după lăsarea la 
vetre. Se instalase parcă 
un consemn general mu
tual ; să nu ne numărăm, 
să lăsăm pe mai tîrziu bi
lanțul lunilor de luptă. Din 
cînd în cînd cineva mai 
uita de consemnul nostru.

Aurel D. CÎMI’EANU, 
ofițer în 

voi u ntar 
luptător în 

vînători
Deva

rezervă, fost 
antifascist, 
Batalionul 7. 
de munte

— Zalău

(Continuare in pag. a 3-a)
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Prioritar, pe agenda ' 
organizațiilor de partid 
Creșterea realizărilor în abataje

La mina Lonea, o anali
stă exigentă a avut loc 
de puțin timp în adunarea 
generală a organizației de 
partid a sectorului I. „Au 
fost reliefate în mod des
chis principalele cauze 
pentru care sectorul înre
gistrează restanțe, ne-a” 
pus în temă secretarul 
b.o.b., Traian Ionuț.. Prin 
această prismă, măsurile 
întreprinse au vizat înlă
turarea neajunsurilor în. 
tîmpinate de sector, întări, 
rea disciplinei tehnologice, 
organizarea mai bună a 
locurilor de muncă, folosi
rea integrală a timpului 
de lucru".

Sectorul a întîmpinat 
greutăți și în privința e- 
vacuării cărbunelui extras. 
Pentru înlăturarea acestora, 
au fost grăbite lucrările de 
amenajare a silozului pro
priu, astfel încît ritmul 
abatajelor să nu mai fie 

Dezvoltarea potențialului productiv
Acțiuni multiple în spri. 

jinul producției au loc în 
mod permanent la Secția 
de stîlpi hidraulici din 
Vulcan a IPSRUEEM. Din 
inițiativa comitetului de 
partid — secretar Gheor
ghe Dricu Ciucă — și a 
conducerii tehnice — șef
de secție maistrul Mihai 
Gudas — s_a asigurat ex
tinderea suprafețelor de 
producție, amenajarea de 
noi spații dotate eu strun
guri, freze, mașini de ale
zat pentru asigurarea ne
cesarului de piese de 
schimb pentru producția 
proprie. A fost confecțio
nat și montat un hidro-ri- 
dicător pentru încărcarea 
armăturilor TH și s-a mon
tat o linie ferată îngustă

Manifestări politico-educative
(Urmare din pag. 1)

gului popor în cei douăzeci 
de ani de cind se află la 
conducerea partidului și 
statului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, Mine
rul nostru de onoare.

• Mîine, la sediul I.C.S.A. 
și A.P. din Petroșani, în 

stînjenit de stagnările flu
xului de benzi. Pe de altă 
parte, membrii biroului și 
conducerea tehnică a sec
torului — între aceștia a- 
flîndu-se Petru Nemeș, șe
ful de sector, Traian Io
nuț, Simion Crișan, Dumi
tru Marin, Gheorghe Ma- 
caru, Viorel Burz, Marin 
Beșleagă, Cornel Tir, Toa_ 
der Bivolaru — desfășoară 
o intensă muncă politică 
de la om la om pentru mo
bilizarea potențialului pro
ductiv al fiecărui Ioc de 
muncă

Sectorul se îndreaptă cu 
pași siguri spre redresare. 
Este efectul strădaniilor în
tregului colectiv care, mo
bilizat de organizația de 
partid, acționează pentru 
a-și reocupa locul fruntaș 
pe graficul de producție al 
întreprinderii.

Ion MUSTAȚA

pentru transportul acesto. 
ra.

Comuniștii secției, mun
citorii și maiștrii de bază 
— printre care îi amintim 
pe Nicolae Vîjdea, Ion 
Ghiță, Augustin Jula, Va- 
sile Bud, loan Crăciun, Pe
tru Borca și mulți alții —
se preocupă permanent de 
extinderea capacităților de 
producție și amenajarea 
lor optimă — toate acestea 
avînd ca finalitate crește
rea contribuției colectivu
lui la asigurarea unui ma
re volum de elemente hi
draulice de susținere, ar
mături și piese de schimb 
pentru activitatea din a- 
bataje.

Vasile COCT1ECI 

cadrul ciclului de mani
festări politico-educative 
grupate sub genericul „Ca
dran politic" va avea loc 
simpozionul „9 Mai — ziua 
victoriei depline asupra fas. 
cismului“. Simpozionul care 
va începe la ora 9, își pro
pune să reliefeze efortul 
material și uman al Româ. 
r. iei în lupta împotriva ar

c (Urmare din pag. 1)

și internaționale, cerințe
lor de progres și bună
stare ale societății. Au 
fost puse baze trainice 
procesului de industria
lizare socialistă, s-a ac
ționat cu stăruință pentru 
dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a societății, 
a fost inaugurată noua 
revoluție agrară, au luat 
amploare relațiile corner, 
ciale externe și partici
parea României la.schim
bul mondial de valori. 
Bilanțul grandios al celor 
două decenii de ciiid în 
fruntea partidului se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cuprinde în
făptuiri socialiste fără 
precedent istoric, muta
ții calitative profunde în 
viața societății. O dezvol
tare impetuoasă au cu
noscut ramurile indus
triale de bază — extrac
ția și prelucrarea mate
riilor prime și energeti
ce, construcțiile de ma
șini, electrotehnica și e- 
lectronica, chimia și pe
trochimia — au fost crea
te industrii de vîrf, înalt 
competitive, atît în ra
murile de bază cît și în 
cele prelucrătoare, în 
producția agroalimentară 
și a bunurilor de con
sum. Un avînt deosebit
au înregistrat știința, cer
cetarea științifică și teh
nologică, învățămîntul, ar. 
tele și cultura puse în 
slujba maselor de oa

La mina Paroșeni 
realizarea sar
cinilor de plan constituie 
in permanență obiectul 
analizei la care patriei- 
pă conducerea minei și 
membrii comitetului de 
partid al minei.

Foto: O. PARAIANU

matelor hitleristo-hortyste, 
precum și realizările din 
viața întregului popor în 
aceste patru decenii, cu 
deosebire în anii de cind 
se află la conducerea pa
triei și partidului cel mai 
iubit dintre fiii României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. 

meni ai muncii. însăși o- 
mul a făcut pași impro- 
sionanți pe calea afirmă
rii multilaterale a perso
nalității, fiind astăzi 
promotorul conștient al 
marilor înnoiri prefigu
rate de partid în contex
tul edificării celei mai 
superioare orînduiri din 
cîte a cunoscut istoria, 
împliniri socialiste pline

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
strălucit militant pentru 

îndeplinirea celor mai înalte 
idealuri ale poporului

de substanță au fost în
registrate și prin perfec
ționarea relațiilor de pro
ducție și sociale, adînci- 
rea și perfecționarea de
mocratismului întregii o- 
rînduiri, promovarea fer
mă a principiilor eticii 
și echității socialiste. In 
acest climat fertil, forțele 
creatoare ale societății 
au fost puternic stimula
te și antrenate într-o ac
tivitate tot mai rodnică, 
intr-o vie și permanentă 
întrecere pentru progre
sul general al societății. 
Zone geografice altăda
tă rămase în urmă au

Constantă devenire socialistă
(Urmare diD pag. 1) 

noul a demarat într-o ex
traordinară concretizare 
producînd transformări de 
structură și mentalitate și 
mai ales de eficiență, pro
ducția de cărbune crescînd 
an de an în ritmuri fără 
precedent.

Mecanizarea, această a_ 
devărată revoluție a mine
ritului românesc, ca
re în acești 20 
de ani în Epoca de aur a 
României a cuprins subte
ranele tuturor întreprin
derilor miniere din Valea 
Jiului, nu a ocolit- mina 
Petrila impunîndu-se ca 
unica alternativă a pro- 
ductivităților înalte, a unor 
productivități care au atins 
vîrfuri de 11—12 tone pe 
post, în noile condiții de 
muncă pe care mina le a- 
sigură minerilor de astăzi. 
Abatajele frontale cu sus
ținere individuală și tavan

O carte despre Brâncuși
Scriitoarea Nina Stăncu- 

lescu ne-a dăruit o „carte 
de inimă", o poveste mi
nunată despre cel mai ma
re sculptor român și unul 
dintre cei mai mari ar
tiști ai lumii de la moar
tea căruia s-au împlinit în 
această primăvară 27 de 
ani. Cartea aceasta, intitu
lată „Brâncuși", apărută 
la Editura Albatros, este 
o oglindă fermecată pen
tru toate vîrstele, în care 
vedem chipul titanului din 
Hobița Gorjului luptînd 
o viață întreagă pentru a 
duce faima artei românești 

fost ridicate la un nivel 
economic și social supe, 
rior și, întregul chip al 
patriei, cetățile munci
torești, platformele in
dustriale, frumoasele a- 
șezări rurale reflectă în 
anii noștri cu multă fi
delitate hărnicia tradi
țională a poporului ro
mân, abnegația și înalta 
dăruire patriotică cu 
care oamenii muncii, ur- 

mînd cuvîntul partidu
lui călăuzitor, își făuresc 
o viață nouă, un viitor 
tot mai luminos.

Măsurile întreprinse 
de partid, din inițiativa 
și la indicația secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea multila
terală a societății s-au 
răsfrînt în mod benefic 
și asupra Văii Jiului. A- 
rătăm și cu acest prilej 
că modernizarea și me
canizarea extracției căr. 
bunelui, creșterea poten
țialului economic al mu
nicipiului prin dezvolta
rea capacităților de 

de rezistență, complexele 
mecanizate pe strate cu 
înclinare mare (ultima cu
cerire a tehnicii mondiale 
în domeniul mineritului) 
combine de înaintare și a- 
bataj, transportul mecani
zat pe orizontală și -verti
cală sînt doar cîteva din 
elementele noului intrate 
în obișnuința cotidiană a 
minerilor de la Petrila. De 
fapt toate acestea au în
semnat pentru minerii Pc- 
trilei nu numai o îmbună
tățire constantă a condiți
ilor de muncă, ci și o 
constantă -și substanțială 
îmbunătățire a condițiilor 
de existență. Locuri de 
muncă moderne, o radicală 
ușurare a efortului fizic, 
o continuă optimizare a 
climatului de muncă, largi 
posibilități de afirmare a 
vocațiilor novatoare, am
pla materializare a spiritu
lui participativ au produs 
în conștiința minerilor un 

pe cele mai îndepărtate 
meleaguri. De la prima sa 
lucrare, realizată în copi
lărie, cînd slugărea un 
crîșmar — o vioară mește
rită fără cusur în fața 
clienților uluiți dintr-o la
dă de portocale, și pînă 
la acea pasăre măiastră, 
care a devenit insigna as- 
tronauților, a celor mai 
temerari zburători, Brân
cuși a străbătut un drum 
crîncen, învățînd pînă în 
ultima clipă a vieții. Și să 
nu uităm că poate „fila" 
cea mai de preț din aceas
tă „carte", Coloana Infini

producție și diversifica
rea ramurilor industriale, 
înflorirea tuturor locali
tăților minerești pe baza 
unui amplu program de 
sistematizare au la bază 
concepția și acțiunile 
practice ale secretarului 
general al partidului, ca
re s-a interesat și se in
teresează în permanență 
de mineri, de munca și 
viața lor. In ansamblul 
eecnomiei naționale, Va
lea Jiului se înscrie cu 
o participare tot mai ma
re, pe măsura noilor con
diții create, avînd totoda
tă posibilități de afirma
re mai pregnantă a po
tențialului său economic 
și tehnico-productiv.

Aniversarea gloriosului 
nostru partid ne prileju
iește gînduri de profundă 
satisfacție, de mîndrie 
pentru tot ceea ce s-a 
realizat în țara noastră, 
în Valea Jiului, în așe
zările noastre muncito
rești. Cu aceste gînduri, 
și pe deplin încrezători 
în viitor, urmînd fără 
preget cuvîntul și îndem. 
nul partidului, orientă
rile și indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
vom asigura accelerarea 
ritmului de progres și 
înflorirea . multilaterală 
a patriei, creșterea conti
nuă a bunăstării materia
le și spirituale a poporu
lui, așa cum se prevede 
în Programul partidului, 
în istoricele hotărîri a- 
doptate de Congresul al 
XIII-lea.

nou mod de gîndire și ac. 
țiune. Viața de astăzi a 
minerului nu se mai rezu
mă doar la a extrage căr
bune. Concomitent cu îm
plinirea sa în plan profe
sional, în context cu con
dițiile economice și sociale 
creatoare, viața minerului 
se împlinește și sub aspect 
spiritual într-o perfectă 
realizare a personalității 
sale umane.

Petrila, oraș al mineri
lor din moși strămoși, a 
devenit și rămîne leagănul 
împlinirii tuturor aspira
țiilor și idealurilor oame
nilor săi, care trăiesc și 
muncesc animați de cele 
mai calde sentimente de 
mulțumire și recunoștință 
față de partidul și stătu’ 
nostru, față de cel căruia 
această perioadă fertilă i-a 
dat numele, omagiindu-1 
și cinstindu-1 deopotrivă — 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

tului, dedicată eroilor pa
triei, a fost realizată din 
oțelul turnat în Atelierele 
Centrale din Petroșani, cei 
care au înălțat-o la Tg. 
Jiu, fiind tot meșteri din 
Valea Jiului.

Cartea Ninei Stăncules- 
cu, dedicată marelui artist, 
este rapid epuizată din li
brării, este povestea unui 
om cu totul deosebit care 
ne demonstrează ceea ce 
însuși Brâncuși afirma : 
„Ascensiunea omului de 
geniu este grea, dar, pînă 
la urmă, biruitoare".

Iriinie STRÂUȚ

CONCURSUL „Sanitarii 
pricepuți", desfășurat în faza 
municipală, s-a finalizat 
ieri în cadrul unei festivi
tăți la Școala generală nr. 
1 Petroșani, marcând astfel 

| omagierea „Zilei mondiale 
4 a Crucii Roșii" — 8 mai.

In concurs au participat e- 
1 chipaje din școlile generale 
I și licee. Iată rezultatele 

I concursului: La .școli ge

nerale: locul I — Șc. gen. 
nr. 2 Uricani, II — Șc. gen. 
nr. 3 Lupeni, III — Șc. 
gen. nr. 4 Petroșani. La 
licee : locul 1 — Liceul 
industrial minier Petro
șani, iar locul II — Liceul 
industrial Vulcan. (I.B)

FILATELIE. Cercul fi
latelic „Minerul" din Pe
troșani a organizat, în foa
ierul Teatrului de stat, o 
expoziție omagială prilejui
tă de „Aniversarea a 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului și a Zilei in
dependenței de stat a

României". Exponatele fi
latelice ilustrează istoria 
patriei, lupta poporului ro
mân pentru libertate, in
dependență, neacirnare și 
dreptate socială, realiză
rile obținute în opera 
construcției socialiste, sub 
conducerea Paitidului So- 
munist Român, în cei peste 
40 de ani trecuțl de la ac
tul istoric de la 23 August 
1944. (I.B )

SPECTACOL. „Estrada 
armatei" din București va 
susține duminică, 12 mai, 
de la ora 17, pe scena Ca

sei de cultură a sindicate
lor din Petroșani un spec
tacol de divertisment. A- 
celași spectacol va fi re
luat și de la ora 20 și se 
intitulează „Atenție! Es
trada în emisie".

DOCUMENTE MINE
REȘTI INEDITE. La Mu
zeul mineritului se găsesc 
expuse documente care a- 
testă evenimente din isto
ria mineritului românesc. 
Documentele se referă la 
deschiderea unor cîmpuri 
miniere la începutul seco
lului XX. (Al. H.)

BIROCRAȚIE. Datorită
neglijenței unui funcționar 
de la Serviciul financiar al 
Consiliului popular oră
șenesc Lupeni un plic „vo
iajează" pe ruta poștală 
Lupeni — Vulcan întrucît 
„andrisantul", vorba maes
trului Caragiale, Coopera
tiva meșteșugărească „Stra
ja" Vulcan... nu există. In. 
că o mostră de birocrație! 
(I.V.)

TURNEU. In următoarele 
zile Teatrul de stat „Valea

MM «MMM IMMB «MM MMMB MM MMMM UM M

Jiului" din Petroșani va
întreprinde un turneu în 
județul Gorj cu piesa „Mo
tanul încălțat". Micii spec
tatori se vor întîlni din ■ 
nou cu nemaiauzitele, ne- I 
maiîntîlnitele isprăvi ale I 
„cotoșmanului încălțat" I 
potrivit ultimei mode, cu I 
cizmulițe roșii. (Al. H.)

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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A început săptămîna

„Primăvara
Luni a fost o frumoasă 

zi de mai la Vulcan. Sute 
de pionieri din școlile o- 
rașului mergeau la clubul 
sindicatelor unde a avut 
loc festivitatea de deschi
dere a celei de-a V_a edi
ții a săptămînii acțiunilor 
politico-educative, cultural- 
artistice și sportiv-recrea- 
tive „Primăvara pionieriei 
vulcănene".

Intr-o atmosferă de en
tuziasm tineresc, pionierii 
de la școlile din oraș au 
prezentat aspecte semnifi
cative din bogata lor acti
vitate instructiv-educativă 
din acest an de învățămînt, 
preocupările continue de 
desfășurare a unei munci 
rodnice în această primă
vară cînd părinții lor, mi
neri, energeticieni, con
structori și preparatori 
din Vulcan, obțin rezultate 
deosebite în întrecerea so
cialistă, întîmpinînd cu

pionieriei vulcănene"
Cererea de chemare în judecată

Permanențe in

noastră 
ediție, 
Cornel

In aceste zile la Liceul 
de jnatematică-fizică din 
Petroșani se desfășoară 
„Decada educației ' politi
ce", manifestare cu impor
tantă contribuție in proce
sul de educație patriotică, 
moral-politică a elevilor.

— Manifestarea 
a ajuns la a treia 
ne spunea prof.
Platon, și este organizată 
în întîmpinarea importan
telor evenimente aniver
sate de poporul nostru — 
64 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân, sărbătorirea a 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului și a „Zilei in
dependenței României". E- 
levii participă cu interes 
la diversele acțiuni atrac
tive și stimulative, cum 
sînt concursul tematic „40 
de ani de la victoria, asu
pra fascismului", expuneri 
(„Contribuția poporului ro
mân la înfrîngerea fascis
mului", „Realități și con
traste în lumea capitalu
lui"), simpozioane, specta
cole omagiale și seri cul
tural-educative. Astăzi are 
loc un simpozion dedicat 
creării Partidului Comu
nist Român, la 8 Mai 1921,

Producția»
(Urmare din pag. 1)

Paroșeni și Lonea — toate 
celelalte nu au un bilanț 
pozitiv la producția de 
cărbune extras, chiar dacă 
unele mine și-au îndepli
nit, în anumite luni, sar
cinile planificate.

Aceste rezultate nu re
flectă nici pe departe po
sibilitățile de care dispun 
întreprinderile noastre mi
niere, condițiile create, e- 
forturile făcute de parti
dul și statul nostru pentru 
asigurarea unei dotări teh. 
nice cu utilaje și instalații 
la nivelul celor mai 
realizări în domeniul 
neritului, necesare 
plinirii integrale și ritmice 
a sarcinilor planificate. 
Chiar cadre din conduce
rile întreprinderilor minie
re au confirmat, prin afir
mațiile făcute în 
anchetei noastre 
ceput de an și al 
rii la această anchetă, 
xistența condițiilor optime 
pentru onorarea exemplară 
a prevederilor de plan și 
a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. Dar 
numai simplele declarații,

noi 
mi- 

înde-

cadrul 
la în- 
reveni- 

e-

frumoase fapte de muncă 
împlinirea a două decenii 
de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în frun
tea partidului. Cu mult in
teres și sensibilitate au a- 
flat care sînt perspectivele 
de dezvoltare a localității 
lor, obiectivele de 
economic, social, 
ce se vor construi, în spi
ritul documentelor 
sului al XlII-lea al parti
dului, în orașul Vulcan. 
Intîlnirea s-a încheiat eu 
spectacolul „Omagiu pio
nieresc", prezentat de for
mațiile de muzică ușoară 
de la Școala generală nr. 
5, muzică populară de la 
Școala generală nr. 6, gim
nastică artistică susținută 
de copii de la Școala 
nerală nr. 4, recitatori 
instrumentiști. A fost 
spectacol antrenant și su
gestiv pentru talonul pio
nierilor din Vulcan.

interes 
cultural

Congre-

ge-
Și 

un

Săpătnîna , „Primăvara 
pionieriei vulcănene" cu
prinde zile tematice ale 
căror activități sînt aștep
tate de copii. Prima zi a 
fost consacrată celor teh- 
nico-științifice, iar a doua 
zi a avut ca temă activita
tea politico-ideologică, 
prinzînd o masă 
dedicată zilei de 8 
1921, cînd a fost 
Partidul Comunist 
mân, și concursul 
celor mai mărețe 
niri din istoria 
— „Epoca Ceaușescu".

Vor urma zile consacra
te educației materialist, 
științifice, manifestărilor 
cultural-sportive, de gos
podărire a orașului și re- 
creativ-turistice cu deose
bită valoare în orientarea 
și stimularea activității 
creatoare a elevilor.

cu-
rotundă 

Mai 
creat 

Ro- 
„Epoca 
împli- 

României

fizice, 
sub 

adre- 
comi-

al 
raza 
Co
in

ne- 
le_

fiind prezentate pagini me
morabile din istoria parti
dului

In acest an „Decada e- 
ducației politice" de la Li
ceul de matematică-fizieă 
se integrează în manifes
tările de mare diversitate 
și amplitudine prin care 
oamenii muncii din Valea 
Jiului omagiază împlinirea 
a 20 de ani de la Congre
sul al IX-lea al partidului 
care a deschis epoca cea 
mai bogată în împliniri din 
întreaga istorie a patriei 
— „Epoca Ceaușescu".

Prin însăși pregătirea lor 
teoretică și practică, 
participarea lor la 
social-economică din
troșani, elevii întîmpină 
Congresul al XII-lea al 
U.T.C., desfășurînd și ac
țiuni în cadrul Anului In
ternațional al Tineretului 
care are loc sub deviza 
„Participare, dezvoltare, 
pace". O astfel de semnifi
cație are
politice" la Liceul de ma- 
tematică-fizică, cuprinzînd 
idei profunde și generoase, 
de mare valoare în forma
rea tinerei generații.

prin 
viața

Pe

„Decada educației

S. TIBERIU

T. SPÂTARU

La Liceul ue matemati- 
că-fizică pregătirea elevilor 
se desfășoară în săli de 
clasă și laboratoare moder
ne.
Foto : Robert TA VIAN

Garantarea deplină a e- 
xercitării drepturilor cetă
țenești, apărarea și valori
ficarea lor se face — prin
tre altele — cu ajutorul u- 
nor proceduri judiciare pe 
care le vom aduce în dis
cuție în articolele urmă
toare. Chemarea în jude
cată este una din aceste 
proceduri, cea mai impor. 
tantă și care uneori, în 
practică, nu-și produce e- 
fectele dorite datorită 
respectării cerințelor 
gale obligatorii.

Cadrul juridic, de regle
mentare a acestei proce
duri îl constituie Codul de 
procedură civilă (art. 1—19, 
82—84, 109—120) și Legea 
nr. 59/68 (art. 21—22, 31 și 
35). Ce prevăd aceste dis
poziții legale, mai întîi 
cu privire la reclamant ?

• Cererea de chemare în 
judecată se introduce de 
către persoana interesa
tă, de mandatarul, sau re
prezentantul său legal, ori 
de cîte ori un drept al ei 
este încălcat, contestat sau 
amenințat, în vederea apă
rării sau restabilirii lui.

• Cererea se adresează 
instanței de judecată com
petente care, de regulă, este 
cea în raza căreia se află 
domiciliul pîrîtului. Fac 
excepție, printre altele :

— cererile privind ac
țiunea de divorț care se in
troduc la instanța în raza 
căreia s-a aflat ultimul do
miciliu conjugal al soților;

— cererile privind bu
nurile imobiliare (terenuri, 
construcții) se adresează 
instanței în raza căreia se 
află imobilul în litigiu ;

— cererile făcute pentru 
stabilirea unei pensii de 
întreținere, care se intro
duc la instanța în raza că
reia se află domiciliul re
clamantului ;

— cererile privind suc
cesiunea, se adresează in
stanței de la ultimul do
miciliu al defunctului ;

— cererile privind litigii 
cu persoane juridice (uni-

tați socialiste, organizații 
etc) se adresează instanței 
de la sediul acestora ;

• Pentru litigiile dintre 
părțile — persoane 
a căror valoare este 
30 000 lei, cererea se 
sează, în prealabil,

■ siei de judecată de pe lin
gă comitetul executiv 
consiliului popular în 
căreia se află pîrîtul. 
misia de judecată va
cerca împăcarea părților, 
în 30 de zile, elîberînd, 
pentru cazul de neîmpăca- 
re, o dovadă pentru ca re
clamantul să se poată a- 
dresa ulterior, instanței de 
judecată. Părțile se pot 
însă învoi ca litigiul să se

Cabinet juridic

soluționeze de către comi
sia de judecată.

• Cererea de chemare, în 
judecată trebuie să cuprin. 
dă următoarele date obli
gatorii :

— numele, prenumele, 
domiciliul sau reședința re
clamantului și pîrîtului, 
pentru a se putea stabili 
instanța competentă și a 
se efectua procedura de ci
tare ;

— calitatea în care stau 
părțile în proces, neindica- 
rea calității celui ce face 
cererea, în cazul în care 
nu se arată că o face pen
tru și în numele altei per
soane, duce la presupunerea 
că autorul cererii acționea
ză în nume propriu ;

— obiectul pretențiilor 
reclamantului și valoarea 
(cînd obiectul este evalua
bil) pentru stabilirea taxei 
de timbru cît și pentru 
a se da posibilitatea pîritu. 
lui de a-și formula apără
rile ;

— motivele de fapt și în 
drept pe care reclamantul 
își întemeiază cererea și 
care permite, alături de o- 
biectui pretențiilor, cunoaș
terea de la început a ca-

drului juridic al procesu
lui ;

— dovezile (acte, martori 
etc) pe care se sprijină ce
rerea, cu anexarea în co
pie a înscrisurilor dovedi
toare în atîtea exemplare 
cîți pîrîți există ;

— semnătura reclaman
tului sau a persoanei care 
face cererea în numele a- 
cestuia, cu precizarea cali
tății (mandatar, reprezen. 
tant legal).

Cererea se poate sem
na pînă la închiderea dez
baterilor, după care instan
ța va constata nulitatea 
cererii. De reținut ca e-' 
sențiale mențiunile privind 
numele părților, obiectul 
cererii și semnătura, în 
lipsa cărora instanța nu va 
cerceta cauza în fond. Deo
sebit de aceste date, cere
rea trebuie să fie timbra
tă după natura și valoarea 
litigiului pînă la primul 
termen de judecată.

Ce mijloace legale poate 
opune pîrîtul față de pre
tențiile reclamantului ?

• după ce a fost 
noștințat
cererea
re în judecată, piritul are 
posibilitatea — pînă la 
termenul de înfățișare — 
să se apere, depunînd la 
instanța unde a fost citat 
întâmpinare cuprinzînd ex-_ 
cepțiile (apărările) pentru 
fiecare capăt al cererii de 
chemare în judecată pre
cum și dove/ile cu care 
înțelege să se apere împo
triva lor.

• piritul mai are posibi
litatea de a formula pro
priile sale pretenții în ca-' 
drul unei cereri reconven- 
ționale, devenind astfel, el 
însuși, reclamant recon- 
vențional. Dat fiind noua 
sa poziție în proces, cere
rea reconvențională trebuie 
să îndeplinească 
condiții (cerințe 
rii) ca și cererea 
mare în judecată.

încu- 
despre 
de chema.

aceleași 
obligato- 
de chei-

David MANIU

Spectacole teatrale
Iubitorii artei dramatice din Petroșani se 

vor reîntîlni în această săptămînă cu piesa drama
turgului sovietic Ghenadi Mamlin, „Clopotele", mon
tată în regia lui Marcel Șoma. In rolurile principale 
Teodor Marinescu și Paulina Codreanu. Piesa se va 
juca la sediul teatrului, în zilele de joi — 9 mai, 
vineri — 10 mai și sîmbătă — 11 mai, începînd cu. 
ora 19. (Al. H.)

întors victorioși!

de cărbune trebuie realizată integral
fioricît de optimiste 

ele, nu pot asigura 
plinirea indicatorilor 
plan. Sînt adevăruri 
trebuie recunoscute, 
noi în Valea Jiului, 
cum se sublinia în consfă
tuirea de lucru, dacă 
manifesta mai multă 
mitate și răspundere în 
pectarea disciplinei 
plan, în organizarea mun
cii și a proceselor de pro
ducție, în utilizarea inte
grală a capacităților, a uti
lajelor și instalațiilor, a 
forței de muncă, rezultate
le erau la un nivel calita
tiv net superior celor înre
gistrate.

In acest sens cîteva e- 
xemple sînt elocvente. Nu
mărul formațiilor de lu
cru al brigăzilor cu sarci
nile de plan realizate inte
gral, este mai puțin 
mătate din totalul 
ra, iar complexele 
nizate, utilajele de 
productivitate, folosite efi
cient, la adevărata lor va
loare abia dacă trec de 50 
la sută. Și numai aceste 
două exemple sînt sufi
ciente pentru -a demonstra 
de ce importante rezerve

ar
înde- 

de 
care 

Și la 
așa

se 
fer- 
res.

de

de ju- 
acesto- 
meca- 
mare

u 
a 

Pen- 
nece- 
scurt 
solu

ții pentru folosirea în mod 
corespunzător a capacități, 
lor de producție de care 
dispun întreprinderile, a- 
sigurîndu-se, totodată, 
terea mai intensă a 
ductivitățîi muncii.

In ceea ce privește 
sirea utilajelor în cele mai 
bune condițiuni, se impu
ne, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
întreținerea și exploatarea 
lor corespunzătoare, cu res
pectarea strictă a tuturor 
cerințelor tehnologice, în. 
tărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de mun
că, asigurarea. asistenței 
tehnice, exigență și fermi
tate față de cei ce încalcă 
normele de exploatai e 
întreținere a utilajelor.

In același timp, în 
drul consfătuirii a 
subliniată necesitatea 
a se acorda mai multă 
tenție reducerii în conti
nuare, a consumurilor de 
materii prime, combusti-

dispune Valea Jiului 
îndeplinirea integrală 
sarcinilor planificate, 
tru .aceasta este însă 
sar, ca în cel mai 
timp, să se găsească

ereș-
pro-

folo-

și

bil și energie, respectării 
stricte a normelor de con
sum.

Toate aceste sarcini de 
o deosebită importanță pen
tru creșterea producției de 
cărbune în condiții de efi
ciență economică sporită, 
trebuie să se regăsească, 
prioritar pe agendele de 
lucru ale organelor de con
ducere colectivă ale între
prinderilor miniere și com
binatului, iar îndeplinirea 
lor trebuie să constituie 
cea mai înaltă îndatorire 
a fiecărui om al muncii 
din unitățile miniere ale 
Văii Jiului.

Condiții pentru 
nirea integrală și 
a prevederilor de 
xistă, sînt create,
buie mai bine valorificate 
pentru realizarea celei mai 
importante sarcini care stă 
în fața 
re din 
bonifer 
nuă a
bune extras, realizarea sar. 
cinilor planificate, recupe
rarea minusurilor acumu
late.

(Urmare din pag. 1)- - .... ..... - -»■
— Uitați-vă, camarazi, 

lipsesc aproape două com
panii 1 ...Doamne, cîți nu 
se întorc cu noi !...

Ceilalți tăceau. O tăcere 
de jar, în vreme ce fiecare 
mergea cu gîndul la cei 
dragi, apropiați, tovarășii 
de arme, pe care îi lăsase- 
răm pe veci departe 
țară.

...Nu știu de ce 
mi_a făcut impresia 
timpul că în coloană se re
întorc cu noi regretații sub
locotenent rezervist Nico
lae Pițigoi, sergenții t.r. 
Vasile Cadaru și Teodor 
Șchiopu, caporalul Alexan
dru Pop, fruntașul Vasile 
Simion, soldatul Ilie Toa- 
der și alții ! ...Ii vedeam
parcă lingă mine, bucu- 

de apropie- 
românești.

de

mie 
tot

îndepli- 
ritmică 

plan e- 
dar tre-

colectivelor minie- 
bazinul nostru car-
— creșterea conți- 

producției de căr-

rîndu-se și ei 
rea granițelor 
Și totuși...

La comanda 
unul dintre cei 
nici maiori, un om de o- 
menie, cu inimă de frate . 
și suflet de Artist.

— Batalion, oprim. Aici 
ne vom odihni o noapte. E 
necesar. Sîntem trudiți. 
Cantonăm, ne reorganizăm. 
Spălați-vă bine, bărbieri- 
ți-vă proaspăt. La 20 de 
kilometri e țara 1 Auziți, 
măi, țara noastră româ
nească I ...Mîine sîntem pe 
locurile strămoșilor noștri. 
Să nu uităm 
curile astea ! 
Ardeal, a fost 
nitor și Mihai 
așteaptă o primăvară 
moașă, cum n-a mai 
ne așteaptă mamele, 
ile, copiii noștri !...

unității era 
mai destoi-

niciodată lo- 
...Aici, în 
cîndva dom- 
Viteazu ! Ne 

fru- 
fost, 
soți-

In noaptea aceea nu cred 
să fi închis cineva ochii. 
După miezul nopții a tre
cut însuși generalul divi
ziei de la comanda unității. 
Strașnic om generalul nos
tru. II cunoșteam toți de 
aproape, de pe aliniamen
tele de luptă.

...La puțin timp după a-' 
pelul general, cei dinții 
dintre noi s_au întors m 
Zalău. Orașul de 
dintre cele două 
mondiale. Și aici 
au venit în calea 
Potop de oameni 
bări, răspunsuri, 
îmbrățișări; se 
pentru noi o poartă mare 
de triumf. Am defilat, bă- 
tînd cadența, după tactul 
fanfarei noastre, care ne 
aștepta din ajun. Ostașii 
n-au plîns. Le-a dat tărie 
victoria. înfrățirea. In lo
cul învățătorului sergent 
t.r. Petre Some.șean, căzut 
pentru patrie, s-a ridicat, 
ca un pisc peste fanfară, 
vocea sergentului Ion Is_ 
trate

— Ne-am întors ! ...Pri- 
viți-ne ! Ne-am întors I 
...Nu plîngeți, femei, Ar
mata română, noi, vînăto- 
rii ei de munte, ne-am 
ținut cuvîntul dat. ...Privi. 
ți-ne ! ...Ne-am întors pen
tru totdeauna...

Un vînt molcom de pri
măvară, ca o mîngîiere, 
ștergea miile de șiroaie din 
privirile mulțimii, 
și săteni, încălțați și 
culți. De undeva, din 
dineul firii, răzbăteau 
inimi și înfloreau pe bu
zele tuturor singurele cu
vinte care se mai puteau 
rosti în emoția generală :

— Ne-am întors ! ...Ne
am întors I ...Ne-am în
tors !...

ed
întors
reședință 
războaie 
oamenii 

noastră... 
! ...Intre- 

lacrimi, 
pregătise

orășeni 
des- 

a- 
în
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Sesiune științifică națională BeinEnTO]
acel moment, așa 

arăta tovarășul 
„Romă.

Din 
cum
Nicolae Ceaușescu, 
nia s-a alăturat, cu întrea
ga forță, armatelor sovie
tice, pentru eliberarea de. 
plină a patriei de sub do
minația hitleristo-hortvstă 
și apoi a luptat pentru 
eliberarea Ungariei și Ce
hoslovaciei, pină la zdro
birea deplină a fascismu
lui**.

Evidențiind marile tran
sformări declanșate de re
voluția de eliberare socială

și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, sesiunea 
noastră își propune să în. 
fățișeze realizările remar
cabile obținute în edifica
rea orînduirii socialiste, 
cu deosebire după Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român care a 
operat largi deschideri în
noitoare în toate compar
timentele vieții economi
ce și social-politice a țării.

La patruzeci de ani de 
la înfrîngerea fascismului, 
învățămintele desprinse din 
analiza cauzelor și desfă
șurării celui de-al doilea

război mondial sint 
actuale ca oricind, și 
pledează pentru ca, 
acțiunea unită a 
iubitoare de 
tutindeni, o 
gedie să nu 
nicicînd, cu 
cu cît în împrejurările de 
astăzi ea ar fi fatală pen
tru însăși existența umani
tății. Tocm.-t. in acest sen' 
se înscriu acțiunile perse, 
verente ale României, ale 
președintelui Nicolai- 
Ceaușescu pentru crearea 
unui climat de pace, co
operare constructivă și bu_

mai 
ele 

prin 
forțelor 

pace de pre- 
asemenea tra
se mai repete 
atît mai mult

nă înțelegere intre toate 
statele lumii.

Pe marginea temei se
siunii au prezentat comu
nicări tovarășii Ștefan 
Ștefănescu, directorul Insti
tutului de istorie „Nicolae 
Iorga“, Gheorghe Ioniță, 
decanul Facultății de isto
rie din București, Ion Po- 
pescu-Puțuri, directorul 
Institutului de studii 
rice și social-politice, 
neral-locotenent I 
Ceaușescu, adjunct al
nistrului apărării naționa
le și secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Ar
matei, Dinu Drăgan,

isto-
ge-

1 i e 
mi-

U.T.G., 
prorector 

„Ștefan 
Gheorghiu**, și Aurel Du
ma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afaceri
lor Externe.

La încheierea lucrărilor 
sesiunii, într-o atmosferă 
insuflețitoare, de puternică 
vibrație patriotică, parti
cipant au adresat o tele
gramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășu. 
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

creta r al C.C. al 
Dumitru Ghișe, 
la Academia

FILME

PETROȘANI - 
rembrie; Din nou 
nă; Unirea: Tații 
nicii; Parîngul: 
are multe fețe.

PETRILA:

e
LONEA: Cu 
frumoasă.

. 7 No. 
împreu- 
și bu- 
Iubirea

Prietenie.

tine viața

ANINOASA: 
nea doamnei Latter.

Pensiu,

VULCAN — Luceafărul: 
Nu pot să-ți spun adio.

URICANI: Gemenii în 
vacanță.

LUPENI — Cultural 1
O fată și un băiat.

Vizita oficiala in Ihaiianda
Guvernului 
România

a primului ministru al 
Republicii Socialiste

BANGKOK 7 Agerpres 
— Corespondență de la 
1. Erhan: Primul ministru 
al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
aflat în vizită oficială în 
Thailanda, a fost primit 
marți de regele Bhumibol 
al Regatului Thailanda.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, pri
mul ministru al guvernului 
român a transmis regelui 
Bhumibol și reginei Sirikit 
un prietenesc mesaj de sa. 
lut, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace 
și prosperitate pentru po
porul thailandez prieten.

Mulțumind călduros, re
gele Bhumibol a rugat să 
fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, din

partea sa și a reginei Si
rikit, un cordial salut de 
prietenie, precum și cele 
mai alese urări de sănăta
te, fericire personală și 
succese în activitatea con
sacrată propășirii Româ
niei, pentru promovarea 
politicii de pace și securi
tate internațională, iar 
poporului român — urări 
de progres și prosperitate.

In timpul întrevederii a 
fost evidențiat cursul as
cendent înregistrat în ulti
mii ani în raporturile din
tre România și Thailanda, 
în pofida marilor distanțe 
geografice care le separă. 
S-a exprimat convingerea 
că prin eforturile ambelor 
părți, schimburile comer
ciale și colaborarea eco
nomică vor cunoaște o 
și mai puternică dezvolta
re, în avantajul celor do
uă țări și popoare.

Procedîndu-se la un 
schimb de păreri în unele

probleme majore ale vieții 
internaționale, primul mi
nistru al guvernului ro
mân a prezentat suveranu
lui thailandez punctele de 
vedere și considerentele 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu potrivit cărora, 
în actuala stare de tensiu
ne care există în 
este necesar să se 
prindă măsuri ferme pen
tru instaurarea unui 
mat de pace Și securitate, 
ceea ce impune oprirea 
r.eîntîrziată a cursei înar
mărilor, trecerea la dez
armare, și, în primul rînd, 
la dezarmare nucleară.

Regele Bhumibol a dat 
o înaltă apreciere poziției 
promovate consecvent de 
România, contribuției im
portante a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la e- 
forturile de pace desfășu

rate pe plan internațional.

lume, 
între-

cli-

Acțiuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară

PARIS 7 (Agerpres). în
frângerea fascismului 
tlerist a constituit un eve
niment remarcabil în 
toria om’enirii, el reprezin. 
tă rezultatul eforturilor co- 
mune ale tuturor popoare
lor care s-au unit în am
plul front democratic anti
fascist, se spune în decla
rația Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Francez, dată 
publicității la Paris. După 
40 de ani, învățămintele 
istoriei rămîn cît se poate 
de actuale, cucerirea cea 
mal de preț a omenirii fi
ind pacea. Astăzi, se sub
liniază în document, există 
posibilități reale pentru 
înlăturarea -pericolului de 
război, ---- -—l—'~
cursei 
Uzarea 
rale.

pentru 
înarmărilor 

dezarmării

hi-

is-

oprirea 
și rea- 

gene-

(Ager-
al

Manifestări peste hotare consacrate 
Ziiei Independenței" României

BUDAPESTA 7 
preș). La ambasada 
niei din Budapesta 
loc vernisajul 
documentare de 
fii „Contribuția eroică 
României la victoria 

- pra fascismului**, 
zînd imagini 
participarea României 
luptele împotriva 
niei naziste, jertfele 

români

BEIJING 7 (Agerpres), 
Io cadrul unei adunări fes
tive organizate la ambasa
da României de la Beijing, 
au fost evocate pe larg 
lupta antifascistă a popo
rului român pentru liber
tate socială și națională, 
acțiunile și demonstrațiile 
antifasciste desfășurate în 
■România în anii premer
gători celui de-al doilea 
război mondial, lupta for
țelor patriotice din Româ
nia, care a culminat cu 
revoluția de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de

la 23 August 1944, contri
buția de seamă a Româ
niei la obținerea victoriei 
împotriva Germaniei hi- 
tleriste, la eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei și a 
unei părți din teritoriul 
Austriei.

A fost subliniată, de 
asemenea, activitatea

neobosită desfășurată de 
România socialistă, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
pentru afirmarea fermă a 
politicii de destindere și 
colaborare, pentru asigu
rarea păcii în lume.

(Ager- 
Româ- 
a avut 

expoziției 
fotogra- 

a 
asu- 

cuprin- 
referitoare la 

la 
Germa- 

aduse 
de ostașii români pentru 
eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și unei părți a 
Austriei.

*

WELLINGTON 7 
pres). Primul, ministru 
Noii Zeelande, David Lan
ge, a criticat decizia gu
vernului francez de a sta
bili o bază militară Strate. 
gică în Noua Caledonie, la 
Aslmoralle. Intr-o declara
ție făcută la postul de ra
dio și reluată de agenția 
China Nouă, premierul nȘO. 
zcelandez a apreciat că a- 
ceastă decizie va determina 
țările din regiune să ac
ționeze cu și mai multă 
hotărîre pentru crearea în 
Pacific a unei zone fără 
arme nucleare.

☆
WASHINGTON 7 (Ager

pres). Partic-ipanții la pri
ma Conferință naționala a 
opiniei publice americane 
consacrată problemelor o-

pririi militarizării spațiului 
cosmic, desfășurată la Co
lorado Springs, s-au pro
nunțat într-o rezoluție im. 
potriva realizării progra
mului de înarmări spațiale 
al S.U.A. cunoscut sub nu. 
mele de „războiul stelelor". 
In document se .cere să fie 
declarate în afara legii o- 
rice încercări de a transfor
ma Cosmosul într-o arenă 
a confruntării militare și 
să se asigure folosirea 
cestui mediu exclusiv 
scopuri pașnice.

☆
BONN 7 (Agerpres). Pre- 

ședințele Partidului Social. 
Democrat din R.F. Germa
nia, Willy Brandt, s-a în- 
tîlnit cu primarii și repre
zentanții orașelor care au 
avut cel mai mult de su
ferit în cel de-al doilea 

, război mondial, informea
ză agenția TASS.

In cursul întîlnirii — la 
care au fost reprezentate, 
între altele, orașele Vol
gograd, Minsk. Leningrad, 
Oradour, Dresda și Coven
try — W. Brandt a subli
niat necesitatea de a
face totul pentru ca groză
viile războiului să nu 
mai repete niciodată.

Eventualele schimbări 
în programarea filmelor 
aparțin întreprinderii ci
nematografice județene.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI*** Pe
troșani „Somnoroasa a. 
ventură** — Lupeni.

TV.

a- 
în

se

se

I

a

Acum, cit nu e prea tîrziu
La 4 decenii de la al doilea război mondial: fapte ce acuză înarmarea

Telejurnal.
Partidul — arhitect 
al înfloririi patriei 
noastre socialiste — 
Documentar.
Partidul frumuseții 
tale, țară (color). 
Spectacol literar-mu. 
zical-coregrafic.

20,55 Film serial
„Războiul 
denței**.
Episodul 2.
Dunării.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea

mului.

20,00
20,15

20,35

: (color) 
indepen.

Trecerea

progra.

memento
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I N C A D R E A Z A:
— șoferi categoria

Informații telefon
c.

180, Uricani.

Mica publicitate
Problema fundamentală 

a vremurilor noastre o 
constituie menținerea pă
cii, oprirea cursei înarmă- 
j ilor și înfăptuirea dezar
mării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare. De 
nenumărate ori, în vechea 
vatră a Carpaților, poporul 
român, prin glasul său cel 
mai autorizat, al președin
telui Nicolae Ceaușescu, a 
adresat popoarelor, guver
nelor și parlamentelor ță
rilor din întreaga lume 
chemarea la rațiune, la u- 
nire, la coordonarea efor
turilor pentru menținerea 
și consolidarea păcii și în
tărirea măsurilor de în
credere între state. Acum, 
cît nu e prea tîrziu, cît nu 
au început încă să cadă 
'bombele atomo-nucleare.

să avem tăria să renunțăm 
la ceea ce înseamnă înar
marea, la sumele irosite 
pentru întărirea arsena
lelor militare în loc să fie 
folosite pentru dezvoltare.
IMtumtlfMirtlHHIIIIIIIIIIIIItlIlillmiioiiinînmiiiiiuuiin

Â

tre I960 și 1983, pentru a 
ajunge la 800 miliarde de 
dolari în 1983 și la 1 000 de 
miliarde, în acest an, ast
fel cum se preconizează !

...Cu numai o cincime

fiecare o sută 
locuitori ai Ter- 
556 militari, dar 
de medici.

N O T
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...Țările industrializate a- 
locă, în prezent. 500 mi
liarde de dolari pentru în
armare, față de numai 25 
miliarde de dolari pentru 
ajutorul economic.

...Intre 1968 și 1982 
merțul mondial cu 
a crescut de trei ori, 
cheltuielile militare

co-
arme 

iar 
s-au

dublat, de la an la an, în-

din cheltuielile consacrate 
anual, înarmărilor ar pu
tea fi eradicată foametea 
din întreaga lume pînă în 
anul 2000.

...Pentru fiecare soldat 
se cheltuiesc, anual 20 000 
de dolari, în timp ce fiecă
rui copil de vîrstă școlară 
i se alocă prin educația 
publică numai 380 de do
lari

..'.Pentru 
de mii de 
rei există 
numai 85

Mai mult ca oricind, în
prezent se simte nevoia li
nei voințe politice în nu. 
mele păcii pe planeta noas
tră, iar la această voință 
își aduc contribuția, zil
nic, milioane de oameni dc 
pretutindeni, care își ex
primă adeziunea- pentru 
apărarea păcii, pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezar
mare, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară. Gla
sul rațiunii trebuie să se 
facă auzit, acum, cît nu e 
prea tîrziu... ' -

VIND apartament 
camere cărămidă, 
Gojau, blocul A B 20, sca
ra I, apartamentul 13, lîn- 
gă Fabrica de conserve 
Deva. Orele 7—22, Caloia- 
nu. (mp)

două 
gaze.

VIND video VIIS-Akav 2 
EG. Telefon 42567. (3648)

. PIERDUT legitimație de

ANUNȚ

T. R.

COLEGIUL DE REDACȚIEI losil BALAN, loan DUBIK, Dorin GUIȚA, loo 
MUSTAȚA, Simion POP — reilaclo: șef. Teodor RUSU — redactoi șei adjunct, 
Tiberiu SPATARU.___________ _________ ____ __ ______ ______________ -

serviciu pe numele Nagy 
Melania Felicia, eliberată 
de I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, O declar nulă. (3650)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Chiș Mar
cel și Pruteanu Constan
tin, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani, Le de
clarăm nule. (3651)

DE FAMILIE

CU dor nestins familia Nicolacscu amintește îm
plinirea a șase luni de la decesul fulgerător al scum- 
putui lor

pe care îl 
sufletul lui

LUI,EA CONSTANTIN 
plîngem mereu. Lacrimi șj flori pentru 
buu. (3643
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