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Pentru 
cocseriile țării

Două dintre întreprin
derile miniere producă
toare de cărbune pentru 
cocs — Uricani și Lu
peni — mine care bene- ’ 
ficîază de o bogată zes
tre tehnică în abataje 
și lucrări de pregătiri, 
au extras de la începu
tul anului peste preve- 

-derile de plan 4 500 tone 
de cărbune. Cele mai 

i- Jbune realizări le-au ob- 
țîhui'in- această perioa
dă minerii de la Uri
cani care au extras su
plimentar peste 2 600 
tone de cărbune pentru 
cocs.

Pentru mai multă 
energie, tortă și lumină

întreprinderile miniere Paroșeni, Vulcan și Ani. 
noasa, ale căror colective au dat dovadă în acest 
început de an de o mobilizare fermă, muncitorească, 
la nivelul exigențelor impuse de necesitățile econo
miei naționale, au extras împreună, peste prevede
rile. la zi, ale lunii 9 000 tone de cărbune. Pe primul 
loc în întrecere se situează minerii Vulcanului cu o 
producție extrasă suplimentar de peste 6 200 tone 
de cărbune fiind urmați, cu un plus de aproape 
2 500 de tone, de minerii Paroșeniului. veterani ai 
mecanizării complexe din Valea Jiului.

Remarcabile sînt și realizările minerilor de. la 
Aninoasa, care în acest început de an, învingînd 
greutățile cu care se confruntau au ridicat cota 
realizărilor peste nivelul sarcinilor planificate în- 
scriindu-se printre întreprinderile fruntașe din ba
zinul nostru carbonifer.

Tovarăsul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român,
Republicii
România, a fost sărbăto
rit, marți, cu ocazia ani
versării zilei de naștere, 
de membrii Comitetului 
Politic Executiv 
al P.C.R. •

Au participat
Elena Ceausescu, 
șui Ilie Verdeț,
varăsi din conducerea de 
cart id si de stat.

In cadrul ceremoniei, 
care a avut loc la se-

președintele 
Socialiste

al C.C.

tovarășa 
tovară- 

alți țo-

Comitetului Central 
al partidului tovarășul 
Constantin Dăscălescu a 
dat citire scrisorii adre
sate eu ace$t prilei. to
varășului 
Ceausescu de 
Politic Executiv 
al P.C.R.

Mulțumind 
pentru sentimentele ce i-au 
fost exprimate, pentru fe
licitările si urările trans
mise, tovarășul _ _
Ceaăsescu. secr -tar gene- ( 
ral al partidului,1 președin
tele Republicii.-a rostit, cu 
acest prilej, o amplă cu-

vîntare, urmărită cu deo
sebită atenție si sublinia
tă în repetate rîndur l eu 
vii aplauze. '.

Membrii Comitetului 
Politic Executiv, prezentiN i c o 1 a e Politic Executiv, prezenti 

Comitetul la solemnitate, l-au îmbră- 
al C.C

călduros

fișat cu deosebită căldu
ră oe tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu și i-au urat, 
din adîncul inimilor, via- 

. ță îndelungată, In depli- 
• nă sănătate, fericire si 

tot mai mări.Nicolae bucurii tot mai mări, 
alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu. de toți cei ce

(Continuare în pag. a 4-a)

Scrisoarea ■ ' ■
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P. C. R.
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicclae Ne este tuturor deosebit de plăcut ca in 

Ceaușescu, această si aniversară - ce s-a inserts în
Cu cele mai alese sentimente de stimă, istoria noastră națională ca un înălțător 

și respect, de fierbinte afecțiune tovără^ moment sărbătoresc - să aducem un fier- 
țească, dorim ca la aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere să vă adresăm, din 
adîncul inimilor noastre, calde felicitări și 
urări de ani mulți, luminoși, în deplină să
nătate și putere de muncă, viață îndelun
gată și fericită, spre binele și înflorirea 
patriei ți poporului nostru, al cauzei edifi
cării socialismului ți comunismului pe pă- 
mintul scump al României.

București, 26 ianuarie 1982

fGonfinaare tn pag a 4-a,NEMECSEK

de la I.M. 
un ortac de

Brigadierul minier I- 
lie Chiron 
Vuican și 
al său.
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COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Sărbătoarea unității indestructibile 
a națiunii noastre în jurul partidului, 

a secretarului său general
Telegrame adresate de colective de oameni ai muncii din 

Valea Jiului tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

i

Cu prilejul aniversării tre, sîntem mai hotăriți 
zilei de naștere ă celui ca aricind să ne dedicăm 
mai iubit fiu al ■ ți- toată energia celei mai 
rii, tovarășul Nicolae nobile dintre cauze: 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, 
ședințele României socia
liste, noi, oamenii mun
cii din domeniul ocroti
rii sănătății ne exprimăm 
adînaa recunoștință pen
tru minunatele condiții 
de muncă și de viață cre
ate prin grija partidului 
și statului nostru, sub 
înțeleaptă dumneavoastră 
conducere. Rad al politi- _ . . ... .........I
ciî clarvăzătoare a parti- trăiți intru mulți ani, să 
dulut. in care grija față 
de om ocupă un loc cen
tral, modernul așezămînt 
spitalicesc în care ne des
fășurăm Activitatea se 
poate mîndri cu o bază 
materială și umană fără 
precedent. Conștienți de 
importanța misiunii noas-

ri- 
dicarea pe o treaptă ca

pre- Ittativ superioară a sănă
tății și capacității de 
muncă a minerilor și a 
celorlalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului.

Dîitd glas gindurilor și 
simțămintelor noastre, a- 
lături de cele ale între
gului nostru popor, la 
această aniversare vă do
rim cu toții viață înde
lungată șt fericită, să ne

1

Aniversarea zilei de naștere a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, eminentă personalitate a lumii 
contemporane, este o sărbătoare a unității indestruc
tibile a poporului nostru in jurul partidului și se
cretarului său general. Gândurile minerilor, ale oa
menilor muncii eare trăiesc și muncesc în Valea 
Jiului, gînduri de aleasă "stimă și profund respect 
față de cel mai iubit fiu al națiunii sînt sintetizate 
în zeci de telegrame «te felicitare adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste, 
strălucit luptător pentru progresul și prosperitatea 
patriei, pentru pace, colaborare și prietenie ca toate 
țările lumii. Exprimmdu-și profunde sentimente de 
recunoștință pentru viața care'o trăiesc, minerii 
Văii Jiului se angajează, in aceste zile de puternică 
unitate a poporului, să-și pună în valoare noi e- 
nergb creatoare pentru a spori rodnicia muncii. în
făptuind. astfel, directivele Congresului al XII-lca 

ț al partidului.
„Muncitorii adîneurilor 

din Valea Jiului — se 
spune in telegrama a- 
dresată de Combinatul 
minier Valea Jiului — 
sînt mîndri că în fruntea

partidului și statului nos- 
Uu se află un asemenea 
cîrmaci înțelept, călit în 
activitatea revoluționară, 
dîrz și drept, pătruns de 
dragoste de țară și po-

por. înzestrat cu calități 
de excepție cum șînteți 
dumneavoastră, Minerul 
de onoare, mult iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Minerii, Văii 
Jiului retrăiesc cu adîncă 
emoție și recunoștință 
fiecare vizită pe care ați 
f cut-o în mijlocul lor, 
prețuiesc îndemnurile și 
sfaturile dumneavoastră 
părintești, indicațiile . și 
tnăsurile luate, din iniția
tiva dumneavoastră 
vind căile 
mai rapidă 
de cărbune 
a nivelului 
minerilor.
stimă, recunoștință, pre
țuire și dragoste, la a- 
ceastă aniversare scumpă 
întregului popor, puterni
cul detașament al mine
rilor din Valea Jiului vă 
urează din inimă multă

•sănătate și 
muncă spre 
ni ei, al întregii națiuni".

„Plini de emoție, ani
mați de înalte sentimente 
de dragoste și patriotism, 
de adînc respect față de 
întreaga dumneavoastră 
activitate închinată țării 
și poporului român, — 
se spune în telegrama tri
misă de Teodor Boncalo, 
Erou al muncii socialiste, 
set de brigadă la I. M. 
Lupeni — ne angajăm și 

vom 
face tot ce ne stă în pu
teri pentru a extrage 
peste prevederile de plan 
GOOD de tone de cărbune 
cocsificabil, conștient! fi
ind că prin aceasta ne 
vom aduce contribuția la 
asigurarea economiei na-
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pri.
de creștere cu acest prilej că 
a producției

Și de ridicare
de trai al

Cu întreaga

Foto :

s

ne conduceți cu aceeași 
fermitate și înțelepciune 
spre orizonturi tot mai 
luminoase.

Dr. George DlRLEA, 
director 

al Spitalului municipal 
Petroșani
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REALIZAREA SARCINILOR LA EXTRACȚIA 
DE CĂRBUNE IMPUNE CU NECESITATE 
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 

PROTECȚIEI MUNCII

Pe platforma indus
trială a Petroșaniului, in 
apropierea I. M. Live- 
zeni s-a conturat în ul
timii ani o însemnată 
unitate care în curînd 
va produce aparatură 
complexă destinată în
treprinderilor miniere. 
Noile utilaje moderne 
montate în vaste spații 
de fabricație au și fost 
instalate pe postamente
le lor definitive, aflîn- 
du-se în prezent în pro
be tehnologice.

în imaginea alăturată, 
aspect din hala de pre
lucrare prin așchiefe.

Șt. NEMECSEK
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pentru ortacii lui Felix Csa- 
lavics, Nicolae Lică, Gheor- 
ghe Radeș, Petru Mandriș, 
Ernesț Dobai, Constantin 
Corbeanu, Victor Moldovan, 
Andrei Cornea,- Ludovic 
Pleșa, Ion Neuschadter, ob
țin în medie maj mult de 
3 000 kg pe post peste pre
vederile de plan, graniță 
care nu li se pare de ne
trecut. De altfel ei au rea
lizat în acest an adevă
rate recorduri cu gigantul 
de oțel, obținînd producti
vități de peste 24 de tone 
pe post* in zilele cu produc
ție .de vîrf, cînd au extras 
suplimentar peste 500 de 
tone de cărbune cocsifica- 
bil. Aceasta a fost și este 
posibil numai printr-o dis-' 
ciplină fermă, prin înțele
gere între cei peste 55 de 
componenți ai brigăzii care 
formează o adevărată fa
milie condusă eu pricepere 
de maistrul electromecanic 
llie'Amarăriței. De altfel, el 
le-a cerut ortacilor lui de la 
inceput disciplină, ordine, ți

încleștarea oamenilor cu 
roca dură a muntelui are 
nevoie să fie bine revizuită 
șî întreținută în permanen
ță în perfectă stare de 
funcționare. ' De aceea,' 
schimbul IV este destinși 
reviziilor ți reparațiilor cu* 
rente, program care se res
pectă întocmai ața cum le 
cere șeful de brigadă ți 
disciplina tehnologică. Tot 
în acest schimb se executa 
lucrările de întreținere ale 
galeriilor de cap ți de 
bază, lucrări care în per
manență sînt executate 
conform monografiilor de 
armare. Numoi așa a fost 
posibil ea din momentul 
cînd a început să dea pro
ducție. brigada din abata
jul echipat cu cel mai mo» 
dern complex de tăiere șl 
susținere mecanizată (pre
mieră tn Vale), să nu
mere mereu printre Erfgă- 
zile fruntașe / dta Valea 
Jiului.

Urc mereu și îmi întorc 
gindurile la constructori. Fi
gurile lor, eroi de epopee, 
mă însoțesc de-a lungul ce
lor 2540 metri străbătuți pe 
cărarea țelescaunului care 
leagă orașul minerilor din 
Lupeni de inegalabilul ma
siv Straja. Privesc cu admi
rație această „punte miș
cătoare", pe îndrăgostiții 
munților care vin neconte
nit din vale. De la această 
înălțime „valea" parcă e 
goală, doar cabana Straja 
cu împrejurimile ei se um
ple mereu. Și totuși cons
tructorii au rămas în vale, 
gindesc alte înălțimi pen
tru noi. Din apropiere aud 
glasul Lianei „Tată, ce bine 
ar fi să păstrăm această 
minunăție a constructori
lor, să o păstrăm tată I Știi, 
cîți piloni au montat ? 
Treizeci !".. Ici, colo cîte un 
amator de schi se clătina 
aruncat în zăpada moale 
iar Ceilalți continuau ce
tind mereu „pîrtieee !’ Pei
saj mirific ți totuși nu mă 
puteam dezlipi de acești 
constructori care-mi um
pleau gindurile — ne-au 
dăruit un telescaun înain
te de termenul programat, 
s-au ținut de cuvînt, ne-au 
făcut un minunat cadou de 
Anul Nou, De acum, auto
rizarea și apoi să plutești 
între pâmînt ți cer. Și pri
virea îmi dezbracă pîrtia 
de zăpadă, în locul ei apar 
constructorii înșirați de-a 
lungul traseului trăgînd trei 
bucăți de cablu a 5370 m 
care aveau să poarte f j 
scaune cu cîte două locuri. I 
Se apropie mereu și încerc I 
sâ deslușesc siluetele celor scaunului ne-a ajutat mult 
30 de constructori care au primarul orașului Lupeni 
început primele săpări, ți care a intervenit de cite ori 
betonărî conduși de ton am_ cerut sprijinul", 
David și loan Grigoreî In 
urma lor, cu cablul pe »•' 
măr cei 12 lăcătuși conduși 
de comunistul llie Știucă 
ți electricienii loan Gheor- 
ghiță, Vasite Cașuță și 
loan Ciortan, Intrigat de

: absența din coloană a 
tractoriștilor, buldozeriști- 
ior, a celor care au trudit 
cu mintea tremurind de e- 
moție pentru fiecare probă 
întreb : „Unde-s, unde-s î“. 
Natura a păstrat nealtera
tă _ imaginea desfășurării 
lucrărilor, anume parcă 
pentru a fi redată. Un e- 
cou țîmi răspunde : „Sîntem 
ajci.jnai sus de tine". Fă
ră gîndirea tehnică și forța 
motoarelor noastre această 
coloană nu ar fi putut ur
ca pînă aici. Noi sîntem 
cei 4 buldozeriști care au 
înfruntat patinajul înălținflt'- 
lor defrîșînd zona. făcind 
pîrtie coloanei care defilea
ză acum, ne cheamă Du
mitru Mihai, loan Motoc, 
loan Cîrligel, Constantin 
Gagiu, eu sînt tractoristul 
Victor Paul care am cărat 
continuu materialele de 
construcții ; noi sîntem șo
ferii de la cele trei „Tatre" 
- Pocșan, Bonei ți Filip 
care au adus mereu con
fecțiile și utilajele de la u- 
zinete constructoare și de 
la alte baze de aprovizio
nare din țară; noi sîntem 
cei ce am condus această 
lucrare..."

Dar care e numele vos
tru, oamenii vor să vă mul-_, 
țumească ! La care uh ul
tim ecou răzlețit din platoul 
alpin îmi răspunde: „Mais
trul Nicolae Belgun, Ervin 
Weisenmayer, maistrul mon
taj, Constantin Lai, maistrul 
electrician, loan Bălan, co- 
ordonator, șeful de fot ți 

110 Carol Ritzi, șeful șantierului. 
Dat, la devansarea terme
nului de finalizare a lele-'

Cinste vouă, contrac
tori demni de epopeea pe 
care o durați. Astăzi imagi
nea voastră se confundă cu 
frumusețea muntelui pe pa
re l-ați dat oamenilor 1

Teodef ARVINTE

dăruire în muncă. Oamenii 
l-au ascultat, așa cum le 
ascultă și el necazurile și 
durerile pe care ei le au.

Toți minerii din brigadă 
au înțeles că o absență ne- 
motivotă nu poate fi trecută 
cu vederea, se dezorgani
zează un schimb de lucru, 
producția nu mai poate Să 
fie Ia nivelul cerințelor ți 
de aceea nimeni nu se în
cumetă, nici măcar să în- 
tîrzie cîteva minute sau 
să-ți părăsească locul de 
muncă fără un motiv bine 
întemeiat ți fără sâ anunțe 
șeful de schimb. Iar atunci 
cînd s-au ivit complicații, 
dereglări în procesul de 
producție nimeni din briga
dă nu a precupețit nici un 
efort pentru repunerea ma
relui colos în funcție, chior 
dacă a trebuit să rămînă 
la locul de muncă un 
schimb sau două în plus. 
Dar pentru co această u- 
zlnă subterană să funcțio
neze ireproșabil, să smulgă 
cit mai mult cărbune din

O apăsare pe buton,' o 
manetă acționată, și Colo
sul de oțel este pus în 
funcțiune, cărbunele este 
tăiat , și dirijat cu ajutorul 
transportorului spre banda 
cu covor de cauciuc de la 
orizontul 400, pe care curge 
asemenea unui riu. Cărbu
nele smuls din încleștarea 
cu muntele de llie Amoră- 
riței cu ortacii lui, vestit șef 
de brigadă la mina Uri- 
cani și nu numai aici, ci în 
întreaga Vale, ia drumul 
co.cserîilor țării. Zilnic, din 
abatajul frontal în care lu
crează cu brigada lui, sînt 
extrase peste 1 000 de tone 
de cărbune. Zi de zi, 
schimb de schimb, în drep
tul brigăzii apar alte tone 
de cărbune .extrase supli
mentar. Cele 2 500 tone de 
cărbune livrate peste pre
vederi în acest” început de
an nu îi mulțumesc. Acum 
cînd stăpînesc această u- 
zină subterană, cînd ea nu 
mai prezintă secrete pen
tru șeful -de brigadă |î

MANIFESTĂRI 
OMAGIALE

• „Celui mai iubit 
fiu al țării" a fost spec
tacolul omagial dedicat 
aniversării zilei de naș
tere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
zentat ieri la clubul sin
dicatelor din Petrila, de 
formațiile artistice . ale 
pionierilor și elevilor 
din localitate, exprimîn-

. du-se recunoștința tine, 
rei generații pentru mi
nunatele condiții de 
formare oferite de soci
etatea noastră,
• „Cîntăm un om,

cîntăm o țară" este ge
nericul sub care s-a dea. 
fășurat ieri, la Lupeni, 
un spectacol dedicat a- 
niversării zilei de naș
tere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
partidului. ‘
• în școlile din Va

lea Jiului au avut Ioc 
ample manifestări prin 
care elevii și cadrele di. 
dactice au aniversat 
ziua de naștere a mare
lui fiu al poporului ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sub generi- 
cui „Stejarul din Scor- 
nicești" ș-au desfășurat 
adunări «stive ale deta
șamentelor ți unităților 
de pionieri, urmate de 
programe artistice. Au 
mai fost organizate sim
pozioane — „Un om 
pentru o țară" la Șco
lile generale nr. 6 șl 7 
din Petroșani, Casa pi
onierilor și șoimilor pa
triei din Vulcan — vi
zionări de filme docu
mentare, dezbateri — 
„Un om pentru țară, 
un om pentru oameni**,. 
M Școala generală nr. .A, 
Vulcan. ,
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capacitate, 
ortacii de 
ridicarea și

nînd, pe întregul an 1981, 
producția netă în propor
ție de 123 la sută. Colec
tivul nostru de muncă, 
mobilizat de însuflețltoa- 
rele chemări ale partidu
lui, ale dumneavoastră 
personal,, a pășit-în eel 
de al doilea an al cinci
nalului cu dorința și 
hotărîrea de a ridica la 
cote superioare realizările

Telegrame adresate de colective 
de oameni ăi muncii 

din Valea țiului tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

■ obținute, de a valorifica 
pe deplin experiența anu
lui trecut, chemînd la 
întrecere socialistă mine
rii întregii țări, angaîîn- 
du-ne astfel să depășim 
sarcinile pe anul 1982 la 
producția fizică cu 25 000 
de tone de cărbune cocsi
ficabil, iar la producția 
netă planificată cu 2 mi
lioane lei. Vă dorim din 
tot sufletul multă sănă
tate, putere de 
împliniri și noi 
în nobila și 
dumneavoastră

muncă, 
succese 

neobosita 
_____________  activitate 
j» care o desfășurat! în 
fruntea partidului și sta
tului spre binele țării și 
al poporului nostru".

„Permiteți-mi să vă a- 
drescz, din adîncul inimii, 
calde urări de sănătate, 
fericire, viață lungă ți 
putere de muncă pentru 
îndeplinirea Directivelor 
Congresului al Xll-lea al 
P.C.R., pentru înaintarea 
României spre comunism" 
•— se arată în telegrama 

adresată de Aron Cristea, 
membru de partid cu sta. 
gii din ilegalitate.

„Convinși că astăzi cu- 
vîntul «TOT MAI MULT 
CĂRBUNE» înseamnă 
mai multă lumină, mai 

- mult oțel, .mai multă.pli
ne, o viață mai îmbelșu
gată, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că 

noi, minerii, ne vom con
sacra toate forțele pen
tru r e a 1 i z a r e a 
sarcinilor ce ne revin la 
producția de cărbune, în 
condițiile unei eficiente 
economice ridicate, dînd 
astfel glas mărețelor sar
cini ce ne revin din do
cumentele și hotărîrile de 
partid, — se arată în te
legrama adresată de în
treprinderea minieră Pe
trila. Exprimîndu-ne re
cunoștința față de tot ce 
faceți pentru fericirea po
porului, vă dorim din tpa. 
tă inima ani mulți de 
viață,, deplină sănătate, 
fericire și putere de mun
că, alături de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de toți 
cei dragi, spre gloria și 
măreția patriei și a mi
nunatului nostru -popor. 
La mulți anii".

„Minerii Bărbate ni ului 
vă poartă nestinsă .recu
noștință pentru tot ce ați 
făcut șl faceți, pentru 
înălțarea României în rîn.

dul celor mai înaintate, 
țări de pe glob — se 
spune în telegrama adre
sată de I. M. Bărbăteni. 
Vă raportăm, mult sti- 
mate tovarășe secretar 
general, că, uimind nea
bătut indicațiile dumnea
voastră, "am reușit în a- 
nul 1.981 să depășim pla
nul fizic la producția de. 
cărbune cocsificabil. și să 

ne menținem în rîndul 
întreprinderilor fruntașe 
pe țară. în aceste clipe, 
cînd întregul popor își 
îndreaptă gindurile pline 
de recunoștință ... spre 
dumneavoastră, JVlinerul 
de onoare âl Văii Jiului, 
vă adresăm tradiționalul 
salut mineresc , «Noroc 
bun!» precum și Urarea 
fierbinte de mulți ani fe- . 
rleiți, putere de muncă și 
sănătate deplină pentru a 
ne putea conduce spre 
noi succese pe calea feri
cirii, a bunăstării, progre
sului și civilizației".

„Cu ocazia aniversării 
zilei dumneavoastră de 
naștere, — se arată in te
legrama adresată de llie 
Amorăriței, șef de briga
dă Ia I. M. Urîcanî — 
vă adresez cele mai alese 
și calde felicitări și ura
rea să ne trăiți ani-mulți 
și fericiți". , .

„Activitatea desfășurată
de dumneavoastră consti- tril binele , și fericirea in- 
tuie și pentru noi, prepa- tregii națiuni";

ratorli cărbunelui, un 
xemplu, - ne îndeamnă să 
muncim mai bine pentru 
a ne aduce o mai mare 
contribuție la valorifica
rea integrală a substanței 
combustibile existente in 
cărbunele extras de mi- 
nerii Văii Jiului — sț: 
serie în telegrama adre
sată de oamenii muncii 
«le la Preparația cărbune
lui I’etrila. Vă asigurăm, 
mult stimate și i 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, e.ă sîntem ho- 
tărîți sâ realizăm exem
plar sarcinile ce ne re
vin, precum și ăngaja- 

. «lentul asumat în între
cerea socialistă,, la un ni
vel calitativ superior pre. 
vederilor de plan. Vă ru
găm să primiți cele mai 
sincere urări de viață 
lungă, izvorite din înalta 
stimă și recunoștință <e 
vi le purtăm în inimile 
noastre".

„Omagiem și cu acest 
prilej personalitatea dum
neavoastră strălucită - — 
se scrie în telegrama tri
misă de I. M. Paroșeni 
România socialistă fiind 
cunoscută azi ca o tară, 
iubitoare de** * * * * * 6pace, Colabo
rare și prietenie. Vă asi- 
gurăin, tovarășe secretar 
general, că sîntem. hotă- 
rîți să ne îndeplinim cu 
cinste sarcinile ce ne re
vin din documentele 
Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân. Totodată, vă adre
săm din 
dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care ne îndru- 
jnați cu înțelepciune spre 
un viitor luminos, urarea 
de multă fericire, sănă
tate și putere de muncă, . 
mulți ani în fruntea 
partidului și statului pen-

ționale cu tot măi mari 
cantități de cărbune coc- 
sificabil și energetic. Mă 
voi strădui să folosesc, 
împreună cu brigada pe 
care o conduc, comple
xul mecanizat din dotare 
la întreaga 
să-mi ajut 
muncă în
perfecționarea cunoștințe
lor lor tehnico-prbfesio-
nale. Vă dorim din toată
inima multă sănătate și
putere _ de muncă și vă 
urăm să ne trăiți ani 
mulți pentru înflorirea 
continuă a patriei noas
tre, România socialistă".

„Legătura permanentă 
eu poporul, cu făuritorii 
bunurilor materiale șl 
spirituale din țara noas
tră, dialogul viu ce-1 pur- 
tați cu țara, au făcut ca 
noi, minerii, să. ne mobi. 
lizăm plenar, pentru a da 
patriei cit mai mult căr
bune și în condiții de e- 
ficiență ridicată, în scopul 
asigurării independenței 
energetice a patriei noas
tre socialiste — se spune 
în telegrama adresată de 
întreprinderea minieră 
Lupeni. Vă raportăm, 
mult iubite și ' sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că traducînd 
în viață sarcinile șl ori
entările date de dumnea* 
voastră la Plenara C.G. 
al P.CJR. din noiembrie 
1981, am aplicat cu res
ponsabilitate comunistă 
principiile mecanismului 
economîco-financlar și am 
obținut pește prevederile 
planului o producție su
plimentară de peste 30 000 
tone de cărbune cocsifi
cabil, redudnd, ta același 
timp, cheltuielile materi
ale la 1000 lei producție 
marfă eu 62 lei, îndeplfe
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protecție si
muncii. In

IMPUNE CU NECESITATE

INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

Din prevederile Decretului 400
Muncitorii, maiștrii," tehnicienii, inginerii, toți 

cei care lucrează sau conduc procesele de producție 
la instalațiile, utilajele și mașinile cu foc continuu 
sau cu grad ridicat de pericol în exploatare poartă 
întreaga răspundere pentru asigurarea funcționării 
neîntrerupte și în condiții de deplină .siguranță a 
utilajelor* pentru preîntîmpinarea și înlăturarea ori
căror situații care ar putea pune în primejdie viață 
și sănătatea oamenilor.

■ Conducerile unităților care au instalații, uti
laje și mașini cu regim de funcționare continuu sau 
cu grad ridicat de pericol în exploatare răspund de 
funcționarea, utilizarea și exploatarea sigură și fără 
întrerupere a acestora, de respectarea riguroasă a 
disciplinei tehnologice și aplicarea tuturor normelor 
privind buna desfășurare a procesului de muncă, 
in care scop au obligația să asigure :

t . — luarea măsurilor pentru protecția muncii, pre?
Menirea și stingerea incendiilor, dotarea locurilor «fii 
muncă cu mijloace de protecție a instalațiilor și cu 
aparatura și materialele necesare în acest scop.

■ Maiștrii și ceilalți conducători ai formațiilor
Sie lucru răspund pentru organizarea și desfășurarea 
activității de producție în deplină securitate și pen- 
tra realizarea integrală a măsurilor privind buna 
funcționare, exploatare și întreținere a instalațiilor, 
«tilajelor șl mașinilor încredințate. In acest scop, 
sînt obligați să ia măsuri pentru : .

—- asigurarea dispozitivelor de securitate a’ mun- 
dî și * utilizării echipamentelor de protecție și «țe 
lucru prevăzute de normele specifice fiecărui ioc de 
muncă; urmărirea realizării lucrărilor de protecție 
• muncii și de prevenire a incendiilor, dotarea toeu- 
Tiior de muncă cu prescripțiile tehnice de exploa
tară necesare. _

în cadrul laboratoru-
i aeraj-metan-focurî, 

de la C. C. S. M. Pe
troșani, laboranta Elisa- 
beta Nagy efectuează o 
determinare a absorb
ției metanului de căr
bune.

Tehnicianul Ion Stro- 
iescu, efectuează o serie 
de experiențe la standul 
de verificare în cadrul 
laboratorului de electro- 
securitate de Ia C.C.S.M.

Racordînd activitatea 
noastră, a compartimentu
lui de protecție și securi
tate a muncii, la prevede
rile Decretului 400 al Con
siliului de Stat, ca parte 
inseparabilă a sarcinilor 
de producție, decretul a 
redat tocmai ce-i lipsea 
producției • disciplina în 
toată sfera sa de cuprin
dere.
cru :
eîndu-se cunoscute preve
derile Decretului cu toată 
răspunderea, starea disci
plinară a înregistrat un 
salt calitativ. Bunăoară, 
dacă pînă acum se pleca 
mai repede de la locul de 
muncă, chiar și de către 
acei muncitori care aveau 
în primire instalații cu un 
grad sporit de periculozi
tate privind securitatea 
muncii în subteran, ca ur
mare a cunoașterii, însuși
rii și aplicării prevederilor 
din decret nti se mai întîl- 
nesc asemenea cazuri. în 
aplicarea riguroasă a pre
vederilor un rol cu toful 
aparte revine și com parti-

Salt calitativ în disciplina 
tehnologică și a muncii

festă Ta toate locurDe de 
muncă. Așa este cazul mun. 
eitorului Viorel Avram de 
la sectorul XII, eare pre- 
zentîndu-se la serviciu în 
stare de ebrietate, colecti
vul a hotărît desfacerea 
contractului de muncă și a- 
pliearea prevederilor De
cretului 400. Similară este 
și situația muncitorilor ele 
la Depozitul de lemne Ioan 
Borșoi și Ștefan Ful&p că
rora li s-au aplicat preve
derile decretului, pentru 
prezentarea la serviciu în 
stare de ebrietate. '' 

Fermitatea aplicării De
cretului de către . întregul 
colectiv al minei Vulcan 
sînt rezultatele muncii ob
ținute din primele zile ale 
anului cînd colectivul a în
ceput să-și depășească rit-» 
mic sarcinile de plan, rea- 
lizînd pînă Ia această dată 
o producție cu 6 219 tone 
de cărbune superioară pre
vederilor;

Iulian FILIP, 
inginer șef 

securitate minieră, 
I. M. Vulcan

mentului de 
securitate a ___
condițiile creșterii comple
xității proceselor de pro
ducție, utilizarea în mai 
mare măsură a unor insta
lații, utilaje și mașini cu 
grad sporit de pericol, în 
unitățile miniere sînt asi
gurate condiții de deplină 
siguranță, pentru preîntîm. 
pinarea și înlăturarea ori
căror situații care ar pu-; 
tea pune în primejdie 
viața și sănătatea oameni
lor.

La ■ controalele efectuate" 
de personalul comparti
mentului am fost sesizați 
de necesitatea curățirii flu
xului de benzi de la sec
torul III, evacuarea apelor 
cît și punerea Ja punct a 
instalațiilor de semnalizare 
a ușilor de aeraj și comple. 
tarea rezervei de stîlpi, 
probleme care și-au găsit 
soluționarea cu mare ope
rativitate. intransigența oa. 
menilor muncii în aplica
rea Decretului, a Opiniei 
colective în întărirea ordi
nii și disciplinei se mani*

O activitate de prevenire 
ce în ce mai susținută

Prin laboratorul minei am 
urmărit și urmărim în con
tinuare de două ori pe lună, 
față de o singură dată în 
trecut, indicii de oxidare în 
scopul depistării fenomenelor 
de autoaprindere din spațiul 

_____ _ ____ , .__ _ exploatat. Pentru înlăturarea 
fost aplicat la întregul per- acestor fenomene, la I. M. 
sonal al minei care intră în 
subteran.

Am’ reluat unele măsuri 
care au valabilitate în mi
nerit ca de exemplu efectu
area de controale la intrarea 
gurilor de mină și puțuri pen- 
tru depistarea celor care e- 
ventual ar avea asupra lor 
rechizite de fumat. Chiotă cu 
controalele efectuate in mod 
deosebit asupra personalului 
mai,nou încadrat in muncă, 
colectivul nostru de control 
și supraveghere explică și 
pericolul la care se expun 
atît ei cît și zăcămîntul și 
in general mina prin neres- 
pectarea acestor cerințe o- 
bligatorii pentru toți cei ce 
intră în subteran.

Articolul 12 din Prevederile 
fost prelucrate cu

Decretului ou 
întregul

Decretul
'400, cu privire la întronarea 
unei ordini și discipline de- personal al sectorului care
Săvîrșite în" unitățile econo- a confirmat luarea la cunoș

tință pe bază de semnă
tură, consemnarea făcîndu-se 
și în fișa individuală de in
structaj. Același procedeu a

Dovada acestui lu- 
la mina Vulcan, fă-

miqe s» referă în mod deo- 
sețjrt" șî la activitatea sectoa
relor de aeraj și degazare 
din cadrul întreprinderilor 
miniere. Astfel, aliniatul II 
al articolului 12, ol decre
tului amintit prevede : „Se 
interzice fumatul sau intro
ducerea de țigări, chibrituri, 
brichete, materiale ori pro- 
duse care ar putea provoca 
incendii sau explozii in locu- 

• rile de muncă în care fu
matul sau introducerea a- 
cestora este oprită". Do
resc să afirm că și pînă în 
prezent colectivul nostru, 
personalul de control și su
praveghere din subteran a 
pus un accent deosebit pe 
respectarea acestor regle
mentari, dar recentul decret 
vine și ne reamintește că va 
trebui să manifestăm mai 
multă exigență în această 
problemă.

■ ----------------------—' '

Producția — realizată iu condiții de securitate deplină

Lupeni sînt montate peste 30 
kilometri conductă prin care 
introducem în spațiile ex
ploatate cenușă de termo
centrală; ă i,?.' ■

Aplicarea măsurilor luate 
și a celor care se vor lua în 
continuare se va urmări cu 
și mai mare exigență, în spi
ritul Decretului 400 .pentru ca 
și în anul 1982, la I. M. Lu
peni să nu se înregistreze, 
să nu aibă loc nici un foc 
de mină, fenomen care ar 
conduce la stagnări nedorite 
în procesul de producție.

Tehnician Ion UNTEA, 
șeful sectorului 

de aeraj-degazare 
de la I. M. Lupeni

PAGINA REALIZATA
LA CEREREA

C.M.V.J,

Jn cadrul sectorului
I. M. Lonec sînt in 
une în prezent două 
plexe mecanizate de 
nere, in frontalele brigăzilor 
conduse de Ion Cojocariu și 
Viorel Corchiș. Din aceste a- 
bataje de mare productivi
tate cărbunele este transpor
tat pe un flux de benzi pînă 
la puțul cu schip. De func
ționarea acestor abataje fără 
întreruperi, cu respectarea 
strictă It ciclurilor pe schlm-, 
buri, depinde în mod hotărî* 
tor realizarea zilnică a pre
liminarului, Desigur, pe lingă 
preocuparea pentru funcția*.. 
narea neîntreruptă a fluxului 
'de producție, conducere? 
sectorului se îngrijește per
manent să existe, o deplină 
securitate a muncii. In acest 
scop, pe fiecare schirnb este

repartizat un inginerHI al
funcți- nic coordonator, care 

com- 
susți-

meca-
ros- 

func-punde direct de buna 
ționare a utilajelor, de res
pectarea tuturor normelor 
de protecție a. muncii. Re
glementările cuprinse în De- 

- crețul 400 sînt foarte bine 
venite în contextul muncii 
din abatajele mecanizate. In 
urma aplicării noilor dispozi
ții se constată în mod evi
dent o îmbunătățire a stării 
de disciplină, numărul nemo- 
tivatelqr scăzînd considerabil

■ în comparație cu perioada 
anterioară apariției Decretu
lui.; în caz de defecțiuni sau, 
avarii .în funcționarea com
plexelor mecanizate sau a 
fluxului de transport, ingine
rul mecanic. împreună cu în
tregul schimb intervin cu 
promptitudine. In ultimul

timp om reușit să predăm plină sporit core se constată
de la un schimb la altul în cadrul sectorului nostru,

; .ou condus nu numai la asi
gurarea urror condiții" de se
curitate deplină a muncii, ci 
și la realizarea zilnică a pre
liminarului. în fiecare zi, de 
la începutul anului pînă in

toate utilajele în bună stare" 
de funcționare. Este de re
marcat că în același timp 
nu s-a produs nici un acci
dent în sector.

Datorită înfăptuirii unui . .
program de măsuri care viza, prezent, din abatajele secto-
îmbunătățirea aerajului, în ruiui III au plecat spre ziuă
ultimul timp s-au lărgit căile • pe fluxul de benzi transpor- 
de acces spre abataje, ga
leriile de aeraj de sub cope- 
rișul stratului au fost repro
filate, Efectul acestor măsuri 
este vizibil. Concentrațiile, de 
metan se.mențin în mod con
stant sub limitele admise la 
toate jocurile de muncă din 
cadrul sectorului, pe toate 
schimburile.

Funcționarea fără întreru
peri cu regim do avarii a 
utilajelor,„ gradul de dișci-

toare, în jur de 920—930 tone 
de cărbune- Avem astfel 
create toate condițiile pen
tru a raporta îndeplinirea 
sarcinilor de . plan pe prima 
lună a anului, în condiții de 
securitate deplină.

Sing. Gheorghe SCHElT. 
responsabil cu probleme 

de aeraj și protecția muncii 
Ia sectorul III 

a) I. M. Lunea
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binte omagiu proeminentei dumneavoastră 
personalități de conducător comunist, de 
revoluționar și patriot înflăcărat, militant de 
frunte al mișcării comuniste și muncitorești, 
neobosit luptător pentru triumful idealurilor 
nobile de independență fi libertate, de 
progres social, colaborare fl paee ta lume, 

împreună cu întreaga noastră națiune, 
dorim să vă exprimăm, eu acest prilej, pro
fundul nostru devotament, să dăm glas 
șimțămintelor de recunoștință deosebită ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, pentru tot 
ceea ce ați făcut fi faceți spre gloria fi 
prosperitatea patriei noastre socialiste, spre 
înălțarea României, ta deplină indepen
dență și suveranitate, pe culmi tot mai înal
te de civilizație și progres.

in rindurile partidului, ole tuturor celor 
ce muncesc din țara noastră, se bucură de 
o profundă admirație fi o inaltă einstire, 
inflăcărata dumneavoastră activitate de mi
litant revoluționar, de conducător de partid 
și de stat care și-a consacrat întreaga viață 
înfăptuirii nobilelor țeluri ale socialismului 
fi comunismului, slujirii neabătute, cu de
votament fi pasiune revoluționară a cauzei 
clasei muncitoare, a poporului - al cărui 
fiu credincios sinteți.

Lupta dumneavoastră eroico, dăruirea 
fără seamăn cu care ați acționat tacă din 
anii tinereții, ta condițiile aspre ale ilega
lității, împotriva exploatării și nedreptății, 
pentru apărarea intereselor fundamentale 
ale poporului, a independenței și demnității 
țării, s-au înscris in istoria partidului nostru 
ca'pagini luminoase de nepieritoare glorie, 
care vor lumina și însufleți generațiile de 
azi și de mîine ale țării in opera istorică 
de înălțare a mărețului edificiu al socialis
mului și comunismului pe pămtatul Româ
niei.

Este unanim recunoscută și apreciată 
contribuția dumneavoastră de o inestima
bilă valoare teoretică și practică, la elabo
rarea și realizarea cu succes a mărețelor 

. , obiective ale edificării meii orinduiri, la 
fundamentarea și promovarea celor mai via
bile căi și soluții ta vederea .propășirii pa
triei, a înaintării sale ferme și sigure pe 
calea socialismului, o progresului, și bună
stării. /:■ ■

Epoca istorică inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului este dominată de
cisiv de puternica dumneavoastră personali
tate, poartă din plin pecetea gindirii și ac
țiunii dumneavoastră revoluționare, funda
mentate pe aplicarea creatoare a principi
ilor materialismului dialectic ți istoric, ale 
socialismului științific, lă condițiile concrete 
ale țării noastre. Exgrimind cerințele obiec
tive ale dezvoltării țării, aspirațiile și idea
lurile poporului nostru, hotâririle și înfăptu
irile istorice ale Congreselor: al IX-lea, al 
X-lea, al Xl-leo și al XH-lea, au dinamizai 
puternic energiile fi forțele creatoare ale 
întregii noțiuni, au asigurat mersul neabă
tut matale al poporului nostru pe calea 
făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate.

Ideile și orientările dumneavoastră pre
țioase, pătrunse de o înaltă responsabilitate 
pentru destinele României socialiste, 
de o maro și înflăcărată dra
goste de țară fi do popor, și-au găsit 
o minunată materializare în mărețele suc
cese și înfăptuiri pe cere oamenii muncii

din România le-au . obținut în coi aproape 
17 ani de cind vă oftați in fruntea parti
dului fi statului nostru — cea mai fertilă 
ți mai bogată perioadă din istoria romă* 

" nilăii.;\.-f:.? ■
Prețuim cu toții, în mod deosebit, exem

plul magistral do responsabilitate pe care-l 
dați In toate împrejurările, excepționala 
dumneavoastră capacitate de a organiza 
fi conduce ampla operă de făurire a noii 
societăți, realismul fi spiritul creator, pro
fund științific pe care le manifestați, con
secvența cu care acționați pentru găsirea 
căilor p mijloacelor celor mai potrivite de 
soluționare a problemelor de care depinde 
mersul înainte al societății noastre. Tara 
întreagă cunoaște cu cit suflet fi cu cită 
dăruire acționați pentru progresul econo- 
mic fi social al patriei noastre, pentru fău
rirea unei economii modeme, de înalta efi
ciență și productivitate, pentru punerea tot 
moi largă in valoare *a potențialului mate
rial fi uman al societății noastre. Apreciem 
preocuparea dumneavoastră deosebită pen
tru ca tot ceea ce se realizează în patria 
noastră socialistă, sub , conducerea încer
cată a partidului, să servească poporului, 
să se materializeze m ridicarea continuă 
0 nivcului de trai, material fi spiritual a! 
poporului, într-o calitate nouă a muncii și 
vieții tuturor cetățenilor patriei noastre so
cialiste. Ests profund pilduitoare hotărîrea 
^ consecvența cu care acționoți pentru 
promovarea principiilor eticii și echității so
cialiste in toate domeniile vieții economice 
fi sociale, pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare împlinirii și afirmării ple
nare a personalității umane in societatea 
noastră.

Ne mindrim cu' toții că avem un ase
menea parttd puternic și unit cum este 
Partidul Comunist Român - care-și înde
plinește cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare a societății, centru vital al 
întregii națiuni. Cunoaștem și apreciem 
contribuția dumneavoastră decisivă la cre
area și dezvoltarea unui asemenea partid, 
la intărirea rolului său conducător in so
cietate, 'a perfecționarea continuă a for
melor fi metodelor sale de activitate, la 
legarea organică, mereu mai strinsă cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea și intelec
tualitatea, cu masele largi ale poporului. 
Dăm o inaltă apreciere grijii permanente 
pe care o manifestați pentru perfecționarea 
metodelor, a stilului de muncă al organelor 
fi organizațiilor de partid, pentru promo
varea neabătută a principiilor muncii co
lective, a spiritului revoluționar, de respon
sabilitate comunistă, de umanism revoluțio
nar, in întreaga activitate a partidului 
nostru.

Apreciem, de asemenea, energia și con
secvența cu care acționați pentru intărirea 
continuă a statului socialist, pentru per
fecționarea «activității sale, a relațiilor de 
producție fi sociate din societatea noastră, 
a formelor fi metodelor de conducere so
cială, a democrației muncitorești, socialiste, 
pentru înfăptuirea politicii naționale justa 
a partidului nostru fi crearea cadrului or
ganizat de participare nemijlocită a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii - români, maghiari, 
germani fi do alte naționalități - ta con- 
ducerea diferitelor sectoare alo vieți» eco
nomice și sociate, a întregii societăți. De
venit Cu adevărat stâpin pe destinele sale, 
pepenii nostru acționează astăzi intr-o pu
ternică unitate moral-politică, strins unit în

jurul partidului, te cadrul Frontului Demo
crației fi Unității Socialiste, pentru a-fi 
făuri liber viitorul de bunăstare fi fericire 
așa cum 3 dorește.

întregul nostru partid dă o înaltă apre
ciere uriașei contribuții pe care ați adus-o 
fi o aduceți ta dezvoltarea gîndirii social- 
politice creatoare, la îmbogățirea tezauru
lui teoretic al partidului cu noi idei, teze 
fi concluzii desprinse din practica edifi
cării socialiste ta România și a mișcării 
muncitorești, revoluționare din întreaga 
lume, din analiza științifică a fenomenelor 
vieții sociat-pofitice contemporane.

Constituie un înalt exemplu pentru noi 
toți, pentru întregul partid activitatea multi
laterală pe care o desfășurați cu neobo
sită energie fi elan revoluționar, stilul dum
neavoastră de muncă viu, In directă legă
tură cu masele, contactele fl dialogul per
manent cu poporul, cu cei ce făuresc so
cialismul in patria noastră.

Slujind cu nesecată energie interesele f 
țârii și poporului român, cauza socialismu
lui in patria noastră, v-ați afirmat, toto
dată, și ați intrat in conștiința umanității 
«•' spre mindria noastră, a întregii țării - 
ca promotor al celor mai nobile idealuri 
de înțelegere, colaborare și pace intre na
țiuni, ca strălucit luptător pentru indepen
dența și suveranitatea popoarelor.

Partidul, întregul nostru popor apreciază 
în mod deosebit aportul dumneavoastră 
hotărîtor la elaborarea fi înfăptuirea po
liticii externe de pace și colaborare a 
partidului și statului nostru, la intărirea 
prieteniei și colaborării României cu toate 
țările socialiste, cu țările in curs de dez
voltare și nealiniate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Este unanim recunoscută și apreciată ex
cepționala dumneavoastră activitate pentru 
promovarea in viața internațională a prin-' 
cipiilor noi, democratice, de deplină ega
litate in drepturi, respect , ol independenței 
și suveranității naționale, neamestec in tre
burile interne și avantaj reciproc, de nere- 
curgere ta forță și la amenințarea cu folo
sirea forței.

In actualele împrejurări internaționale, 
cind pe plan mondial s-a ajuns la o în
cordare extremă, cind viața, libertatea și 
independență popoarelor, liniștea și pacea 
întregii lumi sînt tot mai grav puse in pe
ricol, chemările fi îndemnurile dumneavoas
tră de a se face totul - pină nu e prea 
tirziu - pentru a se inlătura pericolul răz
boiului, pentru a se împiedica agravarea 
situației internaționale și a se păși ferm 
pe calea reluării și continuării politicii de 
destindere, colaborare și pace, găsesc un 
profund ecou ta conștiința popoarelor de 
pe toate meridianele lumii.

Popoarele, forțele înaintate de pretutin
deni cunosc și apreciază energia cu care 
militați pentru soluționarea marilor proble
me care confruntă omenirea, pentru lichi
darea stărilor de conflicte și încordare, 

1 pentru abolirea politicii de forță și ame
nințare cu forța și soluționarea tuturor li
tigiilor dintre state numai fi numai pe 
cale pașnică, pentru lichidarea subdezvol
tării fi instaurarea nou ordini economice 
internaționale. Sînt larg apreciate efortu
rile pe caro le desfășurați ta direcția în
făptuirii securității in Europa, a trecerii, ta 
măsuri practice, concrete de dezarmare fi 
in primul rtad de dezarmare nucleară. 
Marea inițiativă de pace și dezarmare ț 
României — inspirată și desfășurate le ta-

.. . ----- . .. .....

flăcărafa dumneavoastră chemare - a a- 
fumat cu putere voința fi hotărîrea națiu
nii noastre de a face totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru neamplasarea de 
noi rachete nucleare pe continentul nostru, 
pentru retragerea și reducerea celor exis
tente, pentru o Europă unită, fără arme 
nucleare.

Putenica rezonanță in conștiința umârti- 
tății pe care au avut-o marile acțiuni pen
tru pace și dezarmare din România, pro- : 
punerile și inițiativele dumneavoastră au 
confirmat, încă o dată, imensul , prestigiu 
internațional de care vă bucurați, stima 
și prețuirea pe care popoarele lumii vi le 
poartă ca strălucit luptător pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor, al po
poarelor - ia viață, la pace, la existență 
liberă și demnă.

întregul nostru partid și'popor apreciază 
în mod deosebit activitatea neobosită pe 
care o desfășurați - ca internaționalist ferm 
și consecvent - pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității partidului nostru cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu forțele 
democratice, progresiste fi antiimperialiste 
de pretutindeni, in tupta pentru pace fi ' 
progres social, pentru o lume mai bună 
fi mai dreaptă pe planeta noastră. . 

Dorim, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm - și 
cu prilejul acestui moment aniversar - de 
hotărîrea noastră neabătută de a urma 
înaltul exemplu pe care îl oferiți, in per
manență, nouă, comuniștilor, întregului po
por, muncind cu abnegație și dăruire re
voluționară pentru a înfăptui obiectivele 
istorice stabilite de Congresul al Xli-lea și 
a Programului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate fi 
de înaintare a României spre comunism. 
Ne angajăm cu toții să milităm cu toate 
forțele pentru creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului, pentru întărirea 
unității și coeziunii sale, făcind totul pen
tru a asigura înfăptuirea pe pămtatul pa
triei a mărețelor idealuri ale socialismului 
fi comunismului, pecare le-ați slujit și te 
slujiți cu nemărginit devotament — și că
rora le-ați consacrat întreaga viață.

In aceste clipe de sărbătoare, dînd glas 
gindurilor și șimțămintelor întregului nostru 
partid, ale comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii care edifică noua orînduire ta 
România, vă dorim, cu toată căldura ini
milor, să truiți in sănătate, să vă bucurați 
de multă putere de muncă, pentru a aduce fcț, 
acestei patrii și acestui popor - caijp vă " 
înconjoară cu căldura dragostei și recunoș
tinței sale - noi și noi victorii, făclndu-1 
să se înalțe tot mai mtadru, liber și demn 
intre națiunile libere ș< demne ale lumii I 

Vă dorim in' continuare, mari fi strălu
cite realizări in activitatea dumneavoastră 
de supremă răspundere, zile luminoase fi 
bucurii, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.cu tați ceicevă stat dragi fi 
ap ro p iați.

Să rămîneți mereu tînăr, dinamic și plin 
de energie - așa arai vă știm ca toții .«• 
ta fruntea partidului fi țării, conducted. cu 
înțelepciunea și hotorirea caro vă stat ca
racteristice, destinele României spre ori

zonturi tot mol luminoase de progres, civi
lizație fi bunăstare, spre comunism.

la mulțl «ml iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu I

omagială de te sediul 
Comitetului Central al partidului

(Urmare din pag, 1)

îi sînt dragi si aoropiati. 
noi si profunde satisfac
ții în activitatea de înal
tă răspundere încredința
tă de partid «i popor, ani 
multi si rodnici în frun- 

-tea partidului si statului, 
pentru a conduce, cu a- 
ceeasi abnegație si pasiu
ne revoluționară, cu a- 
ceeași cutezanță. înțelep
ciune si dinamism, desti
nele patriei, ale națiunii.
De calea luminoasă a so
cialismului și comunismu- 

. lui. ■
Ceremonia omagială,

■■
.1

tării. j

memen
desfășurată în ziua de 26 , dului, președintelui 

vieții sale de re voi titlu 
nar comunist, de 
înflăcărat, i 
ruite, din anii cei 
tineri, 
plinirea nobilelor idealuri 
ale poporului, de liberta
te, independență^și pro
gres, Dentru înflorirea ne
contenită a Datriei noas
tre socialiste, pentru 
năstarea si fericirea celor 
ce muncesc, pentru 
marea tot mai outernicâ 
a României oe arena in
ternațională, pentru trium
ful cauzei păcii si socia
lismului în lume.

ianuarie zi mereu vie în 
cugetul Si conștiința na
țiunii, ca un înălțător 
moment sărbătoresc — a 
constituit o inaltă expre
sie a dragostei nețărmuri
te, a stimei și recunoștin
ței. ne care toți fiii tării, 
români, ‘ maghiari, ger
mani si de alte naționali
tăți, le manifestă la această 
scumpă aniversare, tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
conducătorul iubit al parti
dului si statului. Tova
rășii din conducerea parti
dului si statului au adus 
un fierbinte omagiu ac
tivității strălucite a 
cretarului general al parti-

se-
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—, -a patriot !
exemplar dă- ț

mai \ 
luptei pentru im- ț

FILME

LUPENI — Cultural; 
Sînt timid, dar mătra- 
tez ; Muncitoresc : Tine
rețea tatălui meu.

URICANl: în spatele 
ușii de sticlă.

bu-

afir-

I
<

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Toată lumea 
este a mea, I-II ; Uni
rea : Jocuri serioase.

PETRILA : Dumas în 
Caucaz.

LO'NEA : Orașul tăce. 
rii.

ANINOASA: De moar
tea mea s-o acuzați pe 
Klava K. . - . -

VULCAN — Luceafă
rul : Ca atomii marcăți.

TV

16,00 Telex.
16,05 Anchetă TV; Dis

ciplina școlară. 
Raid-anchetă.

16,40 Rezultatele trage
rii Pronoexpres.

16,45 Australia. Film 
documentar.

17,0.0 Alamanah pionie
resc.

17,25 Forum politico- 
ideologic.

17.50 1001 de seri.
1-8,00 închiderea pro- 

gramului.
20.00 TeieturaaL
20,25 Pentru peee. eo- 

laborare si secu
ritate Internațio
nală.

- 20,50. Un cîntec, o
re.

2f,15 Actualitatea 
nomică.

21,35 Film artistic;
rebîsta"
a 2-a).

22.40 Telejurnal.

floa-

eco-

„Bu-
(partea
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