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Sub semnul unității de neclintit a întregului 
popor în jurul partidului, ql stimei și prețuirii 

față de conducătorul său înțeSept, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

ieri. în Capitală a avut toc 

du na rea solemnă 
organizată cu prilejul aniversării 

a 65 de ani de la făurirea

Succese dedicate
glorioaseianiversări

a partidului

Zile de
In zilele premergătoare 

gloriosului jubileu al parti
dului. declarate zile de pro
ducție record, minerii Văii 
Jiului au înregistrat succe
se demne de consemnat la 
nivelul colectivelor de mun
că din întreprinderile mi
niere ale C.M.V.J. In acest 
context se detașează reali
zările minerilor de la Pa
roșeni, Lonea, Uricani și 
Cariera Cîmpu lui Neag.

producție
1400 tone de cărbune extra
se .suplimentar în primele 
șapte zile ale lunii mai. 
Printre formațiile de elită 
ale sectoarelor fruntașe pe 
mină se regăSese, ca de fie
care dată, 
frontaliști 
conduse de Vasile Cojoca- 
ru, Fazakaș Ferencz și Mi
hai Barbacaru.

record

brigăzile de 
mecanizatori

• Suita succeselor repur
tate de harnicul colectiv 
minier de la Lonea s-a în
tregit îi» zilele premergă
toare aniversării partidului 
cu aproape 300 tone de căr
bune. Din cadrul acestui 
colectiv evidențiem aportul 
substanțial al minerilor din 
sectorul IV și ai microcă- 
rierei Jieț.

Partidului Comunist Român

• Ultimele trei zile s-au 
dovedit fructuoase pentru 
minerii sectorului III de la 
I.M. Paroșeni care rapor
tează depășirea sarcinilor 
de plan în această perioa
dă cu peste 1000 tone de 
cărbune, plusul de cărbu
nede lă începutul lunii mai 
ridicindu-se la 1500 de to
ne. In clasamentul vredni
ciei minerești pe locul de 
frunte se situează colectivul 
sectorului I, autor al unei 
performanțe prestigioase —

• Folosind cu eficiență 
timpul de muncă, asigurînd 
o funcționare ireproșabilă 
a utilajelor din dotare co
lectivul de mineri și meca
nizatori din Cariera Cîmpu 
lui Neag se afirmă în în
trecerea socialistă prin con
stanța realizărilor, superioa
re prevederilor de plan, ca
re ^ju la bază sporirea pro
ductivității muncii. Bilanțul 
depășirilor din primele zile 
ale lunii mai însumează 
1700 tone de cărbune, livra
te suplimentar economiei 
naționale.

• De la I.M. Uricani a- 
flăm că minerii sectorului 
II B se înscriu în aceste zi
le cu rezultate remarcabile. 
Din abatajele frontale echi
pate cu complexe mecani
zate, exploatate de brigăzile 
conduse de Petru Mandriș 
și Gheorghe Radeș, au fost 
extrase 100 tone de cărbu
ne suplimentar sarcinilor 

planificate.

La București a avut loc, 
joi, adunarea solemnă, or
ganizată de C.C. al P.C.R. 
cu prilejul aniversării a 
65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân.

Miile de participant! la 
adunarea solemnă au făcut 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului o entuzi
astă primire. Cei prezenți 
în marea Sală a Palatului 
Republicii au ovaționat în
delung pentru partidul nos
tru comunist și secretarul 
său general, pentru eroicul 
popor român, pentru patria 
socialistă.

Desfășurată în această 
memorabilă zi de 8 Mai, 
mereu vie în conștiința po
porului nostru, adunarea 
s-a constituit într-un mo
ment vibrant, înălțător, ex
presie a omagiului profund 
pe care întreaga țară îl 
aduce Partidului Comunist 
Român, continuatorul celor 
mai înaintate tradiții revo
luționare ale clasei munci
toare, ale maselor largi 
populare, stegarul și condu, 
cătorul neînfricat al luptei 
partidului pentru înfăptui- ‘sonalități'ale~ viețn 
rea idealurilor supreme de fțce șj culturale, generali 
libertate și dreptate socia- și ofițeri.

Erau de față șefii misi
unilor diplomatice acredi-

lă, de independență și uni
tate națională, pentru tri
umful socialismului și co- tați, la București, precum și 
munismului pe pămîntul corespondenți ai presei 
României,

In această ambianță săr
bătorească, în uratele și o- 
vațiile participanților, în 
prezidiul adunării solemne, 
alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, aU luat 
loc membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri de 
partid cu stagiu din ilega
litate. conducători ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, ai unor instituții 
centrale, unități economice, 
secretari ai comitetelor de 
partid din mari întreprin
deri. oameni ai muncii din 
Capitală.

In sală se aflau membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, ai Consiliului Națio- 
nai al Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste, ac
tiviști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizați
ilor de masă și obștești, ai 
conducerii Organizației De
mocrației și Unității Socia
liste, oameni ai muncii din 
industrie și agricultură, per-

străine.
Sala Palatului Republi

cii, martoră a atîtor eveni
mente de însemnătate isto
rică : din viața partidului și 
a națiunii noastre, avea un 
aspect sărbătoresc. Pe .fun
dalul scenei se afla portre
tul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de dra
pelul țării și al partidului. 
Era înscrisă urarea „Tră
iască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu De o 
parte și de alta se aflau da
tele jubiliare „1921 — 1986“, 
ce marchează drumul glo
rios de luptă și victorii par
curs de partidul nostru co
munist în cele șase decenii 
și jumătate de existență.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.CR.

Intîmpinat cu deosebită 
căldură și însuflețire^ a ltt-

(Continuare în pag. a 4-a)

O nouă capacitate de extracție 
pusă în funcțiune

bun, care promite că încă 
din această decadă se va 
atinge producția planifica
tă de 600 tone de cărbune 
pe zi, iar productivitatea 
muncii va crește la peste 
14 tone pe post.

Prin punerea în funcțiu
ne a acestui abataj, minerii 
sectorului IV și-au asigurat 
linia de front activă pen
tru realizarea și depășirea 
in continuare a sarcinilor 
de producție, astfel îneît pî
nă la sfîrșitul anului să a- 
dauge la cele 5600 tone ex
trase suplimentar în prime
le patru luni din acest an 
însemnate cantități de căr
bune. '

Animați de hotărîrea de 
a cinsti glorioasa .aniversa- 

' \re ă partidului cu noi fapte 
de muncă, minerii sectoru
lui IV al I.M. Lupeni au 
pus în funcțiune în aceste 
zile o nouă capacitate de 
producție, un abataj fron
tal echipat cu complex de 
susținere mecanizată SMA2, 
fabricat la I.U.M. Petroșani 
și combină de tăiere. Aces
te utilaje de mare randa
ment au trecut eu bine pro
bele tehnologice, iar mine
rii din brigada condusă de 
Aurel Manda au obținut 
în acest abataj realizări zil
nice de 400—500 tone de 
cărbune. Este un început

Cununa de
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Noul peisaj din orașul Lupeni — cartierul Barbateni. 
Foto : AI

ț . .

nuntire
De ce iubesc românii pa

cea? Pentru că n-au rîvnit 
la munții, cîmpiiie și apele 
altora. Pentru că și le-ăU 
apărat pe ale lor cu prețul 
sîngelui. Fiecare zi, fieca
re an și secol, fiecare ge
nerate și-au adus obolul de 
jertfă, nu doar într-un fa
tidic blestem sisific, ci ast
fel se împlinea urmașilor 
zestrea de iubire, astfel lu
tul țării se înnobila în . 
pantheon sîngele lor îm
purpura mereu rodul. Mar-

Produse destinate exportului 
jubileu al aniversării parti
dului.

In această lună confec- 
ționerele de la Vulcan și-au 
propus să pregătească un 
nou lot de produse cu o 
valoare de peste cinci mi
lioane lei. In acest lot vor 
fi incluse și modelele . noi 
realizate de colectivul de 
creație al întreprinderii. .

Harnicul colectiv al în
treprinderii de confecții din 
Vulcan a livrat în acest an 
la export peste 40 000 de 
produse a căror valoare se 
ridică la aproape șapte mi
lioane de lei. Ultimul lot 
a fost, livrat la sfîrșitul lu
nii aprilie. în cinstea zilei 
de 1 Mai și a gloriosului

9 Mai - Ziua independenței, Ziua victoriei

I N Z IAR U L DE A ZI
• Premieră energetică pe șantierul hidro

centralei „Retezat" de pe Rîul Mare »Vă in
formăm • SPOR T : Steaua București - 
campioana Europei, în cea mai prestigioasă 
competiție interduburi.

n . „ . . . , ,<In Pa«- a 2-a) ..
• Rememorări din paginile de vitejie ale 

ostașilor români pe frontul antifascist.
(In pag. a 3-a)

In atmosfera de vibrant 
patriotism cu care națiu
nea noastră, socialistă a, a- 
niversat gloriosul jubileu al 
partidului, sărbătorim as
tăzi împlinirea a 109 ani 
de la mărețul act al procla
mării Independenței de 
stat a României. Tot astăzi 
omagiem, împreună cu toa
te popoarele iubitoare de 
pace, Ziua victoriei asupra 
fascismului. Această coinci
dență istorică are valoare 
de simbol, stînd mărturie 
prin vreme pentru setea de 
libertate a românilor, pen
tru voința lor de a trăi în- ment ecoul pînă în contem

poraneitate". Intr-adevăr, 
sub lumina libertății, Româ
nia a pășit ferm pe calea 
progresului economic și so
cial, toate energiile fiind 
concentrate pentru a acce- 

. lera ritmurile dezvoltării,
libertatea și ih- împlibîndu-se visul atît de

dependența au fost idealu
rile care au însuflețit ge
nerațiile de-a ' lungul isto
riei, ie la dacii mîndri și 
liberi, la domnitori și căr
turari a căror luptă pentru 
glia strămoșească a . fost 
sprijinit i de întregul popor. 
„Măreața înfăptuire de la 
9 Mai 1877, sublinia tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, stă la 
temelia tuturor izbînzilor 
de mai tîrziu ale poporului 
nostru, își prelungește mai 
mult decît oricare eveni-

generațiilor de

tr-o țară liberă și demnă.
Ceea ce s-a înfăptuit în 

urmă cu 109 ani are sem
nificația unei mari și ne
pieritoare lecții despre i- 
mensa valoare a indepen
denței în viața unui popor. 
Unitatea, 1' ■ ■ ■ •

scump al 
înaintași.

Idealul 
pendenței, preluat de clasa 
muncitoare, a fost slujit cu 
exemplară consecvență și 
pilduițo. devotament, fiind 
adus spre o strălucită de- 
săvîrșire, de* Partidul Co
munist Român, gloriosul 
partid căruia țara întreagă 
îi aduce ta a 65-a aniversa
re a eroicei sale existențe', 
sentimentele de aleasă cin
stire. In toată această eta
pă istorică Partidul Comu
nist Român s-a dovedit 
stegarul celor mai profun
de aspirații de dreptate, de 
libertate și independență a- 
le poporului, fiind forța cea 
mai hotărîtă în lupta pen
tru materializarea dor, Cont

unității și inde-

4 
tivii neamului, oștiri de
țărani și voievozi, au co
pleșit sabia' dușmanului, în 
răspîntia dintre imperii, 
furtunile neprielnice au 
măcinat imperii între piatra 
Carpațil >r și piatra de 
credință a stăvilii lor lor.

9. Mai 1877— clipă su
premă a istoriei multise
culare, trecută în eternita
tea Independenței. 9 ' Mai 
1945 — arc de triumf al 
păcii mondiale', ctitorit de 
milioane de jertfe, cînd. in
tre învingători, poporul ro
mân își rostiiui.se deja des
tin liber și demn. Ziua 
Independenței și Ziua Vic
toriei, îngemănate într-a 
70-a zi de primăvară, con
stituie de acum, borna dru
mului spre prosperitatea și 
fericirea neamului nostru, 
izbindă a crezului său din- 
toidșauna și nu doar alît, 
ci și o pioasă înclinare în 
fața ziditorilor de destin, 
sărbătoare a victoriilor con
strucției socialiste, un repe
tabil start spre alte prizom- 
tlîri de fericire și pace -9 
Mai — cununa nuntirii 
României cu destinul vrut,

(Continuare in pag a 3-a) I și meritat: (Ion VULPE) , x
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Simpozion științific omagia]

Mareal societății noastre socialiste COLOCVIU DE ISTORIE. 
I Astăzi, de la ora 16, la . 
; Compania de pompieri din

Partidul Comunist Român—centrul vital hidrocentralei

La Institutul de mine din 
Petroșani a avut loc ieri 
simpozionul „P.C.R. — cen
trul vital al societății noas
tre socialiste", manifestare 
organizată de comitetul de 
partid din institut și cate
dra de științe sociale, de
dicată împlinirii a 65 de 
ani de la făurirea Partidu
lui Comunist Român. In 

cadrul simpozionului au fost, 
prezentate comunicările : 
„Făurirea Partidului Comu
nist Român Ia 8 Mai 1921" 

■. — lector univ. Mircea Ba
ron; „Concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pri
vind creșterea rolului con
ducător al partidului în e- 
tapa actuală" — lector u- 
niv. Gagy Tiberiu; „Coordo
natele Politicii P.C.R. 
dezvoltare armonioasă

în ritmuri înalte a econo
miei naționale" — lector 
univ. loan Uifălean; „Con
cepția P.C.R., a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
sistemul democrației mun
citorești revoluționare" —w 
lector univ. Gabriel Cris- ’ 
tescu. Manifestare științi
fică integrată în amplele 
acțiuni politice și educati
ve care se desfășoară în 
Valea Jiului în cinstea glo
riosul jubileu al partidului, 
simpozionul a evidențiat 
contribuțiile partidului, ac
tivitatea vastă a șecretaru-. 
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru 
înfăptuirea idealurilor 
progres și civilizație 
pămîntul strămoșesc 
României. (T.S.)

Constructorii și montorii 
de pe șantierul hidrocen
tralei „Retezat", județul 
Hunedoara, cel mai mare 
obieetiv de acest fel â- 
flat în construcție pe Rîul 
Mare, raportează că, în 
cinstea gloriosului jubileu 
de Ia 8 Mai, cînd între
gul nostru popor sărbăto
rește împlinirea a 65 de 
ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, 

la

drocentrăle durate pe Du
năre, Argeș, Olt, Someș 
și Sebeș, a fost înălțat cel 
mai mare baraj de anro-

din Europa, în spatele că
ruia se formează lacul de 
acumulare cu un volum 
util de peste 210 milioane 
inc apă, și au fosil săpate 
în stîncă galerii însu- 
mînd peste 50 km, care 
unesc intr-un singur și 

au conectat, miercuri, la puternic șuvoi pîraiele re- 
sistemul energetic națio- pezi ale muntelui, ducîn- .

- nai, prima turbină de 
167,5 MW.

Pentru realizarea aces
tei impresionante ctitorii, 
ce întregește salba de hi-

a galeriilor secundare aa 
fost utilizate, în premieră 
națională tehnologii noi 
și mașini de înaltă pro- 

camente cu miez de argilă ductivitate, care au asigu
rat ritmuri de lucru su
perioare celor prevăzute 
în grafice. Finalizarea lu
crărilor Ia hidrocentrala 
Retezat , care va avea o 
putere instalată de 335 
MW, dă posibilitatea 
constructorilor să-și con
centreze forțele în vede
rea realizării și punerii 
în funcțiune a încă 8 hi-

I Petroșani are loc: un coloc-
I viu de istorie dedicat zilei

I de 9 Mai. Manifestarea o- 
magială se desfășoară sub 

| auspiciile Muzeului mine- 
I ritului în colaborare cu 

și

I auspiciile Muzeului i 
| ritului în colaborare

vcanu.
IPSRUEEM Petroșani, echipa de bobinatori, condusă de Viorica Păstră- 
execută lucrări de înaltă calitate. E’oto : Al. TATAR

du-le, apoi, spre Centrala drocentrăle ce vor întregi 
subterană.

î’7 La executarea aducțiu-
nii principale — 1 ...
peste 18 km —. precum și

șaiba de lumini a amena- 
j. jării Rîul Mare — Rete- 

lungă de zaC
(Agerpres)

Producții sporite pe seama creșterii 
productivității muncii

Minerii sectorului I de mecanizată SMA2 și com
is I.M. Aninoasa și-au in- bina de tăiere, unde s-au In
tensificat tot mai mult e- registrat productivități su- 
forturile la extracția ' perioare sarcinilor planifi- 
cărbunelui. 
lor 
lizate în 2500 tone de căr
bune . extrase suplimentar 
sarcinilor de plan, reușind 
în acest fel să recupereze 
integral minusul înregis-

Strădaniile cate cu 2000 kg pe post, 
au fost materia- Lor li s-au alăturat mine- 

condusă de 
care, dato- 
productivi- 
700 kg pe 

luna

rit din brigada
Iosif
rită
tații

.ZXZXZJUpMX. 'I

trat în primul trimestru și, post.

Prisecan. 
depășirii 
muncii cu 
au realizat, în 

aprilie, suplimentar sarci-totodată, să raporteze, pes
te sarcinile de plan ale ce- nilor de plan, 1000 tone de
lor patru luni, 600 tone de 
cărbune,

Merite deosebite în obți
nerea acestor realizări re
vin frontaliștilor din bri
gada condusă de Vașile 
Florea, care exploatează 
un abataj frontal echipat 
cu complex de susținere

cărbune. La fel de bine au 
demarat minerii din aceste 
două brigăzi și în luna mai, 
reușind să-și realizeze zil
nic sarcinile de plan și 
chiar să le depășească, a- 
cuxnulînd împreună, de la 
începutul lunii însemnate 
cantități de cărbune.

r-

în cadrul manifestărilor 
politico-educative și cultu- 
rai-artistice dedicate glo
riosului jubileu al partidu
lui ieri la Teatrul de stat 
„Valea Jiului" pionierii Șco
lii generale nr. 1 dip Petro
șani au susținut, în fața 
părinților, a cadrelor di-

pionieresc
dactice și colegilor un vi
brant spectacol omagial. Au 
fost prezenți pe scenă inter- 
preți de muzică folk ți u- 
șoară, recitatori, membri ai 
formațiilor de dans popular 
și dans ritmic, soliști in
strumentiști de muzică cul
tă, membri ai formației co
rale a școlii. (Al. H.)

Arta fotografică
La Lupeni, se află în sta

diu avansat de pregătire ex
poziția bienală de artă fo
tografică dedicată muncii 
și vieții minerilor. Cei pes
te 280 . de participanți din 
6 județe ale țării au adus 
în fața juriului 636 de 
lucrări, evocatoare momen-

te ale vieții oamenilor mun
cii din România socialistă. 
Juriul concursului a selec
tat lucrările cele mai va
loroase care vor fi cuprin
se în expoziția ce se va 
vernisa în ziua de 23 mai, 
ora 17 la clubul sindicate
lor din localitate. (I.S.)

S î m b ă t ă și du
minică la Blaj, forma
ția corală „Armonii tinere" 
a . l.U M.P. va participa la 
festivalul coral interjude- 
țean „Iacob Mureșianu" 
diția a III-a. (II. D.)

• Biblioteca municipală și 
I Casa de cultură a sindica- 
I telor din Petroșani. (I.V.)
I TEATRU. Duminică, 11 
I mai, de la ora 19 la Tea- 
I trul de stat „Valea Jiului" 
I are loc spectacolul cu pie-
• sa „Valiza cu fluturi" de 
1 Paul Ioachim. In distribu- 
I ție Paulina Codreanu, Ni- 
i colae Vîrtan și Mihai Clita. 
I MUNCA PATRIOTICA. 
) Tinerii de la I.M. Paroșeni au

1 participat zilele trecute la
ample acțiuni de muncă 

I patriotică în sprijinul pro
ducției. Au fost executate 

I planari de vatră și descon
gestionări ale căilor de ac- 

. ces. Cu acest prilej au fost 
| scoase din mină peste 100 
’ tone fier vechi care au fost 
I repuse în circuitul econo- 
I mic. Printre cei care au

participat la aceste acțiuni 
se numără Aleodor Gheor
ghiu, Liviu Bichiș, Mircea 
Olteanu si Adrian Truică, 

■ NAȘTERI... De la Ofi
ciul stării civile din Petro
șani am aflat că de la în
ceputul anului în muniei-

• piui nostru s-au născut 550 
de copii. Ultima familie 
fericită este Mălăeseu Fe- 
lician și Vali, strungari la

■ I.U.M.P., Valentin,- fiind 
primul lor copil. ■

...ȘI CASATORII. De ase
menea, am fost informați 
că în acest an au fost în- 
registrate 120 de căsătorii.

I Ultimii care au spus „da" 
în fața ofițerului stării ci~

I vile eu fost tinerii loan Mi- 
I haiu și Ileana Ștefu. Tutu- 
I roi', casă de piatră I
I SISTEMATIZARE. O e- 
Icliipă de muncitori de la 

A.C.M. Petroșani, condusă 
de Vașile Lică, -lucrează în

I ritm susținut la sistemati- 
I zarea pe orizontală a zonei 
I dintre magazinul alimen

tar și blocurile 74—76 din 
noul cartier Petroșani-Nord. 

j Au fost amplasate borduri- 
I le, urmînd ca în perioada 
(următoare să se toarne as

faltul: (M.B.)
e- Rubrică realizată de

• Gh. BOȚEA
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SPORT m SPORT s SPORT
După un meci de mare spectaculozitate TELEX TELEXTELEX

BERLIN 8 (Agerpres). — ținute la Lausanne, Comi- 
La campionatele europene _ tetul Internațional Olimpic„Steaua“ București - campioana Europei, în cea mai 

prestigioasă competiție intercluburi
r ♦ Publicul iubitor de fotbal din țara noas

tră trăiește satisfacția victoriei de răsunet, re
purtată miercuri seara la Sevilla, de formația 
bucureșfeană în finala Cupei*campionilor eu
ropeni.

SEVILLA 8 (Agerpres).
— Agențiile internaționale 
de presă continuă să trans
mită ample comentarii de 
la finala „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal, su
bliniind performanță echi
pei Steaua București, care 
a întrecut la Sevilla formă- 

. ția spaniolă F.C. Barcelona, 
devenind prima reprezen
tantă a fotbalului românesc 
ce-și înscrie numele în pal
maresul celei mai prestigi
oase și mai vechi competiții 
continentale intercluburi.

Astfel, corespondentul
/ sportiv al agenției spaniole 

' de presă „IÎFE“ 
printre altele :

notează, 
„Echipa 

Steaua București a cîștigat 
„Cupa campionilor euro
peni" învingînd pe F.C. 
Barcelona după o finală 
dramatică și de o spectacu
lozitate rar întîlnită. Cei 
40 000 de suporteri catalani

care au însoțit echipa lor 
favorită , la Sevilla sperau 
ca F.C. Barcelona să-și ad
judece singurul trofeu ce-i 
lipsea din colecție. Fotba
liștii spanioli au luptat 
mult pentru aceasta, dar 
s-au lovit în permanență de 
apărarea “fermă a echipei 
române, pînă la urmă în
vingătoare merituoasă. Un 
adevărat erou al meciului 
a fost portarul Ducadam. 
care a apărat toate cele pa
tru lovituri de la II m exe
cutate de Alesanco, Pedraz- 
za, Alonso și Marcos. In 
schimb, Lăcătuș și Balint 
nu au greșit ținta și astfel 
jucătorii români au cîștigat 
cu 2—0 intrînd în posesia

,-prețioasei cupe europene",
La rîndul său, comenta

torul agenției „France Pres
sed relatează : „Românii au 
obținut victoria grație si
guranței în apărare și stă-

4 Comentatorii presei de specialitate 
din numeroase țări aduc meritate elogii jucă
torilor noștri care au dovedit o exemplară, dă
ruire pentru culorile clubului, ale fotbalului ro
mânesc
pînirii de sine, mai ales în 
momentele decisive ale e- 
xecutării penaltyurilor. E- 
chipa Steaua a reușit o lo
vitură de maestru ținînd 
cont că este primul club 
din România prezent in
tr-o finală a „Cupei campi
onilor europeni", pe care 
o și cîștigă, precum și de 
faptul că F.C. Barcelona, 
una dintre cele mai puter
nice formații din lume, a 
jucat în această partidă a-

altele : „Echipa Steaua Bu
curești a evoluat bine în 
apărare, s-a dovedit abilă 
în jocul la mijlocul terenu
lui și deseori periculoasă în 
acțiunile de atac. De altfel, , 
se poate spune că ambele 
echipe au reușit faze fru
moase, cu execuții superbe, 
cînd după momentele de 
tatonare jocul a devenit 
fluent. Dar, cu toate oca
ziile create la ambele porți, 

___ __________  ______ ___ nici una dintre cele două
proape la domiciliu. Acest finaliste nu a reușit să în- 
strălucit succes al echipei ■ *
Steaua București este con
firmarea evoluției cu totul 
remarcabile a formației ro
mâne, care în toate fazele 
competiției a manifestat o 
valoare constantă eliminînd 
alte două reputate forma
ții ; Honved Budapesta și 
Anderlecht Bruxelles".

In comentariul agenției 
„Renter" se scrie, printre

de haltere, ce se desfășoa
ră la Karl Marx Stadt (R.D. 
Germană), sportivul român 
Teodor Iacob ă cucerit me
dalia de bronz la categoria 
52 kg — stilul „smuls", cu 
rezultatul de 107,500 kg. La 
totalul celor două stiluri următoare, urmînd să fie 
Teodor Iacob s-a situat pe 
locul patru, cu 230 kg. Pe 
primul loc la această cate
gorie s-a clasat 
bulgar Sevdelin
245 kg.

(CIO) a' hotârît construirea 
unui nou muzeu olimpic, 
pe malul lacului Leman, la 
Ouchy, în apropiere de 
Lausanne. Lucrările vor în
cepe în perioada imediat

încheiate în 1989.

☆

*

halterofilul 
Mari nov —

(Agerpres),

scrie, victoria fiind decisă 
în urma-. loviturilor de la 
11 m. Mai proaspeți din 
punct de vedere fizic, cu 
mai mult singe rece, fotba
liștii români au trecut cil 
bine această decisivă de
partajare, terminînd învin
gători în cea de-a 31-a e- 
diție a finalei competiției 
continentale nr. 1“.

JAKARTA 8
— In finala „Cupei mondi
ale" la badminton masculin, 
disputată la Jakarta, selec
ționata R.P. Chineze a în
vins cu 3—2 formația In
doneziei. In partida decisi
vă, Xiong Guobao l-a în
trecut cu 15—13, 15—13 pe 
Liem Swie King.

ZURICH 8 (Agerpres). —
Cu prilejul unei reuniuni

In cursul aceleiași reuni
uni, s-a decis ca o comisie 
de lucru a CIO să elabore
ze un raport detaliat pri
vind evoluția programului 
olimpiadelor (participanții 
la fiecare disciplină, numă
rul de probe, țările înscri
se etc.), avindu-se în vede
re J.O. începlnd din 1972. 
Se amintește că programul 
olimpic a cunoscut o creș
tere sensibilă, la J.O. de 
vară din 1988 urmînd să se 
dispute întreceri în 234 pro
be și 23 de discipline, față 
de 191 probe, respectiv, 21 
discipline la Olimpiada din 
1972.
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Rememorări din paginile de vitejie ale ostașilor

români pe frontul antifascist

/« împărăția vuiturilor.
După ce pătrunsesem pe 

teritoriul Cehoslovaciei, a- 
veam Să facem față unui 
ger cumplit. Zăpada, de 
aproape un metru, făcea 
foarte anevoioasă înaintarea 
noastră prin defileul din
tre Carpații Albi și Carpa- 
ții Mici, așa numita poartă 
strategică a Moraviei. La 
toate acestea se adăuga re
zistența încăpățînată a ina
micului, pe artera de co
municații Morava-Brno. Din 
tranșeele sale bine fortifi
cate, inamicul hîtlerist dez- 
lănțuia supra noastră un 
foc ucigător. Trebuia să 
străpungem apărarea vrăj
mașă, pentru a deschide 
drum înaintării celorlalte u- 
nități ale diviziei.

In timpul pregătirii și des. 
. fășurării luptelor de la Bos- 

covice caporalul t.r. Vasile 
Cadaru, înlocuitorul coman
dantului de pluton, rănit în 
ajun, avea să fie pentru os
tași o adevărată pildă de ero
ism. Tîrîș, tîrîș prin zăpada 
mare el a trecut pe la fie
care cuib de armă automa
tă, dîndu-le soldaților din 
subordine comenzile ne
cesare : -

— Susțineți pușcașii cu 
foc continuu I... Trageți fă
ră întrerupere!...

Cu un curaj fără seamăn, 
pușcașii noștri s-au năpus
tit, în zorii zilei, asupra i- 
namieului din față, acope-’ 
riți neîntrerupt de focurile 
noastre automate.

...Cadaru fusese prețuit și 
înainte, în1 calitate de co
mandant de grupă. Acum 
se dovedea tot atît de pri
ceput, în încleștarea • în ca
re fusese silit să preia co
manda plutonului, în locul 
comandantului rănit. Ceva 
din firea veselă a lui Ca
daru se transmisese între-

guiui pluton. Ostașii il pri
veau cu încredere, știau că 
de multe ori caporalul tre
cuse pe lingă moarte.

In dimineața aceea tulbu
re și rece îi sprijineam eu 
foc pe pușcașii de sub co
manda Iui Cadaru. Ii ve
deam cura se apropie de 
inamic, folosind abil și 
precis terenul accidentat. 
La un moment dat, cînd 
mai aveau puțin pînâ ia 
tranșeele inamicului, capo
ralul se oprise, scoase si
guranța grenadei sale, a- 
runeînd-o cu putere înain
te. In clipa aceea, un glonț 
l-a lovit în piept, aproape 
de inimă. Și-a adunat ulti
mele puteri și a silabisit 
ultima comandă:

— Nu vă opriți, cama
razii,.. înainte!... Peste ei,... 
băie ți I

In asaltul deosebit de 
sîngeros ce a urmat, duș
manul a fost total nimicit. 
Dar victoria nu ne mai bu
cura ca altădată. II pierdu
sem pe caporal... Un ostaș 
viteaz, un om minunat!

I-arii săpat mormîntul a- 
cclo, printre stînci, în îm
părăția vulturilor, lăsînd pe 
pămîntul înghețat, în semn 
de omagiu, casca lui de o- 
țel. Niciodată pe front n-am 
intonat „Marșul vînătorilor 
de munte" decît în acel trist 
și dureros moment de des
părțire. Cînta și comandan
tul de batalion alături de 
noi, iar ochii ne erau în
lăcrimați tuturor. II pier
dusem pe Cadaru, unul din
tre sutele de mii de ostași 
români căzuți la datorie 

. pentru dobîndirea victoriei 
împotriva fascismului.

Aurel D. CAMPEANU, 
ofițer de rezervă, 

luptător în Batalionul 7 
Vînători de Munte

z

Șaizeci și cinci de ani

Și prin

G înduri

Eroi ai devenirii noastre

Sorin SPRIVAC, 
elev. Petroșani

•Sub mărețul tricolor, 
w loan ȘTEFAN

CÎNT DE SLAVĂ PATRIEI

de pace
spre albastrul cerului 
pe care se vâd, 
în zboruri line s 
porumbeii.

PARTIDULUI

Gabriela CHIRILĂ,
Rănita

*
1

I Minerii vin pe-o rază de lumină.
i la cumpeni de istorii poposind, 

prin truda lor de vis și neodihnă 
lumină vie — țării dăruind.
Și cu sudoarea dorului de soare, 
acolo în adîncuri, făurind 
dimensiunea lumii viitoare. : 
Din întuneric albul se preface 
sclipind a dăruire și voință.
E-un alb de nou, un alb sublim de pace 
într-un prezent de-eternă biruință.
E-o zi de Mai și bolta e senină, 
prefigurînd prin fapte-a lor gîndire, 
minerii duc pe-o rază de lumină, 
șaizeci și cinci de ani spre împlinire! ‘

Rahela BARCAN .

Sărbătoare
! Zi de Mai, frumoasă —
i Rouă-aprinsă-n flori — 

Zi scăldată-n soare, . "■ 
Dăltuită-n timp,

.Zi a libertății — 
Mîndră sărbătoare — '
Zi a împlinirii

‘ Revoluționare.
Dalia COCA

4
I

Patria
Patria ne e cuvînt de

i ' alinare
Sub cer albastru, cer 

fermecător,
E plinea caldă ce se 

coace-n vatră
ÎS susur cristalin din viu 

izvor.
Istoria acestui neam 

viteaz 
înscrisă e în veci în irnri 

de. glorii
Patria e scutul strămoșesc 
Și steag care-1 purtăm 

spre noi victorii.

Gîndurile mele 
n-au fost bîntuite 
de amintirea tristă 
a războaielor
Eu port în sufletul meu 
flori albe de cireș 
profilate

Ziua împlinirii
Noi descătușăm lumina

. Din adîncurile gliei, 
Noi muncim cu dăruire. 
Pentru slava României.

munca noastră 
dîrză 

viu de eroism —Simbol
Azi, conduși de

’ CEAUȘESCU, 
Pășim demni spre 

COMUNISM.
; 9 Mai, zi — sărbătoare, 

Treaptă către viitor — 
Liberi, o sărbătoresc 

minerii

Țară de legendă, tărîm de baladă, 
grîu mustind a soare pe-un picior de plai, 
vatră de istorii, ctitorie nouă, 
pîinca aburindă, flori sub cjai de rouă, 
piatră de hotar într-un dulce Mai. 
Glia strămoșească plugurile-o ară, ! ; 
ia noua-a țării gîndul nostru-o toarce, 
mărturii de veacuri în contur de pace 
rostuiesc privirii — nouă primăvară. ‘
Mîinîle brăzdate scurmă neodihnă, 
împlinirea-i drumul înspre și mai. bine, 
plinea cere muncă, munca cere pîine, 
ei din întuneric retopesc lumina.
Și e veșnic plină cupa de victorii, ;
triumfă dăruirea sub bolțile albastre, 
soclu de lumină, dăltuit eu spor 
MINERII — eroii devenirii noastre. ,

Mircea ANDRAS

spre viitor
Grîu rotit în palme, 
palme cu sudoare, • 
cugetul și fapta 
cu sclipiri de soare, 
Pîinea aburind ă 
truda noastră-o coace, 
mare-i viitorul, 
alb, dorul de pace. 
Dulce-i împlinirea, 
scumpă-i neodihnă, 
ca o salbă — țării 
am adus lumina. 
Noi minerii care, 
aici lă izvoare, 
dăruim luminii 
bulgări mari, de soare. 
Snre-împlinirea țării 
cu-întregul popor 
65 de trepte 
înspre viitor.

Carmen SAUCfUC

Ostașii români pe frontul antihitlerist.

9 Mai —Ziua independenței.
(Urmare din pag. I)

dus de partid, după înfăp
tuirea măreței revoluții de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă de la 23 August 
’44 irr spiritul glorioaselor 
sale tradiții de luptă, po
porul român și-a mobilizat 
toate energiile umane și 
materiale pentru înfrînge- 
rea hitlerismului. S-au în
scris memorabile pagini is
torice în lupta incrîncena- 
tă pentru salvgardarea in
dependenței și suveranității 
țării ■ noastre. Aproape 
540 000 de ostași și ofițeri 
s-au înfruntat eroic cu duș
manul fascist, vreme de a- 
proape 9 luni, ducînd lupte 
grele pentru alungarea co
tropitorilor de pe pămîn
tul scump al patriei și cpn- 

tribuind în mod decisiv, a- 
lături de Armata Roșie la 
eliberarea Ungariei, Ceho

slovaciei, Austriei. Dovedind 
o înaltă înțelegere a dato
riei sale față de prezentul 
și viitorul țării,. poporul 
nostru și-a consacrat efor
tul și energiile sUb lozinca 
lansată de partidul comu
nist:: „Totul pentru front, 
totul pentru victorie". „Ar
mata română, poporul nos
tru, sublinia tovarășul 
NICOLAE - CEAUȘEȘCU, 
secretarul general al parti
dului, și-au înscris pentru 
totdeauna numele în marea 
epopee antifascistă, și-au a- 
dus contribuția de sînge la 
eliberarea popoarelor de 
sub robia hitleristă, la sal
varea civilizației umane 
grav periclitată de domi
nația fascismului, la cauza 
progresului, libertății și pă
cii în lume"

Ziua victoriei
Astăzi, la aniversarea Zi

lei victoriei, țara noastră 
este o participantă activă, 
prin contribuțiile de mare 
prestigiu internațional ale 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în ca
drul Anului Internațional 
ăl Păcii, la lupta pentru 
dezarmare,, in „primul rînd 
nucleară, astfel ca viața po
poarelor s.ă nu mai fie a- 

■ menințată "de pericolul ți
nui nou război pustiitor. In 
aceste momente de sărbă
toare la aniversarea Zilei 
independenței și Zilei vic
toriei, comuniștii, poporul 
român își reafirmă hotărî- 
rea de a nu precupeți nici 
un efort pentru apărarea 
Independenței și suverani
tății patriei socialiste, pen
tru O lume a păcii și cola
borării.!"

DU MI NIC A, 11 MAI
11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan, (color) 
„Prieteni fără grai" 
(1). Producție Româ-

• nia — Canada.
12,40 Din cununa cîntec’iiui 

românesc — muzică 
populară, (color)

13,00 Album duminical, 
(parțial color)

— Ritmuri, ritmuri...
— Azi, în anul 65 al 

partidului — Premie
ră pe Olt.

— Cotidianul în 600 de 
secunde. ::.ș r,/ .

r i— Miniaturi muzicale.
— Telesport.
— Lumea minunată a 

.filmului.
— Din frumusețile pa

triei.
— Secvența telespectato

rului.
1.4,45 Contemporanii noș

tri. (color)

19,00 Telejurnal,
— Partidul Comunist 

Român — 65 de ani
- de slujire devotată 

a poporului.
19,25Țara mea ‘azi. (color)
19.45 Cîntarea- României,

(color)
20,25 Film artistic: Asediu! 

— Producție a stu
dioului cinematogră. 

' fie „București*", (co
lor).

21.45 Telejurnal.

LUNI, 12 MAI

20,00 Telejurnal.
20.20 Partidul — inspirator 

și făuritor al civili
zației socialiste româ
nești

20.40 Tezaur folcloric, (co
lor)

21.05 Film serial: „VV>lhelm 
Cuceritorul" (color)

21,50 Telejurnal.

MARȚI, 13 MAI

20,00 Telejurn'at.
20,20 Actualitatea în eco-

noime.
20,40 Partidul, patria, popo

rul — film doeumen-

PROGRAMUL IV

20,35 Epoca Ceaușescu 
timp al marilor în
făptuiri revoluționa
re.

20,55 Invitație în studiouri
le Radioteleviziunii. 
(color)

tar artistic, (color)
21,50 Telejurnal.

MIERCURI, 14 MAI
20.00 I eiejui nai.
20,20 Actualitatea in eco

nomie
20,35 Glasul României, glas 

de pace! (color) 
— Ci niece și versuri.

20,45 PC.R, grndrre no
vatoare, acțiune re
voluționară.

21,05 Film în serial. Cei 
patru Rubinson. (co

lor).., Ultimul episod...
21,50 Telejurnal.

JOI, 15 MAI
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

21,30 Experiență înaintată 
—' inițiative, eficiență.

21.50 Telejurnal.

VINERI. 16 MAI

20.00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în ecu-

noniie. : -
20,35 50 de arii de la pro-.

cesul luptătorilor co
muniști- și antifasciști 
de la Brașov, (color) 
Reportaj. '

20,50 Cîriteeul și poezia :t- 
cestor am eroici, (co- , 
lor) \. :

21,05 Lumea contemporană 
și confruntările de 
idei.

21,25 Serial științific;' Din 
tainele mărilor.

e— Urv film de Jacques 
Yves Cousteau. (Epi
sodul I). (color)

21,45 Telejurnal..

SIMBAtA, 17 MAI

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșR de să planii, 

nă (parțial color)
— Drag îmi e să eîrit 

«ă joc — mefodif 
populare

— Gala desenului ; ill*

mat.
— Melodia: săptămînii în 

primă audiție: „Iu
bire, cine ești?"

—’ Azi, în anul 65 al 
partidului Repor
taj. s ,

— Marile momente ale 
baletului.

— Pastel de primăvară
— Un tablou din Gale

ria Națională.
— Cinci elogii pentru 

pace — versuri.
— Noi înregistrări.
— Telesport.
— Autograf muzical.

14.45 Săptămâna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia. 

(parțial color)
19.45 Varietăți muzicale, 

(color)
20,35 Film artistic: Strata

gema. (color)
21,55 Telejurnal.,: 
22,05 Melodii, îndrăgite.

(color)
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VINERI, 9 MU 1986

Adunarea solemnă din Capitală
(Urmare din nag. D 

at cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republiciii So
cialiste România.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită ,cu deosebit inte
res și deplină aprobare, cu 
profundă satisfacție și mîn- 
drie, fiind ' subliniată, în 
repetate rânduri, cu puter

Expoziția omagială de carte „65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist Român“

La Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste Româ
nia a fost deschisă, joi, ex
poziția omagială de carte 
„65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân".

La vernisaj au luat parte 
membri și membri suple- 
ahți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
a'ctiviști de partid și de 
stat, reprezentanți ai vieții 
noastre științifice și cultu
rale, un numeros public.

Cuvîntul de deschidere a 
expoziției a fost rostit de 
Jjuzana Gîdea, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației 
Socialiste.

In expoziție este prezen
tată la loc de cinste mo
numentala operă teoretică 
a tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu, strălucită' con
tribuție la dezvoltarea cre
atoare a teoriei și practicii 
revoluționare, la îmbogăți-

Manifestări peste hotare dedicate
Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de Ia făurirea 

Partidului Comunist Român, peste hotare eontinuă 
manifestările dedicate României, activității neobosite 
a secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consacrată dezvoltării patriei, 
triumfului cauzei păcii și colaborării între popoare.

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
— La Editura „Moskovskii 
Rabocii" din Moscova — 
membru colectiv al Asoci
ației de Prietenie Sovieto- 
Rornână — a avut loc, 
miercuri, o adunare festi
vă.

In alocuțiunile rostite au 
fost evidențiate tradițiile 
revoluționare ale clasei 
muncitoare din România, 
momente de referință din 
activitatea Partidului Co
munist Român, succesele 
obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, 
în dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării, mai ales în 
perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea a! 

.P.C.R.. S-a subliniat că a- 
niversarea a 65 de ani de 
ța făurirea Partidului Co
munist Român are loc în 
atmosfera de' angajare pa
triotică a întregii națiuni, 
strâns unită în jurul P.C.R., 
al secretarului său general 
în activitatea pentru înfăp
tuirea planurilor de dezvol
tare economică și socială a 
țării, a hotărârilor Congre
sului al XIII-lea al partidu
lui, a programului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României 
spre comunism.

Au participat V. 1. Kono-

nice aplauze, urale și ova
ții- ■

Participanții la adunarea 
solemnă au aclamat cu 
entuziasm, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — Pace

In încheiere au răsunat 
acordurile vibrantului cîn- 
tec „E scris pe tricolor u- 
nire I".

Un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei au urcat la 

rea gîndirii șocial-politice 
contemporane. Se află ex
pusă opera de vastă am
ploare și profunda gîndirc 
patriotică „România pe dru
mul construirii societății 
socialiste multilateral dez
voltate". De asemenea, sînt 
prezentate volume cuprin- 
zînd pagini din gînYlirea 
economică, filozofică, soci- 
al-politică a sețretarului 
general al partidului, studii 
și analize consacrate pro
blemelor majore ce con
fruntă omenirea, precum .și 
volume omagiale apărute în 
preajma marii aniversări.

Un important număr dd 
lucrări evocă bogatele tra
diții de luptă ale poporului 
român pentru libertate so
cială și independență na
țională, momentele impor
tante ale evoluției mișcării 
muncitorești și democratice 
din țara noastră, care au 
dus în mod firesc la făuri
rea, cu 65 de ani în urmă, 
a Partidului Comunist Ro
mân. Sînt puse în evidență 
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top, președintele conducerii 
centrale a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Română, 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
reprezentanți ai conducerii 
Editurii „Moskovskii Rabo
cii" și ai oamenilor muncii 
din această unitate.

☆

HELSINKI 8 (Agerpres). 
— La Casa de cultură din 
Helsinki a Partidului Co
munist Finlandez a avut 
loc o festivitate. Au parti
cipat Esko Vainiopaeae, se
cretar general al Partidului 
Comunist Finlandez, Arvo 
Kemppaincn, membru al 
Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.C. Finlandez, ac- 
tiviști de partid, reprezen
tanți ai altor organizații po
litice, de masă și obștești.

A vorbit Oiva BJorbacka, 
membru al Secretarului 
C.C. al P.C. Finlandez, ca
re, subliniind importanța 
istorică a făuririi Partidului. 
Comunist Român, a prezen
tat momente ale mișcării 
revoluționare din România.

Au fost evidențiate mari
le transformări politice, e- 
conomice și sociale în anii 
care au urmat revoluției 
de eliberare socială și na
țională .antifascistă și an- 
tiimperialistă și mai ales 
în perioada cea mai dina

tribună și au oferit, cu e- 
rnoție și caldă afecțiune, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei E. l e n a 
Ceaușescu, buchete de flori.

Adunarea solemnă consă-, 
erată sărbătoririi mărețului 
jubileu • a pus în lumină u- 
nitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, sentimentele 
de nețărmurită dragoste, 
prețuire și recunoștință față 
de tovarășul Nicolae 

momente ale activității re
voluționare eroice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
exemplul său de înalt pâ«. 
triotism, de voință și dîr- 
zenie comunistă, dovedite 
elocvent și cu ocazia pro
cesului intentat militanților 
comuniști și antifasciști la 
Brașov, în anul 1936.

Un spațiu amplu în ex
poziție este rezervat litera
turii științifice și tehnice, 
lucrările expuse ilustrînd, 
prin varietatea tematică și 
conținutul lor valoros, jus
tețea politicii partidului 
nostru de promovare con
secventă a cercetării știin
țifice și tehnologice în 
strînsă legătură cu progra
mele de dezvoltare econo
mico-socială a țării.

La loc de frunte se află 
lucrările tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, operă,vastă, larg 
cunoscută și prețuită în ța
ră și peste hotare, impor
tantă contribuție la progre
sul științei românești și 
universale.

în lu/me

mică și fertilă deschisă de 
cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân, de cînd destinele 
României sînt conduse cu 
înțelepciune și clarviziune 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au fost subliniate politi
ca de pace și cooperare in
ternațională promovată de 
România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul manifestării a 
fost prezentată o expoziție 
de carte, avînd la loc de 
fi unte volume și lucrări din 
opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

BERLIN' 8 (Agerpres). La 
Universitatea Humboldt 
din Berlin a avut loc o 
manifestare culturală ro
mânească. In alocuțiunile 
rostite cu acest prilej au 
fost evocate pe larg mo
mente din istoria mișcă
rii comuniste și muncito
rești din țara noastră. Au 
fost evidențiate luptele 
eroice ale clasei muncitoa
re, ale poporului român, 
organizate și conduse de 
Partidul Comunist Român, 
împotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești. Un loc 
distinct l-a constituit pre
zentarea victoriei revolu
ției de eliberare ■ socială 
și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 2.3 
August 1944. Au fost evi
dențiate prefacerile revo- 

Ceaușescu, hotărârea fermă 
a tuturor cetățeniloi patri
ei de a urma neabătut ero
icul nostru partid comunist, 
de a acționa în strînsă uni
tate, cu răspundere și ab
negație, pentru înfăptuirea 
importantelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII- 
lea al P.C.R., pentru dez
voltarea economico-socială 
a țării, pentru înflorirea 
României socialiste.

(Agerpres)

In cadrul expoziției, un 
mare număr de lucrări pun 
în evidență politica promo
vată de P.C.R., de secreta
rul general al partidu
lui privind păstrarea și va
lorificarea moștenirii știin
țifice și culturale a înain
tașilor.

In același timp, nume
roase volume din cele mai 
diverse domenii ale creați
ei literare relevă în mod 
concludent strădania autori
lor din toate generațiile, 
însuflețiți și mobilizați de 
îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a re
aliza opere inspirate nemij
locit din munca, viața și 
năzuințele de progres ale 
poporului nostru, din reali
tatea dinamică a patriei, 
opere care dovedesc afirma
rea deplină și responsabilă 
a libertății de creație, ma
nifestarea neîngrădită a 
personalității artistice și 
angajarea revoluționară a 
scriitorilor din România 
socialistă.

(Agerpres)

Ro mâniei
luționare, marile înfăptuiri 
ale poporului român în 
construcția socialistă în 
țara noastră, perioadă în 
cadrul căreia se profilează 
pregnant anii care au tre
cut de la Congresul al 
IX-lea de cînd în fruntea 
partidului și a țării se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, 
au fost subliniate pr incipi
ile politicii externe a parti
dului și statului nostru, 
acțiunile și inițiativele pe 
plan internațional între
prinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, în direcția rezolvării 
problemelor complexe ale 
vieții internaționale.

CARACAS 8 (Agerpres).
In cadrul unei adunări 
desfășurate la Caracas a 
fost relevată importanța 
evenimentului de la 8 Mai 
1921. S-au evidențiat mo
menta importante din via
ța P.C.R., scoțîndu-se în 
rerief marile cuceriri re
voluționare obținute de 
poporul nostru sub condu
cerea partidului. Totoda
tă, a fost reliefată activita
tea dinamică pe . plan ex
tern a țării noastre con
sacrată marilor cauze ale 
umanității - - dezarmarea 
și pacea.

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Revanșa; Uni
rea : Succes inspector? ; 
Parângul: Vară sentimen
tală.

■ LONEA: Racolarea.
VULCAN — Luceafă

rul: Marele premiu.
LUPENI — Cultural:

Cîntecele mării.
URICANI: Bădăranii.

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

Mica publicitate
CU ocazia împlinirii vîr- 

stei de 50 de ani și a ieși
rii la pensie, colegii de 
muncă de la I.M. Aninoasa 
urează prim-maistrului mi
nier Abos Iochim „La mulți 
ani!" și multă sănătate. 
(7925)

VIND Dacia .1300, rulată 
24 000 km. Informații Uri- 
cani, strada Muncii 19/28.. 
(7929)

VIND Dacia 1300, neri- 
dica'ă. Informații Petrila, 
Republicii 53/8, după ora 
16. (7928)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Sturza Pe
tru, eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. 11 declar 
nul. (7932)

PIERDUT diplomă califi
care în meseria de electri
cian de mină pe numele

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL si copiii anunță cu durere încetarea din 
viață după o scurtă suferință a scumpei noastre soție, 
mamă și bunică

CESĂUAN FLOAREA
înhumarea azi, 9 mai, din strada Mihai Viteazul. 

(7934)

CU adîncă durere Valeria împreună cu Lucica și 
Radu anunță încetarea din viață în ziua de 7 mai 
1986 a iubitului lor soț și tată

POPA NICOLAE
Vom păstra mereu vie amintirea chipului lumi

nos, sufletului bun și vorbei înțelepte pe care ni le-a 
dăruit toată viața. (7936)

RADU fiu, împreună cu Lucia noră și nepoții 
Florin și Cristina deplîng decesul dragului lor tată 
și bunic

POPA NICOLAE
Ii mulțumim pentru exemplul de părinte și bu

nic ce l-a reprezentat pentru noi. Nu-1 vom uita ni
ciodată. (7936)

V ---------------
LUCICA fiică, Nicolae ginere, nepoții Lucian și 

Adrian sînt adine îndurerați de dispariția scumpu
lui lor părinte

POPA NICOLAE
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. 

(7936)

FRATELE loan, cumnata Zeina și nepoatele Ana, 
Lena și Saveta, împreună cu familiile lor sînt adînc 
miceați de dispariția celui care a fost

POPA NICOLAE (7936)

PARINȚIÎ, fratele și rudele cu aceeași profundă 
durere și nemărginită tristețe anunță că la 14 mai 
se împlinesc 6 luni de la incredibila stingere din 
viață Ia numai 20 de ani a iubitei lor

BABAN AURELIA GABRIELA (Gabi)
Chipul ei drag va dăinui în inimile noastre. (7921)

SE împlinesc 6 luni de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel mai bun și iubit soț, tată, bunic și frate 

TODERICI TRAIAN (66 ani)
N'ii-I vom putea uita niciodată. (7930)

TV.
20,00 Telejurnal. i
20.25 Independența și li- i 

bertatea patriei — I 
idealuri permanen- i 
te și împliniri is- ; 
lorice — documen- i 
tar. ’ • i

20,40 Independență, vic
torie, unitate (color).

— Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic.

21,20 Imagini din Ceho
slovacia — documen
tar (color).

21,35 Cadran mondial (co
lor).

—-România —-
Ceaușescu -- Pace.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

.MEMENTO

Bilțiu Ioan, eliberată de 
I.M. Lupeni în anul 1979, 
cu seria G 133975. O declar 
nulă. (7031)

PIERDUT carnet student 
pe numele Oprea lulia, eli
berat de Institutul de Mine 
Petroșani. 11 declar nul. 
(7927)'

PIERDUT carnet student 
pe numele Șchiopesc Ale
xandru, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (7926)

PIERDUT carnet student 
pe numele Moldovan Gri- 
gore, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (7924)

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Vîrtei 
Gheorghe, eliberată . de 
I.U.M.P. O declar nulă. 
(7933)
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