
multilaterală a țării

față 
țară în a- 
a ascensiu- 

modernizării 
societății
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Sosirea în Capitală
reci-

/Continuata in pag a a a)

Convorbiri oficiale

Dan STEJARI!

(Continuare in pag. a 3-a)

din di- 
activiia- 
la Con- 
partidu- 
răspun- 

exi.
pe

înal-
e-

ae-

demo- 
vieții de 

orânduirii Jjdaș-

de 
, acum la ora de bi- 
al unui an de activi

tate și de pregătire a celui 
de-a1 treilea ar> ai cincina
lului. Dialogurile au v;zat 
același deziderat care de
termină viitoarele prog-ese 
jle calea devenirii noastre 
socialiste : înalta răspundere

leaqul
rOSIlHSSB
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Oamenii Văii țiului
Puternic angajați în înfăptuirea

programului de înflorire

- Valea Jiu- 
1 ui — acest 

important 
centru car
bonifer al 
țării — tră
iește în aceste zile, împreu
nă cu întreaga țară, sub 
semnul evenimentului de 
marc anvergură politică, 
de puternică rezonanță 
în conștiința comuniș
tilor, a tuturor oameni
lor muncii. — Conferința 
Națională a Partidului 
Comunist Român.

Eveniment de 
sebită importanță 
ța partidului și 
menit să dea
perspectivă muncii 
luptei poporului ..

VIOKEL FAUR, 
prim-secretar al Comitetului municipal 

de partid

Mohamed Hosni Mubarak
tarului
neral 
partidului, 

se înfăptu
iește cu 
succes pro- 

p r o p r i e 
instalații și 

Și

după-amiază, 
a sosit la București, într-o 
Vizită de prietenie, la in- . 
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elenă 
Ceaușescu, Mohamed Hos
ni Mubarak, președintele 
Republicii Arabe Egipt,

împreună cu doamna Su
zanne Mubarak.

Noua întîlnire la cel mai 
inalt nivel 
teană este o expresie 
bunelor relații de 
nie și colaborare 
țările și popoarele 
tre. a voinței comune 
a dezvolta -și mai puternic

aceste vechi și tradiționa
le raporturi întemeiate 
pe stimă și respect 
proc.

Ceremonia sosirii
tului sol al poporului 
giptean a avut loc pe 
roportul Otopeni.

româno-egip- 
a 

priete- 
dintre 
nuas- 

de

Tctodată. reclamă răs
punderea unei ■ analize 
lucide cu privire ia tot * 
ceea ce avem de făcut 
pentru a fi la înălțimea 
marilor îndatoriri 
de partid și 
ceasta etapă 
nii pe calea 
și^ propășirii 
noastre socialiste.

în preajma Conferin
ței Naționale a partidu
lui, Valea Jiului 
exemplul concludent 
acelor centre 
vești, ale țării 
preocupările 
lui general al 
pentru dezvoltare, pen
tru creșterea calității 
muncii și vieții producă
torilor d<' bunuri mate- 
rialc și spirituale, se 
concretizează cu preg
nanță. Integrată organic 
în ansamblul economic 
ai țării, industria muni
cipiului nostru cunoaște 
o dinamică fără prece
dent. Prin . dezvoltarea 
capacităților de produc
ție, extracția de cărbune 
a bazinului nostru cu
noaște sporuri continue. 
Prin modernizarea teh
nologiilor de Im ru din 
subteran, mutații pro
funde se înregistrează în 
conținutul muncii de mi
ner. Potrivit programu
lui de mecanizare com- 
piexă a minelor, elaborat 
din ini i tiva și Ia indi
cația personală a secre-

o deo- 
în via- 
a țării, 
o nouă 

Și 
nostru 

pentru înfăptuirea. Pro
gramului partidului de 

’făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism, î- 
naltul forum al comuniș
tilor se «.instituie tn- 
tr-uyj^sJjrr momentele 
dt și de șihte3®.
drvfmite tradiționale în 
ultimii 17 ani. prin cr 
ția tovarășului Nico’.tc 
Ceaușescu, in care un 
loc de a, primă; însemnă
tate îi ocupa instituirea 
și perfecționarea 
cratismului 
partid, al 
tre.

Pentru 
tru toți 
din Valea Jiului, 
rința Națională a 
dului .prilejuiește 
facția undi bilanț 
pe multiple planuri 
vieții

V —

Cu înalta răspundere a participării 
la înlănțuirea politicii partidul»

comuniști, pbn- 
oamenii muncii 

Confe- 
parti- 
satis- 

rodnic 
ale

economico-sociale.

- Dintre reprezentanții celor 
peste 23 000 comuniști ai 
Văii Jiului la inaptul forum 
comunist al țării care iși în
cepe azi lucrările, am ales 
cițiva interlocutori. Dîalogu. 
riie s-au desfășurat, desigur, 
in jurul unei întrebări firești 
peniru un asemenea moment
- cu ce gânduri pleacă de
legații comuniștilor 

feritele sectoare de 
te ale municipiului 
ferința Națională a 
lui i Și, tot firesc, 
sunie au vizat, marile 
gențe și comandamente 
care mersul înainte al socie
tăți' românești le ridică in 
fața organizațiilor de partid, 
a tuturor colectivelor
munca 
lanț

oferă 
al 

munci to- 
în care 
secretaru- 
partidului

ducția 
de utilaje, 
echipamente moderne 
de înalt randament. S-a 
trecut la producția de 
serie a complexelor me
canizate. a combinelor 
de abataj, a altor utilaje 
a căror concepție și cons
trucție răspunde tot. mai 
bine condițiilor specifice 
ale Văii Jiului. De ase
menea, s-au accelerat lu
crările . de investiții des
tinate punerii în exploa
tare a noi zăcăminte și 
cîmpuri miniere ; s-a 
dezvoltat și activitatea 
de cercetare și proiectare 
proprie. Prin grija parti- 
lului si statului pentru 

sporirea producției de 
energic și materii prime, 
municipiul nostru â be
neficiat numai în ‘ ultimii 
• i ini d ur fond dt 
investiții fără precedent, 
de peste 5.3 miliarde 
In această perioadă 
fost executate' lucrări 
pregătire a unor noi 
zerve de exploatare pen-

Toto- 
func- 

de 
Cîm- 

pieparația 
Urîcani, 

hala

tru 1,2 — 1,3 ani. 
dată, au fost puse în 
țiune noi capacități 
producție : cariera 
pu lui Neag, 
de cuărt din 
I.P.S.R.U.E.E.M.P, 
de hidraulică la I.U.M.P., 
două secții de confecții 
metalice. Tipografia Pe
troșani ; au fost trecute

In pagina a 2-a

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
avut, miercuri după-a - 
miază, convorbiri cu pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Mc ihamed . Hosni 
Muba rak.

Cei doi președinți și-nu 
exprimat deosebita satis
facție de a sc reîntîlni și 
de a continua dialogul tra
dițional, prietenesc, româ- 
no-cgiplcan la nivel înalt, 

un rol determi-

nant în nîtărirea conlu
crării dintre România și 
Egipt, atît pe plan bilate
ral, cit și în sfera vieții 
internaționale. corespun
zător intereselor și aspira- 
liiioi ambelor popoare.

Succes deplin lucrărilor 
Conferinței Naționale 

a partidului!
Astăzi

Transmisiune
directă

a participării fiecărui produ
cător de 
spirituale 
xemplară 
itor, Dar, 
ceste răspunsuri :

CONSTANTIN popa. 
miner șef de brigadă, I.M. 
Lupeni :

— Mandatul de delegat 
la Conferința Națională 
a partidului este pentru 
mine, o deosebită cinste a- 
cordată de ortacii mei, de 
comuniștii puternicei orga
nizații de partid a minei 
Lupeni. Dacă trebuie să 
răspund la întrebarea cum 
onorez eu acest mandat, 
aș răspunde simplu : cu
cele peste 14 000 tone de 
cărbune pc care brigada 
le-a extras, de la începutul 
anului, suplimentar preve
derilor de plan. Este ro
dul fructificării bogatei

bunuri materiale și 
la îndeplinirea 
a sarcinilor de 
să consemnăm

Conferința Națio
nală a partidului, 
simbol și moment de 
referință în Valea 
Jiului

In viața țării, a națiunii noastre are loc azi un eve
niment de excepțională însemnătate și cu semnificații 
deosebite : în Capitală iși deschide lucrările Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român. Așteptată cu viu 
interes, intr-un climat de emulație politică și . efervescen
ță creatoare, de puternică angajare muncitorească pen
tru creșterea rodniciei întregii activități economico-scciale 
și îndeplinirea planului pe acest an, de către oamenii 
muncii - Conferința Națională ă partidului constituie un 
MOMENT DE ISTORIE contemporană ce încununează în 
mod semnificativ și cu grăitoare expresie mersul 
înainte, bogat în izbînzi pe calea socialismului și comu
nismului, prodigioasa activitate desfășurată, de întregul 
nostru popor pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor 
hetăriri ale Congresului al Xll-lea al P.C.R.

Cu îndreptățită mindrie patriotică și nemărginită sa
tisfacție, oamenii muncii din Valea Jiului, alături de în
tregul nostru popor, văd-în acest însuflețitor bilanț rezul
tatele propriei participări prin muncă fără preget la în
florirea generală a patriei, văd justețea politicii partidu
lui care ne călăuzește cu cutezanță și fermitate revolu
ționară in eroica operă de edificare a socialismului pe 
pămîntul străbun, văd chezășia înfăptuirii aspirațiilor de 
progres și prosperitate.

la posturile 
he radio și 
televiziune

nostru
Astăzi, în jurul o- 

rei 9,00, isturile de 
radio și televiziune 
vor transmi te direct 
șt dința df deschide
re a lu loi ” n- 

■ iot tie a
Partid ului? Comunist
Român.

{Continuare în pag. a 3-a)
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Conferința Națională a partidului

Simbol și moment de referință 
în Valea Jiului

f--------
MUNCA

monument nepieritor
„Să facem din Valea Jiului nu numai un centru 

minier puternic ci și un centru muncitoresc în 
care condițiunilc de viață și de muncă să fie exem
plare", spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, într-una diri cuvîn- 
tările rostite cu prilejul vizitelor făcute. în 
Jiului. Iar cuvintele întîiului bărbat 
viață.

Angajament și sarcină, dorință 
Fără preget, neprecupețindu-și nici 

oamenii muncii , din municipiul nostru au trecut la 
înfăptuirea intr-un ritm intens a viitorului lor și al 
copiilor lor.

Valea Jiului, citadelă a muncii subterane, a 
curajului și bărbăției, a devenit în cîțiva ani un 
centru muncitoresc înfloritor, în care munca — su
prema datorie de onoare a omului — a devenit sim
bolul devenirii noastre, simbolul nașterii omului 
nou, al omului care privește cu încredere spre des
tinul comunist al țării.

Mecanizarea principalelor lucrări din .subteran 
i-au ușurat și, totodată, i-au sporit rodnicia muncii. 
Miile de apartamente construite în anii libertă
ții depline i-au asigurat confortul, traiul civilizat. 
Grădinițele și școlile înălțate au creat copiilor lor 
posibilitatea de a se forma ca oameni ai vremurilor 
noi,, oameni între oameni, cu nesecată dragoste de 
țgră' și de‘ neam.

Cu conștiința și sufletul eliberate de grija zilei 
de inline, oamenii muncii din Valea Jiului — mi
neri, preparatori, energeticieni, constructori, medici, 
cercetători sau slujitori ai școlii — înalță cu puterea 
mîiriilor și a minții monumentul nepieritor al mun
cii, simbolul dăruirii și înțelegerii, al atașamentu
lui său profund față de întreaga politică ă partidu
lui, călăuzitorul încercat al națiunii noastre socia
liste, față de cel mai iubit fiu al poporului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul călit în lupta 
•ei munca închinată binelui țării, României, .*

Valea
al țării au prins

și datorie, 
un efort,

Zestrea tehnică in plină 
dezvoltare

j, Valoarea mijloacelor 
fixe ale C.M.V.J. depășeș
te 14 miliarde lei, din care 
valoarea 
canizate 
miliarde

. nelor de___ _ — ■
în anul 1982 au fost 

montate și puse în func
țiune 16 complexe mecani
zate.

complexelor me- 
a trecut de 2,2 
Iei, iar a combi- 
600 milioane lei.

Cel m»i nou complex 
comercial dat în folo
sință. în Petroșani, în 
zilele premergătoare. 
Conferinței .... Naționale 
a partidului, ■ Magazi
nul universal „Jiul" — 
dispune de o suprafață 
comercială de 8500 mp.

• Prin grija deosebită a partidului și 
statului nostru, Valea Jiului va înregistra în 
anul 1983 un intens proces de dezvoltare so- 
cial-economică și de modernizare, investițiile 
prevăzute fiind în valoare de peste 3 miliar
de lei.

Pentru om si
r Cifre elocvente care de
monstrează cu prisosință 
eforturile făcute și pentru 
bunăstarea omului; in
tr-un singur an — 1982 — 
anul în care are loc un 
eveniment politic deosebit 
de important pentru țară, 
Conferința Națională a 
partidului :
• Pînă Ia sfirșitul anu

lui vor fi predate benefi
ciarilor, oameni ai muncii 
din Valea Jiului, aproape 
2000 de apartamente.

bunăstarea lui
• Valoarea serviciilor 

prestate a depășit 227 070 
mii lei.
• S-au dat în funcțiune

4 cămine de nefamiliști, 
care împreună cu cele în
că 3 cămine ce vor mai 
fi construite vor totaliza 
5700 locuri.
• Trei cantine ale mi

nerilor construite la Lu- 
peni, Vulcan și Petrila, 
vor asigura zilnic 20 000 
porții de mîncare.

Termoficarea — factor 
de îmbunătățire a 

con fortului
Prin realizarea pînă 

în prezent a peste 24 
km de rețea magistra
lă de termoficare și le
gături secundare au 
fost racordate la termo
ficare de la sursa Pa- 
roșeni 9001 aparta
mente din cele 11 701 
existente și un număr 
de 11 instituții, școli și 
licee. în felul acesta au 
fost dezafectate 28 cen
trale termice de cartier 
și alte numeroase uni
tăți socialiste, contri
buind la depoluarea 
mediului și la îmbună
tățirea confortului.

4, în anul 1983 vor fi 
introduse și se va asigura 
funcționarea, în medie, a 
37 complexe mecanizate 
cu care se vor extrage 3,3 
milioane tone de cărbu
ne. De asemenea, în ace
lași an vor funcționa 40 
combine de înaintări.

Harta economică a mu. 
nicipiului Petroșani 
îmbogățit in ultimii 
cu noi întreprinderi, 
industriei ușoare, '.< 
pe lingă diversificarea 
activității productive, sor
timentale a produselor 
realizate în Valea Jiului 
au asigurat numeroase 
locuri de muncă < pentru 
soțiile și fiicele' locuitori
lor de pe aceste vechi 
meleaguri. O bună parte 
dintre acestea - între
prinderea de confecții 
din Vulcan și întreprinde
rea de Tricotaje din Pe
troșani - și-au ciștigat un 
binemmeritat prestigiu a. 
tît în țară cit și 'peste 
hotare, lor adăugîndu- 
li-se tînărul colectiv 
fabricii de mobilă 
Petrila.

în imagine aspect

s-a 
ani 
ale 

care,

al 
din

în imagine aspect de 
muncă de la întreprinde
rea de confecții din Vul
can.

Dinamică mobilizatoare 
a sarcinilor de plan

• Folosirea intensivă a dotării tehnice, mai buna 
organizare a muncii va trebui să asigure pentru a- 
nul 1983 o producție netă valorică superioară sarci
nilor planificate pentru anul 1982 cu 487 milioane 
lei. '

• La huila spălată pentru cocs, în anul 1983 
se va obține o producție peste prevederile anului 
1982 de peste 122 000 de tone.

• Producția de huilă brută va fi cu 800 000 to
ne măi mare anul viitor- decît în acest an.

0 Cu combinele de înaintări se preconizează o 
avansare medie minimă de 100 ml pe lucrare mi
nieră și lună.

Starea de sănătate, 
tot maf bună

• în Valea Jiului oa
menii muncii au la dis
poziție pentru . tratamen
te și asistență medicală 
patru spitale cu 1867 
paturi — la fiecare 1000 
de locuitori, revenind 13 
paturi, față de 9,5 cît 
este media pe tară £ 
Pentru tratamente și me
dicamente au fost aloca
te 106 milioane lei • A- 
sistența medicală este 
asigurată de 260 de me
dici cu înaltă pregătire

profesională — revenind 
un medic la 600 de lo
cuitori, și 838 cadre me
dii — un cadru mediu 
la 200 de locuitori • A- 
nual se acordă prin uni
tățile sanitare 18 presta
ții medicale (consultații, 
tratamente, analize me
dicale, vaccinări etc.) 
pentru fiecare locuitor 
• Durata medie de via
ță a crescut de la 61 de 
ani cît era în 1959 la 
68 de ani în prezent.

Protecția
9. ■■ 

muncii, 
protecția 
omului

Numai intr-un singur 
an, în anuf pe care îl 
vom încheia peste cîte- 
va Zile, în unitățile e- 
conomice aparținînd 
Combinatului minier 
Valea Jiului, valoarea 
fondurilor alocate de 
stat și cheltuite pentru 
proiecția muncii, pentru 
protecția omului. se 
apropie de 49900000 lei.

■ Retribuția medie a 
persona’ului muncitor 
la unitățile Combinatu
lui minier Valea Jiu
lui a ajuns, prin grija 
partidului și statului 
nostru, la aproape 3400 
lei lunar.

■ In anul 1982 au 
fost create 3500 noi lo
curi de muncă din ca
re peste 200Q locuri re
vin femeilor, fiice și 
soții de mineri, urmind 
ca în viitorii ani să se 
creeze noi locuri. -

Pagină realizată de

Dorin GHEȚA

Foto : Ștefan NEMECSEK
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(Urmare din pag. 1) tivelor Congresului al 
Xll-lea al partidului, să 
ne mobilizăm toate resur
sele și energiile pentru 
a răspunde prin fapte 
chemării partidului 
a spori producția

pe termoficare două 
grupuri la U.E. Paroșeni.

In aceeași măsură au 
prins viață indicațiile 
secretarului general al 
partidului privitoare la cărbune în vederea 

voltării mai puternice 
bazei energetice și 
materii prime a

îmbunătățirea condițiilor
de viață ale minerilor,
ale familiilor ' acestora,
ale celorlalți oameni
ai muncii. Construim a-, 
nual aproape 2000 de a-, 
partamente. La Lupeni 
se edifică un nou oraș, 
bine,-«^Otat edilitar și so-

, ejjj'...
cea 
ter-

jlig1 ultural, se află 
’execuție avansată 
dc-a doua etapă a 
moficării Văii Jiului. în 
municipiul nostru s-au 
pus în funcțiune sau se 
află în curs dc finalizare 
importante obiective so- 
cial-culturale, sportive 
și edilitar-gospodărești 
menite să ridice continuu 
standardul de viață al 
populației, al producăto
rilor de bunuri materia
le și spirituale din a- 
ceastă veche vatră ro
mânească.

Făcînd bilanțul reali-’ 
zărilor, avem totodată 
datoria ca, în climatul 
de înaltă responsabili
tate comunistă care anti
cipează Conferința Na
țională a partidului, să 
ne analizăm și nereali- 
zările, mai ales în secto- 
riil minier, să reflectăm

. lucid, cu exigență asupra 
rămînerilor în urmă pe w 
acest an-si asupra actiu-

wciare trebuie să " 
Ifindem

Icfeție avansată

nilbr •* 
lc^^J. _.
a ne onoră exemplar sar
cinile ce ne revin 1 
1983 și în anii următori 
ai cincinalului, să ne a- 
duccm din plin contribu
ția la înfăptuirea obiec-

de 
de 

dez- 
a 

de 
econo

miei naționale și .asigu
rarea independenței e- 
nergetice a țării. Desigur, 
așa cum ne-a cerut se
cretarul general al parti
dului și în < ' ”
rostite zilele trecute la 
prima Sesiune a Consi
liului Suprem al Dezvol
tării Economice și Socia
le a României și la Ple
nara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Mun
cii, trebuie să ne con
centrăm eforturile pentru 
realizarea planului 
tei luni și, intrînd 
tr-un ritm constant 
producție, să creăm toa
te premisele înfăptuirii 
integrale a planului pe 
1983.

Potrivit prevederilor 
planului național unic 
de dezvoltare a econo
miei naționale, în -cel 
de-al treilea an al cin
cinalului ne așteaptă sar
cini sporite : va trebui 
să producem 12,2 milioa
ne tone de cărbune brut, 
8 milioane tone de, căr
bune net și 2,5 
tone de. huilă 
pentru cocs. In 
atingerii acestor 
dispunem de

ternice, capabile să mo
bilizeze colectivele mi
niere la realizarea 
xemplară a sarcinilor ce 
ne revin. Desigur, va 
trebui să stăruim așa 
cum nc-a indicat secre
tarul general al partidu
lui, pentru folosirea cu 
eficiență sporită a boga
tei zestre tehnice de care 
dispune mineritul Văii 
Jiului. în acest scop ni 
se cere să ne preocupăm 
mai perseverent de per
fecționarea pregătirii pro-

ÎNTREPRINDEREA DE
TRICOTAJE PETROȘANI

cuvintările fcsionale și de ridicare a

Colectivul ' de
ai. muncii din cadrul sec
torului I al minei Vulcan, 
angajat plenar în întrece
rea socialistă, raportează 
în cinstea marelui eve
niment politic ce are loc 
in viața țării — Conferin
ța Națională a partidului 
— depășirea sarcinilor de 
plan la producția de căr
bune cu 14 000 tone. Acest 

muncii 
co- a spori producția de 
cu I

aces- 
în- 
de

Cu planul la exiort 
îndeplinit

Angajat plenar în între
cerea socialistă ce se des
fășoară în întîmpinarea 
marelui eveniment politic 
din viața țării — Confe
rința Națională a partidu
lui, colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprin
derea de tricotaje 
șani, raportează 
nirea sarcinilor de
la producția de export. De 
consemnat că pînă la fi- 

estimează 
producție 

peste

oameni menite să asigure și în a- 
nul ’83 îndeplinirea exem
plară a sarcinilor planifi
cate. Minerii noștri 
conștienți că numai și. nu
mai prin muncă 
spori bunăstarea lor 
terială și spirituală, 
tem hotărîți, alături 
toți minerii Văii Jiului, 
acționăm cu dăruire 
responsabilitate 
rească, comunistă

sînt

poate 
ma- 
Sîn- 

de 
., să 

Și 
munci to- 

peritru 
căr

bune. Depunem toate e- 
forturilc pentru a înfăp
tui mărețele obiective ale 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, pentru a face 
ca la finele acestui cinci
nal, România să devină 
dependentă din punct 
vedere energetic.

succes este rodul 
si acțiunii întregului 
ketiv care a muncit 
dăruire și răspundere co
munistă, revoluționară. Su
bliniez, de asemenea, că 
în perioada care a trecut 
din acest an, toate brigă
zile din sector și-au reali
zat și depășit substanțial 

■ sarcinile planificate. ~ 
ductivitatea muncii 
nificată la nivelul secto
rului a fost realizată în 
proporție de 104,1 la sută. 
Au fost, de asemenea, re
cuperate, 315 kg cupru și 
13 500 kg fier vechi. Avem 
condiții ca succesele 
ținute pînă în prezent 
ie amplificăm pînă la 
nele anului.

Pentru anul 1983 avem 
sarcini mobilizatoare, pro
ducția zilnică a sectorului 
crește cu circa 100 tone. ' 
încă de pe acum oamenii 
muncii din sector, în frun
te cu comuniștii, acționea
ză pentru ca să ne reali
zăm și depășim sarcinile 
planificate chiar din pri
mele zile ale anului viitor. 
De fapt, măsurile tehnice 

Și 
în 

abatajului 
din stratul 

pregătirea 
a abatajului

Petro- 
îndepli- 

planconștiinței muncitorești 
a minerilor, a tuturor 

' cadrelor. în cadrul mu
nicipiului sînt în curs 
de înfăptuire, dealtfel, 
măsuri complexe în ve
derea perfecționării ac
tivității productive, creă
rii noilor capacități și 
spații productive, termi
nării și dării în folosin
ță a obiectivelor social- 
culturale. Să ne con
centrăm toate forțele pen
tru înfăptuirea 
măsuri, 
rea cu 
bune a
gătirea 
ducției 

în cel de-al
al cincinalului 
teaptă sarcini 
toare. Răspunzînd 
fapte grijii partidului, 
secretarului său general, 
îndemnurilor sale însu- 
flețitoare, să ne consa- 
crăm întreaga energie și 
capacitate creatoare în
deplinirii exemplare a 
sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Congre
sului al Xll-lea, din 
Programul partidului de 

multilaterală a

din acest an, toate brigă-

Pro- 
pla-

în
de

nele anului 
a se realiza

se 
o.

suplimentară de

Constantin MAREȘ, 
secretarul comitetului 
partid, sectorul I de 

I.M. Vulcan

de 
Iă

1 806 000 lei.
Succesele obținute sînt 

rodul gîndirii și acțiunii 
tînărului colectiv de aici 
care se afirmă tot mai mult 
printre colectivele frun
tașe din Valea Jiului. (C.G.)

acestor
pentru încheie- 
rezultațe cît mai 
acestui an și pre- 
temcinică a pro- 
anului

ob- 
să 
fi- Succes deplin!

miftoane 
spălată 
scopul 

■■ nivele,
' capatiită- 

pentru țile de producțieșiteh-
- * nice necesare. Avem a- 

în sigurate mijloace fixe
corespunzătoare, dispu
nem de forță de muncă, 
de cadre competente, de înflorire
organizații dc partid pu- țării.

viitor, 
treilea an 
ne aș- 
mobiliza- 

prin 
a

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

urmăresc pregătirea 
punerea în funcțiune 
aceste zile a 
cameră nr. 2
3 blocul VII,
în continuare 
cameră nr. 4 stratul 3 blo
cul VII, precum și măsu
rile politico-educative în
treprinse pînă în prezent 

. de comitetul dc partid sînt

lotă de ce în acest ceas de rodnic bilanț, de amplă 
și lucidă analiză a drumului parcurs în înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al Xll-lea, a Programului partidului 
privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea spre comunism — gindul plin de recunoștință 
și prețuire ni se îndreaptă spre secretarul general al 
partidului, tovoiășul Nicoloe Ceaușescu - marele bărbat 
al țării a cărui strălucită și pilduitoare activitate revolu
ționară munca neobosită ce o desfășoară în fruntea parti
dului ș> statului nostru, au constituit temeiul și chezășia 
marilo- victorii obținute de națiunea noastră în anii par
curși de la Congresul ol IX-lea al partidului.

Animați de aceste sentimente patriotice, de fierbin
te dragoste fată de partid, comuniștii, toți oamenii mun. 
cii din Valea Jiulu- urează SUCCES DEPLIN LUCRĂRI
LOR CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R. I, angajîndu-se 
să fie in primele rinduri ale’luptei pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor ce vor fi adoptate, pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor din următorii ani ai cincinalului, atingerea de 
noi culmi în dezvoltarea multilaterală a societății noastre.

■f

9

la I.F.A.
— Preocuparea

rezultate calitativ supe
rioare în întreaga activi
tate productivă.

DUMITRU BĂLAN, maiș
trii constructor, secreta
rul comitetului de partid 
al Grupului II de șantie
re al T.C.H.:

— Pentru constructorii 
Văii Jiului anul 
constituit un an 
realizări.

Sarcini sporite 
fața : colectivelor ______
de constructori și în anul 
1983. Avem de construit 
un număr sporit de apar
tamente și de finalizat im
portante obiective sbcial- 
culturale, menite să ridi- 
ce nivelul urbanistic, 
standardul de viață în lo
calitățile Văii Jiului. Preo- ‘ 
cupările noastre se con
centrează tocmai spre a- 
sigurarea tuturor premi
selor unei activități rodni
ce, superioare în viitor. 
Ne preocupă îndeosebi, în
tărirea rolului conducă
tor al organizațiilor noas
tre de partid de pe șan
tiere în acțiunea de per
fecționare a organizării 
producției și a muncii, fo
losirea la parametri supe
riori a utilajelor, întărirea 
ordinii și disciplinei in 
scopul creșterii producti
vității muncii, mai buna 
gospodărire a materialelor 
și obținerea unei calități 
superioare în întreaga

.neastră activitate.

complexul a fost recondi
ționat și va putea extrage 
timp de încă 4 ani, o pro
ducție de 600 tone pe zi.

Preocupările noastre ac- 
asigurarea 

cu premiselor realizării sar-
frentul cinilor sporite pe ’83 și

anume ; pregătim testarea 
secției de prototipe pen
tru complexele SMA-P2. 
în hala hidraulică s-a pus

ționînd cu fermitate pen
tru creșterea producției, 
ne creem totodată condiți
ile realizării planului pe' 
1983. Puternic angajați în 
întrecerea pentru a cinsti tuale vizează 
Conferința Națională 
noi succese pe 
cărbunelui, minerii Lupe-

în loianune uni mineri- ...
tehnicieni. Dar, dincolo de niului pășesc in cel de-al 
cinstea ce ne-o oferă tutu
ror delegaților mandatul 
la înaltul forum comunist 
at; țării, calitatea de dele
gat obligă la o mare răs
pundere. Este răspunderea 
comunistă, patriotică ce ne 
revine tuturor minerilor 
întreprinderii noastre — 
principal furnizor de căr
bune cocsificabil al țării 
— față de apelul condu
cerii partidului, al secre
tarului său general, reîn
noit și în aceste zile de 
puternică efervescență po
litică, la înaltele foruri 
democratice care au anali
zat exigențele dezvoltării 
economice și sociale a ță
rii — apelul de a spori 
producția de cărbune, în 
vederea dezvoltării mai . 
puternice a bazei energe
tice a economiei naționa
le și asigurării indepen
denței energetice a țării. 
Prin strădaniile depuse în 
acest sens, în luna noiem
brie minerii Lupeniului 
au reușit să-și realizeze 
planul, iar în această lună 
să lucreze la nivelul pro- 
ductivităților prevăzute. Ac-

zestre tehnice de care dis
punem în abatajul nostru 
frontal de pe stratul 3 
abataj complex mecani
zat — și, desigur, a expe
rienței formației noastre
de lucru compusă aproape 
în totalitate din

PROF. DR. ING. NICO- 
LAE DIMA, prorectorul 
Institutului de mine Petro
șani :

,Vîscoza“ Lupeni: 
. i noastră 

a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din în-

minen-

treilea ’ an al cincinalului

Comuniștii, întregul țreprindere este atinge
rea încă din această lună 
a parametrilor prevăzuți 
pentru anul 1983. în urmă
torul an, capacitatea fa
bricii noastre va spori de 

2,5 ori, prin darea în
funcțiune a noii instalații

corp profesoral al institu
tului —___™ _
ceste zile în direcția per
fecționării procesului ins- 
tructiv-educativ pentru 
formarea de cadre cu o 
înaltă pregătire profesio-

este mobilizat în a

1982 a 
bogat în

Cu înalta răspundere a • participării
cu hotărîrea de a asigura 
cărbunele cocsificabil pe 
măsura cerințelor econo
miei naționale.

ING. IOSIF KELEMEN, 
directorul I.U.M.P. :

— împreună cu comu
niștii, cu toți făuritorii de 
utilaje miniere din Valea 
Jiului, trăiesc în aceste 
zile sub semnul înaltelor 
îndatoriri și exigențe ale 
dezvoltării multilaterale 
a patriei. Cum e și firesc, 
problemele care ne preo
cupă pe noi, colectivul 
I.U.M.P., sînt strîns lega
te de înfăptuirea progra
mului de mecanizare com
plexă a minelor, program 
elaborat din inițiativa și 
la indicația secretarului 
general al partidului, 
cinstea Conferinței, 
terminat reparația 
complex mecanizat pentru 
strate groase. Deși casat,

în
ana 

unui

în funcțiune mașina de 
găurit cu programare nu
merică, iar pînă la finele 
lunii vom primi și pune 
în funcție 3 mașini agre
gat. Am finalizat cu cons
tructorul graficul de lu
crări pentru noua turnăto
rie, grafic care prevede 
finalizarea obiectivelor de 
investiții pînă la sfirșitul 
anului 1983. Ne preocupă 
asimilarea unei game largi 
de piese de schimb pentru 
combine, excavatoare și e- 
chipamentu] hidraulic de co
mandă al complexelor me
canizate din care am li
vrat unităților miniere 
un volum de 15 miliarde 
lei. Perseverînd pe calea 
asimilării pieselor de 
schimb, a perfecționării 
cadrelor, a tehnologiilor de 
producție, în 1983 vom li
vra unităților miniere cele 
21 complexe prevăzute.

de filare. Dar 
sarcinilor sporite ce

nală și politică, pe măsu
ra sarcinilor mereu cres- 
cîride ale industriei mi
niere românești. Acționăm danii multiple pentru fo

losirea judicioasă,, la ran
dament superior a 
lor, îmbunătățirea 
ținerii acestora, 
ționarea pregătirii profe
sionale a personalului, 
tărirea ordinii 
nei, creșterea 
muncitorești și 

, în Exigențele 
tehnologice a 
lui nou încadrat care ur
mează să crească în anul 
1983 cu 2300 persoană, 
îndeosebi femei.

Preocupările noastre, ale 
muncitorilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din fa
brică sînt concentrate spre 
valorificarea tuturor re
zervelor colectivului pen
tru a. obține în noul an

mai ales în vederea îm
bunătățirii programelor a- 
nalitice, pe baza celor mai 
noi realizări tehnice de pe 
plan național și mondial. 
Avem în vedere, de ase- 
menea, sporirea contribu
ției noastre la soluționarea 
unor probleijje prioritare 
ale mineritului printr-o 
activitate de cercetare sus
ținută și de conținut, îm
bunătățirea .practicii . stu
denților, ale proiectelor de 
diplomă, urmărind ca a- 
cestea să constituie contri
buții nemijlocite la .solu
ționarea problemelor com
plexe cu care se confrun
tă mineritul nostru.

ANGELICA MANEA, 
maistru finisaj textil, pre
ședintele sindicatului de

stau în 
noastre

realizarea 
ne 

așteaptă presupune stră-

mașini- 
între- 

perfec-

in
și discipli- 
conștiinței 
integrarea 
disciplinei 
personalu-
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In întîmpinarea înalți- 
lor oaspeți, pe aeroport au 
venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. . ’ ,

Se aflau, de asemenea, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alțî tovarăși din 
Conducerea de partid și de 
stat. . -

La ora 16, aeronava cu 
care a călătorit șeful sta
tului egiptean a aterizat.

La scara avionului, pre- 
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Muba
rak s-au salutat cu deose
bită cordialitate și-au strins 
îndelung mîinile, s-au îm
brățișat. Tovarășa Elena 
Ceaușescu ă arat, la rin-

dul său, un călduros bun 
sosit președintelui Moha
med Hosni Mubarak.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat, de 
asemenea, urări de bun 
venit doamnei Șuzanne 
Mubarak.» ' j. ■

După ceremonia , sosirii, 
președinții N î c o 1 a e 
Ceaușescu șl Mohamed 
Hosni Mubarak au părăsit 
aeroportul, îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată 
oaspeților egipteni.

La reședință, cei doi 
președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Su- ; 
zanne Mubarak s-au între
ținut într-o atmosferă cor- , 
dială, prietenească.

Dineu
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntilnit, miercuri, 
în cadrul unui dineu, cu

președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Mohamed Hos
ni Mubarak, și doamna 
Suzanne Mubarak.

Dineul S-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
prietenească. ■ ■ ■■. ■

RIME

PETROȘANI —7 No
iembrie : Aii Babă și 

' cei 40 de hoți, T-II; U- 
nirea: Pilot de formula 
I. '

LONE A : înainte
zbor.

VULCAN : Visul
argint al alergătorului.

LUPENI : Un saltim
banc la Polul Nord.

URICANI : Europenii.

de

de

16,30 Studioul tineretu
lui.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
21,00 Partid și țară, lu

minos destin. Spec
tacol lîterar-muzi- 
cal-coregraflc.

21,35 Partidul azi. Docu
mentar.

21.50 Cîntec , de sărbătoa
re. Melodii popu
lare.

22,00 Telejurnal.

i ș 
î

i

8 
î

>

VREMEA s

TV
8,45 Cîntece patriotice 

și revoluționare.
în jurul orei 9,00 —

Transmisiune directă de 
la Sala Palatului Repu
blicii : Ședința de deschi
dere a lucrărilor Confe
rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român. 
16,00 Telex.
16,05 Ce-ți doresc eu ție, 

dulce Românie 
Cenaclul literar.

Meteorologul de servi
ciu, Carmen Rusănescu 
ne transmite r Vremea va 
fi caldă cu cer noros. 
Temporar, ploi izolate. în 
zona montană, lapoviță. 
Dimineața, ceață locală. 
Temperaturile maxinje 
vor fi cuprinse între 4 
și 7 grade, in timp ce 
minimele vor fi cuprinse 
între — 2 și — 4 grade.

■ ADOPTAREA PROIECTULUI DE REZOLUȚIE 
„GRUPUL CELOR 77“ DIN INIȚIATIVA

fost determinată de inten
sificarea, în ultima perioa
dă, a practicilor racolării 
de cadre calificate din ță- 

a rile în curs de dezvoltare, 
pentru a căror pregătire 
acestea, fac importante e- 
forturî și cheltuieli mate
riale. '

NAȚIUN1LE UNITE ' 15 
(Agerpres). Comitetul pen
tru problemele economi
ce și financiare al Adună
rii Generale al O.N.U. 
adoptat, proiectul de rezo
luție prezentat de „Grupul 
celor 77“, din inițiativa 
României, privind comba
terea consecințelor nega
tive ale exodului de per
sonal calificat din țările 
în curs de dezvoltare că
tre statele dezvoltate. A- 
cloptarea acestei rezoluții 
— așa cum a rezultat din 
negocierile care au 
loc pe marginea ei —

■ DEZBATERILE ÎN PROBLEM  A NAMIBIEI

PREZENTAT DE
ROMÂNIEI
zoluția atrage atenția a- 
supra efectelor negative ’. 
ale exodului de personal 
calificat pentru eapacita- 
tea și potențialul științific 
și tehnologic ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Ea su
bliniază necesitatea urgen
tă a reducerii exodului

LA 14 DECEMBRIE S-A 
ÎNCHEIAT ZBORUL NA
VEI COSMICE AUTOMA

TE O» TRANSPORT„PRO
GRESS-16", relatează a- 
genția TASS. La o coman
dă transmisă de pe Pă- 
mînt, nava și-a schimbat 
traiectoria, patrunzînd în 
straturile dense ale atmos
ferei terestre, unde s-a de 
zintegrat. Stația orbitală 
„Saliut 7“ își continuă ‘ e- 
voluția în regim de zbor 
automat. Sistemele el de 
bord funcționează normat

tă a reducerii
Pornind de la recunoaș- de cadre și a eliberării e- 

fectelor sale nocive asupra 
țărilor în curs 
tare — parte 
a eforturilor 
taternaționale 
spre edificarea 
economice internaționale.

ferea importanței' deose
bite pe care o prezintă 
personalul calificat și fo
losirea lui în domeniile 
de activitate pentru care a 
fost format, ca factor e- 
sențial al progresului eco- 

avut nomic și social al țărilor 
- a în curs de dezvoltare, re

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Uni
te dezbate, în aceste zile, 
problema Namibiei — u- 
nul din cazurile în care 
continuă să-se mențină 
rînduielile coloniale ana
cronice contrare princi
piilor și normelor funda
mentale ale dteptului in
ternațional, Cartei -O.N.U. 
și botărîrilor adoptate de 
organizație pentru elimi
narea acestei forme de do
minație străină. Nume
roase delegații dau expre
sie îngrijorării țărilor și

de dezv »1- 
integrantă 

comunității 
îndreptate 

noii ordini

luptei eroice de eliberare 
națională dusă de poporul 
namibia», sub conduce
rea Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-

15 • popoarelor lor față de si
tuația gravă creată in Na
mibia și în Africa austra
lă .pa urmare a menținerii 
regimului colonial, ăl po- . — — ---------,.. — —
litici-i anacronice rigide a Vest (SWAPO), a eforturi- 
Africii de Sud de respin
gere a dreptulnl legitim al 
poporului namibian la in
dependență, de agresiune 
împotriva țărilor și popoa
relor africane, 

în cadrul dezbaterilor 
au fost prezentate pe larg 
poziția României, concep
ția și acțiunea președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
de sprijinire șonstantă a

• TELEVIZIUNEA DIN 
NOVI SAD A TRANSMIS 
O EMISIUNE CONSA
CRATA LITERATURII 
ROMANE, locului, și rolu
lui scriitorului în societa
te. Poetul Nichita Stănes-

cu și criticul Marin Min- 
cu au prezentat evoluția 
poeziei românești, iar 
scriitorii iugoslavi Slavko 
Abnajah și Adam Pusloe- 
vici au subliniat legăturile 
tradiționale dintre oamenii 
de litere români și iugo
slavi. ■ ; ...

lor desfășurate de O.N.U; 
pentru exercitarea răs
punderilor speciale și di
recte pe care organizația 
și le-a asumat față de Na
mibia, față de poporul na
mibia». S-a subliniat că 
în cursul întîlnirilor șefu
lui statului român eu 
președintele SWAPO, cu 
reprezentanții poporului 
namibian a fost reafirmată 
solidaritatea militantă a 
poporului român cu lupta 
dusă pe plan politie, di
plomatic și- militar de po
porul namibian, sub con
ducerea organizației sale 
de eliberare națională pen
tru exercitarea dreptului 
șău imprescriptibil la au
todeterminare, la o viață 
liberă ș# demnă.

CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U. A VO
TAT în unanimitate pre
lungi rea pentru o nouă pe
rioadă de șase luni, res
pectiv pînă la 15 iunie 
1983, a mandatului—itorței 
O.N.U. de menținere 
păcii în Cipru.

LA BEIJING A AVUT 
LOC O 1NTÎLNIRE între 
Deng Xiaoping, președin
tele Comisiei Centrale Con
sultative a R1P. Chineze, 
și Kenan Evreu, președin
tele Turciei, aflat înțr-o 
vizită oficială în capitala 
chineză. Au fost discutate 
aspecte ale relațiilor chi- 
no-turce și probleme 
ternațîonale actuale,
formează agenția China
Nouă. De ambele părți
s-a exprimat dorința de a 
extinde contactele bilate
rale, în scopul întăririi 
crederii reciproce și 
dezvoltării relațiilor 
cooperare —- relatează 
genția.

in-- 
in-

guvern Irlandez
DUBLIN 15 (Ager preș). 

Garret Fitzgerrald, lide
rul Partidului Fine Gael, 
din Republica Irlanda, de
semnat de către 
ment în funcția de 
ministru, a anunțat 
ponența noului guvern al 
țării. Acesta este format 
din reprezentanți, ai parti
delor Fine Gael și labu
rist, care dețin, majorita
tea în parlament, în urma 
alegerilor de la 24 noiem
brie.

Din noul cabinet irlan
dez, fac parte, între alții, 
Dick Spring — viceprim- 
ministru și ministrul pen
tru problemele mediului 
înconjurător ; Peter Barry 
— ministrul afacerilor ex
terne ; Alan Dukes — mi
nistrul finanțelor ; Patrick 
Cooney — ministrul apă
rării ; Frank Cluskcy 
ministrul comerțului.

parla- 
prim- 
com-

plan 
vizînd

țioheze, în paralel, pentru 
stabilirea de zone denu- 
clearizate în Balcani și în 
alte regiuni din Europa. 
Această orientare s-a con
cretizat Jn inițiative și ; 
propuneri de înaltă valoa
re practică, apreciindu-se 
că apariția de astfel de 
zone ar restrînge posibili
tatea de amplasare a unor 
noi arme nucleare pe con
tinent.

încă din 1957.
a propus crearea în Bal
cani a unei zone de pace 
și colaborare, propunere

.MOSCOVA 15 (Agerpres). 
Asigurarea funcționării 
ritmice a tuturor sisteme
lor energetice ale U.R.S.S. 
constituie sarcina de bază 
a energeticii sovietice, 
scrie revista „Ekonomi- 
ceskaîa Gazeta*. Specia
liștii intensifică, în 
scop, lucrările de 
a unui sistem energetic u- 
riic al U.R.S.S. prin inter
conectarea celor nouă sis
teme energetice 
c’are dispun de 
electrice cu o 
tală de peste 230 milioane' 
kW. Aceasta ar facilita 
dezvoltarea econoinică a

acest
creare

existente, 
centrale 

putere fo

unor republici sau 
care nu dispun de 
energetice șt de combusti
bil. Totodată, se acționea
ză pentru : uri sistem unic 
de aprovizionare cu gaze, 
alcătuit dintr-o- rețea . în
tinsă de conducte cu o lun
gime de 136 00Q km și sta
ții de pompare cu o. pute-, 

( re totală de peste 26; nii-
lipane kW. In același tinip, 
se prevede sporirea pro
ducției centralelor atomice 
de trei ori în al 11-lea 
cincinal, alungind astfel 
la 220 miliarde kWh.

Realizarea tuturor aces
tor măsuri va permite e- 
con anlșirea în 1985, a. pes-;

regiuni
rezerve

te 200 milioane tone com
bustibil convențional față 
de 1980.

★
MOSCOVA 15 

In Uniunea
că a ; fost
niîercuri, satelitul 
rolfegic „Meted-2“
volueazâ pe o orbită 
cumterestră

(Agerpres).
Sovieti- 

lansat 
meteo- 

care e- ;
cir- 1

informează 
agenția TZiSS. I.a 

află
bordul 
apara- 

sisteme, 
orientarea 

complex 
in

}
I

sa teii tu lui se 
tură științifică, 
care-i asigură 
spre TERRA, un
pentru transmiterea de 
formații științifice la cen
trele de, pe l’ămint.

Printr-un contrast fericit 
cu starea de încordare ca
re s-a accentuat pe 
mondial, procesul 
instaurarea unor relații
trainice, de bună vecină

tate și colaborare în Bal
cani a cunoscut o evoluție 
favorabilă, în concordanță 
cu năzuințele de pace ale 
popoarelor din această re
giune. Astfel că, în timp 
ee rapoarte, studii, anali
ze consemnează tot mai 
alarmant, prin fapte con
crete, agravarea situației 
internaționale, zona Bal
canilor s-a manifestat ca 
un perimetru al dialogului. 
Acest dialog reprezintă un 
mijloc esențial prin care 
popoarele regiunii’ Se a- 
propie, contribuind la e- 
diflcarea unor relații .de 
bună vecinătate, prietenie 
și colaborare reciproc a- 
vantajoasă. Buna vecinăta
te, cum este cea a țărilor 
din Balcani, are o impor
tanță deosebită in contex- în sud-estul Europei, 
tul mai larg al propunerii 
României ca spațiul bal
canic să fie transformat 
într-o zonă a păcii.

Asigurarea păcii în 
me, prin eliberarea 
nirii de amenințarea

România

MtHflWiWtoifHfrNIfHMH

Comentariu

care, ulterior, a fost îmbo
gățită prin inițiative pri
vind încheierea unui tra
tat de securitate și crearea 
unei zone den uel ea vizate

Ini- , 
țîativa românească a do
bândit o stringentă actua
litate odată cu noile peri
cole ce planează asupra 
continentului european în 
ansamblul său. Ea a fost 
reafirmată eu forță în a- 
cest an des România. prin 
glasul președintelui 
în cadrul contactelor

reprezen- 
balcanice. 
României, 
se treacă.

ia- 
pme-

. ... ... __ ____ ,____  sum
bră a războiului, in primul 
rînd, a celui nuclear, este 
un proces complex care 
presupune participarea tu nivel înalt, cu 
turor țărilor, mari ssau 
mici, din toate regiunile 
globului. Atingerea- aces
tui obiectiv poate fi în
făptuită treptat pornind 
de la diferite regiuni ale 
lutnii. Pe lingă activitatea 
intensă pe frontul realiză
rii unei Europe a păcii,

tanții Statelor 
In concepția 
este necesar să

său,
la

canîce pentru a pune, îm
preună, bazele unei largi 
colaborări, pentru a întări 
încrederea, securitatea și 
pacea în Balcani.

însemnătatea pe care o 
acordă România instau
rării trainice în Balcani a 
unui climat de înțelegere 
,și bună vecinătate este 
determinată atît de.învăță
mintele istoriei, cit și de 
ceri nțele stringente ale 
actualității. Este un ade
văr incontestabil că trans
formarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii și colaborării 
rodnice; corespunde - nă
zuințelor, de progres și 
dezvoltare ale popoarelor 
clin această regiune, cons
tituind, totodată, o contri
buție de preț Ia realizarea 
securității europene, la a- 
sigurarea păcii pe ansam- ~ 
blul continentului. Dealt
fel, numai prin adeziunea 
statelor din regiune și ..' 
prin participarea lof acti
vării fost posibilă transfor
marea Balcanilor 
metrul 
ropeî, 
Nicolae 
sud-est 
metrul 
iele întilniri la nivel înalt 
au'reprezentat, admirabile 
prilejuri pentru reafirma
rea poziției constante a 
țârii noastre favorabilă e- 
forturilor susținute în sen-

'sui dezvoltării colaborării 
bi și multilaterale, în sen
sul creării unei zbne a

însîngerat 
cum 

Titulesou 
european, 
dialogului.

din peri
at Eu- 

eonsidera 
spațiul 

în peri- 
Reeen-

înțr-un timp, cit mai scurt, păcii' și colaborării, lipsită 
și pe temeiul unei temei
nice pregătiri, la organiza
rea . unei întîlhiri la. nivel 

fără arme nucleare, Romă- înalt a șefilor , de stat șl
nia preconizează sâ se ac- de guvern din țările bal-

de arme nucleare, care să 
nu fie ameiîinț&tă cu folo
sirea armelor nucleare sau 
cu orice altă formă de 
folosire a forței.

P. PETRA
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