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teaqul 
roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI Al P C R

SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

prețuire celui mai iubit fiu 
al poporului

lntr-o atmosferă de profundă apreciere pentru activitatea 
creatoare, revoluționară consacrată înfloririi patriei, ieri 

a fost sărbătorită
aniversarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

■j

fcriscarca Comitetului Politic Executiv al 
C. C. al P. C. R.

-

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dînd glas gîndurilor și simțămintelor 
întregului nostru partid și popor, dorim 
ea, la aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, să vă adresăm, cu sentimente 
de profundă stimă și afecțiune tovără
șească, cele mai calde felicitări și urări 
de viață îndelungată și fericită, multă 
sănătate și putere de muncă, spre binele 
și progresul patriei noastre socialiste, al 
înfloririi întregii națiuni.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, 
în această zi aniversară —- înscrisă în 
conștiința țării ca un înălțător moment 
sărbătoresc — să aducem un fierbinte 
omagiu, de aleasă prețuire și cinstire, 
proeminentei dumneavoastră personali
tăți de conducător de partid și de stat, 
de înflăcărat patriot și revoluționar, de 
militant de frunte al mișcării comuniste 
internaționale și neobosit luptător pen_

SIMPOZION 
dedicat vieții și grandioasei 

opere revoluționare a 
conducătorului partidului și 

statului
TERNE ȘI EXTERNE A 
PARTIDULUI ȘI STATU. 
LUT'. Au participat cadre 
de conducere din unități, 
le economice și instituții 
din Petroșani, activiști de 
partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor

Ieri, la Casa de cultu- TUIREA POLITICII IN- 
ră din Petroșani s.a des. 
iășurat simpozionul pe 
tema ,,CONTRIBUȚIA
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU LA DEZVOL
TAREA TEORIEI REVO
LUȚIONARE, LA ÎMBO
GĂȚIREA GINDIRII SO
CI AL.POLITICE, ROLUL 
SAU DETERMINANT IN.________________________
ELABORAREA ȘI INTAP- (Continuare in pag. a 2-a)

PRObETARl DIN TOATE ȚÂR1LE, UNTȚI-VA I

I MARȚI, 27 IANUARIE 1981

tru triumful idealurilor de pace, colabo. 
rare și progres ale umanității.

împreună cu toți comuniștii, cu oame
nii muncii din patria noastră, fără deo_ 
sebire de naționalitate, dorim să dăm 
glas, și cu acest prilej, recunoștinței și 
prețuirii noastre deosebite pentru acti
vitatea neobosită pe care o desfășurări 
în fruntea partidului și statului, în vede
rea asigurării progresului și înfloririi 
României socialiste, pentru tot ceea ce 
face spre binele și prosperitatea acestui 
popor, spre înălțarea lui, in deplină li
bertate și demnitate pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și bunăstare, spre 
comunism.

Sînt unanim apreciate înaltele dum
neavoastră calități de comunist, .de emi
nent om politic și de stat; hotărîrea, dîr- 
zenia și pasiunea revoluționară cu care 
v-ați angajat, încă din anii tinereții, în

Luni, 26. ianuarie, cu prilejul aniversării zilei de naștere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost sărbătorit de membrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La ceremonie, care a avut loc la Comitetul Central al partidului, au luat parte tovarășa Ceaușescu, tovarășii Verdeț, alți tovarăși conducerea partidului statului.Tovarășul Ilie Verdeț a dat citire scrisorii pe care Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a a_ dresat_o tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu o- cazia aniversării zilei sale

ElenaIlie dinȘi

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in pag. a i-a)^
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ÎN ZIARUL DE AZI:
Anchetă de opinie. EXPONENT STRĂLU
CIT AL VIRTUȚILOR POPORULUI ROMÂN

(în pag. a 2-a)

Filiala Petroșani a C.C.S.I.T.U.M., unitate în
ființată din inițiativa secretarului general, 
pe drumul realizării tehnice: ABATAJUL 
COMPLET MECANIZAT
Conferințe de alegeri în organizațiile de 
sindicat. Angajare fermă pentru îmbunătă
țirea activității productive

(in pag. a 3_a)

------- r—------------------- .—_
Depășindu-și lunar 

sarcinile de plan cu pes
te 50 mc, brigada condu
să de Mihai Bacoș de la 
I.M. Paroșeni se menți
ne printre fruntași.

de partid
în chemarea lansată, Organizația județeană
Sibiu a P.C.R. se angajează să realizeze 
următoarele obiective :

A. ÎN ACTIVITATEA INDUSTRIALA1. Realizarea unei producții nete suplimentare în valoare de 300 milioane lei; depășirea planului Ia pro. ducția fizică cu 40 milioane lei Ia echipamente și- ele-

TELEGRAMA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BucureștiMult iubite și stimate tovarășe secretar general, Comuniștii, toți oamenii muncii din Valea Jiului trăiescmomente de fierbinte angajare patriotică prilejuite de aniversarea -zilei dumneavoastră de naș- tele, mult' iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, creatorul noii politici de dezvoltare multilaterală și înflorire a patriei, eminentă personalitate a vieții politice internaționale. Gîndurile noastre se îndreaptă în aceste clipe spre dumneavoastră și folosim acest prilej aniversai' pentru a ne exprima încă o dată întreaga noastră recunoștință față de grija: părintească ce ne_o purtați nouă minerilor, fală de preocuparea statornică pentru accelerarea progresului societății noastre socialiste și creșterea continuă a bunăstării întregului popor.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că urmînd neabătut trasat cu prilejul vizitelor Valea Jiului, cu privire la’ de extracție și formarea obținut însemnate creșteri productivității muncii. Pe baza tehnologiilor moderne' și prin introducerea utilajelor complexe în abataje am realizat indicatori cantitativi și calitativi, superiori, fapt ce confirmă pe deplin justețea .orientărilor date de dumneavoastră de a ne îndreptă atenția spre introducerea în minerit a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, de a ne preocupa permanent de ridicarea pregătirii politice și profesionale a minerilor. In cincinalul 1976—1980 producția de cărbune cocsifieabil și energetic a Văii Jiului a crescut

indicațiile ce ni le-ați de lucru întreprinse în mecanizarea procesului minerului-tehnician ani ale producției fizice și

(Continuare tn pag. a !-a)

Sentimente de vibrantă 
recunoștință, de stimă și 
respect față de creatorul 
României contemporaneCu sentimente de dragoste și stimă, într-o atmosferă de vibrant patriotism, de unitate de gîndire și acțiune, minerii, toți oamenii muncii din Valea jiului au adus un fierbinte omagiu tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul aniversării zilei de naștere. In telegrame, scrisori și mesaje este subliniată strălucita activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, inseparabil legată de marile succese obținute de poporul nostru în mai bine de 15 ani, de cînd se află la cîrma destinelor noastre.„Alăturîndu.ne toată ființa noastră ' omagiului fierbinte pe care întregul popor român îl aduce celui mai mare și iubit fiu al său, cu prilejul aniversării zilei de naștere, dorim să vă adresăm în. nu_

lizației comuniste. Muncitorii adîncurilor din bfc- zinul nostru carbonifer văd în persoana dumneavoastră pe cel mai mare revoluționar al României contemporane, un comu. ____________________ ___________ nist de omenie, patriot mele tuturor minerilor înflăcărat, exponent fidel din Valea Jiului, senti- al năzuințelor poporului mentele profunde de sti- român. Minerii Văii Jiu- mă, respect și dragoste, lui vă poartă o nestinsă cele mai calde felicitări recunoștință pentru tot ce și urări de viață îndelun- ați făcut și faceți( pen_ gată șl fericire spre bl- tru înălțarea României în nele întregului popor și rîndul celor mai înaintate înălțarea patriei pe cul_____________ _ ___________________mile progresului și civi- (Continuare în pag. a 2-a)

Chemarea la întrecere

mente hidraulice și pneumatice în vederea reducerii importurilor și cu milioane Iei la piese schimb destinateHor și întreținerii utilaje-
50 de reparați-

lor, mașinilor și instalațiilor.2. Livrarea suplimentară Ia export a unor produse în valoare de 100 milioane lei, pe relația devize libere.3. Reducerea suplimentară a importurilor cu 100 milioane Iei pe relația devize libere la materiale, utilaje, piese și subansamble.4. Depășirea nivelului pla_r în pagina a Ț-a) "
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Fierbinte omagiu marelui fiu al patriei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Exponent strălucit al virtuțilpr 
poporului român

Ieri, Ia Casa de cultură din Petroșani a avut loc 
un simpozion dedicat personalității tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. La acest mo
ment a n i V e r s a r, am ascultat, conștienți că 
numai de noi depinde ascensiunea continuă a țării, 
opiniile cîtorva participant la simpozion, gîndurile 
de înaltă prețuire a operei secretarului general al 
partidului, a primului bărbat al țării, comunistului 
de omenie, călăuzitorului destinului nostru național-

lng. Gheorghe FEIER, 
directorul I.M. Lonea:„Minerul nostru de o- noare a fost mereu alături de noi, de oamenii subteranelor Văii Jiului. Organizarea superioară a muncii, mecanizarea lucrărilor miniere, minerul-teli- nician, crearea unor condiții de muncă și viață deosebite, iată doar cîtevă dintre direcțiile de acțiune pe care ni le-a jalc- nat, în rodnicele dialoguri de lucru, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Capacitatea sa mobilizatoare, realismul gîndirii, dăruirea și abnegația revoluționară constituie pentru noi toți exemplu viu care ne însuflețește activitatea. Le- gindu-și numele nemuritor de acest timp al fău. ririi socialismului și comunismului pe pămintul Rc mâniei, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

conduce destinele țării spre noi culmi ale construcției socialiste".
Gheorghe ANA, direc

torul Liceului economic 
Petroșani;„Să dezvoltăm spiritul de mindrie revoluționară, patriotică, spiritul de luptă hotărîtă împotriva a tot ce este vechi" — ne Îndeamnă secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Acum. în fila unei noi perioade de muncă, de creație și c'_ riginalitate — cincinalul calității și eficienței — cu EL în fruntea țării, trăim certitudinea împlinirii, siguranța îndeplinirii totale a idealurilor poporului nostru".

Elena ANTAL, secretara 
organizației de partid de 
la întreprinderea de tri
cotaje Petroșani:„Prin viziunea politică, și activitatea sa practică, prin exemplul pe ca- re-I dă ca adevărat con

ducător popular, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a adus și aduce o contribuție însemnată la întărirea partidului și afirmarea sa cît mai puternică drept forță politică conducătoare în societatea . noastră. Noi, cei care muncim și trăim în Valea Jiului, ne exprimăm adînca recunoștință, încrederea deplină în puterile creatoare ale națiunii socialiste române, în forța geniului creator al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU".

Emeric NAGY, secreta
rul comitetului de partid 
de la I.M. Dîlja:„Secretarul general al partidului este un mare și însuflețitor exemplu pentru noi oare purtăm făclia ideilor sale revoluționare. Clarviziunea, curajul revoluționar, demnitatea, dinamismul, spiritul înalt de sacrificiu sînt calități pe care le învățăm de la EL și însuflețiți de ele vom participa cu toate forțele Ia aplicarea în viață a mărețelor idealuri de prosperitate, de pace, de perpetuă înălțare".
Anchetă realizată de

Mircea BUJORESCU

Simpozion
lUrmaie din pag. 1) de masă și obștești, stu- 

denți ai Universității po
litice și de conducere.

Deschizînd lucrările sim
pozionului, tovarășul Au
rel lîîrlea, secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, a tăcut o succintă 
evocare a strălucitei per
sonalități și operei revo
luționare a secretarului 
general al partidului, pre
ședintele României socia
liste. In numeroasele inter
venții care au urmat, pro
fesori de la catedra de 
științe sociale și alte cadre didactice de Ia Insti
tutul de mine, din școlile 
orașului, membri de partid 
din ilegalitate au omagiat 
viața și activitatea revolu
ționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contri
buția sa inestimabilă la 
marile realizări ale popo
rului român în ediiicarea 
socialismului pe pămintul 
scump al patriei.

In încheierea simpo
zionului, participanții au 
vizionat Ulmul „O viață 
închinată fericirii poporu
lui', iar un grup de actori 
ai Teatrului de stat a clat 
glas unei vibrante evo
cări a activității neo
bosite a conducătorului 
partidului și statului pusă 
în slujba patriei și popo
rului.

TELEGRAMĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Urmare din pag. I)cu 1 milion tone de cărbune față de cincinalul precedent, am realizat un volum mai mare de lucrări miniere în vederea exploatării de noi cîmpuri, am pregătit în mod corespunzător noi capacități de producție, astfel că am intrat în primul an al noului cincinal cu posibilități tot mai bune de a spori pro, ducția fizică, de a contribui mai substanțial la întărirea economică a scumpei noastre patrii.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că noi, minerii Văii Jiului, toți cei ce muncim și trăim pe aceste meleaguri, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră iubite conducător, vom acționa neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XH-lea,. pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din hotărî- rile partidului și statului, conștienți că făcîndu.ne în mod exemplar datoria vom contribui la accelerarea procesului de dezvoltare multilaterală a patriei, vom aduce mai aproape viitorul nostru comunist pe care îl edificăm pentru propria noastră bunăstare și fericire.în aceste clipe, cînd întreaga țară își îndreaptă gîndurile pline de recunoștință spre dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă adresăm în numele minerilor, al întregii Văi a Jiului, odată cu tradiționalul salut mineresc de „Noroc bun“, urarea fierbinte de ani mulți și fericiți, putere de muncă și sănătate deplină pentru a ne conduce cu succese tot mai mari pe calea fericirii, a bunăstării, a progresului și civilizației socialiste și comuniste.
COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI 

AL P.C.R.

Sentimente de vibrantă recunoștință, de stimă și
respect îafă de

(Urmare din pag. I)țări de pe glob, pentru creșterea piuspentapi și ridicarea prestigiului patriei, pentru întărirea independenței și suveranității naționale, pentru a- pararea păcii in lume." „Mmdria de a fi contemporan cu dumneavoastră ne însuflețește munca și viața noastră — se arată in telegrama adresată de maistrul minier 
Petre Constantin, Erou al 
iUuucii bocia.iste. Spun aceasta, văzmd cum sfaturile dumneavoastră date cu prilejul vizitelor de lucru in mijlocul minerilor din Lupeni s-au concretizat in producții suplimentare de cărbune. Colectivul de muncă din sectorul IV din care fac parte, vă raportează că înfăptuind programul de mecanizare, indicat de dumneavoastră,- are a_ cum in dotare cinci complexe de mare tehnicitate, "cinci combine și alte utilaje care însumează o dotare de peste 300 milioane lei. Vă asigurăm că și de aici înainte minerii Lupeniului vor înfăptui în mod exemplar sarcinile puse de partid și de stat în fața minerilor țării. Animat de aceste gîn- duri, vă doresc din a- dîncul inimii ani mulți de viață în deplină sănătate și putere de muncă".„Cu sentimente de profundă mindrie patriotică, noi, minerii, toți oamenii muncii din întreprindere — sS subliniază în telegrama adresată de 
I.M. Petrila — ne exprimăm bucuria fără margini prilejuită de a- niversarea zilei dumneavoastră de naștere, cel mai iubit fiu al poporu

lui român, Minerul de onoare al Văii Jiului^ Ur- mind indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în anul 1980 am obținut depășirea producției nete valorice cu peste 7 milioane lei, iar la productivitatea muncii raportată la producția netă valorică cu peste 1600 lei. în prezent. întreprinderea noastră dispune de fonduri fixe de peste 867 milioane lei, reprezentînd în principal utilajele moderne cu care am fost dotați în baza programului de mecanizare» elaborat din inițiativa dumneavoastră. Creșterea economică obținută în anul 1980, dotarea bogată de care beneficiem ne dau certitudinea că in acest cincinal, Încă din primul trimestru al anului 1981, realizările minei Petrila se vor cifra la cote superioare, iar prin a- ceasta însăși viața noastră Va dobîndj noi dimensiuni calitative".„Legătura permanentă cu poporul, cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale din țara noastră, dialogul viu ce-1 purtați permanent cu țara, prezența dumneavoastră în Valea Jiului, la Lupeni, ca de altfel în toate județele țării, au făcut ca noi, minerii, să ne mobilizăm plenar pentru a da patriei cît mai mult cărbune și de bună calitate — se remarcă în telegrama I-M. Lupeni. Vă raportam, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că traducînd cu consecvență în viață indicațiile și orientările dumneavoastră, folosind intens mecanizarea complexă în abataje,

creatorulîn anul 1980, pentru prima dată în istoria minei, am extras o producție record de peste 2 milioane de tone. Aplicînd cu responsabilitate comunistă principiile mecanismului economico-fi_ nanciar, am redus consumul specific la cherestea cu 0,7 mc/1000 tone. la energie electrică cu 1,59 kWh/tonă și la combustibili cu 0,20 lei/ tonă". :„Am cunoscut viața din trecut a minerilor. Cunosc și viața lor de as
Telegrame adresate din Valea Jiului 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

tăzi, căreia dumneavoastră ii acordați cea mai mare atenție. Ma bucur, pentru fiecare nouă măsură adoptată din inițiativa dumneavoastră, pornită prin grija părintească ce o purtați Văii Jiului. Pot spune că nici- cînd nu au fost adoptate atîtea măsuri pentru creșterea bunăstării minerilor ea în anii trăiți sub înțeleaptă dumneavoastră conducere. De a- ceea, minerii, tineri sau vîrstnici, vă poartă cea mai vie recunoștința, dumneavoastră mult iubite conducător, Minerul de onoare al Văii Jiului, care va gindiți mereu la cei ce muncesc în abataje, făcîndu-le munca mai rodnică, iar viața mai luminoasă" — se scrie în telegrama adresată de Iosif Cotoț, miner pensio
nar, membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate.„Acum, cînd țara întreagă se află în sărbătoare și cînd poporul

României contemporanenostru omagiază, cu vibrantă bucurie, ziua de naștere a celui mai iubit fiu ai său — secretarul general al partidului, președintele României socialiste, . noi, femeile din tînărui colectiv de muncă al întreprinderii 
de tricotaje Petroșani, ne îndreptăm, o dată mai mult, gîndul de fierbinte recunoștință și aleasă stimă spre dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. La a- ceastă sărbătoare dragă comuniștilor, tuturor oa

menilor muncii din patria noastră, rememoram cu satisfacție momentul, cînd vizitînd Valea Jiului, ați indicat construirea la Petroșani a unor unități de industrie u-. șoară, gindindu-vă, desigur — în spiritul o_ meniei ce vă caracterizează pe dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general — că prin a- ceastă. îndreptățită măsură femeile din Valea Jiului, soții și fiice ale minerilor, dobîndesc un loc de muncă, o calificare, c meserie, "puțind participa activ Ia viața economico-socială".„Folosim prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă raporta că minerii de Ia unitatea noas- tră — se arată în telegrama adresată de I.M. 
Uricani — au încheiat ultimul an al cincinalului 1976—1980 cu 25 de zile mai devreme. Vă sintem profund recunoscători,

mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul permanent acordat dezvoltării accelerate a industriei carbonifere. Acest sprijin l-am simțit și prin prezența dumneavoastră în Valea Jiului. Indicațiile deosebit de valoroase pe care ni le-ați dat reprezintă un prețios îndreptar în munca noastră de zi cu zi“.„Cu prilejul aniversării zile; dumneavoastră de naștere, sărbătoare scumpă întregului nostru popor, mă angajez încă o dată — se scrie în telegrama adresată de prof, 
univ. emerit dr. doc. ing. 
Aron Popa» — în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața partidului, că vof depune toate eforturile pentru a asigura industriei miniere din țara noastră specialiști de nădejde, contribuind astfel la asigurarea independenței e_ nergetice a României"..„Cu multă căldură — se spune in telegrama a- dresată de minerul șef 
de brigadă Teodor Bon- 
calo, de la I.M. Lupeni — am pus Ia inimă îndemnul dumneavoastră adresat minerilor țării de a spori producția de cărbune, am căutat să organizez mai bine munca și activitatea celor 50 de ortaci din brigada pe care o conduc. Mecanizarea complexă ne-a permis că creștem in 1980 productivitatea muncii în abataj cu 3000 kg căr_ bune/post față de sarcina planificată și să extragem peste pian 36 000 to_ne de c ă r b u n e. Vă rugăm, mult iubite tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, să primiți u- rarea mea Și a ortacilor mei de multă sănătate și putere de muncă, spre măreția patriei și bunăstarea poporului nostru". „Amprente binefăcătoare ale înțelepciunii cu care conduceți destinele patriei, se găsesc generos, pretutindeni, în țară, sub imaginea împlinirilor socialiste, exemplu elocvent în acest sens fiind însăși întreprinderea de 
confecții din Vulcan. Mobilizați de mărețul diurn- neavcastră exemplu de abnegație și dăruire în activitatea pe care o des- fășurați în fruntea partidului și a țării, ne angajăm să nu precupețim nici un efort, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din documentele celui de-al Xll-Iea Congres al partidului".„Prin programul de mecanizare a mineritului pe care l-ați inițiat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, ni s_a oferit șansa unei perspective fără precedent, de dezvoltare pe baze moderne a activității uzinei noastre — se scrie în telegrama adresată de între
prinderea de utilaj mi
nier Petroșani. Vă raportăm și cu acest prilej, că întreprinderea în care lucrăm ș_a dezvoltat continuu, crescind aportul nostru la mecanizarea mineritului în Valea Jiului".Au mai trimis telegrame de caldă felicitare colectivele de oameni ai muncii de la Institutul de 

mine Petroșani, întreprin
derile miniere Paroșeni, 
Vulcan, Aninoasa, Lo
nea, Dîlja, I.F.A. .Visco. 
za", Grupul școlar minier 
Petroșani.
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Angajare fermă pentru 
îmbunătățirea activității produc ti veau avut organiza- de la remarcat

Dezbaterile ce loc la conferința ției de sindicat I.R.I.U.M.P. s-au prin abordarea largă, deschisă a problemelor specifice activității de întreținere și reparație a utilajelor miniere. Ion Badea sublinia, în cuvîntul său: „A_ cum cînd facem bilanțul activității organelor de sindicat sîntem datori să recunoaștem că am avut și scăpări în exercitarea mandatului. Unele neajunsuri evidențiate în darea de seamă se datoresc și membrilor biroului și comitetului de sindicat care nu au desfășurat, secțiile muncă ducativă telor și lităților,și controlat la timp îndeplinirea programelor de mă. suri ale comisiilor pe domenii'1. Din cuvîntul partici- panților la dezbateri s_au desprins o serie de măsuri și propuneri menite să perfecționeze activitatea noului comitet de sindicat în spiritul Tezelor Consiliului Central al U.G.S.R. Delegații la conferință au arătat, îh cuvîntul lor, că unele a- teliere nu și_au realizat indicatorii de plan iar acțiunile și inițiativele sindicatu-

lui pentru îmbunătățirea continuă a procesului de producție au fost rare, insuficiente. Ioana Ion, secretar al comitetului de partid al S.S.H. Vulcan, a arătat că „deși rezultatele economice la nivel de întreprindere sînt bune, depășindu-se majoritatea indicatorilor de
Conferințe de 

alegeri în organizațiile 

de sindicat

în atelierele întreprinderii, p o 1 i t i c ă Și 
o 

e-la nivelul cerin- pe măsura posibi- nu au coordonat
plan, totuși ele puteau fi mai bune, adică pe măsura posibilităților și capacității colectivului nostru, dacă comitetul sindicatului își a_ ducea o contribuție mai susținută la cunoașterea temeinică de către fiecare om al muncii a realizărilor zilnice. Noul comitet de sindicat trebuie să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să țină o strînsă legătură cu masele'1. „Propunerile oamenilor muncii să fie mai bine analizate, mai repede aplicate în’ procesul de producție. Propaganda vizuală în ateliere și

secții, problemele sociale care privesc condițiile de muncă și viață ale oamenilor să fie tratate cu mai multă atenție de către comitetul de sindicat" ' (Alexandru Rotea). „In anul care a trecut, inițiativele muncitorești nu au fost aplicate la nivelul cerințelor. Este necesar ca acum, la început de an, să ne preocupăm cu toții mai mult de aceste inițiative, de cunoașterea de către fiecare membru al colectivului a principiilor noului mecanism eco- nomico-financiar. Rezerve în acest sens avem, numai că ele trebuie pe deplin valorificate" (Ernest Kracovs- chy).Conferința organizației de sindicat de la I.R.I.U.M.P. a scos în evidență că există condiții de îmbunătățire a întregii activități productive, de valorificare superioară a resurselor de care dispune colectivul. Conferința a evidențiat faptul că întregul colectiv, în frunte cu comuniștii, este angajat plenar în realizarea e_ xemplară a sarcinilor de producție și îmbunătățirea indicatorilor economico-fi- nanciari ai întreprinderii.
Cornel BUZESCU

Chemarea Ia întrecere
adresată de organizația județeană Sibiu a

P. C. R. tuturor organizaților județene

(Urmare din pag. 1)nificat al productivității muncii cu 1,2 la sută.5. Sporirea ponderii produselor noi și reproiectate în valoarea producției-mar_ fă cu 3 la sută peste nivelul planificat.6. Scurtarea cu minimum 3 luni a termenelor de punere în fabricație a unui număr de 10 produse prevăzute în plan, modernizarea suplimentară a 30 produse, introducerea și extinderea în producție a 15 tehnologii noi și perfecționate.7. Realizarea prin autou- tilare a unor mașini, utilaje și instalații în valoare de 50 milioane lei.8. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-mar-

de partidfă cu 1,2 lei pe total și cu 1,4 lei a celor materiale.9. Reducerea consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică și obținerea, pe această cale, a unor economii de :— 1 500 tone metal;—. 12 000 MWh energie electrică;— 25 000 tone Combustibil convențional.10. Valorificarea energiei secundare din procesele tehnologice, echivalînd cu 75 000 tone combustibil convențional.11. Valorificarea suplimentară în circuitul, productiv a 5 000 tone materiale refolosibile.12. Depășirea sarcinii pla. nificate la beneficii cu 50 milioane lei.

D. IN DOMENIUL

DESFACERII MĂRFU

RILOR Șl PRESTĂRI-

LOR DE SERVICII

CĂTRE POPULAȚIE

B. ÎN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Șl CONSTRUCȚII1. Devansarea punerii în funcțiune cu 30—50 zile a 10 capacități de producție industriale și agrozootehnice, față de termenele planificate.2. Darea în folosință cu. 15 zile înainte de termene a1 200 apartamente.3. Depășirea planului productivității muncii în construcții cu 960 lei pe persoană.4. Prin aplicarea pe scară largă a tipizării în construcții, printr.o mai bună gospodărire a materialelor

de construcții pe șantiere și reducerea continuă a consumurilor normate, se va asigura economisirea a 1 000 tone ciment și a 500 tone metal.5. Reducerea cheltuielilor de producție planificate cu 1 leu Ia 1 000 lei prdduc- ție de construcții-monta  j în antrepriză.6. Depășirea cu 2 la sută a coeficienților de schimb planificați la utilajele grele șl mijloacele de transport din construcții.
C. ÎN ACTIVITATEA DE TRANSPORTURI

AUTO

Un nou cartier de blocuri moderne, luminoase și confortabile a apă
rut pe harta municipiului Petroșani, în zona noului centru civic, conferind o_ 
roșului un plus de frumusețe citadină. Foto: Cristian ȘTEFAN

1. Folosirea rațională a tuturor mijloacelor de transport auto din județ, utilizarea intensă a remorcilor și optimizarea transporturi- ‘lor, realizîndu-se prin a-ceasta o economie de 1 200 tone carburanți.
2. Productivitatea muncii planificată, calculată pe ba

Iiza producției nete, va depășită în transportul auto cu 1 la sută, respectiv cu 580 lei/persoană.3. Reducerea cheltuielilor de transport planificate cu 2 lei la 1 000 tone-kilometri convenționale, ceea ce se va reflecta în depășirea planului de beneficii cu 350 mii lei.

1. Depășirea cu 50 lioane lei a planului desfacere a mărfurilor amănuntul socialist, în principal pe seama achizițiilor suplimentare.2. Depășirea cu 5 milioane lei a planului de producție în alimentația publică. In acest scop, un accent deosebit se va pune pe diversificarea meniurilor pe bază de legume, a semipre- paratelor și preparatelor tip „Gospodina", a produselor de patiserie și cofetărie, a băuturilor răcoritoare.3. Reducerea cheltuielilor de circulație cu 2 milioane lei față de sarcinile planificate, prin; repartizarea și gospodărirea judicioasă a fondului de marfă, folosirea mai bună a suprafețelor comerciale, extinderea metodelor moderne de prezentare și desfacere a produselor, creșterea productivității muncii, folosirea la întreaga capacitate a bazei tehmco-materiale, reducerea consumului de energie electrică și combustibil, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din comerț.4. Valoarea marfă și a prestărilor de servicii neindustriale în in_ , dustria mică va fi depășită cu 30 milioane lei.

mi- de cuprin comerțul principal

producției

Programul prioritar de mecanizare a lucrărilor miniere a constituit un element important în creșterea producției de cărbune în cincinalul trecut. Una din unitățile înființate odată cu inițierea și punerea în aplicare a acestui program, este și Filiala din Petroșani a C.C.S.I.T.U.M. Satu Mare. Despre realizările acestui tînăr colectiv de oameni preocupați de promovarea noului, ne_a vorbit șeful filialei, tovarășul dr. ing. 
Alexandru Skroban.— Colectivul nostru a luat ființă în 1978 în urma indicațiilor exprese trasate de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu ocazia vizitelor, de lucru în Valea Jiului. Activitatea noastră este axată pe realizarea programului prioritar de mecanizare a mineritului, ca urmare a sarcinilor de reducere a importurilor. De la început s-a stabilit ca noi să fim unica filială care să se ocupe de conceperea și introducerea în producție a utilajelor miniere de abataj — susținere mecanizată, transportoare cu raclete, combine hidraulice, instalații electrice și de automatizare, dispozitive de mică mecanizare. Pteoeupările acestui colectiv restrîns, de 92 de oameni, se îndreaptă spte realizarea abatajului complet mecanizat, în care omul să intervină doar ca factor de decizie pentru conducerea procesului tehnologic. '— Care sint realizările filialei, în 

perioada de la înființare ?---- Anul 1978 a fost anul de încercare a capacității colectivului dar spre satisfacția noastră temele de cercetare s_au materializat integral, la I.U.M.P., și au intrat în exploatare. Rezultatele obținute 

la minele Lupeni, Petrila, Lonea, Paro_ șeni și în bazinul carbonifer Oltenia au confirmat strădaniile noastre prin realizarea unor adevărate performanțe în exploatare, a unor produeții și productivități înalte. Astfel, la sfîrșitul anului 1980, toate utilajele concepute și proiectate de noi au fost omologate și au intrat în producție de serie.
— Care sînt, de fapt, aceste utilaje 

și unde funcționează ele ?— Susținerea mecanizată SMA-2, în 
Filiala Petroșani a C.C.S.I.T.U.M., unitate înființată din inițiativa
secretarului general, pe drumul realizării tehnice

Abatajul complet mecanizattrei variante constructive și funcționale (la Lupeni și Petrila), combinele de a- bataj CA-2, inclusiv transportorul (I.M. Petrila) și CA_1 (pentru minele din bazinul Olteniei și Valea Jiului), instalația de umectat strate de cărbune, pentru degazare și desprăfuire.
— în domeniul instalațiilor elec

trice pentru minerit, care au fost re
zultatele colectivului?— Au fost realizate numeroase lucrări importante : instalația de semnalizare și convorbire pentru abataje mecanizate, I.S.C.A.-3 (pînă acum importată în totalitate), instalația de automatizare a transportoarelor pentru subteran și pentru carieră în variantele cu comutație statică (I.A.T.S.) și dinamică (I.A.T.— 6.R). De asemenea,, au fost < ncepute și realizate instalații electrice pentru com

binele de abataj CA-l și CA-2 și pen
tru transportorul TR-6.

— Ce s-a întreprins pentru conce
deperes și realizarea dispozitivelor 

mică mecanizare ?— Deși nu am reușit cuprinderea realizarea tuturor prevederilor, și în cest domeniu au fost omologate, fază unică, mai multe dispozitive : dispozitiv de tăiat șină de cale ferată cu acționare manuală, dispozitiv de sertizat furtune de înaltă presiune, dispozitiv de 
Șia- în

montare-demontare a cuplajelor hidraulice, cleștj pentru îmbinări rapide. Un număr foarte mare de dispozitive sînt încă. în faza de experimentare.
— Bineînțeles că toate acestea sînt 

adaptabile minelor din Valea Jiului. 
Cum colaborați cu beneficiarii?— In general foarte bine, mai ales cu C.M.V.J., cu întreprinderile miniere. Un exemplu fericit îl constituie mina Lupeni unde corpul propriu de specialiști ne-a fost nu numai beneficiar, ci' și un colaborator de nădejde. Colaborăm 

bine, de asemenea,, cu I.U.M.P., care dă viață gîndirii noastre creatoare și bineînțeles cu catedra de exploatări miniere de la I.M.P.
*— Tovarășe Skroban, ca în orice 

meserie, împlinirea vine atunci 
cînd...

— Da, gîndim la feL Dacă pînă la demararea programului prioritar de mecanizare toate utilajele pentru abataje erau din import, acum ne putem mîndri că am realizat, ia mina Petrila, spre exemplu, în stratul III, blocul 2, abatajul 432, primul abataj mecanizat care 
funcționează numai cu utilaj românesc, ceea ce înseamnă o economie valutară destul de mare, exprimată prin valoarea produsului. Și, bineînțeles, alte lucrări: tromel concasor, instalație de preparare în mediu dens, colivii de extracție, sfă_ rîmători de bulgări etc.

— Vă-rugăm să evidențiați cîteva 
colective de cercetare-proiectare ca
re au depus eforturi deosebite la 
realizarea acestor obiective.— Sînt multe. In mod deosebit s_au evidențiat cele conduse de inginerii Ni- colae Hîndoreanu, Alexandru Preda, Toma Bălan, Mihai Cismadia, loan Ba- giu, Ștefan Costin, Iuliu Pop, Andrei Sasz și cel coordonat de sing. Siveropoj Cruceru.

— Perspective?...— Cincinalul 1981—1985 jalonează un nou program de mecanizare a mineritului și ridică pentru noi sarcini mobilizatoare'. Peste 2—3 ani vor trebui omologate utilajele pe care le concepem a- cum. în felul acesta sperăm să fim la înălțimea încrederii ce ni s_a acordat, răspunzînd prin fapte preocupărilor majore ale partidului și statului nostru, de înlăturare completă a importurilor de utilaj minier.
Convorbire consemnată de 

Mircea BUJORESCU
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Înaltă prețuire celui mai iubit fiu al poporului

(Urmare din pag, 1} de naștere. .Mulțumind călduros pentru urările și sentimentele exprimate, a luat cuvîntul tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu.Toți cei prezenți l_au felicitat cu deosebită căldura pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, l-au îmbrățișat cu profundă afecțiune și stimă, i-au urat, cu dragoste, multă sănătate și fericire, viață lungă, neobosită putere de muncă, activitate îndelungată și rodnică în fruntea partidului și statului, pentru a conduce, cu aceeași înțelepciune și strălucire, ța
ra, poporul, spre orizonturi 

tot mai luminoase de bunăstare și civilizație, spre comunism.Desfășurată in această zi de scumpă aniversare, cu vii rezonanțe în conștiința și sufletul poporului, ceremonia omagială de Ia C.C. al P.C.R. a dat expresie sentimentelor de dragoste fierbinte, de î- naltă stimă și adîncă re-
nutresc fată general al președintele tovarășul pen-

cunoștință pe care comuniștii, toți cetățenii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — le de secretarul partidului, Republicii,Nicolae Ceaușescu, tru tot ceea ce a făcut și face spre slava, măreția 

și demnitatea tării, pentru înflorirea ei continuă, în deplină independență și suveranitate, spre binele și fericirea națiunii, pentru creșterea prestigiului și rolului României socialiste 5n lume.
★Comitetul Politic Execu-

tiv al C.C. al P.C.R. a oferit, luni, la amiază, o masă în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul a- niversării zilei sale de naștere.

marile bătăii; de clasă, purtate de parti
dul nostru în condițiile deosebit de grele 
ale ilegalității, pentru apărarea intere
selor fundamentale ale clasei muncitoa
re, ale întregului popor, pentru libertate 
și dreptate socială șl națională, pentru 
cauza nobilă a independenței și suvera
nității patriei.

întreaga noastră națiune apreciază ro
lul decisiv pe care-1 aveți în elabora
rea și înfăptuirea politicii de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României, magistrala 
contribuție teoretică și practică pe care 
o aduceți — aPlicînd creator adevărurile 
generale ale materialismului dialectic și 
istoric, principiile . socialismului științi
fic la condițiile concrete din țara noastră 
— la fundamentarea și elaborarea celor 
mai corespunzătoare soluții pentru re
zolvarea problemelor complexe ale cons
trucției noii orînduiri, pentru asigurarea 
mersului ferm al patriei pe Calea socia
lismului și comunismului.

Uriașa dumneavoastră activitate orga, 
nizatorică și politică, realismul și spiri
tul profund științific pe care-1 manifes
tați cu strălucire în toate împrejurările, 
căile și mijloacele înnoitoare, profund re
voluționare pe care le promovați cu con
secvență neabătută în organizarea și 
conducerea vieții noastre economice, 
politice, culturale și sociale, au imprimat 
și imprimă un profund dinamism între
gii opere de edificare a noii orînduiri, 
impulsionează puternic energiile și ca
pacitatea de creație a poporului în lupta 
pentru o calitate nouă, superioară în 
toate domeniile construcției socialiste 
din patria noastră.

Ne mîndrim cu toții că avem un ase
menea partid cum este Partidul Comu
nist Român — centrul vital și conștiința 
întregii națiuni. La întărirea rolului său 
conducător în societate, dumneavoastră 
ați adus și aduceți o contribuție hotă- 
rîtOare. Tuturor comuniștilor le oferiți 
un înalt exemplu de luptă neobosită pen
tru întărirea continuă a legăturii parti
dului cu clasa muncitoare, cu țărănimea 
și intelectualitatea, cu masele largi ale 
poporului, pentru perfecționarea meto
delor, a stilului de muncă și adîncirea 
democrației de partid, pentru crearea ca
drului organizatoric corespunzător pro
movării neabătute « principiilor mun
cii colective și imprimarea unui spirit 
profund revoluționar în întreaga acti
vitate a partidului nostru.

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Organizing opera de edificare socia

listă în strînsă legătură cu poporul și 
pentru popor, ați manifestat și mani
festați o preocupare deosebită pentru 
dezvoltarea și perfecționarea continuă a 
democrației muncitorești, a democrației 
socialiste, pentru lărgirea cadrului orga
nizat de participare plenară, în condiții 
de deplină egalitate, a oamenilor muncii, 
a tuturor fiilor. patriei — români, ma
ghiari, germani sau de alte naționalități 
—, strîns uniți în Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, ia conducerea tuturor 
domeniilor vieții economico-sociale, a 
întregii societăți. Prin dialogul perma
nent și legătura strînsă pe care o men
țineți cu întregul popor, prin, prezența 
dumneavoastră nemijlocită în toate ju
dețele țării — în unitățile industriale, 
la sate, în instituții științifice, culturale 
sau de învățămînt —. acolo unde se rea
lizează practic politica partidului de 
construcție socialistă, ați determinat în 

' rîndurile comuniștilor, ale întregului po
por un puternic avînt de muncă, un 
spirit nou, de înaltă responsabilitate so
cială, de dăruire față de cauza socialis
mului și comunismului, de profund de
votament în înfăptuirea sarcinilor și o- 
biectivelor stabilite de partid pentru 
progresul multilateral al societății ro
mânești. Cuvîntul dumneavoastră, ideile 
și indicațiile pe care le dați, transpuse 
în pțlctică, își găsesc materializare con
cret» în marile succese și realizări pe 
care oamenii muncii din întreaga țară 
le.au dobîndit în cei Peste 15 ani de 
cînd vă aflați în fruntea partidului și 
statului — și care au marcat epoca ce
lor mai fecunde înnoiri din întreaga is
torie a României —, în dezvoltarea avu
ției socialiste, creșterea și modernizarea 
forțelor de producție, sporirea venitului 
național și ridicarea continuă, pe a- 
ceastă bază, a nivelului de trai, material 
și spiritual, al tuturor celor ce muncesc. 
Pentru toate aceste istorice realizări — 
care poartă din plin pecetea gîndirii și 
faptei dumneavoastră cutezătoare 
pentru strălucitele succese obținute de 
România Pe calea progresului, civili
zației și bunăstării, întregul nostru partid 
și popor vă înconjoară cu cea maia, 
îeasă dragoste și recunoștință, hotărât să 
facă totul pentru triumful socialismului 
și comunismului în patria noastră.

Acționînd cu neobosită energie pen
tru dezvoltarea socialistă a României, 
v.ați impus totodată — spre mîndria în
tregii țări — ca personalitate proeminen
tă a vieții internaționale contemporane, 
î«i calitate de exponent și promotor cel

mai autorizat al idealurilor, și aspirați
ilor de pace și progres ale națiunii noas
tre, ca strălucit militant pentru cauza 
generală a socialismului, a colaborării 
și prieteniei între popoare. întreaga po
litică externă a țării noastre este orga, 
nic asociată de numele, eforturile și con. 
tribuția dumneavoastră — unanim a- 
preciătă de popoarele lumii — la pro
movarea în viața internațională,. în ra
porturile dintre state, a principiilor noi 
de relații — de deplină egalitate, res
pect al independenței și suveranității 
naționale, neamestec în treburile inter
ne și avantaj reciproc, de nerecurgere ___ _ __________ _____=___ ,
la forță și Ia amenințarea cu folosirea XII-lea, pentru dezvoltarea țării în noua 

r etapă de construcție socialistă. Urmînd 
* înaltul exemplu pe care ni.I oferiți, 

vom munci neobosit pentru a da viață 
prevederilor cincinalului 1981—1985, pen
tru a asigura ridicarea în anii ce vin, 
a întregii activități economico-sociale, 
a conducerii societății la o calitate nouă, 
superioară. Însuflețiți de îndemnurile 
și orientările dumneavoastră vom mili_
ta cu toate forțele pentru întărirea con
tinuă a unității și coeziunii întregului 
nostru partid, pentru creșterea continuă 
a rolului său conducător în societate, 
pentru sporirea capacității sale politice 
și organizatorice <în unirea Și mobiliza.

, rea plenară a forțelor și energiilor în
tregii națiuni pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
pentru victoria politicii de colaborare și 
pace în întreaga lume.

Din adîncu] inimilor noastre, vă do
rim, cu toții, tovarășe Nicolae Ceaușescu 
viață îndelungată și fericită, multe și 
mari bucurii și satisfacții în întreaga 
dumneavoastră activitate, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, cu toți ccî ce 
vă sînt dragi și apropiați !

Să ne trăiți întru mulți ani, să yă 
aflați mereu, cu aceeași energie și tine
rețe spirituală în fruntea partidului și 
statului nostru, conducînd cu clarviziu
nea, siguranța și înțelepciunea care vă 
sînt caracteristice destinele poporului 
român, înaintarea României pe calea lu
minoasă a socialismului și comunismului, 
a independenței și prosperității. 

' în această zi aniversară, vă adresăm, 
cu toată căldura inimilor noastre, tra
diționala urare :

„La mulți ani 
COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

București, 26 ianuarie 1981

forței. Sînt recunoscute și înalt apreci. 
ate pe plan mondial preocupările dum
neavoastră pentru diminuarea agravării 
situației internaționale, pentru reluarea 
și continuarea cursului spre destindere 
și colaborare, pentru soluționarea nurtiai 
pe cale pașnică a conflictelor și stări
lor de tensiune dintre state. Popoarele 
lumii prețuiesc în mod deosebit consec
vența și hotărîrea cu’ care militați în 
slujba apărării celui mai fundamental 
drept al oamenilor, al națiunilor — drep
tul la viață, la existență liberă, și dem
nă, la o dezvoltare independentă și su
verană, fără nici un amestec din afară, 
conform tradițiilor și aspirațiilor lor ; , 
ele cunosc și apreciază energia cu care 
acționați pentru securitate și pace în 
Europa, pentru dezarmare și, în primul 
rînd, pentru dezarmare nucleară, pen
tru lichidarea subdezvoltării și instaura
rea noii ordini economice internaționale, 
pentru democratizarea largă a relațiilor 
internaționale și participarea, în condiții 
de deplină egalitate, a tuturor statelor 
și popoarelor la soluționarea marilor Și 
complexelor probleme cu care se con
fruntă epoca noastră. Prin toată această 
neobosită activitate, prin inițiativele și 
acțiunile pe care România le.a desfă
șurat Pe plan internațional, in spiritul 
păcii și înțelegerii între națiuni, ați 
adus patriei un mare prestigiu interna
țional, ați făcut ca poporul nostru să 
dobîndească stima și prietenia sinceră a 
tuturor națiunilor lumii.

Comuniștii, întreaga noastră națiune 
dau o înaltă apreciere contribuției pe 
care o aduceți neobosit, intr-un spirit 
de profundă principialitate, la dezvolta
rea solidarității partidului nostru cu toa
te partidele comuniste și muncitorești, 
]a întărirea coeziunii, relațiilor cu adevă
rat noi, bazate pe deplina egali^ite și drep
tul de a_și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revoluționa

ră, precum și la întărirea relațiilor do 
colaborare cu partidele socialiste, so- 
cial_democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate forțele progresiste, 
antiimperialiste din întreaga lume.

Sărbătorirea în acest ân a zilei dum
neavoastră de naștere —■ anul celei de-a 
60_a aniversări a creării Partidului Co
munist Român ■— ne oferă, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prilejul de a vă asigura, încă o dată, 
de hotărîrea noastră fermă de a acțio- ’ 
na neabătut, strîns uniți în jurul dum
neavoastră, pentru înfăptuirea marilor 
obiective stabilite de Congresul al

PREZENȚE ROMANEȘTI
HAVANA 26 (Ager- 

pres). — Tovarășul Nico
lae Constantin, membru 
al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim_minis_ 
tru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a a- 
vut o întrevedere cu Car
los Rafae; Rodriguez, 
membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din 
Cuba, vicepreședinte ai 
Consiliului de Stat, vice

stadiul colaborării eco
nomice și tehnico-științi- 
fice între cele două țări 
și perspectivele de dez
voltare a acestora.

★
La Havana s-a înche

iat protocolul privind 
coordonarea planurilor 
economice naționale ale 
României și Cubei pe 
perioada 1981—1985.

Protocolul prevede o 
creștere importantă a 
schimburilor reciproce 
de mărfur; față de peri- 

1976—1980.

președinte al Consiliului 
de Miniștri. Au fost a- 
bordate probleme privind oada

PE SCURT
IN CONFORMITATE cu 

acordul intervenit între gu
vernele Celor două țări, 
Mexicul va furniza în a- 
cest an Cubei 10 000 tone 
gaze lichefiate provenite 
din rafinarea petrolului. 
Totodată, tehnicienii mexi
cani vor începe lucrări de 
explorare în zona platoului 
continental din apele teri
toriale cubaneze, în vederea 
descoperirii unor zăcămin
te petrolifere submarine.

MINISTRUL DE EX
TERNE al Danemarcei, Kjeld Olesen, a apreciat că va fi necesară o mai strînsă colaborare între statele vest-europene. în perspectiva dialogului lor cu noua Administrație americană asupra „divergentelor de păreri care ver surveni,

• PE SCURTfără îndoială. în modul în care vest-europenii si a- mericanii vor evalua problemele anilor.’80“ — relevă , agenția Associated Press.
PREȘEDINTELE INTE

RIMAR al R-S. Vietnam, 
Nguyen Huu Tho, a sem
nat un decret de rema
niere a guvernului — rela
tează agenția V.N.A. A fost 
numit un nou viceprim-mi_ 
nistru al guvernului, Tran 
Quinh, și au fost desem
nați noii titulari ai mi
nisterelor industriei ali
mentare, alimentației, co
merțului interior, pescuitu
lui marin, economiei fo
restiere, minelor și cărbu
nelui, energiei electrice.
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