
Sărbătorirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prilejul aniversării vilei sale de naștereTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului • Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 
a fost sărbătorit, sîmbătă, 26 ianuarie, cu prilejul a- niversării zilei sale de naștere, de membrii Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Comitetului Central al partidului.

Scrisoarea adresată de
Comitetul Politic Executiv

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
CeaușescuAnimați de profunde sentimente de stimă și respect, de fierbinte afecțiune tovărășească, dorim să vă adresăm, cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, cele mai calde felicitări și urări de ani mulți și luminoși, de viață îndelungată în deplină sănătate și fericire, spre binele și înălțarea întregului popor, al cauzei edificării socialismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii.Cu acest prilej ne este deosebit de plăcut să aducem un călduros omagiu proeminentei dumneavoastră personalități de revoluționar și comunist de omenie, de patriot înflăcărat și militant de seamă al mișcării comuniste internaționale, de prodigioasă personalitate a politicii mondiale, să dăm glas recunoștinței și prețuirii deosebite pe care comuniștii, toți oamenii muncii din. România socialistă vi le poartă pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru progresul, prosperitatea și demnitatea patriei, pentru înflorirea ei continuă în deplină independență și suveranitate. împreună < u întreaga noastră națiune dăm o

înaltă cinstire vieții-și activității dumneavoastră consacrate, din cei mai tineri ani, slujirii cu neînfricare a intereselor vitale ale poporului, măreței epopei a luptei revoluționare împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșierești, pentru libertatea și independența țării, pentru triumful marilor idealuri ale socialismului în România. Se bucură de unanimă apreciere în rîndurile tuturor fiilor patriei inestimabila contribuție pe care o aduceți, prin activitatea dumneavoastră neobosită în fruntea partidului și statului, la desfășurarea cu succes a operei istorice de construcție a noii orînduiri în România, la elaborarea și promovarea celor mai corespunzătoare căi și soluții pentru înaintarea tot mai accelerată a țârii pe calea socialismului și comunismului și ridicarea ei pe trepte mereu mai înalte de civilizație și progres. Perioada inaugurată de Congresul al IX-Iea — ale cărui hotărîri poartă din plin pecetea gîndirii dumneavoastră novatoare, clădită pe temeiuri profund științifice, a realismului și înaltei răspunderi cu care ac-
(Continuare în pag, a 4-a)

Adunări generale ale
Acum, la începutul anului 1980, anul în 

care Valea Jiului trebuie să extragă peste 
11 milioane tone de cărbune, anul în care 
se pregătește producția noului cincinal, am 
adresat conducerii întreprinderii de cons
trucții și montaje miniere din Petroșani, trei 
întrebări :

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ Șl 
ANUL 1980 ?

2) CARE SINT CĂILE MODERNE PE 
CARE ACȚIONAȚI PENTRU GRĂBIREA RIT
MULUI DE EXECUȚIE A OBIECTIVELOR ?

3) CE OBIECTIVE IMPORTANTE VOR FI 
PUSE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ACEST AN ÎN VE
DEREA CREȘTERII VIITOARE A EXTRACȚIEI 
DE CĂRBUNE ?

Ne răspunde ing. loan Lăsat, 
directorul I.C.M.M. Petroșani 

„Vom respecta termenele 
de punere în funcțiune a 
capacităților de extracție* 1

Analiza condițiilor orga
nizatorice si politico-edu
cative create în vederea 
realizării obiectivelor de 
învestiți! pe care le exe
cutăm pentru întreprinde
rile mkitere din Valea Jiu
lui a sees la evidență eă 
jtît prevederile pentru JU* 
na Ianuarie, cît și yeptru 
trimestrul I și întregul ah 
vor fi îndeplinite. darcini- 
le valorice sînț repartiza
te echilibrat Pe șantiere,

parti-ElenaIlie EmilLa ceremonie au eipat tovarășa Ceaușescu, tovarășii Verdeț, Iosif Banc, _____Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscă- lescu, Ion Dincă, Cornelia Filipaș, Petre Eupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor- 

astfel incit activitatea la 
toate punctate de lucru să 
se poată desfășura în con
diții de obținere a unor 
indicatori superiori. Prime
le obiective din planul de 
puneri în funcțiune spre 
care o cpswwntrăn} aten
ția, cuprinse îp graficele 
lunii ianwie sînt: noua 
incintă Lupe ni-list și noua

Anton J’OFFMAN 
(Continuare in pag- a 3-a) 

ghe Rădulescu, Leonte Ră- utu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ion iță, Ana Mureșan, Elena Nae. Marin Rădoi, Richard Winter, Dumitru Popa, Ilie Rădulescu, Marin Vaslle.Tovarășul Ilie Verdeț a dat citire Scrisorii pe ca-

(Continuare în pag. a 4-a)

Minerii care au chemat la întrecere 
toți minerii țării afirmă cu optimism 

vom îndeplini 
în mod exemplar 

angajamentul asumatColectivul întreprinderii miniere Petrila, unul dintre colectivele fruntașe ale anului 1979, a trecut pragul acestui an cu hotă- rirea fermă de a se menține pe un loc de frunte în mineritul Văii Jiului, cu dorința de d chema la o întrecere a destoiniciei minerești pe ortacii lor din întreaga țară. Succesele anului 1979 — 28183 tone de cărbune extras suplimentar, 111 la sută proporția de realizare a pianului productivității fizice a muncii, de
pășirea cu lei ăproducției nete valorice planificate și 6 800 000 lei a producției marfă, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale cu 3,41 tei tona de cărbune extras — constituie trăi- nteia temeliei pe care se sprijină optimismul colectivului de mineri care, prip Cărbunele extras su- ptiincntar și îij acest început de an (2 208 tone), 
dovedește o puternică u- nitgte de acțiune, ș W bilizaie exemplară, P dăruire în mupcă de excepție pentru a contribui în mpd eficient la transpunerea în viață a sarcinilor
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ALE6EMLE DE DEPUTAȚI 
eveniment major în viata politică 

a națiunii
Floreo MĂCIUCA, 

secretar al Comitetului 
municipal de partid, 

președintele Consiliului 
municipal al F.D.U.S.Un eveniment de însemnătate centrală în viața politică a țării îl constituie alegerile de deputați în Marca Adunare Națională și în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale. Perioada care urmează pînă la 9 martie a.c. — cînd vor a- vea loc alegerile — va cunoaște o amplificare a dezbaterilor profund democratice care au început încă de la Congresul al XII-lea al partidului, continuate de Congresul al Il-lea al Frontului Democrației și Uni-

Foto :1. LICIU

oamenilor muncii

(Continuare în pag. a 3-a)

(IN PAGINA A 2-A)Festivitate de premiere

Constantă în realizări, 
brigada condusă de Va- 
sile Grișcă de la secto
rul III al minej Petrila 
a realizat de la îneeputul 
acestei luni un Plus de 
300 tone de cărbune. In 
clișeu schimbul condus 
de Dionlsie Kiss.

ce-i revin din hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului. Cele 20 000 tone de cărbune pe care
Dorin GHEȚA

(Cont. în pag.
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împrejurul profesorului
Imling s-au strîns, de-a 
lungul anilor, copii iubi
tori ai întrecerilor de 
schi-fond. Astfel, dumini
ca trecută, pe pîrtia „La 
Brazi" din Vulcan, 60 de 
miei concucenți aspirau la 
o medalie a fazei munici
pale a naționalelor. Nelu 
Stan, un princhindel din 
clasa a IV-a g Școlii ge
nerale jir. 4, se orientase 
asupra probei de 3 țm

ș fond la copil L fși arun
case în l untă toate forțe
le de la primul kilometru, 
pe traseu ș păstrat rit
mul. se și vedea pe 
diurnul de premiere,
conjurat de coechipierii 
de la C.S.Ș. Petroșani și de 
părinții lor. Deodată, pe 

S
i

po- 
în-

ș

tații Socialiste. Ea aceste dezbateri au participat și participă milioane și milioane de cetățeni de toate categoriile sociale. Așa cum sublinia . tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, este necesar „să facem 
totul ea pregătirea și des
fășurarea alegerilor de de-

Marea Adunare 
și în consiliile 
să marcheze

fășurarea 
putați în 
Națională 
populare

imaculatul pîrtiei, a zărit o pată cenușie, era de fapt buletinul de identitate 
al cabanierei din Pasul Vîlcanului. Dintre coperți 
a zburat lin o de 100 lei. S-a jur, să îpmîneze latinul și banii. bancnotă uitat în cuiva bu- era 

s-a 
deși

. nu 
însă nimeni, așa că 
abătut din traseu, . . 
știa că pierde secunde pre
țioase. Antrenorul a vrut 
s<-l muțtruluiască pentru 
abandon, băiatul i-a expli
cat pe scurt cauza dero- 
bării l-a rugat să caute 
păgubea — apoi ș-a a- 
vîntat, din nou, în cursă. 
Pe linia de sosire a fost 
înregistrat cu al treilea 
timp. Pierduse, îjitr-ade- 
văr, secunde prețioase... 

și mai puternici afirmare 
a înaltei răspunderi pa
triotice p fiecărui cetățean 
in muncă și lupt® Pentra 
înfăptuirea hotărîriler Con
gresului al XII-lea al parti
dului, pentru progresul și 
înflorirea României socia
liste !“Campania electorală — care precede alegerile ■— 
va constitui un prilej de puternică activitate politică a maselor, de creștere a spiritului de responsabilitate socială și angajare divi- că, de amplificare a democrației noastre socialiste. O- biectivul major al întregii " activități din timpul campaniei electorale trebuie să îl constituie realizarea sarcinilor de plan pe anul

La festivitatea de pre
miere, profesorul de edu
cație fizică și sport Alfred 
Iacob Imling, care crește 
speranțele noastre de fon- 
diști, a stăruit mai ales a- 
supra performanței reali
zate de medaliatul cu 
bronz în proba de 3 fa». 
Fără a primi vreo diplo- : 

' i spe.? . 
foșt .
oea 

po- 
ro-

mă sa» vreun trofeu 
cial, Nelu Stan a 
înălțat, metaforic, pe 
mai înaltă treaptă a 
diurnului cinstei. Un 
pot prelung de aplauze a 
răsplătit performanta ele
vului, la care și profesorul ’ 
său a avut, de-a lungul a- 
nilor, o contribuție deci
sivă.

Ion VULPE
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TRANSPORTOARE
T.R.—6

După părerea noastră/ dublă ipostaz- într-o pruna fază mitică politeistă, preeunîpănea i- postaza telurică - a Marelui Zeu dac, freneticul i itm dionisiac constituind ’ conservei)tă formă de tna- ni testare a adorării divinității pămîntene. Pe a- tunei zeul era apropiat de . oameni, de. vreme ce. locuia in peșteri, ti’czindu-se din

Bipolarul zeu suprem al .dacilor, »a ere a naturii, primăvara remăscînd, spre' toamnă re- . trăgindu-se ...» în imperiul umbrelor, acolo unde este „gazdă și. suveran", — serie grecul Porphyrins, ■acum vreo 17 secole — ca muritor a ajuns între tîl- hari, de care a fost, tatuat, Pentru a-și ascunde lata . brăzdat,’, de ace, s-a le- ,gut la.cap. Or, Ja nobilii, daci, ta luarea era o practică rituală, de. „blazon", cercetătorul (dl. Mușu d“~ monstrează continuitatea motivului — semn al legării la cap în bocetul de înmormîntare pînă la românii secolului XX, în ciclul Cin tecului bradului: 
„Doi oameni din sat, / < u 
capul legat, / Cu cîrja spă
lată. / De lacrimi udată". Acest motiv ar simboliza vătămarea divinității în. a- i . notimpul friguros, este prezent și în. alte mitologii: zeul chtonian acefal ;Bran

, la celți, zeița aștecă a pă- 
mîntuluî, sf. Denis la catolici etc. Ipostaza Zamolxis, continuată în bocet, ar avea și un alt diagnostic podoblabie, adică vătă
marea piciorului : „Cu cir- 

_ ja spălată, / De lacrimi u- 
dată", precum iepurele 
șchiop pe care-1 călărește , în basmele noastre ances-.trale, Statu-palmă-barbă- cot, adică se încadrează în seria mitică și eroică frigi- ano-greaeă a șchiopilor de tipul Dionysos-Oedip.

■■ dea cordon ta 'pasajul,'Jă- f sînd la o paite dispietul premeditat al grecilor pentru - alte religii barbare, să facem o incursiune etimologii ă asupra onomasticii personajelor dacice. Decai- 
neos. murei-? preot. dedicat. apoi. are aceeași temă ca și viitorul rege Decebal, , o posibilă traducere a numelui: său ar .fi „duh slă-

i* X,
•jț;

somnul: cosmic . . camîn vremea cînd oile trebuiau să urce în munte. Recitind un celebru citat din Geografia lui Străbun ne surprinde faptul că, pînă acum toți istoricii și lingviștii, toți cercetătorii antichității dacice au trecut pe lingă un pasaj, care ar fi trebuit să le provoace emoția unei revelații : (Burebista) 
țină 
avea 
neos
tan,
Egipt și învățase acolo li
nele semne de prorocire, 
prin care tălmăcea voința 
zeilor și în scurtă vreme a 
fost făcut zeu, 
spus cînd am 
pre Zamolxis, 
ascultării este 
geții s-au lăsat 
să taie vița de vie și să 
trăiască fără vin". înainte

„ca șă-și 
ascultare, 
pe Decai- 
un șarla- 

care colindase prin

neamul în 
colaborator (Deceneu),

cum am 
vorbit des- 
iar dovada 
faptul că 
înduplecați

s-au lăsat dacii înduplecați să trăiască fără vin? Regele, reprezentînd „bărbăția" (burre -- bărbat) neamului, deci puterea centralizatoare a . tuturor teritoriilor, a cerut sprijinul tagmei, preoțești, al marelui preot, pentru instaura o nouă morală, un ascetism de tip militar, pentru, a disciplina armata și mai ales nobilimea centrifugă; Deceneu, înălțînd „slavă clubului", a reușit revoluționărea religiei, în- tr-o firească evoluție de la politeism la henote.snf spre monoteism. Ne aflăm deci în perioada henoteistă a religiei dacilor, cînd — cum anume nu știm îmă ' — Deceneu și-a convins poporul să abandoneze venerarea ipostazei pămîn- tești a Marelui Zeu, implicit a orgiilor de tip diony- siac, prin transcedentaliza- re, ipostaza Gebeleizis se < suprapune peste profilul moral al Marelui Zeu. înălțarea spre ceruri a sufletului presupune .ascentișm, disciplină exemplară a cultului, iată deci, motivul pentru care dacii au disprețuit subit serbările, bachice. Transcedentrali- zarea religioasă, realizată poa.te eu sprijinul acelui ordin, călugăresc al asceți- lor daci pleistoi, nu trebuie să surprindă, urmează un proces firesc de abstractizare mitică de . la 
totem la ideea de divini- petrecut însă în late, concomitent cu cele petrecute în spațiul indo-

vit", „slava duhului". Cînd pronunțăm Burebista trebuie să avem în vedere substantivul comun alba- nez „burre", adică bărbat, 
soț. Burii au fost triburi tracice, între care unul să- lășluia la izvoarele Vistu- 
lei, altul la poalele subcar-

• păți lor Olteniei și Munte
niei, tracul Burus a fost comandantul gărzilor pre- toriene din timpul piromanului împărat Nero. Alți cercetători se gândesc la o rădăcină indb-euro- peariă. .neatestată bineînțeles, bu, bhu, desemnînd acțiunea de a umfla, deci în strînsă legătură cu valențele semantice ale zeului trac Pleistoros și e- roultii grec Oedip. Noi vom înclina în favoarea etimologiei legate de omonimul ilir (albanez), din motive Pe bare ie vom prezenta măi târziu.Ce s-a i vremea lui Burebista, de

european (m bazinul me- ditefanedan,' la? slavi- țau germani) fn același t'rtip. dualismul religios iranian, cred.ilbr, tate din zeitățilesau romane, pre amalgama rea transferul domiciliului d vin din tru ea rilor să bile la, menilor,celorzeu devine mai lung, întortocheat, pre

nța monoteistă evre- cultul mitțaic, impor- de Imperiul Roman Orient. remodelează supreme grecești ăteșc, -prin culturilor,Olimp în cer, penii rech i I e rienlu ri to-. nu mai fie șensi- glasii 1 tpturor oa - ei .numai la al inițiați. Drumul, spre mai. . ... „...opunemai multe peripeții, impu- .he ofrande materiale și dc suflet mă.i mari. ‘ Marele Zeu da<: evoluează obiectiv, legic am spun-;’, spre postura de stăpânjtbr al fulgerelor, Gebeleizis, aceeași soartă o vor avea zeii balto-slavi, înrudiți cu el, și germani, fiindcă în comunitățile dacilor, slavilor și germanilor e.volua- ;,:seră condițiile soeial-eco- homice, .Oare au determinat restructurarea spațiului mițico-neligios. Și astfel, muritorii daci, pînă mai atunci febrili și zeloși slujitori ai lui Zamolxis, au., fosț obligați să-și taie viile. Gestul religios cprespundeă însă și unui cpmandaiiient al, epocii po- litico-sociale, c-înd Bufe- bista a apelat la casta preoților pentru a-și întări statul, prima oară centralizat, amenințat de celți, nlaL t1'1"4 de profitorii bogății romani.

întreprins din Sala serie aeu racleți mare u- de în aeesț țara ex-oori

Colectivul darii, i UN IO tu Mare a trecut fabricarea de ■transportorului TR-6, cel înăi tilăj minier fel fabricatnoastră. Destinat ploa țărilor miniere din Valea Jiului, el are capacitate de cineimai mare decît transportorul TR-3, și de peste trei ori față de cea transportorului TR-4, fabricate pînă în prezent. Pînă la linele acestui an, UNIO Satu Mare va pune - la dispoziția beneficiarilor 60 a- semenea utilaje
a

PERFORATOARE 
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mara- lot de pentru lungi.
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Pastile
GHICITOARE ț— Ghici, ce e albă și re'e?— Înghețata de vanilie...

Prof. Ion VULPE

DIALOG

REPETAREA LECȚIEI

ÎNCREDERE

Cronică
DESCRIERE r

• Un Pegas care și-a 
presus decît un cal.

întreprinderea de utilaj minier și reparații din Baia Sprie a expediat u- nităților miniere mureșene primul 17 perforatoare perforat găuriNoul tip de perforator prezintă caracteristici tehnice și performanțe superioare vechilor produse. Pînă la sfârșitul a- nului, întreprinderea din Baia Sprie va furniza minerilor maramureșeni alte 123 de astfel perforatoare. de

— Tu de ce nuzăpada?— Mie mi se pare destulde curată.
— Eu am plecat să curăț zăpada, tu ai plecat să cureți zăpada, ei... Continuă tu, te rog....— Ei au plecat la film, că <le unde atita zăpadă ?

— la uită-te pe geam, individul acela despre care tu susțineai că e un om de zăpadă, a plecat cu mașina noastră!— Extraordinar, nici în oamenii de zăpadă nu mai 
poți avea , încredere,.;

„Așat cum stătea în stație, ninsă —părea Albă ea Zăpada, roșie ca focul — de fur e, că nu vine autobuzul și vânătă -- de frig".
fu cojocul de omăt în 

spinare...

I. LEONARD

Mircea ANDRAS

EpigrameI Unuia care nu parti- j c'Pă la curățatul zăpezii! Despre el nu am cuvinte| II cunoașteți bine voi:: că la schi e înainte, ț la zăpadă... înapoi.
; Economia de combus- 
ț tibil în actualitateî Nu știam ce se petrece, ‘v>i place; Starea lui era anostă: Ea-1 întâmpina mai rece A.

fiindcă, vezi, căldură.,.costă
Uneia care vrea nea- “ 

părat să fie blondă îPe tot felul dc vopsele î ea î-a cheltuit averea : Ei ii place numai ;blondă, ; blondă... j berea. :
MIRCEA :

Atita l-au săpunit pînă a ieșit.,. basma curată. -— Deoarece prima dragoste nu se uită niciodată, am început eu a doua.— Pe mine doar țuica mă poate pune pe... (patru) picioa-
Cheltuiești destul pînă cucerești o femeie și mult mai mult după a- eeeâ.
Kiraly jr.

MAȘINĂ de 
PRELUCRAT PRIN 
ELECTROEROZIU N EIn cadrul întreprinderii „Electrotimiș" din Timișoara a fost pusă în fabricație dc serie o .mașină dc prelucrat prin eleptroeroziune, realizată după proiecte și tehnologii elaborate de specialiștii unității, în colaborare cu unele institute de cercetare din țară. Noua mașină, destinată prelucrării matrițelor de mare precizie șicu configurație deosebit de complexă, funcționează în regim automat, pe bază de comandă numerică programată.

De tcl
dc colo.

DIAMANTELEȘl VULCANII Specialiștii sovietici au avansat ipoteza potrivit căreia zăcămintele de diamante pot fi descoperite numai în urma, studierii activității vulcanice.L.a Institutul de energie atomică din URSS s-au reconstituit procesele care au loc la erupția vulcanică. In acest fel s-a calculat că un kilogram de gaze, care se ridică de la o adîn- cime de 40 km,, transmite solului o căldură de aproximativ 300. kcal Această căldură este suficientă să încingă granitul pînă la o temperatură de 1 000 grade. ROCK ATOMICAstfel caracterizează „Le Figaro" stilul interpretativ

ăl grupului american rock ,,Blondie"; Treptat, idolii a- nilor '60 și ’70 — Bob Dylan, Frank Zappa, Paul Mc Cartney, Rolling Stones — s-au învechit împreună cu „fanii" lor. Pentru a-1 moderniza, rock-ului i s-a făcut „o cură de întinerire" în Jamaica, cu ritmuri lente de reggae, ska și blue-beat.Astăzi, roek-ul a revenit la „prima dragoste" — stilul retro. Două grupuri — „Aqua Velva" și „The Specials", primul american și celălalt britanic — se află pe primele locuri în topuri.„The Specials" diferă și vestimentar de idolii rock de la început : ei sînt îm- brăcați decent, în stilul a- nilor 60 cu costum pe talie, părul tuns scurt și pălării melon. „Blondie", a- depți ai așa-nu mitului rock atomic, li se spune astfel deoarece vocea lor este metalică și se simte bine pe fondul multor decibeli muzicali... Rock-ul a- tomic al anilor ’80 cere i- maginea. epocii lui.
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• Nimeni nu se trezește <Je Propriul său sforăit.
• Toți lăudară hărnicia albinelor, dar cel mai 

mult o făcură mîncătorii de miere.
• Mincinoșilor. Pină noaptea târziu nii-ati tot 

spus că timpul e mort.
• După Anul Nou, bucuria curcanilor e fără margini.
• Cel mai mult se lăuda cu propria luj modestie.
• Fiecare melc are impresia

• E mai bine să nu crezi într-o idee decît să
că racul aleargă.

crezi fără să știi de ce.
_ • Și ce dacă m-au călcat în j

că am aflat cit cîntărește fiecare !
• Sufletul unei femei e ca o carte. Trebuie să fie 

prea bun ca să-1 citești de două ori.
• Un milion de furnici nu înseamnă neapărat o 

furnică uriașă, Uitați-vă bine! Poate fi un simplu 
furnicar.

• Lichidele „văd" in vase numai închisoarea, 
uitînd că e singura lor posibilitate de a nu se risipi.

• Celor ce le place să-și admire umbra, le-o 
comand s-o facă în timpul amiezei.

picioare ! ? Vorba e

t
.-8

!
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4 La tel or din loc o de că a pro. ba romă rasului. ( fost orga lion con cat poeți țional, W Elevii de nerală m un progri rar din c ană.
4 Cer materiali: liceului o numele c devărului dezbătut intoxicări tineret uit. + Tea revistă di zenta mii scena Cs din Petre Iul „Bună mele" d și Mihai 1
4 Asti din Valea Js concursul | faza de r siv concu „Tinere care elevi fiecare an festare sti tru pregăl sintetizînd activitatea obiecte o școli.

4 Orch că ușoară— instrum repertoriu nești, mag mane) de nerală nr. prezentat pel de la un microsp re muncii"— fruntași din întrepi răsplătit ti iestriă mimatori cu i cu dragost 
și cu binen

(Al. Co

Rubrică 
Anii

Valeria BUTULESCU
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ALEGERILE DE DEPUTA TI
□loc cu 140 ie înalță la ►na Bărba
ți. Aici' se n acest an •tamente.

(Urmare din pagina 1)

laor- in-a-care
>ra 10. lean se concurs ere pelaizi artistice economice
Viorel Al.)ilurile Du- mobilierul lin centrul (Hermes), ște condu- comercia- lui să aside catego- u arhitec- așului, cuști ale ce
■e a preo- aprovizio- )i a solici- plienți, coji alimen- trila, con- Satmari, a începutul•i peste loare de1 sindica- ni a avut e metodi- :>r de lim- i școlile o- șt prilej a un meda- itiv dedi- astru na- Eminescu. boala gc- u susținut iizical-lite- eminesci-p educație' ițifică al trila, cp tetenii': a- țific", a „Pericolul jioase a3 estradă- a va pre- •a 18), pe e cultură ;spectaco- L cîntecele v-1 Storin țilian.

1 1980, ultimul an al actualului cincinal, fiind necesar Ica încă din primele zile ale fiecărei decade și îțini să Ifie îndeplinit ritmic planul lă t iți indicatorii, îndeb- sebi Ia producția fizică și producția netă.Car.didații pentru alegerile de la 9 martie vor li propuși d<’ Frontul Democrației și Unității Socialiste din rîndul tuturor cetă- • țeriildr țării — români, , maghiari, germani și alte na- ' ționalilăți.In municipiul nostru I pregătirea alegerilor a în- I cep ut încă din zilele ce au [ urmat Congresului al II-Iea al F.D.U.S.. respectiv. au avut loc ședința Biroului executiv al Consiliului municipal al F.D.U.S. și adunările oamenilor muncii pentru desemnarea membrilor comisiilor electorale teritoriale, care coordonează activitatea de desfășurare a campaniei electorale. Se va continua cu emiterea deciziilor Comitetului executiv al Consiliului popular m u n i c i p a 1 privind stabilirea numărului de circumscripții electorale și pentru numerotarea a- cestora, precum și confirmarea comisiilor electorale, orășenești și comunale.S-a stabilit numărul și componența comisiilor electorale de circumscripție, de toate categoriile, fiind desemnate, de asemenea, în adunări ale oamenilor muncii și ale organizațiilor Democrației. și Unității Socialiste, urmînd să fie confirmate de organele executive ale consiliilor populare pentru care : au loc alegerile respective.Apropiatele a d u n ă r i in pare se vor depune candidaturile de depu- tați, întîlnirile eandidați- lor cu alegătorii se înscriu ca acțiuni politice de cea mai mare însemnătate. Depunerea candidaturilor se va face în perioada 3-17 februarie a.c. în adunările a-

legătorilor, organizate in întreprinderi și instituții, cartiere, localități. Pentru fiecare circumscripție se organizează o singură adunare în care se vor depune toate can d i d a t ti rile ei reu mscri p- ției respective, atît pentru M.A.N. cît și pentru consiliile populare. Propunerile do candidați se discută în prealabil in ședințele comune ale birourilor comitetelor municipal, orășenești și comunale de partid și Biroul executiv al consiliului local F.D.U.S. Aprobarea acestora se face în plenarele consiliilor locale, pînâ la 31 ianuarie. Se recomandă ca depunerile de candidaturi să se facă la locurile de muncă ale can- didaților.Ca o acțiune deosebit de importantă pentru buna desfășurare a campaniei electorale se înscrie delimitarea circumscripțiilor electorale și a secțiilor de votare, acțiune deja definitivată in întreg municipiul. In prezent se lucrează la stabilirea comisiilor e- lectorale ale secțiilor de votare, care vor fi confirmate de consiliile locale F.D.U.S. S-au stabilit și secțiile de votare, urraînd a fi marcate și cu tăblițe indicatoare.Listele de alegătoriListele de alegători vor trebui întocmite pîriă la 10 februarie, apoi vor fi afișate și se va trece la rezolvarea întâmpinărilor formulate de cetățeni omiși sau înscriși greșit pe'liste. Consiliile locale ale F.D.U.S,,.. organizațiile lor, .vor asigura cunoașterea de către toți cetățenii cu drept de vot a circumscripțiilor electoralo, verificarea de către toți cetățenii a listelor de alegători.In municipiul Petroșani se regăsesc 236 de circumscripții' electorale, respectiv, 2 circumscripții ale M.A.N., 29 județene, 55 municipale, 116 orășenești și 34 comunale..
(Urmare din pagina I)

școlile- I ii are loc ’ paterii —j — inclu-. le creație ie" — la ticipă îno mani- ivă pen- elevilor, dată, și arilor pe :ate în
de muzi- □ ul vocal favînd în Iii româ- și ger- oala ge- oeni au a de a-Lupcni 1 „Onoa- îctatorii roducție » — au și mă- irtiști a- căldură, intească e aplau-

I I I I I I I I I

colectivul întreprinderii s-a angajat să le extragă suplimentar stat o însumare a voinței minerilor de la fiecare sector. Sigur, pentru colectivele sectoarelor II, III și IV care, și în cursul anului trecut și-au depășit sarcinile planificate cu cantități de cărbune cuprinse între 2 348 și 33 299 tone, pare firesc ca și în acest an să se angajeze la noi performanțe productive. Impresionantă este însă hotărîrea minerilor de la sectoarele care în anul trecut nu și-au realizat să an ; în.sarcinile planificate, depășească în acest prevederile chiar și ‘ sarcini- crescut.se

ctată de 
FFMAN

condițiile în care le de plan au Minerii sectorului I angajează în acest an să extragă suplimentar 1 000 tone, deși producția me- . die zilnică a crescut cu100 de tone față de anul trecut, iar sectorul III s-a angajat la o producție de 3 000 tone peste prevederi. Nici minerii sectorului de inyestiții nu vor să se rezume doai- la realizarea sarcinilor de plan. Și ei sînt hotărîți să realizeze peste prevederi 150 ml lucrări de investiții și un plus de două milioane lei la planul valoric, în care planul lunar crescut în medie ml față de anul trecut.Nu vom insista asupra măsurilor întreprinse pentru realizarea sarcinilor planificate, ele au mai fost prezentate în ziarul

aceasta în condițiile a cu 50

nostru’ de către cadre de conducere ale minei și confirmate de minerii, tehnicieiiii și inginerii întreprinderii, de faptele lor materializate în cărbunele extras suplimentar de la începutul anului., Vom prezenta însă cîteva din neajunsurile cu care se confruntă minerii Pe- trilei, așa cum le-au re--

Semnificativ este că intr-un număr de circumscripții electorale, pentru un singur loc de deputat se vor depune mai multe candidaturi. Spre e- xemplu, pentru consiliul popular municipal din cele 55 de circumscripții în 37 se vor depune 2 candidaturi iar în 5 cite 3. Din actualii deputați vor mai candidă doar o treime. Din totalul t andîdatilor ponderea (50— 55 la sută) o dețin oamenii muncii care activează ne- riiijlocit în sfera producției materiale. Un mare număr de candidaturi (35—40 la sută) vor fi depuse din rîndul femeilor, iar (25—30 j.a sută) vor fi membri ai orga-Șl

faptul sporit

Instantaneu secția îmbinat furnire care funcționează la noua fabrică de
mobilă din petrila. • : Foto: Ion LICIU

BL, a
04 •- J|

nizațiilor Democrației Unității Socialisto.Alegătorii, care vor decide asupra celor care-i vor reprezenta în organele supreme și locale ale puterii de stat, se vor orienta să investească pe cei mai destoinici și mai buni gospodari — muncitori, țărani, intelectuali, care se bucură de încrederea colectivului, au comportare demnă în producție, familie și societate. Adunările pentru depunerea candidaturilor și întîlnirile dintre •.■andidăți și alegători trebuie să fie temeinic pregătite, să prilejuiască dezbaterea bunului mers al unităților și localităților în care muncesc și trăiesc alegătorii și candidații. Este necesar ca organele de partid, sub îndrumarea cărora se desfășoară întreă- ga activitate de pregătire,a alegerilor, să informeze a- legătorii prin organizațiile Democrației și Unității Socialiste asupra modului cum s-au rezolyat propunerile făcute, iar cele care nu pot fi rezolvate piuă in ziua alegerilor să constituie programe concrete de lucru pc agenda noilor orga- în;

(Urmare din pagina I)platformă și hala din Li- vezeni a I.RI.U.M.P., unde se vor executa tuburi • de aeraj, elemente foarte solicitate de întreprinderile miniere.în vederea creșterii capacității de producție proprii a șantierelor, ld niVe- Iul sarcinilor de execuție sporite din noul an și viitorul 'cincinal se: realizează la Vulcan și Petroșani două hale industriale cu o capacitate anuală de 20 000 mc. elemente prefabricate din beton, aici ur- mînd să fie produse și elemente din beton armarea galeriilor, menea, ne creăm capacitate de 1000 confecții metalice, rîul Strei nouă balastieră- asigura materie primă construcții atît pen tru voile șantierelor cît și întreprinderilor

biective deosebite ca importanță în vederea creșterii capacităților de extracție ale minelor, solicitate urgent de către beneficiari. Pentru cele șase turbo-■ eomp.resoare de mare capacitate care se montează, vom asigura scurtarea duratei de execuție prin u- tilizarea procedeului de glisare a turnurilor de răcire. La Lupeni, pentru■ construcția, turnului t mai mare puț de extracție din Valea Jiului, utilizăm,

. Pe lingă obiectivele deja amintite, vom realiza în acest an mai multe stații de ventilatoare și de com- presoare noi, stații de transformare electrice și . instalații de funicular pentru evacuarea sterilului rezultat în' lucrările subterane de pregătiri și deschideri. Vom efectua toate o- biectivele de suprafață — instalații de extracție, dePI.. VI X luAU yXL M-v-' CALx CXvVlUj vlA7celui energie pneumatică și de

ne ale puterii de stat noua legislatură.
miner șef de brigadă la 
sectorul IV: „Avem con- diții să realizăm 100 ml pe lună, dar cu mașinile de perforat, care se defectează foarte des, fără armături TH, vagonete goale și bandaje nu putem să .realizăm asemenea viteze de avansare".. Ing. 
Ion Vasile. șeful sectoru

lui IV: „Vom realiza 6 000

pentruDe ase- o nouă tone/an iar amenajămcare
Vom respecta 

termenelepe o va de ne- ale miniere.;Programul de mecanizare pe acest an cuprinde noi . dotări, în valoare de peste 40 milioane lei, cu u- tilaje de mare capacitate necesare în construe ții — macarale turn, excavatoare hidraulice, mijloace de transport, autopompe de beton, schele autoridică- toare, lopeți mecanice, rtiotopompe etc.Aplicăm în acest cadru soluții tehnologice moder-; ne pentru execuția unor o-
re și reparații de calitate, în aceste zile am pus în funcțiune prima bandă transportoare realizată în întregime la noi, la Petrila". Ing. Iosif Drumuș, 
șeful sectorului de inves
tiții :' „Dacă în anul trecut ne plîngeâm. că aprovizionarea. hu este corespunzătoare, ei bine, în a- cest an este derizorie. Ne-

Ne vom îndeplini in mod
exemplar angajamentul asumat

latat oamenii minei în cadrul dezbaterilor adunării generale. ' ' u
Inginerul Arghir Păcu

rarii, șeful sectorului I: „Am pierdut pînâ acum 1000 ■ din lor. jăm re a . .putem plasa pentru că ne lipsesc transportoarele u- șoare. Ne angajăm să extragem 1 000 tone peste plan". Ing. Aurel Mar- 
han, șeful sectorului II: „Să fim aprovizionați ritmic cu piesele de schimb necesare, cu armături TH, cu elemente de strîngere a armăturilor, cu plasă de sîrmă. Nu avem în cantități suficiente piese de schimb pentru transportoare. Angajamentul pe care ni-1 asumăm în acest an este de 6 000 tone de cărbune". Kovacs Francisc,

de tone de cărbune cauza transportoare- Pregătim și amena- un abataj de reteza- stratului, dar nu-1

tone de cărbune peste plan la producție și 100 ml in plus la lucrările de pregătire, dar am dori mai mult sprijin, in aprovizionarea cu piese de schimb, truse de scule pentru combine și seturi de . jrtune de înaltă presiune", Ing. Constantin 
Ionescu, ’ șeful sectorului 
V: „Am recuperat șirefolosit aproape 1 000 de armături. Dar din cauza refolosirh lor de mai multe ori nu mai prezin- . tă siguranță suficientă.Piese de schimb ne trebuie nu atît cantitativ cît mai ales să corespundă calitativ solicitărilor. Rezolvată această problemă vom extrage suplimentar 3 000 tone". Hans Theil, 
maistru electromecanic, 
șeful atelierului: „Avem un atelier bine utilat. Dar avem nevoie de materiale cucare să putem realiza piesele de schimb necesa-

avind elementele de susținere necesare am trecut Ia tetoinarea lucrărilor, dar în această situație nu mai obținem aceleași viteze de avansare și periclităm realizarea plan ului, producemtransportul hotărîți să vederi 150
Alexe, miner șef de bri
gadă la sectorul I : „Calitatea. stîlpilor hidraulici lasă de dorit. Scoatem din abataj 6—7 stîlpi defecți, pe zi".Ne oprimcă mai fost de loan
Ludovic și EugenIdei valoroase și propuneri demne de luat diu au făcut și 

-Vasile Drăgan
rin Răduț.Aceste deficiențe sesizate de oamenii Pețrilei

neajunsuri ta minei. Sîntem dăm peste pre- ml". Constantin

aici pentru asemenea. păreriexpuse
Floca,

atiȘi
Fiilop 

Rotzjk.în stu- inginerii 
și Ma

ventilație necesare deschiderii viitorului cîmp de exploatare Petrila-Sud. Concomitent, ne concentrăm atenția spre asigura" tea unor stadii fizice avansate la cele trei capacități de' înnobilare a cărbunelui de la Petrila, Coroești și Livezeni. Cu cea mai mare urgență acționăm pentru finalizarea încă din C a lucrărilor . ... Coroești.Pentru continuarea în ritm susținut a lucrărilor de la Petrila se impune ca bene- colăbo- ficiarul să asigure cit mai grabnic utilajele tehnologice pentru montaj, șantierul asigurînd deja spațiile în care acestea. să fie amplasate. Și pentru alte obiective beneficiarul trebuie să acționeze mai hotărît pentru asigurarea utilajelor și condițiilor de aprovizionare materială.Constructorii și monturii I.C.M.M. sînt ferm hotărîți să-și ' realizeze la termen Sarcinile, valorice și fizice care le revin în dezvoltarea economico-socială a municipiului, pentru crearea capacităților de extract ție de suprafață, de care depinde creșterea producției fizice de cărbune, corespunzător sarcinilor Vii" toare ce revin Văii Jiului.

în cooperare cu beneficiarul, soluții tehnice moder-.. semestrul Ine pentru toate operațiile din preparați-a de bază, dat fiind volumul extrem de marc de lucrări ce trebuie executate în timp scurt. Inrare cu proiectantul și beneficiarul aplicăm aici metoda „drumului critic", cea mai eficientă metodă utilizată in construcții la ora actuală Desfășurăm „în lanț" lucrările de la noile . cămine de nel'ami- liști de la Vulcan — Pa- roșeni, asigurînd astfel valorificarea deplină a potențialului formațiilor complexe de lucru angrenate în. activitatea de aici,
au fost confirmate și. de inginerul șef al C.M.V.J., ing. Otto Abraham, care se angaja, în numele combinatului, să rezolve aceste probleme accentuînd că aceasta este dorința conducerii combinatului de a rezolya prompt și eficient orice sesizare, orice deficiență semnalată de oamenii muncii din întreprinderile miniere. Dar, așa cum spunea tovarășul Petru 
Barb, prim-secretar al Comitetului municipal dc partid, după ce. a jalonat direcțiile de acțiune pentru viitorul minei, după ce a evidențiat experiența a- eumulată dar țele existente : 
cînd criticăm 
altora, a

dem că ne 
Ilar să nu 
să vedem
face noi pentru a elimina 
neajunsurile cu care ne 
confruntăm, să vedem, cu 
ochi autocritic ce se in- 
tîmplă în domeniul nostru 
de activitate, să analizăm 
cu exigență dacă noi ne-am 
făcut pe deplin datoria. 
Prin angajamentul asumat 

minerii Petrilei și-au do
vedit puterea de mobiliza

re, demonstrînd elocvent 
că este integrat e- 
fortului întregului 
popor pentru realizarea în 
mod exemplar a hotărîrilor 
Congresului al Xll-le-i al 

partidului".

Răspundem cititorilor
J/

și deficien-
„Ește bine 
activitatea 

celor care cre-
creează greutăți: 
uităm că trebuie 
întîi ce putem

• SILVIA PÎNCA, Dii- 
ja : Porțiunea din'drumul spre localitatea; Dîlja de la poarta minei și pină în. dreptui separației, , circa- 300 de metri, a fost pietruită. in prezent circulația vehiculelor și a pietonilor pe porțiunea ie>pec- tivă se desfășoară în condiții normaie.

• UN UitlT lit LO
CUITORI mn strana Radu 
Negru, t'eiroșam ; Dcpia- sindu-ne pe strada Radu Negru ne-am coi. v... .a aveți dreptate. L.G.C.i.. a lăsat pe strana dv. cițeva roaue de niuiw , rezultat din luerar.ie ue reparații. Am constatat insă ca tațenii dpi- aceeași stradă au sporit mint grama,m de moioz, depunmu pe ea cenușă. Cenușă ;și alte reziduuri au lost depuse și lingă fostul club ai cooperativei „Unirea" si în alte locuri. Vă recomandăm să organizați o acțiune de muncă patriotică pentru curățirea străzii de ... zăpadă șt depunerea reziduurilor in recipientul din apropiere. :

• S.V., Petroșani : Dispunem de anecdote suficiente însă nu toate sînt de calitate. Deci, deocamdată, nu.



DUMINICA, 27 IANUARIE 1950

Sărbătorirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urinare din pagina 1)re Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a adresat-o tovarășuluiNicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării naștere.Mulțumind pentru urările

(Urmare din pagina I)zilei decălduros,____ și sentimentele exprimate, a luat cuvtatut tovarășul Nicolae
Ceaușescu.Membrii Comitetului Po- 

alcu

ționați pentru destinele națiunii noastre — a deschis o epocă nouă în viața so- cial-politică a României, a adus un spirit profund înnoitor în toate sectoarele construcției noastre socialiste, determinîndlitic' Executiv al C.C. 
P.C.R au felicitat toată dragostea și stima pe tovarășul Nicolae Ceaușescfi, l-au îmbrățișat cu caldă afecțiune, urin- du-i din inimă ani mulți și fericiți, în deplină sănătate și putere de muncă, succese tot mai mari în activitatea de înaltă răspundere ce o desfășoară în frunte^ partidului și statului, spre slava și măreția poporului nostru, spre gloria și strălucirea României socialiste de astăzi a României comuniste de mîine.Toți cei prezenți au adus Un însuflețit omagiu o- mului de aleasă omenie, ilustrului militant revoluționar, eminentului conducător de partid tovarășul Ceauș înflăcărat'patriei și

și de stat, c o 1 a e u, slujitor partidului,N i e s c alpoporului, al cauzei genîrale a socialismului și păcii, prieteniei, înțelegerii și colaborării între națiuni. în acest o- magiu își găsesc o vibrantă întruchipare sentimentele de dragoste fierbinte, de adîncă prețuire și recunoștință pe care toți fiii pămîntului românesc • le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, ’ conducător al partidului și statului, de a cărui viața și activitate revoluționară se leagă cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, creșterea prestigiului României socialiste în lume.
★Simbătă la amiază, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a oferit o 

masă în onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, cu prilejul Aniversării zillei sale de 
naștere.

liste, determinînd adinei prefaceri revoluționare în întreaga societate românească. Exprimînd cerințele obiective ale dezvoltării țării, aspirațiile și năzuințele întregului nostru popor, ho- tărîrile congreselor al IX- lea, al X-lea, al XI-lea și al XII-lea au mobilizat puternic întregul nostru popor în marea operă de creație socialistă, de re multilaterală a Perioada celor 15 ctad vă aflați în gloriosului nostru s-a înscris, spre noastră, drept cea mai rodnică și bogâtă în împliniri din întreaga istorie a României. Acționînd în strînsă unitate ta jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, răspunzînd cu entuziasm însuflețitoare- lor îndemnuri ce le adresați tării, exemplul personal ce-1 dați în permanență întregii națiuni, poporul nostru — ridicat astăzi la condiția de popor cu adevărat liber, deplin stăp:n pe_ destinele sale — a dobîndit minunate realizări în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, a e- conomiei naționale, ta ridicarea tuturor județelor și localităților patriei, în înflorirea puternică a științei, învățămîntului și culturii, în îmbogățirea continuă a vieții materiale și spirituale, în perfecționarea relațiilor de producție și sociale, a conducerii democratice a societății. Se poate spune că tot ceea ce a înfăptuit poporul nostru în acest deceniu și jumătate este nemijlocit legat de numele dumneavoastră, de fapta și gîndirea dumneavoastră de conducător încercat al întregii națiuni pe calea progresului și bunăstării, a afirmării sale socialiste.Aplicînd creator adevărurile universal-valabile ale materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete din România, ați adus și aduceți o contribuție de inestimabilă valoare fa înnoirea și dinamizarea gîndirii și practicii revoluționare din . patria noastră, la îmbogățirea cu noi idei, teze și concepte a tezaurului teoriei socialismului științific, a patri-

propași- patriei. ani, de fruntea partid, mîndria

.meniului cunoașterii -și creației istorice, a epocii noastre, Vasta activitate pe care ați desiășurat-o și o desfășurat! pe tărîmul gîii- dirîi social-politice are un rol deosebit în înarmarea comuniștilor, a partidului, cu orientări principale de largă perspectivă, în elucidarea multiplelor probleme care apar în procesul . transformării revoluționare 
a societății. Este de mare însemnătate contribuția dumneavoastră la fundamentarea teoretică și elaborarea mărețului program al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism — cartapolitică și ideologică a partidului nostru, care u- nește și impulsionează puternic energiile creatoare și forțele întregului popor în măreața operă de zidire pe pămîntul patriei a celei mai drepte și umane orînduiri din cite a cunoscut vreodată omenirea.Prețuim în mod deosebit contribuția dumneavoastră hotărîtoare la întărirea partidului nostru comunist și creșterea rolului său conducător în societate, la perfecționarea continuă a formelor și metodelor sale de activitate și legarea tot mai strînsă. organică, de masele largi ale oamenilor muncii de la orașe și sate. Legătura permanentă cu poporul, cu făuritorii bunurilor materiale și spiri- . tuale din țara noastră, prezența dumneavoastră nemijlocită în toate județele țării, dialogul viu pe care îl purtați zi de zi cu țara, stilul și metodele de mun- . că, spiritul nou, de înaltă responsabilitate comunistă și umanismul revoluționar Pe care l-ați introdus în munca organelor și organizațiilor de partid âu conferit un înalt prestigiu și autoritate întregului nostru partid, au făcut ca el să devină, cu adevărat, nucleul vital al întregii' națiuni angajate plenar în uriașa operă constructivă ce se ’ desfășoară astăzi în patria noastră. Această pregnantă realitate a fost în mod strălucit reflectată și de lucrările recentului Congres al XH-l^a al partidului, care a ado-ptat obiectivele și sarcinile noii etape de înfăptuire a programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și care, prin întreaga sa desfășurare, a devenit un adevărat forum al întregului nostru popor, demonstrînd încă o dată puternica unitate a comuniștilor, a partidului, a maselor de oa

meni ai muncii în. jurul Dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general. Comuniștii, întregul nostru popor în Dumneavoastră înalt și piu de dăruire statului pentru că a principiilor socialismului care se construiește prin popor și pentru popor. Prețuim cu toții în mod deosebit contribuția dumneavoastră hotărîtoa- re la dezvoltare^ și perfecționarea continuă a democrației socialiste, la înfăptuirea politicii naționale juste a partidului nostru, la promovarea largă a principiilor autocondu- cerii muncitorești, la asigurarea tuturor condițiilor ca toți cetățenii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — să participe activ și conștient, în deplină egalitate și strînsă unitate în jurul partidului, la conducerea diferitelor sectoare ale vieții economico-sociale, a întregii societăți.Slujind cu fermitate neabătută interesele supreme ale națiunii noastre, acți- onînd cu înaltă răspundere pentru soarta întregii o- meniri, ați intrat în conștiința lumii -contemporane ca un înflăcărat promotor al ideilor nobile ale păcii, colaborării și prieteniei între popoare, ca un luptător neobosit pentru destindere și securitate internațională, pentru . cauza libertății și independenței popoarelor, pentru soluționarea constructivă a marilor și com- . pieselor probleme ale timpurilor noastre. Este apreciat de către por aportul tră deosebit prieteniei și României cu socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu .toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, la elaborarea și înfăptuirea întregii politici externe, de pace și colaborare a partidului și statului nostru. întreaga omenire cunoaște și apreciază contribuția activă, de înaltă valoare, pe care o aduceți la promovarea, în raporturile internaționale, a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității nar ționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Se bucură de un larg ecou în rîndul popoarelor inițiativele și acțiunile Pe care le .des- , fășurați cu nesecată ener-

văd un însuflețitor exem- luptă neobosită și pentru nostru înfăptuirea practi-întărirea socialist,

întregul po- dumneavoas- la întărirea colaborării toate țările

gie pentru eliminarea forței și amenințării cu folosirea forței din viața internațională, pentru soluționarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a conflictelor și stărilor de încordare dintre state, pentru împiedicarea agravării climatului internațional. Stat unanim recunoscute marile- dumneavoastră eforturi consacrate înfăptuirii securității și păcii în Europa și în întreaga lume, trecerii'la măsuri practice, concrete de dezarmare și, îndeosebi, de dezarmare nucleară, lichidării subdezvoltării și înfăptuirii noii ordini economice mondiale, creării tuturor condițiilor pentru participarea egală a tuturor statelor, fără nici o discriminare, la viața internațională, la clădirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, întregul nostru partid și popor apreciază activitatea dumneavoastră stăruitoare pentru, dezvoltarea colaborării și solidarității cu to-ate partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității și coeziunii lor, pentru de- . pășirea divergențelor dintre unele partide și promovarea unor relații cu adevărat noi, bazate pe deplina egalitate, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară. Este, de asemenea, larg apreciată atenția deosebită pe care o acordați dezvoltării relațiilor cu celelalte detașamente ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste și social-de- mocratice, cu mișcările de eliberare națională, cu forțe democratice, progresiste și antiimperialiste de pretutindeni.Prezența dumneavoastră activă la dezbaterea și soluționarea tuturor marilor probleme mondiale, pozițiile realiste, profund constructive, adoptate în toate împrejurările, v-a impus ca o personalitate de înaltă autoritate și prestigiu a vieții politice contemporane, stimată și întîmpinată cu bucurie pe toate meridianele planetei, pretutindeni unde duceți — și faceți să fie auzit și ascultat — mesajul profund umanist, de pace și prietenie al popo-

rului nostru, al României socialiste. Prin întreaga dumneavoastră activitate ați făcut ca- patria noastră să se afirme ca un detașament activ al luptei pentru pace și progres în întreaga lume, să dobândească și să se bucure de prietenia sinceră a tuturor popoarelor lumiiDorim să vă asigurăm, și cu prilejul acestei aniversări, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noastră neabătută de a urma, în toate împrejurările, înaltul e- xemplu pe care cu nease- . muită dăruire îl dați, în permanență, nouă comuniștilor, poporului, țării întregi. Ne legăm cu toții să acționăm cu toate forțele pentru ca, împreună cu întregul nostru partid, strîns uniți-în jurul dumneavoastră, să asigurăm înfăptuirea neabătută â politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea, a Pro- _ gramului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. Nu vom precupeți nimic pentru a face să triumfe și să capete împlinire pe pămîntul patriei înaltele idealuri ale socialismului și comunismului, pe care le-ați slujit și le slujiți cu atîta strălucire, și cărora v-ați ță.' La dîndțămintelor întregului tru popor, vă dorim, toată căldura inimilor noastre, multă sănătate și multă putere de muncă pentru ca să încununați cu noi și noi victorii neobosita dumneavoastră activitate dăruită partidului și țării, cauzei bunăstării și fericirii tuturor celor Ce muncesc și trăiesc pe meleagurile românești, păcii și colaborării în lumea întreagă. Mereu tînăr, dinamic și plin de e- , nergie în fruntea partidului și statului, să conduceți, cu fermitate și înțelepciune, poporul, patria noastră socialistă spre orizonturi tot mai luminoase de progres, civilizație și bunăstare, La mulți ani, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !

consacrat întreaga via-această aniversare, glas gîndurilor și sim- nos- cu
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