
Trăiască Partidul Comunist Român 
in frunte cu secretarul sâu general,
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TREPTE DE LUMINA 
încrezători am înălțat sub zări drapelul 
înflăcărați, sub mîndre-trei culori, 
Un chip de porumbel ne este țelul 
Acum, în ziua marți sărbători. 
Am împletit cununi de biruință 
Cu 65 de maci aprinși de vise noi, 
Nu am ftitat pe-acei ce cu credință 
Aprins-au macii cu jertfe de eroi. 
Șaizeci și cinci 
Viii înspre noi

de cînturi cristaline 
cu unduiri albastre — 

Eternul cînt — PARTIDULUI — fierbinte, 
OMAGIUL pur al inimilor noastre.'

K. BARCAN

-

Ani de glorie, de mărețe înfăptuiri
parea nemijlocită a parti
dului comunist, moment 
de cotitură care a deschis 
calea trecerii la construi- 

a
Pe

Aniniați de cele mai 
înălțătoare sentimente 
patriotice, sărbătorim as
tăzi împlinirea a 65 de" 

' ani de la f ăurirea Parti
dului Comunist Roiftân. 
Făurit într-o perioadă is
torică plină de frământări 
politice și sociale, carac
terizată de adîncirea pro
cesului de maturizare a 
clasei muncitoare, glo
riosul nostru partid și-a 
înscris pe stindardul de 
luptă împlinirea aspira
țiilor și idealurilor de li
bertate și dreptate șocja- 
lă, de pace și progres, de 
bunăstare pentru care au 
luptat și s-au jertfit îna
intașii.

Partidul comunist și-a 
’ păstrat cu neclintire cre

zul său politic, a militat- 
cu consecvență deplină 
pentru organizarea și con
ducerea luptelor proleta
re',, situîndu-se în fruntea 
acțiunilor din cele mai 
grele momente prin care 
au trecut clasa munci
toare, țara, în confruntă
rile cu tarele orânduirii 
burghezo-moșicrești, în 
apriga și neînfricata luptă 
împotriva războiului, a 
dominației străine și fas
cismului. Amplele acți
uni de luptă din acea pe
rioadă au fost încununate 
prin istoricul act al Elibe
rării patriei de la 23 Au
gust- 1944, îrifăptuit sub piatră, de hotar pe drumul
conducerea și cu pârtiei- devenirii socialiste și co-

Cărbune 
suplimentar

• In zilele de producție 
record, dedicate gloriosului 
jubileu al partidului, mi
nerii de la Patoșeni au ex
tras în plus peste 1 500 de 
țorie, .acumulînd, în felul' 
acesta, de la începutul a- 
nuiui, o producție supli
mentară de aproape 22 000 
de tone. Rezultatele remar
cabile sînt urmarea folo
sirii la randamente spori
te a utilajelor din dotare, 
a complexelor mecanizate 
cu care au fost înzestrate 
abatajele, prin grija parti
dului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae

rea unei, noi orînduiri, 
societății socialiste, 
pămîntul străbun 
României.

In acest ceas aniversar, 
gîndurile noastre se în
dreaptă pline de recu
noștință spre partid, spre 
conducătorul său înțe
lept, secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de nu
mele și activitatea căruia 
sînt legate Celb mai de

! seamă realizări, de o
amploare fără precedent 
în întreaga istorie a pa
triei. Congresul al IX-lea 
ai partidului, care l-a a - 
Ies pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să conducă 

. destinele națiunii, rămî- 
ne înscris ca o neclintită

muniste a patriei. In a- 
ceste decenii înfloritoare 
înscrise în conștiința tu
turor, sub humele simbo
lic de-„Epoca Nicolae 
Ceaușescu", Epoca de aur 
a României socialiste, ța
ra a făcut cei mai de ; 
seamă pași pe calea trans
formărilor , revoluționară;; 
strălucit prefigurate de 
gîndirea clarvăzătoare a 
eminentului nostru con
ducător. S^-au dezvoltat 
necontenit baza tehnico- 
materială a societății, for
țele de producție, au luat 
avînt ramurile economi
ce tradiționale.și cele noi, 
înalt competitive, s-a 
asigurat perfecționarea 
relațiilor de producție și 
sociale, adîncirea demo
cratismului socialist. Cu 
o capacitate de acțiune în 
continuă creștere, colec- 
ti vele de m unea de pe 
întreg cuprinsul patriei, 
avînd în frunte organiza
ții de partid tot mai pu- 
ternice s-au afirmat pe 
deplin în vfAtul proces 
creator de bunuri mate
riale și spirituale, con
tribuind decisiv la acce
lerarea ritmului de pro
gres, la înflorirea 
laterală a patriei.

Rod al gândirii 
toare și acțiunii 
revoluționare ale . 
șului Nicolae Ceaușescu,

multi-

cuteză- 
eroice, 
tovară-

devenirii socialiste și co- (Continuare in pag a 3-a)
. - , i-'-ș."'. ....... J
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Colectivele de muncă din Valea Jiului întimpină 
gloriosul jubileu al partidului cu semnificative îm
pliniri, care se adaugă buchetului de realizări prin 
care întregul nostru popor cinstește marea sărbătoa
re. Din unități miniere, din întreprinderi ale indus
triei constructoare de mașini, ale industriei ușoare, 
de pe șantiere de construcții — din aceste cetăți ale 
muncii, rod al politicii partidului nostru — se rapor
tează, în acest ceas de fructuos bilanț, fapte merito
rii, de cinstire a gloriosului jubileu.

Ceaușescu, pentru 
nizarea mineritului.

• Excavatoriștii, 
zeriștii, mecanicii, 
cătorii de utilaje de 
Cariera Cîmpu Iui 
cinstesc marea
prin sporuri ce se ridică la 
peste 1 700 tone de cărbu
ne li vrate peste ■ - sarcinile ’ 
la zi din luna mai.

moder—

buldo- 
cdndu- 

la 
Neag

sărbătoare

• Și minerii de la Lonea' 
adaugă noi succese în bu
chetul de împliniri semni
ficative, In zilele din preaj
mă gloriosului jubileu ei 
au depășit prevederile de 
plan cu 400 de tone, ro
tunjind la 18 000 de tone 
cantitatea de cărbune livra
tă suplimentar de la înce
putul acestui ari.

* l

î
V
v

IN PAGINA A 3-Aî

COMUNISTU
vocația de a fi
mereu în frunte

L

ANCHETA 

de opinie în lindnl 

membrilor de partid

Vizitele de lucru ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului

Dialog deschizător de 
drumuri spre bogatele 

împliniri de azi și de mîine
Bogăta cronică de viață 

nouă și împliniri fără pre
cedent din patria noastră, 
inaugurată de istoricul Con
gres ăl IX-lea al P.C.R., 
este pregnant aureolată de 
marele adevăr pe care în 
repetate rinduri l-a reafir
mat secretarul 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu;
rul că noua orînduire — 
socialismul — se constru
iește cu poporul și pentru 
popor. Și într-adevăr, por
nind de la această idee- 
forță, de la acest adevăr 
pe deplin validat de viață, 

-secretarul general al parti
dului a promovat și pro
movează, în cea mai con
cretă expresie a democra
tismului societății noastre, 
larga participare a maselor 
l.a 'dezbaterea și soluționa
rea tuturor problemelor ca
re privesc prezentul și vi
itorul țării. ■ '

. Dialogul permanent cu 
poporul — vizitele de lu
cru în toate zonele țării, 
în colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderi 
și uzine, pe șantierele ma
rilor obiective de investi
ții, în mijlocul specialiștilor 
se înscriu stator-

pe agenda de lucrunic
secretarului general 
partidului, constituind 
exemplara

general al 
tovarășul 
; adevâ

a 
a!
o 

și pilduitoare 
caracteristică a stilului său 
de muncă original, atît de 
dinamic și de clarvăzător, 
atît de cutezător și de rea
list în abordarea probleme
lor complexe ale edificării 
noii societăți, ale dezvoltării 
economico-sociale accelera- 
te 
Pe 
comuniștii, întregul nostru 
popor asociază organic nu
mele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de numele Parti
dului Comunist Român, 
pentru că nicicînd activi
tatea politică și economi- 
co-socială din patria noas-

festări 
omagiale

Oamenii muncii din 
Valea Jiului participă în 
aceste zile la numeroase 
manifestări politico-edu
cative cu caracter oma
gial, dedicate gloriosului 
jubileu al partidului, 
dînd expresie dragostei 
fierbinți față de patrie, 
de partid, față de secre
tarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
• Pe scena Teatrului de 

Stat „Valea Jiului" a avut 
loc, aseară, premiera spec
tacolului „Valiza cu flu
turi" de Iosif _ Naghiu. E- 
vocînd figură luminoasă a 
tînărului comunist, lucra
rea dramatică — interpre
tată cu multă dăruire de 
Nicolae Vîrtari, Pau
lina Codreanu și Mihaj^Cli- 
ta aduce pe scenă. două 
lumi, două mentalități a- 
flate în opoziție; una vi
guroasă. tînără, în plină 
afirmare, iar cealaltă bîj- 
bîind printre himere, evo- 
luind sinuos, dar fără pu- 

întoarcere, 
eșec la- 

prezent 
un 

teatru-ma-

de
e un

a- României, 
bun ă dreptate

I

tință 
s p r
mentabil. Publicul 
a răsplătit cu apluaze 
spectacol de 
nifest, un spectacol care 
și-a dovedit pe deplin vir
tuțile mobilizatoare. Regia 
este semnată de Marcel Șo
ma, iar scenografia de Au
rel Florea.

Am asistat la Un specta
col — omagiu adus luptei 
dîrze a comuniștilor pentru 
dreptate și libertate socia
lă.

H. alexandrescu
(Continuare în pag. a 2-a) | (Continuare in pag. a 2 a>

Utilaje de înalt 
randament

Aniversarea făuririi par
tidului este întîmpinată de 
constructorii de utilaj nu- 

‘ nier cu notabile succese.
• Depășirea principalilor 

indicatori ai activității s-a 
concretizat, la în
tre altele, în combine de 
abataj, grinzi articulate, 
subansamble pentru export 
și complexe mecanizate 
destinate minori lor ' Văii 
Jiului. Unul dmli c : aces
tea a intrat in . funcțiune 

,Chiar in aceste zile. în sec
torul IV al minei Lupeni.

(Cotii inuare in pag, a 2-a)

Jubileu de lupte și victorii
Devenind clasă în sîrie 

și pentru sine, proletari
atul român a 'moștenit 
tradiția revoluționară a 
poporului din care s-a 
născut, și-a asumat isto
ricul rol de a conduce 
lupta maselor, momentul 
de referință în istoria pa
triei fiind făurirea Parti - 

■ dului Comunist Român, 
în urmă cu 65 de ani. 
Partidul comuniștilor a 
asigurat consensul idea
lurilor cu practica luptei 
revoluționare, în condiți
ile asprei perioade 
ilegalitate, a stabilit 
program de acțiune 
cid, de larg interes 
țional, mobilizînd în 
cest .sens' muncitorimea, 
țărănimea, dar și . alte 
pături sociale, 
comuniștilor, pe barica
dele luptei împotrivă ex
ploatării .și fascismului, 

I au . întărit 
\ forțelor democratice în primul președinte al Rm’ 
V crezul comunist, au con- mâniei, socialiste, lată de 
i tribuit la realizarea unui 
; larg front unitar în Revo- 
j ^bția de -Eliberare Socia- 
i lă și Națională Antifas- 
| cistă .și Antiimperialistă,

care a avut drept corolar i 
victoria de răsunet istoric 
de la 23 August 1944.

In anii construcției so
cialiste, partidul comu
niștilor români și-a eta
lat înțeleaptă sa politică 
ce a stat la baza tuturor 
transformărilor revoluți
onare aie societății româ
nești, a ctitoriilor socia
liste. Anii „Epocii 
Ceaușescu" au întărit rîn
duri,le partidului, capaci
tatea sa vizionară și or
ganizatorică, conducerea 
glorioasei opere a con
struirii noii orînduiri. În
țeleaptă politică internă 
de progres și prosperitate 

a- s-a conjugat fericit cu 
răsunătoarele inițiative de 
pace și colaborare pe plan 

Jertfele extern, rod al cutezanței 
1 ' Și militantismului revo

luționar al secretarului ge- 
neral al partidului, tova- 

, convingerea râsul Nicolae Ceausescu,

ri e 
un 
lu- 

na-

revo-

ce 8 Mai a intrat în ca
lendarul ti adiționalelor 
noastie sai baton ca o da
ta simbol a devenirii so- 
cialiste. (Ion VULPE»



' (Urmare din pag. D

tră n-a fost mai intensă, 
mai bogată și mai bine o- 
rientată spre obiective de 
progres și bunăstare atît 
de mărețe și cu o atît de 
puternică audiență la în-

a-
Da,

o- 
su-

> pe care-1 însoțim cu an
gajamentul de a dubla a- 
cest „plus" pînă la finele 
primului an al actualului 
cincinal.

il’eăga națiune ca în 
cești peste. 20 de ani. 
o activitate exemplar 
rientată spre țelurile 
preme ale politicii partidu
lui, pentru că strategia 
înfăptuirii practice a a- 
cestora, în vederea împli
nirii aspirațiilor de progres 
și bunăstare ale celor ce 
muncesc, au constituit și 

' constiuie de fiecare dată 
temele majore ale dialogu
lui dintre tovarășul Nicolae 
Ccaușescu și popor în ca-

Manifestări

(Urmare din pag. I)

Repere ale dezvoltării 
reședinței municipiului, 
stabilite cu prilejul u- 
nei rodnice vizite a to
varășului N i c o 1 a e

muncă

omagiale
(Urmare din pag I)

• Colectivul de muncă 
de Ia IPSRUEEM consem
nează un spor la produc
ția marfă de aproape pa
tru milioane lei; .pro. 
ductivitatea muncii, cal
culată pe baza acestui 
indicator, este mai mare 
eu 1,7 la șută față 
cea planificată.

Investiții peste 
prevederi

Constructorii obiective- 
. lor de investiții minie

re rapoj’țeăză și ei impor
tante depășiri de plan. 
Brigada nr. 4 Lupeni — 
Valea “de. Brazi a'IACRM 
a realizat, cu două săptă- 
mîni înainte de termen, 
planul lucrărilor de con
strucții și montaje 'pe-
primele patru luni ale
anului. Valoarea lucrări
lor realizate peste pre
vederi este de 4,1 milioa
ne de lei. Printre obiecti- lei.

oamenii
Jiului, 
adine

Octombrie 1966, august 
1968, septembrie 1972, no
iembrie 1977, august 1979, 
septembrie 1982. Date cu 
putere de simbol pentru mi-* * 
neri, pentru toți 
muncii din Valea 
ele întipărindu-se 

• In foaierul Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani s-a deschis ieri 
o interesantă expoziție fi
latelică. Purtînd generi
cul „65 <le ani de drum 
de eroism și victorii", ex
poziția cuprinde 20 de pa
nouri cu exponate fila
telice.

Participă eu panouri 
colective membrii cercu
lui filatelic „Minerul" și 
pionierii de la Școala ge
nerală nr. 5 și cu pa
nouri individuale Tiberiu 
Svoboda, Nicolae l’opon și 
Ion Crăciuriescu.

• In toate unitățile șco
lare au loc astăzi acțiuni 
evocatoare dedicate glo
riosului jubileu al parti
dului, prilej de manifes
tare a sentimentelor de 
înalt patriotism care ani
mă astăzi tînăra genera-

în conștiința tuturor ca mo
mente memorabile ale în- 
tîlnirii ' cu secretarul gene- \ 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, în ca
drul unor fructuoase vizite 
de lucru. Ce au însemnat 
pentru Valea Jiului și oa
menii săi vizitele condu
cătorului partidului și sta
tului nostru, prețioasele in
dicații și orientări, însufle- 
țitoarele sale îndemnuri ? 
Au însemnat, în primul 
rînd pentru mineri și mi

vele puse în funcțiune se 
numără instalația de în
călzire de la puțul nr. 5 
ăl l.M. Valea de Brazi, o 
stație de compresoare pe 
galeria- de coastă de la 
orizontul . (jOQ. a I.M. Bâr- 
bâteni, un însemnat front 
pentru montajele din e- 
tapa a H-a de Ia puțul 

de cu schip al I.M. Lupeni si 
altele. T

Confecții la export

în
de profil

Tricotoarele de la 
treprindereă 
din Petroșani finalizea
ză, în avans, un nou lot . 
de produse, în valoare de 
peste o jumătate de mili
on de lei, tlestinaț parte
nerilor de peste hotare. 
De subliniat că, de la. în
ceputul anului, unitatea a 
expediat la export, ono- 
rîndu-și contractele,. pro
duse în valoare de mai 
bine de trei milioane de

„Acum, cînd se împlinesc 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român și aproape 100 de ani de exis
tență a primului partid muncitoresc în România, putem a- 
firma cu îndreptățită mîndrie că avem un partid puternic, 
unit, urmat cu încredere de întregul popor, că partidul 
nostru nu are și nu va avea niciodată țel mai înalt, suprem 
decît interesele poporului, ale bunăstării și fericirii sale*  
ale independenței și suveranității României, decît cauza 
socialismului si comunismului!".

NICOLAE CEAUSESCU

semnat apoi o puternică 
dezvoltare a construcțiilor 
de mașini miniere, edifica
rea pe harta economică a 
municipiului a unor unități 
reprezentative ale indus
triei ușoare de confecții, 
tricotaje, fire artificiale, 

’.............. a-
tîtea locuri de muncă pen
tru soțiile și fiicele de mi
neri. Și, ca uri corolar al 
tuturor împlinirilor în dez
voltarea forțelor de pro
ducție pe aceste meleaguri, 
așezările minerești din Va
lea . cărbunelui, cunosc în 
acești luminoși ani ai 
„Epocii Nicolae Ceausescu" 
o înnoire’ și înflorire urba
nistică fără precedent, o 
creștere pe măsură a bună
stării materiale și spiritua
le a oamenilor. (I.B.)

transpunerea în viață a pro
gramului. de mecanizare 
inițiat de secretarul gene
ral al partidului, aducînd . 
cu sine mutații profunde . 
privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață.
Moderna zestre tehnică — „ . „
complexe mecanizate, corn- mobilă, constituind tot 
bine, benzi transportoare de 
mare capacitate etc — de 
care beneficiază minele din 
bazin au permis creșteri 
spectaculoase ale produc
tivității muncii (14—16 și 
chiar vîrfuri de 20—22 to
ne pe post) în abatajele cu 
o astfel de dotare, iar pe 
această bază producția de 
cărbune a Văii Jiului a- 
tinge cota înaltă de aproa
pe 1 milion de tone lunar 
în acest prim an al cinci-

Au în-

Un abataj mecanizat al zilelor noastre —» o adevărată uzină subterană. Noua preparație a cărbune!

Statornic, 
prima linie

Sing. Ion PUPĂ
ZA, secretarul comi
tetului de partid din 
sectorul IV al I.M. 
Lupeni:

Organizația noastră de 
partid a fost cea care a 
încurajat- brigăzile, ca-

I 
I 
!................
| drele tehnice în introdu- 
I cerca utilajelor complexe, 
I' comuniștii au fost cei ca

re au stimulat eforturile 
colectivului în promova
rea și extinderea tehno
logiilor avansate, în per
fecționarea și adaptarea 
unor utilaje, cerințelor

I specifice ale producției, 
ale zăcămîntului; ei au

Ifost cei care au însuflețit, 
prin exemplul lor perso
nal, prin îndemnul lor,

I amplul proces ăl perfecți
onării pregătirii profesio-

. nale, al policalificării și 
specializării minerilor și

| electromecanicilor,

I Abatajele noastre au 
devenit veritabile uzine 
subterane, minerii sînt

' specialiști capabili să ex- 
I ploateze judicios, să în- 
i treținăși, la nevoie, să și 
f repare utilajele din dota- 
I re, iar sectorul nostru 
I se situează cu consecven
ta ță pe Ioc de frunte în în- 
I trecerea pentru mai mult 

: cărbune. Acestea sînt roa- 
I dele mecanizării, ale ridi- 
I carii pregătirii profesio

nale, ale activității per
severente desfășurate de 
comuniștii 
Llipul eseu, _ _____
Popa, Teodor Boncalo, 
sing. Paul Grașu (fost bri
gadier și promovat nu de 
mult șef de sector). Aurel 
Manda, Constantin Șotrea 
și mulți alți mineri .'și e- 
lectromecanici, munci
tori și maiștrii, oameni 
care ani de-a rîndul au 
fost mereu în prima li- , 
hie a promovării și ex
tinderii tehnicii avansate, 
a valorificării ei superi
oare.

Exemplul lor, perse
verență: lor tonifiantă în 

. unirea eforturilor întregu- 
’ lui colectiv pentru men- 
I ținerea la cote superioa

re a extracției se con
cretizează ‘ în acest înce
put de mai jubiliar în- 
tr-un bilanț rodnic: a- 
proape 6 000 tone cărbu
ne extrase suplimentar în 
acest an. Acesta este pri
nosul faptelor noastre de 

1 muncă în cinstea aniver
sării partidului, prinos

Constanti n
Constantin 

Boncalo,

Pe calea > 
mecanizării 
Nicolae ANDRA- 

ȘIC, miner șef de bri
gadă, I.M. Paroșeni:

Eu și ortacii mei lucrăm 
în cea mai mecanizată mi
na din Valea Jiului, be
neficiind de un utilaj de 
înalt randament, produs 
de constructorii de 
mașini miniere din țara 
noastră. Sîntem conști- 
enți că această zestre teh
nică. modernă care ne 
ușurează munca și cu ca
re reușim să obținem pro
ductivități mari, este re
zultatul politicii partidu
lui nostru, a secretarului 
său general, de dezvolta
re impetuoasă a t^zei e- 
nergetîce a țării. Ca ur
mare a acestei strategii, 
mina noastră, ca de altfel 
toate unitățile miniere ale 
Văii Jiului, au beneficiat 
de investiții mari care au 
condus la mecanizarea 
principalelor activități 
din subteran. De aceea, 
cp toții, noi, minerii bri
găzii, și în primul rînd 
comuniștii, înțelegem sa 
răspundem acestei griji 
prin sporirea producției, 
prin eforturi de a da ță
rii cît mai jpult cărbune. 
Este o deviză care, pen
tru brigada de frontaliști 
pe care o conduc, a în
semnat, în acest an al
gloriosului jubileu al par
tidului, mai bine de 3 000 
de tone în plus în bilan
țul de peste 21000 de 
tone, cît reprezintă pro- ' 
ducția suplimentară a mi
nei Paroșeni.

ce
«

n; 
co 
m 
to 
ce 
bi 
tr. 

-*S

ra

CU 
de

Cifră 
valoare 
simbol

PADUCEL, se- 
comîtetu-

Ilie 
cretar al 
lui de partid al minei 
Lunea :

Plus 18 000 tone de căr
bune extras suplimentar 
de la începutul anului, fa
tă o cifră cu valoare de 
simbol care are darul să 
sublinieze abnegația co
muniștilor, a întregului 
colectiv de muncă al mi
nei noastre. Generalizînd 
exploatarea cărbunelui



revoluționară al Partidului Comunist Român

NOS In vatra de cărbune A VÂli JIULUI
î rezistență, 

au obținut 
și produc- 

planului. 
evidențiază 

Iar în care 
ijii și aten- 
îte de care 
partea con- 

rtid și de 
a secreta- 

al partidu-
Nicoiae, 

nerul de o-

Ceaușescu", 
la perioadă

noastre, asemenea între
gii țări, își îndreaptă gîn- 
durile de stimă spre to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— dînd, astfel, expresie 
sentimentelor de adîncă 
recunoștință pentru tot 
ceea ce a întreprins și 
întreprinde pentru pro
gresul continuu al națiu
nii noastre socialiste. 
Succesele în muncă obți
nute de preparatorii de 
Ia Coroești, înfăptuite 
prin îndrumarea atentă 
a organizațiilor de partid 
și prin aportul determi-

Anii cei mai 
fertili

Ion PREDOI, se
cretarul comitetului 
de partid de la 
I.U.M.P.: , _

Dezvoltarea unității 
noastre ilustrează, eloc
vent, capacitatea partidu
lui nostru comunist de a 
aplica în mod creator po
litica de ridicare a tutu
ror meleagurilor patriei 
socialiste, de repartizare 
judicioasă și armonioasă

c o M UN I S T 
:ația de a fi
— prezență înflăcărată, di- 
stinul țării și a! fiecărui 
'tători peste decenii ai fla- 
iptă ale partidului. Luptă- 
tru împlinirea idealurilor 
mpe, a năzuințelor de mai 
nalt ale celor mulți, de a 
demni, într-o țară suvera- 
d' -nnă. In numele acestor 

și a izbîndit poporul, 
comuniștii.

î decenii, în numele acelo- 
și năzuinți, comuniștii se

mereu în frunte
află tot în primele rinduri ale eforturi
lor națiunii, ale fiecărui colectiv pentru 
edificarea unei societăți în care făurito
rii bunurilor materiale și spirituale să 
trăiască liberi și demni, într-o țară pros
peră și independentă.

Comuniștii — oamenii cu vocația de a 
a fi mereu în frunte, cu dăruire și te
nacitate, pentru binele și demnitatea ță
rii și a celor mulți — acest adevăr axi
omatic îl ilustrează opiniile interlocuto
rilor noștri.

varășul N 1 co la e 
Ceaușescu, colectivele de 

Cercetători și proiectanți.își
- concentrează cu precă

dere preocupările înspre 
creșterea productivității 
muncii prin perfecționa
rea metodelor și tehno
logiilor de lucru în aba
taje, creșterea vitezelor 
de avansare la execuția 

> lucrărilor miniere de 
deschidere, a gradului de 
recuperare a cărbunelui 
spălat pentru cocs și șe- 
niicocs, a nivelului de 
mecanizare și automati
zare a principalelor pro
cese tehnologice miniere 
și de preparare. Un o- 
bîectiv prioritar în acti
vitatea noastră îl consti
tuie asigurarea unități
lor miniere și de prepa
rare cu documentații de 
execuție pentru obiecti
vele de investiții în 
scopul creșterii capacită
ților de producție potri
vit obiectivelor actualu
lui cincinal.

Făcînd bilanțul activi*
• tații, noastre în cinstea a- 

; niversării partidului, 
tem raporta că pînă 
prezent s-au încheiat 
predat beneficiarilor 
număr de 198 studii 
proiectă, reprezentînd
valoare de peste 10 mili
oane lei producție marfă.

Dimensiunile 
devenirii 
orașului 

Cornel BOLOLOI, 
secretar al Comite
tului orășenesc 
partid, primarul 
șuiul Uricani:

Pentru locuitorii 
șului Uricani, 1986
seamnă un an de referin
ță în existența de peste 
trei decenii a localității. 
Ce s-ar putea consemna 
într-o monografie, la zi, 
a urbei ? In acest prim 
an al celui de-al optulea 
cincinal, producția mar
fă industrială a orașu
lui vă atinge valoarea de 
peste 1 miliard de lei fa
ță de numai cîteva sute 
de milioane în urmă cu 
numai cîțiva ani. Extrac
ția de cărbune, la Uri
cani, se va ridica la noi 
cote. Investițiile, o altă 
dimensiune definitorie 
pentru dezvoltarea acce
lerată a localității, se ri
dică, în 1986, la suma de 
1,2 miliarde Iei. Dintre 
aceste investiții, amin-, 
tesc construirea noii pre
parați! și darea în func-

țiune aici, în curînd, a 
primei hnii tehnologice, 
dezvoltarea capacităților 
de producție Ja minele 
Uricani și Valea de Brazi, 
atacarea lucrărilor în ve
derea deschiderii primu
lui puț al minei Cîmpu 
Iui Neag și construirea 
liniei ferate între pre- 
parație și Valea de Brazi. 
Țbt în domeniul investi
țiilor sînt cuprinse și lu
crările ce vor îmbogăți 
zestrea edilitar-gospodă- 
rească a orașului și vor 
conduce, implicit. Ia creș
terea standardului de via
ță al locuitorilor: 314
apartamente, un nou ma
gazin general, o policlini- 
că-Spital, un oficiu PTTR.

Iată prezentate, succint, 
argumente ce pun preg
nant în evidență continua 
dezvoltare economico-so- 
cială a orașului.

1 
I

i 
V

pu- 
în 
și 

un 
și 
o

'ii noastre, 
1 impresio- 
dezvoltarea 
mânesc, în 
progresului 
.crap și for- 
ului-tehnici*  
x .sași timpi 
aV mutații' 
osebite în 
ață al. bres- 
li. Depăși- 
de plan -și a 
>r asumate 
leului parti- 
i hotârîrea 
la Lonea de 
primele rin
ocerii socia- 
mtribui cu 

. la asigura-
■•tice a ță- 

i fericit.

comuniștilor, re- 
cu prisosință e- 
colectivului nos-

jantă
VID, mai- 
sal speci- 
tarul comi- 
partid, U- 
eparare a 

Coroești:

■cas de înăl- 
ătoare, co- 
>ți oamenii 
?adrul uzinei

, nant al 
liefează 
forturile 
țru de preparatori în ve
derea livrării ritmice și 
de calitate a sorturilor de 
cărbune destinat siderur
giei și termocentralelor 
țării. Rezultatele obținu
te în primele patru luni 
ale anului cînd planul la 
cărbune special pentru 
cocs a fost realizat în
proporție de 102,3 la sută, 
la mixte energetice în
procent de 104,1 Ia sută, 
iar la brichete, 113,6 la 
sută, sînt rodul menține
rii la parametri ridicați 
de funcționare a celor 
trei linii de spălare, mo
dernizate și înzestrate cu 
mașini de concentrare cu 
un ridicat grad de selec
tivitate. Dar lucrul cel 
mai important, mai rele
vant pentru înscrierea în 
graficul de producție a 
acestor realizări îl cons
tituie strădaniile oanle-

. riilor muncii din schiin-
, burile coordonate de A-

lexăndru Buruiană, loan 
t Postelnicii, Cornel Colda,

loan Urechescu, Alexan
dru Laszlo, pentru care a 
fi membru de partid In

i' seamnă a te situa mereu
i în frunte.

a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al 
țării. In acest context, 
anul glorios al jubileu
lui partidului găsește în
treprinderea noastră pe 
o nouă și semnificativă 
treaptă de dezvoltare.

In felul acesta, Intre-, 
prinderea de utilaj mi
nier din Petroșani devine 
o unitate modernă, în ca
re se produc mașini și 
utilaje pentru minerit.

Colectivul nostru a în- 
tîmpinat cu succese nota-, 
bile jubileul partidului: 
depășirea producției mar- 

• fă cu 3 milioane de lei. a 
planului la utilaj minier - 

la
6,5

de
ora-

ora- 
în>

<*U  155 de tone, iar 
piese de schimb cu . 
milioane Iei.

Cercetarea 
științifică. — 
în sprijinul 
minerilor

Ing. Traian MUS
TAȚA, secretar ști
ințific, secretarul co- 
mitetiflui de partid 
I.C P.M.C. :

In spiritul indicațiilor și 
orientărilor secretarului 
general al partidului, to-

Etalonul 
valorii 

fiecărui om 
Constanța STAN, 

maistru, secretar al 
comitetului de partid 
al I.F.A, „Vîscoza“ 
Lupeni:

Acționînd cu poporul 
și pentru popor, partidul 
nostru, personal secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acor
dă o susținută atenție, 
legăturii cu masele. Din- 
tr-un astfel de dialog cu 

oamenii muncii din orașul 
JLupeni, din inițiativa to
varășului Nicolae 
Ceaușescu s-a construit 
noua țesătorie, s-a ridicat 
moderna instalație pentru 
fire celulozice, prin care 
ș-ăU creat sute de , noi 
locuri de muncă, îndeo
sebi pentru femei. Sîntem 
mîndri că trăim într-o so
cietate liberă și . demnă,' 
în care fapta comunistă 
este etalonul valorii fie
cărui om. Prin faptele 
noastre demuncă, prin 
realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Con
gresului al N11 l-ie,-1 al 
partidului, întregul nas- ' 
țru colectiv este hotărît 
să-și demopstreze pro
funda recunoștință față 
de partid, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
adeziunea deplină la în
treaga politică internă și 
externă a partidului, care 
exprimă aspirațiile fier
binți de bunăstare și pa
ce ale întregii națiuni.

I.

Șaizeci șf cinci de ani
Șaizeci și Cinci de corole înspre soare 
cu rouă luminii în tipări tă-n petale 
fiecare bob de grîu stă mărturie muncii 
și-n orice . rostuire. de vis 7
gîndul devine țel ț :
țelul devine faptă 
fapta devine împlinire 
dar pentru ca aceste toate să devină 
realitate
au fost șaizeci și cinei de ani de dăruire

In fiecare zi din cartea istoriei 
am mai rupt o filă de luptă și dor 
dar întotdeauna plugurile nu au uitat să are 
glia prefăcută-n grîu 
griul conturat în pîine 
noul ca o sublimă'devenire
dar pentru ca toate acestea să devină 
realitate
au fost șaizeci și cinci de ani de dăruire.
In fiecare Secundă: din soclul timpului 
am drămuit în muguri de viitor — lumina 
cărbunele și toată neodihna

• prin mii de brațe-a rostuit lumina 
pe bolta țării — albă primenire 
dar pentru ca aceste toate să devină 
realitate
au fost șaizeci si cinci de ani de dăruire.

Mircea ANDRAȘ

i

orie
(Urmare din pag I) ei naționale. Moderniza- 
--------------------- -------— rea activității de extrac- 

înfftptuirile socialiste din ție și preparare a cărbu- 
acești ani au schimbat nelui, 
peisajul industrial al ță
rii, au contribuit la ere*  

ițUrea unei economii, nați
onale puternice, moderne, 
au produs mutații fără

.. precedent în muncă 
viața întregului 
Îhvățămîntul, știința 
cultura, ocrptirea 

tații, activitățile
”, destinate creșterii 

ții vieții au cunoscut,, de 
asemenea, profunde pre
faceri, dbvedind prin gra
iul convingător al fapte
lor că partidul comunist, 
sub înțeleaptă cpn.ducere 
a secretarului său gene- 

Nicolae
Și

și 
popor, 

și 
sănă- 

sdciale 
călită-

ral, tovarășul
> Ceaușescu, a luptat 
: luptă fără încetare pen

tru împlinirea idealurilor 
de bunăstare și fericire 
ale întregului popor.

Valea Jiului, asemenea 
întregii țări, conține ne
numărate dovezi ale gri-, 
jii pe care partidul, to
varășul -Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de o- 
noare al țării, o poartă 
minerilor, înfloririi tutu-. 

r ror zonelor țării, cu pri
oritate a celor aflate in 
fruntea eforturilor pen
tru dezvoltarea economi-

dezvoltarea verti
ginoasă pe plan edili
tar a tuturor localităților, 
mutațiile petrecute 7 în 
conținutul muncii « din 
subteran și în calitatea 
vieții sînt rezultatul mă
surilor înfăptuite pe me
leagurile noastre din ini
țiativa și Ia indicația-se- 
cretarului general al par
tidului, preocupat înde
aproape de murită și via
ța tuturor celor ce tră- 
iese în înfloritoarele .așe
zări minerești din vatra 
de cărbune a Văii Jiului.

Astăzi, la sărbătoarea 
scumpă întregului par
tid și popor, animați de 
înălțătoare sentimente 
patriotice, însuflețiți 
neclintita încredere 
viitorul luminos al patri
ei, ne constituim gîndurile 
.noastre într-un vibrații 
omagiu adus Partidului 
Comunist Român, secre
tarului său general, tova- ' 

.râsul Nicolae Ceaușescu, 
Cel mai iubit fiu al po
porului, eminentă perso
nalitate a lumii cbntem- 

. poi ane care conduce cu 
strălucire destinele nați
unii spre zările luminoa
se ale comunismului.

de 
în

EPOCII NICOLAE AUSESCU

Adevărată înflorire urbanistică a Petroșaniului

X.r.. .,

drucțic la Livezcni. In orașul I’etrila, un obiectiv social care sc prezintă de la sine

• ■
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Manifestări consacrate împlinirii a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comnnist Român

Simpozioane omagiale

împlinirea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român prilejuiește 
organizarea, pește hotare, a unor mani
festări dedicate României, activității pro
digioase a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, consacrată dezvoltării 
multilaterale a patriei. realizării păcii 
pe planeta .noastră, în cadrul acestora 
fiind pusă în evidență semnificația deo
sebită a evenimentului în viața poporu
lui român. _

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
Trimisul Agerpres M. Che- 
beleu transmite : La Mos
cova a fost organizată o 
conferință de presă, cu a- 
ccst prilej fiind evocate 
drumul glorios de lupte 
și victorii al poporului ro
mân, condițiile istorice în 
care s-a dezvoltat mișcarea 
muncitorească și democra
tică din România, eveni
mentele principale premer
gătoare constituirii Parti
dului Comunist Român. A 
fost evidențiat rolul hotă- 
rîtor, determinant al parti
dului în principalele mo
mente ale istoriei națio
nale din ultimii 65 de ani, 
pentru accelerarea progre
sului social și economic al 
patriei,-’în edificarea socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul 
României.

■ Au fost înfățișate, totoda
tă, realizările remarcabile 
obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului 
comunist, în perioada de 
după victoria revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă, subliniindu-se 
dezvoltarea'impetuoasă a‘ 
României în toate domeni
ile, în special după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.; 
de cînd la conducerea parti
dului și a țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

A fost pusă în lumină 
prezența activă a României 
în viața internațională, în, 
lupta pentru independen
ța și libertatea popoarelor, 
pentru pace și progres so
cial, pentru socialism.

Au fost subliniate, de a- 
semenea, dezvoltarea con
tinuă, pe multiple planuri, 
a relațiilor româno-sovie-, 
ti ce.

Carnet cultural
_HARARE 7 (Agerpres). In 
Zimbabwe urmează să în
ceapă filmările la o reali
zare cinematografică care 
va e.voca figura lui Steve 
Biko, militant sud-african 
împotriva apartheidului, 
mort în 1977 cînd se afla 
deținut de poliție.

Citind surse oficiale din 
Harare, agenția France 
Presse informează că,, în 
acest ari, în Zimbabwe, ur
mează să fie realizate 17 
filme artistice,.

LA SOFIA A AVUT LOC 
o consfătuire cu activul de 
partid, de stat, economic și 
obștesc din capitala bulgară 
— anunță agenția BTA. A 
fost prezentat un raport 
cu privire la dezvoltarea 
Sofiei în lumina hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
P.C-.B. ’■ Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al 
P;C. Bulgar, a rostit o cu- 
vîntare consacrată sarcini'-- 
lor economice, sociale, po
litice și ideologice actuale.

PARTICIPANȚII la cea 
de-a 17-a sesiune a Comi

SOFIA 7 (Agerpres). La 
.Kiustendil, în R.p. Bulga
ria. a avut loc o adunare 
festivă. In acest cadru a 
fost subliniată semnifica
ția istorică a evenimentu
lui. evidențiindu-se (aptul 
că Partidul Comunist Ro
mân este :continuatorul ce-' 
lor mai înaintate tradiții 
ale luptei poporului ro
mân pentru dreptate, li
bertate socială ș,i națio
nală, pentru independența 
și suveranitatea patriei.

Adunarea a prilejuit în
fățișarea succeselor obți
nute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului co
munist, în anii socialismu
lui. - ; .■■■

S-a relevat jocul de ex
cepție al Congresului al 
JX-iea al Partidului Comu-, 
hist Român în istoria pa
triei, el deschizînd epoca 
cea mai rodnică din exis
tența poporului român, e- 
pocă organic legată ele gân
direa și activitatea desfă
șurată în fruntea partidu
lui și a țării de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost evocate relațiile 
tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.B., dintre România și 
Bulgaria, ■ subliniindu-se 
că factorul dinamizator, de
terminant al adîncirii prie
teniei și solidarității dintre 
cele două partide, țări : și 
popoare îl constituie întîl- 
nirile , și convorbirile deve
nite tradiționale, . dintre, 
tovarășul Nicolae" 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov.

★
BEIJING 7 (Agerpres). In 

cadrul unei manifestări fes
tive desfășurate la Beijing, 
a fost prezentată ifnpor-

NEW YORK 7 (Agerpres)/ 
Cunoscuta actriță america
nă Elisabeth Taylor a pri
mit, la New York, premiul 
special al societății cinema
tografice „Lincoln Center", 
pentru întreaga sa carieră 
artistică. '

Printre laureații acestui 
premiu — decernat din 1972 
—/reamintesc agențiile de 
presă, figurează actorii si 
regizorii Charlie Chaplin, 
Alfred Hitchcock, John 
Huston, Billy Wilder/ Fe
derico Fellini, Bob Hope 
și Colette Colbert.

tetului Executiv al Uniunii 
Parlamentare Africane; ale 
cărei lucrări s-au desfășu
rat la Cotonou (Benin), au 
adoptat o’rezoluție privind 
problema coosd on ării ac
țiunilor statelor Africii în 
lupta împotriva secetei, î- 
naintării deșertului și foa
metei, informează agenția 
TASS.

franța a efectuat. 
miercuri dimineața, o nouă 
experiență nucleară subte
rană la poligonul experi
mental din atolul Mururoa, 
in Pacificul de Sud — a 
anunțat guvernul neoze
elandez. Explozia, avind o 
putere de trei kilotone, a 

țărița istorică a făuririi, cu 
65 de ani în urmă, a Parti
dului Comunist Român.

Cu acest prilej s-au des
chis o expoziție de carte pu- 
prinzînd opere ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Cdmunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, editate în limbi 
străine, precum și o ex
poziție de fotografii avînd 
ca temă construcția socia
listă în România.

Au participat Li • Shuz- 
heng, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, adjunct, al șe
fului Secției relații- externe 
a C.C. al P.C. Chinez, 
Li Ke Qiang, secre
tar al Ligii Tineretu
lui Comunist din China, 
Liang Geng, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străi
nătatea și. alte personalități.

☆ ■■ ■
VIENA 7 (Agerpres). La 

Viena a avut loc vernisajul 
unei expoziții de. pictură ro
mânească contemporană.

Au participat ■ reprezen
tanți ai autorităților loca
le, membri- ai conducerilor 
asociațiilor de prietenie 
Austria —• România, mem
bri ai Ambasadei Republi
cii Socialiste România la 
Viena, oameni de cultură 
și artă. , .

' Sr
ROMA. 7 (Agerpres). In 

localitățile Guardia Sanfra- 
mohdi și Cerreto Șannita 
din provincia Beitevento 
— Italia au fost organiza
te, cu concursul autorități*  
lor ■ municipale, manifes
tări culturale dedicate țării 
noastre. ' ’ '.

Au fost subliniate aspec
te semnificative ale: istoriei 
poporului român, activita
tea amplă desfășurată de 
Partidul Comunist Român 
în cei 65 de ani de exis

„Pace și înțelegere prin 
intermediul artei“

NAȚIUNILE, UNITE 7 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a inaugurat 
la sediul din New York al 
Națiunilor Unite o expozi
ție artistică organizată sUb 

' deviza „Pace și înțelegere 
prin intermediul artei". Sînt 
prezentate picturi, desene 
și sculpturi care, după în
chiderea expoziției, vor fi

fost înregistrată de seismo
logi de la Observatorul de 
la Rarotonga, capitala In
sulelor Cook. O experiență 
nucleară a avut loc in ace
eași zonă la 27 aprilie.

LA COMBINATUL CHI
MIC „Vamo-Mills", situat 
într-o suburbie a portului 
Anvers (Belgia), s-a produs 
marți o avarie însoțită de 
o puternică explozie și de 
incendiu. In urma acci
dentului la combinat, care 
aparține companiei belgie
ne „Vandemoi telle" o per
soană a încetat din viață 
și cinci au fost grav răni
te. O importantă parte a 
uzinei a fost total distrusă. 

tență, rolul său major în 
dezvoltarea României mo
derne.

La Biblioteca română din 
Roma a fost deschisă o ex
poziție de pictură româ
nească contemporană. .

☆ '
COPENHAGA 7 (Ager-, 

preș). In municipiul Aal
borg a avut loc o „Zi cultu
rală românească", organi
zată *de  Asociația Dane
marca — România, prilej 
cu care au fost prezentate 
spectacole de muzică Și 
dansuri populare româ
nești. ' :

Manifestarea — la care 
au participat reprezentan
ți ai organelor de conduce
re ale municipiului, repre
zentanți ai asociației, pre
cum și un numeros public 
— s-a bucurat de un deo
sebit succes.

☆
HELSINKI 7 (Agerpres). 

La Școala de cadre a Parti- ’ 
dului Comunist Finlandez 
a fost deschisă a expoziție 
cuprinzînd volume din o- 
pera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și nu
meroase lucrări ce oglin
desc activitatea revoluțio
nară multilaterală a secre
tarului general al partidu
lui nostru, inestimabila sa 
contribuție teoretică și 
practică la îmbogățirea so
cialismului științific, a 
experienței mișcării comu
niste și muncitorești mon
diale. Sîri't expuse, totoda
tă, cărți social-politice, de 
istorie, de cultură și artă, 
albume, discuri.

A fost prezentată expo
ziția de fotografii „Ima
gini din România".

RABAT 7 (Agerpres). In 
sala centrală din Casablan
ca a Uniunii Marocane a 
Muncii (CUT) a avut loc 
vernisajul expoziției „Ima
gini din România", infăți- 
șîrtd aspecte ale remarca
bilelor realizări obținute 
de poporul român sub'con
ducerea partidului clasei 
muncitoare, în dezvoltarea 
economică și socială a țării.

vîndute în beneficiul Fon
dului Națiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF). Su-
mele obținute în acest mod, 
menționează agențiile de 
presă, vor fi utilizate-pen
tru combaterea unei mala
dii Ce provoacă orbirea și 
care afectează numeroși co
pii din țările în curs de 
dezvoltare, în special din 
cele afripane.

ț ■ ■ «:i • i im 111 • ■ a i

MINIȘTRII APĂRĂRII 
ai S.U.A. și Israelului, Cas
par Weinberger, și, respec
tiv, Yitzhak Rabin, au sem
nat, marți, protocolul de a- 
cdfd cu privire la condiți
ile de participare a între
prinderilor și centrelor de 
cercetare israeliene la pro
gramul /războiul stelelor" 
— informează agențiile 
France Presse și Associa
ted Press. Ministerul ame
rican al apărării a informat 
că termenii protocolului ră- 
mîn se,creți.

Cu prilejul aniversării a 
65 de ani de la făurirea glo
riosului nostru partid co
munist, au continuat să ai
bă loc simpozioane organi
zate de comitetele județene 
de partid,' ministere și alte 

’instituții centrale.
Comunicările prezentate 

au evocat drumul de jert
fe și victorii . străbătut de 
Partidul Comunist Român 
în cele șase decenii și ju- 
ffrătate de existență, c.e 
s-au înscris cu litere de 
aur în istoria României, în 
lupta poporului nostru 
pentru eliberare socială și 
națională, pentru libertate, 
independență și socialism.

Dîrtdu-sc o înaltă și una
nimă prețuire luptei eroice 
a partidului, comiînicările 
au înfățișat vasta activitate 
revoluționară desfășurată 
de / tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în momentele 
cele mai importante ale
mișcării muncitorești din 
țara noastră, abnegația și 
dăruirea patriotică cu care 
a militat sub flamurile de 
luptă ale partidului comu
nist pentru înlăturarea ex
ploatării, împotriva fascis
mului și războiului, pentru

i;.i4.;ranfn
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Revanșa; Uni
rea: Toamna bobocilor; 
Parîngul: Vară sentimen
tală.' =- ■■■■'■■ - :.

PETRILA: După legi
le vremii de război.

LONE A: Moștenireq,
VULCAN — Luceafă

rul: Marele premiu.
LUPENI — Cultural; 

Cîntecele mării.
URIC ANI: Steaua di

mineții. "

N.R. Eventualele-' mo
dificări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin Întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX •SPORT ■
BELGRAD 7 (Agerpres). 

Peste 200 de sportivi din 
28 de țări, între care și 
România, vor participa, în
tre 8—11 riiai, la campiona
tele europene de judo ce 
se vor desfășura la Bel
grad, în sală sporturilor 
„Pionir", cu o capacitate de 
7000 de locuri. ;;

BUDAPESTA 7 (Ager
pres). In optimile de finală 
ale turneului internațional 
de tenis de la Zalaegerszeg 
(Ungaria), jucătorul român 
Andrei Dîrzu l-a întrecut 
cu 6—3, 6—2 pe italianul 
Devide, iar Adrian Marcu 
l-a eliminat cu- 6—0, 7—6
pe polonezul Lewandowski.

MUNCHEN 7 (Agerpres). 
In meci retur pentru com
petiția internațională de 
fotbal Cupa UEFA, echipa 
vest-germană FC -Koln a 
întrecut cu scorul de 2—0 
(1—0) formația Real Ma
drid.) Trofeul revine insă 
echipei spaniole, care în 
prima manșă a finalei cîș- 
tigase cu scorul de 5—1. ’

PARIS 7 (Agerpres). La 
Toulon, în turneul inter
național de fotbal pentru 
echipe de tineret, selecțio
nata Franței a învins cu 
scorul de 2—1 echipa Un
gariei, în timp ce repre
zentativa Portugaliei a 
întrecut cu 1—0 formația 
Camerunului. 

gloria patriei străbune, 
pentru construirea cu suc
ces a socialismului pe pă
mîntul României. A fost 
evidențiată contribuția de
terminantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului 
nostru, la dezvoltarea im
petuoasă a României so
cialiste în perioada ulti
melor două decenii, intrată 
definitiv în conștiința na
țiunii noastre drept „Epoca 
Nicolae: Ceaușescu".

Comunicările au pus în 
evidență puternicul ecou 
pe care îl ,au pe plan in
ternațional acțiunile de 
pace ale României socia
liste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. care 
reprezintă un pilduitor în
demn în lupta pentru so
luționarea constructivă a 
problemelor actuale ce 
confruntă omenirea.

Intr-o atmosferă însu- 
flețitoăre, participanții la 
simpozioane au adresat te
legrame tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

In jurul orei 16,30 —
Transmisiune directă de 
la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România: 
Adunarea solemnă orga
nizată cu prilejul aniver
sării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Co
munist Român.
20,00 Telejurnal.
20,15 Partidul, patria, po

porul.
— Film documentar-ar- 

tistic (color).
Producție a Casei 
de filme . Numărul 
Cinci. / ■ ■

21,25 Glorie ție, partid 
viptorios (Color).

— Spectacol literar-mu- 
zical-coregi'afic, 

22,10 Telejurnal.

MUNCHEN 7 (Agerpres). 
Rezultate din primul tur 
al concursului internațio
nal de tenis de la Mun
ches : Fernando Luna — 
Heinz Guenthardt 6—4, 
7—6, Ramesh Krishnan — 
Florin Segărceanu 7—5, 7— 
5, Emilio Sanchez — Ale
xander Stepanek 7—6, 6—I, 
Eliot Telțșcher — Mark 
Woodforde 6—4, 6- 1.

☆
NEW YORK 7 (Agerpres). 

Campionatele mondiale de 
box pentru amatori aflate 
la ediția a lV-a. se vor des
fășura la Reno (Nevada), în 
perioada 8—18 mai, și vor 
reuni peste 350 de pugi- 
liști din 60 de țări. întrece
rile. vor, avea loc în sala 
Sparks Convention Center, 
cu o capacitate de 14 000 
locuri. Echipa României 
pentru această competiție 
cuprinde pe Cristian Moiea 
(categ, muscă)x Marcelică 
Tudoriu (categ. cocoș), Ni- 
coFae Talpoș (categ. ’ până). 
Daniel Mâeran (categ. se- 
miușoară) și Ștefan Drișcu 
(categ. semimijlocie). După 
cum apreciază: corespon
denții sportivi ai agențiilor 
de presă, principalii favo- 
riți sînt Brian Lonon 
(S.U.A.)/la semimuscă, Jo
se Rincones (Venezuela) la 
categoria muscă, Liubișa 

Simici (Iugoslavia) cocoș, A- 
dolfo Horta (Cuba), " semi- 
Ușoară, I. Akopkohian 
(U.R.S.S.), ușoară, Loicn 
Ross (S.U.A.), semigrea, 
Teofilo Stevenson (Cuba), 
su-pergrea.

GIILȚA, Ion 
șei adjunct.
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