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Conferinfa Națională 
a Partidului Comunist Român

și-a încheiat lucrările
Sîmbătă, 18 decembrie, 

s-au încheiat in Capita
lă lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Co
munist Român, eveniment 
de mare însemnătate în 
viața comuniștilor, a în
tregului nostru popor, trăit 
cu intensitate, cu profun
dă satisfacție și deplină a- 
probare de toți oamenii 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, tele trei 
zile de dezbateri rodnice 
s-au desfășurat sub sem
nul înaltelor și mobiliza
toarelor idei cuprinse în 
Raportul prezentat de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu în deschiderea 
lucrărilor Conferinței — 
document programatic de 
gîndire și acțiune revolu
ționară, de excepțională 
însemnătate pentru mersul 
înainte al patriei pe calea 
socirrl.inului. In spiritul 
un profunde responsa
bilități comuniste, parti- 
cipanții au făcut bilanțul 
rezultatelor obținute în 
toate domeniile de activi
tate, au analizat modalită
țile cele mai eficiente 
pentru îndeplinirea obiec
tivelor și sarcinilor trasa
te de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, au 
adoptat hotărîri de impor

tanță deosebită pentru 
dezvoltarea multilaterală, 
în ritm susținut, a între
gii țări, pentru traduce
rea în viață in mod exem
plar a Programului parti
dului, pentru edificarea 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei.

In ultima zi a Conferin
ței, lucrările s-au reluat 
în plen. -

La intrarea în sală, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului șl statului au fost 
salutați din nou cu deose
bită căldură, cu puternice 
aplauze și urale. Delega
ții și invitații au ovațio
nat și aclamat îndelung 
pentru partid și secreta
rul său general, dînd o 
vibrantă expresie atașa
mentului deplin al între
gului popor la politica în
țeleaptă, clarvăzătoare, 
promovată de partidul și 
statul nostru, dragostei și 
prețuirii cu care este în
conjurat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai ' iubit 

și respectat fiu al națiu
nii, de numele căruia slut 
indisolubil fegate toate ma
rile împliniri din Româ
nia ultimelor două decenii.

Prima ședință a fost 
condusă de tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului județean Prahova 
al P.C.R., care a spus :

„Stimați tovarăși.
Vă informăm că pe a- 

dresa Conferinței Na
ționale a Partidului Co
munist Român, a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au sosit 4 750 
telegrame trimise de co
lective de oameni ai mun
cii din toate județele ță
rii, din întreprinderi in
dustriale și de pe șantie
re, din unități ale agri
culturii de stat și coope
ratiste. din institute de 
cercetări, unități de în- 

„vățămînt, instituții de 
artă și cultură și din alte 
domenii de activitate. (A- 
plauze).

In aceste telegrame, oa
menii muncii, în frunte cu 
comuniștii, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici — 

români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități — dau o înaltă a- 
preciere ideilor și orientă
rilor de o mare valoare 
teoretică și practică cu
prinse în Raportul pre
zentat Conferinței Națio
nale a partidului de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și se angajea
ză să facă totul pentru 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor mobilizatoare ce 
le revin din hotărârile pe 
care le va adopta Confe
rința Națională a partidu
lui. (Aplauze puternice. 
Se scandează „Ceausescu 
— P.C.R.“).

Cred că sînt în asenti
mentul dumneavoastră să 
le mulțumim pentru ură
rile transmise, pentru an
gajamentele luate și să 
le urăm succes deplin în 
înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferin
ței Naționale, ,,a indicați
ilor și orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului". (Vii aplauze).

în cadrul dezbaterilor 
generale, ce au prilejuit, 
ca și în zilele precedente, 
o analiză amănunțită, res

ponsabilă și aprofundată 
a problematicii aflate pe 
ordinea de zi a lucrărilor, 
au luat" cuvîntul tovarășii 
Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ionel Vasile, 
adjunct al ministrului 
transporturilor și teleco
municațiilor, director ge
neral al Centralei Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, 
Elena Ene. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
Ioan Eolea, ministrul geo
logiei, Mihai Ioia. maistru, 
secretarul comitetului de 
partid de la Combinatul 
Petrochimic Borzești, ju
dețul Bacău, Mircea Udrea, 
președintele Consiliului u- 
nlc agroindustrial de stat 
și cooperatist Insula Mare 
a Brăilei. ;

în continuare, delegații 
au ascultat și aprobat ra
portul Comisiei de exami
nare a apelurilor, 
prezentat de tovarășul 
Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Comi
siei.

în cadrul dezbaterilor 
generale au mâi luat cu

vîntul tovarășii Pânteli- 
mon Găvănescu. membru 
supleant al C.C. aL P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Petre Elena, secre
tarul Comitetului de 
partid al Combinatului si
derurgic Reșița, județul 
Caraș-Severin, Dinu SSra- 
ru, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., scriitor, di
rectorul Teatrului Mic din 
București, Ion Sîrbu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului 
județean Argeș, al P.C.R., 
Ion Popescu—Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Institutului de 
studii istorice și social-po- 
litice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Alexandrina Găi
nușe, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru ăl guvernului, 
Hajdu Gyozo, redactor-șef 
al revistei „Igaz Szo“ din 
Tîrgu Mureș, Nicolae Ilur- 
bean, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Alba 
al P.C.R. »

Conferința a fost infor
mată că în cadrul dezba
terilor au luat cuvîntul

(Continuare in pag. a 2-a)

I
-.«■I
■irI
a

I
I
i

I 
i .* [

■4»-I
«

I

Aprobare unanimă, hotărîre fermă, I

entuziastă de a înfăptui istoricele hotărîri i
___•_ A_* M_A!____ l_ _ „ _ „A!_l__l__î I
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ITelecrame adresate

; Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, J 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU J 

Din partea organizațiilor de partid și de masă," teoretică și practică în,ț 
din întreprinderile și instituțiile municipiului, au 
continuat să fie adresate Conferinței Naționale 
a partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tele
grame ce dau glas aprobării

Formația de lucra

este uaa din brigăzile 
fruntașe ale sectorului 
III. sector fruntaș de 
la IM. retrila. care 
și-a realizat planul a- 
nual cu trei săptămîni 
mai devreme. In ima
gine, schimbul condus 
de minerul Emeric Lac
to.

Foto Șt. NEMECSEK

Cu planul anual îndeplinit
Atit in zilele premergătoare Conferinței Națio

nale a partidului, cit și in timpul desfășurării lucră
rilor înaltului forum, tot mai multe colective de oa
meni ai muncii au raportat îndeplinirea sarcinilor 
anuale de plan.

De la mina Paroșeni sîntem informați că briga
da condusă de Francisc Fazakaș, brigadă care ex
ploatează un complex de mare tehnicitate și randa
ment și-a îndeplinit ieri sarcinile de plan pe anul 
1982. Succesele amintite au la bază depășirea pro
ductivității muncii planificate cu 1—1,5 tone pe 
post. Pină la finele anului harnicii și destonicii or
taci ai lui Fazakaș vor extrage încă 110OO tone de 
cărbune. (C.G.)

care se prefigurează di
mensiunile cu totul deo
sebite ce le va cunoaște

sxâJi șcâEbflcă

tădaăă șE ssatnim 
tra ss. vntorii ani.

și 
par- 
mșs-

I

I

In telegrama trimisă 
Conferinței Naționale 
de către comitetul 1* 
partid și consiliul 
menilor muncii 
C.M.V J. se spune : 
cei ce trăim și 
in acest străvechi și im
portant bazin carboni
fer al țării, asemenea în
tregului popor, sîntem a- 
lături de delegații și in

âe

din 
.Noi, 

muncim

vitații marelui forum al 
comuniștilor cu întrea
ga noastră ființă și dăm 
o înaltă apreciere con
ținutului atotcuprinzător 
al raportului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pre
zent la Conferință, ra
port pe care îl aprobăm 
unanim, văzind in a- 
ceasta un document de
o inegalabilă valoare (Continuare ’n pag. a 3-a)

Noi. iarrătorî; adincu- 
rScr, chemați să asigu
răm patriei cărberx- tot 
mai mult și mai bun. am 
simțit din plin dragostea 
și căldura, pină la incan
descență, cu care 
ducătorul nostru i 
ne-a înconjurat și 
ajutat, fără încetare, 
tot ce ne-a fost necesar 
în muncă și în viață, fapt 
pentru care îi aducem 
cele mai sincere și mai 
profunde mulțumiri, ra-

con- 
iubit 
ne-a 

!, cu
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Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român

și-a încheiat lucrările
' (Urmare din pag, 1)

514 tovarăși, dintre care 
62 în plen și 452 în sec
țiuni. , -

Apreciind că principa
lele probleme aflate pe 
ordinea de zi au fost pe 
larg dezbătute, conferin
ța a aprobat sistarea dis
cuțiilor, urmînd ca cei
lalți tovarăși ce și-ău mani
festat dorința să ia cuvîn- 
tul să predea în scris Se
cretariatului Conferinței 
Naționale problemele pe 
care intenționau să le ex
pună.

Ultima parte a ședinței 
de dimineață a Conferin
ței Naționale a fost condu
să de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, care a spus :

„Tovarăși,
Trecem la ultimul punct 

al ordinii de zi: măsuri 
organizatorice.

Se propune ca numărul 
membrilor Comitetului Cen
tul al Partidului Comunist 
Iromân să crească de- la 
245, cit a fost stabilit Ia 
al XII-lea Congres al parti
dului, la 251, iar numărul 
membrilor supleanți să 
crească de la 163 la 174“.

Conferința a aprobat în 
unanimitate aceste pro
puneri.

A luat, apoi, cu'vîntul 
tovarășul Iosif Banc, care 
a spus :

„Stimate tovarășe și
stimați tovarăși delegați, 
Din însărcinarea Comi

siei de propuneri, aleasă 
de Conferința Națională, 
în vederea completării 
pînă la 251 a numărului 
membrilor și la 174 a nu
mărului membrilor su- 
p-leanți ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, stabilit de 
Conferință, propunem ur-» 
mătoarele :

Trecerea din rîndul 
membrilor supleanți în rîn
dul membrilor Comitetu
lui Central al P.C.R. a to
varășilor :

Nicu Ceausescu — secre
tar al C.C. al U.T.C. ;

Emilia Sonea — adjunct 
al șefului Secției propa
gandă a C.C. al P.C.R.;

Ion Stănescu — minis
tru, șef al Departamentu
lui pentru Construcții în 
Străinătate ;

Trecerea din rîndul mem
brilor Comisiei Centrale 
de Revizie în rîndul mem
brilor Comitetului Central 
al P.C.R. a tovarășilor: 

Ion M. Nicolae — vice- 
prim-ministru al Guver-

lui Comunist Român de 
adoptare ca document pro
gramatic a Expunerii to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie 1982 — „Cu pri
vire la Stadiul actual al ' 
edificării socialismului 

. în țara noastră, la pro
blemele teoretice, Ideolo
gice și activitatea politi
că, educativă a partidu
lui".

lui popular al municipiu- — Hotărîrea 
lui București ;

Eva Richter — secretar 
pentru problemele econo
mice al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R.;

Stan Soare — adjunct al 
șefului Secției propagan
dă a C.C. al P.C.R. ;

Olimpia Solomonescu —

loan Popescu-Ioviț — 
rector al Universității 

■București ; < ■mi
la Paula Prioteasa 

Ex- 
Eco-

ad- 
co- 

și coope- 
interna-

nului Republicii Socialis
te : România ; ;.

Alexandru Roșu — 
nistru secretar de stat 
Ministerul Comerțului 
terior și Cooperării 
nomice Internaționale,

Alegerea în rîndul mem
brilor Comitetului Central 
al P.C.R. a .tovarășilor :

Radu Bălan — prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. ;

Manea Mănescu — vice
președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România ;

Cornel Pacoste — prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R. ;

Ion Radu — prim-secre- 
tar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R,

Alegerea în rîndul 
membrilor supleanți 
Comitetului Central 
P.C.R. a tovarășilor :

Dumitru Apostoiu — 
cretar prezidențial și 
Consiliului de Stat ;

Ioan-Bogdan Băluță 
prim-secretar al Comite
tului județean Bacău al 
P.C.R. ;

Maria Bobu — adjunct 
al ministrului 
vicepreședintă a 
liului Național al Femei
lor ;

Ionel Cetățeanu — con
silier al președintelui Re
publicii Socialiste România;

Stela Chioveanu — prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Buzău al U.T.C. ;

Gica Chiru — secretar 
pentru problemele de pro
pagandă al Comitetului ju
dețean Dîmbovița al P.C.R.;

Ilie Cîșu — prim-secretar 
al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R. ;

Pbliana Cristescu •— se
cretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C. ;

Ion Frățilă — prim-se
cretar al Comitetului ju
dețean Vaslui al P.C.R. ;

Ștefani;} Ionescu — pre
ședinte al Cooperativei a- 
gricole de producție „23 
August" din comuna Puti- 
neiu, județul Teleorman.;

Virgil Marcoșan — prim- 
secretar al Comitetului 
județean Mehedinți 
P.C.R. ;

Alexandru Necula — mi
nistrul industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehni
că și electronică ;..

Marin Nedelcu — consi
lier al președintelui Repu
blicii Socialiste România ;

Barbu Petrescu — 
tor general adjunct 
Institutului Central 
Cercetări Economice

Barbu Popescu — 
secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al PiC.R. ;

junct al ministrului 
merțului exterior 
rării economice 
ționale ;

Ștefan Rab —
cretar al Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R.;

Constantin Radu — prim- 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliu,-

prim-se-

Conferin
ței Naționale a Partidului 
Comunist ~ 
doptare a 
varășului N ic ol a e 
Ceaușescu cu privire

a-Român de 
Raportului to-

pentru asigurarea popu
lației cu produse agro- 
alimentare, i 
prestările de servicii 
perioada 1983—1985.

A fost apoi adoptată în 
unanimitate Rezoluția 
Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Ro
mân, care va fi dată pu
blicității.

Votul unanim și entuzi
ast eu care delegații au 
aprobat aceste documente 
constituie o expresie eloc
ventă a adeziunii depli
ne a întregii națiuni 
politica clarvăzătoare

produse 
industi'iale și 

T în

ai 
al

se-s 
al

justiției, 
Consi-

al

direc- 
al 
de

prim--

Ceaușescu' cu privire la 
stadiul actual al edifică- Era.d 
rii 
rea 
nic de dezvoltare 

șef sector la Secția relații' mico-socială, 
externe și cooperare eco- mele speciale 
nomică internațională a 
C.C. al P.C.R.

Maria Ștefan — secre
tar pentru problemele 
muncii de partid în agri
cultură la Comitetul ju
dețean Prahova al P.C.R.;

Decebal Urdea — direc
tor în Ministerul Finanțe
lor ;

Ionel-Silviu Vlad — rec
tor al Universității din 
Cluj-Napoca.

Informăm Conferința că 
toți candidații propuși au 
fost discutați și au întru
nit acordul 
de partid din 
parte".

Conferința a 
unanimitate de 
punerile făcute 
sie.

...Ora 11,45. începe 
dința finală a 
Conferinței Naționale 
partidului, condusă 
vârășul Ni c o 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia. .

La această ședință, ală
turi de delegații și invita
ții din întreaga țară, care 
au participat la lucrările 
conferinței, în sală sînt 
prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în 
țara noastră, alți mem
bri ai Corpului diploma
tic, precum și ■ trimiși spe
ciali ai unor agenții de 
presă și ziare, posturi de 
radio și televiziune de 
peste hotare, corespon
denți ai presei străine la 
București.

Au fost supuse votului 
delegaților documentele 
conferinței.

In unanimitate 
aprobate :

— Hotărîrea 
ței Naționale a

socialismului, retliza- 
Planului național u- 

econo- 
la progra- 

și la măsu- 
îndeplinirea 
cincinalului, 
Congresului 
partidului.

Confe-

organizațiilor 
care fac

aprobat cu 
voturi pro- 
de comi-

?e- 
lucrărilor 

a 
de to-
1 a e 
gene- 

Comu-

au fost

Conferin- 
Partidu-

rile pentru 
cu succes a 
a hotărîrilor 
al XII-lea al

In continuare, 
rința a adoptat în una
nimitate o hotărîre prin 
care se aprobă :

— Programul cu privire 
la producerea energiei în 
cincinalul 1981—1985 și
dezvoltarea bazei energe
tice a țării pînă în 1990 ; 

pri- 
su- 
ba- 
mi- 
pri-

la 
a 

partidului, politică ce co
respunde în cel mai înalt 

intereselor și aspi
rațiilor fundamentale de 
pace și. progres ale po
porului român, un simbol 
al unității ferme a tutu
ror fiilor patriei în ju
rul Partidului Comunist 
Român,’ al secretarului 
său general.

In încheierea lucrărilor 
Conferinței, primit 
deosebită căldură și 
tisfacție, cu f 
și entuziasm, în 
și aclamațiile

— Programul cu 
vire la valorificarea 
perioară și creșterea 
zei de materii prime 
nerale și energetice 
mare ;

— Programul de 
cere suplimentară 
sumurilor de 
prime, materiale, 
tibili și energie, 
1983 ;

— Programul de inten
sificare a recuperării și 
valorificării resurselor . 
materiale refolosibile, pie
selor și subansambluri- 
lor uzate, a resurselor e- 
nergetice secundare în a- 
nul 1983 ; : d

— Programul cu privi
re la creșterea producti
vității muncii, organizarea 
și normarea științifică a 
producției și a celorlalte 
activități în anul 1983 ;

— Programul pentru re
ducerea suplimentară a 
costurilor și cheltuielilor 
materiale în perioada 
1983—1985 ; perfecționa
rea sistemului de plani
ficare, evidență și calcu
lare a costurilor de pro- 

a

redu-
con-a 

materii 
combus- 
în anul

ducție și de stabilire 
prețurilor. :

Conferința Națională 
partidului a aprobat în

a
U- 

nanimitate hotărîrea refe
ritoare la Programul privind 
autoconducerea și autoa- 
provizioriarea teritorială,

Dezvoltarea spațiilor 
comerciale din Valea 
Jiului a fost însoțită 
de , o permanentă aten
ție acordată aprovizi
onării populației cu 
produse alimentare și 
industriale. Practica
rea unui comerț civili
zat este o regulă în 
magazinele din Vulcan, 
situate, în cea mai ma

re parte, pe bulevar
dul Victoriei. Ilustra
tiv pentru această ac
tivitate, care contribu
ie ia calitatea vieții oa
menilor muncii, este 
magazinul pentru arti
cole sportive.

cu 
sa- 

însuflețire 
i uralele 

tuturor 
participanților, a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Urmărită cu atenție și 
viu interes, cuvîntarea 
secretarului general al 
partidului a fost sublini
ată, în repetate rînduri. 
cu puternice aplauze și o- 
vații. ■ '■

In sala Palatului Repu
blicii, care a găzduit a-, 
tîtea evenimente mar
cante din istoria contem- 
porană a patriei, domnea 

* o atmosferă vibrantă, de 
profund patriotism. Cei 
prezenți au aclamat cu în
suflețire pentru partid și 
secretarul său general, 
pentru .harnicul nostru 
popor, constructor al so- 

multi- 
pe pă- 
pentru' 

a scum- 
și îrri- 

co- 
in-

cletății socialiste 
lateral 
mîntul României, 
continua înflorire 
pei noastre patrii 
plinirea destinului ei 
munist. Delegații și 
vitații au scandat cu pu
tere, minute 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu și 
„Ceaușescu 
stima noastră 
di ia !“, „Ceaușescu 
pace !“.

Sînt clipe sărbătorești, 
încărcate de semnificații, 
în câte vibrează bucuria 
și entuziasmul participan- 
țHor la marele forum co-

dezvoltate

șir,
i

munist, ele punînd preg
nant în lumină unitatea 

. strînsă, indestructibilă din
tre partid și popor, uni
tate ce dă forță și trăini
cie orînduirii noastre so
cialiste. Sînt momente de 
înălțător patriotism, în 
care delegații și invitații, 
toți comuniștii, toți cetă
țenii patriei își îndreaptă 
gîndurile și sentimentele 
lor de nețărmurită dra
goste, stimă și recunoștin
ță, către secretarul gene
ral al partiduluj j. 'L 
ședințele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care călăuzește/ cu braț 
sigur și minte vizionară, 

. națiunea noastră pe calea 
progresului, a bunăstării 
și civilizației socialiste. ,

Atmosfera vibrantă de 
la încheierea lucrărilor 
marelui forum al comu
niștilor români stă mărtu
rie, în același timp, voin
ței nestrămutate a în
tregului popor de a urma 
și înfăptui neabătut poli
tica internă și externă a 
partidului și statului, de 
a depune în continuare e- 
forturi neprecupețite pen
tru dezvoltarea dinamică 
a țării, de a acționa în 
spirit comunist, revolu
ționar pentru transpune
rea în viață a hotărîrilo» 
Conferinței 
obiectivelor 
cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, care asigu
ră perspectiva edificării 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și îna
intării patriei noastre 
spre comunism. : V ■.

In această ambiatiți^Mr 
tuziastă, participanții A 
lucrările Conferinței in
tonează Imnul Frontului 
Democrației 
Socialiste — „c ov< u pc 
tricolor unire!".

Conferința Națională ’a 
Partidului Comunist ” 
mân s-a încheiat, 
marea însemnătate a 
blemelor dezbătute 
a măsurilor stabilite, 
se înscrie ca un 
bil eveniment în 
partidului și a țării. IIo- 
tărîrile adoptate dau ori
entări și perspective cla
re pentru munca partidu
lui, a întregului _ țopor, 
în vederea ridicării pe noi 
trepte de progres, pe 
culmi tot mai înalte de 
civilizație a națiunii noas
tre socialiste, întăririi in- 
...______  suverani
tății patriei și conlucrării 
cu toate statele lumii 
pentru o politică do des
tindere și pace, do înțele
gere și colaborare inter
națională.

Naționale, a 
stabilite de

și Unității
„E scris pe

- •„
Ro-

Prin 
pro- 

și 
ea 

memora- 
istoria

in
‘ P.C.R. !“.
poporul 1

- România, 
și mîn-

‘ dependenței și

Ceferiștii la datorie
Acționînd în consens cu 

aspirațiile oamenilor mun
cii din Valea Jiului, pen
tru a cinsti prin fapte 
Conferința Națională a 
partidului, ceferiștii din 
cadrul ttirei a IlI-a a 
R.C.M.-ului Petroșani au 
obținut în noaptea de 17 
spre 18 decembrie rezul
tate deosebite.

Astfel în stația Petro
șani au fost compuse 12 
trenuri (două peste plan, 
însuraînd 120 vagoane 
mai mult), au fost descom
puse 14 (tot două peste 
plan, cu 142 vagoane mai
mult) în timp ce la tran
zit totalul planificat ' ’ a

fost depășit cu 60 de va
goane. De remarcat că au 
fost expediate 5 100 tone 
de cărbune, . depâșindu-se 
planul turei respective 
cu peste 1 500 de tone.

Iată și numele celor ca
re și-au adus din plin con
tribuția la aceste reali
zări deosebite : șeful de 
tură R.C.M., Ion Neagu, 
operatorul R.C., Vasile 
Stoica, impiegații. de miș
care Costică Bălan și Ște
fan Dulcescu, șeful de 
manevră Iosif Dinu, ma- 
nevranții Dumitru Iaco- 
bescu, Gheorghe Hoancă, 
Vasile Hoalgă și magazio- 
nierii de tranzit Constari-
ța Anghel și Ion Nuțu.
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CONFERKB 
NAȚIONALA A

pro- 
pla- 
sec- 
riu

VII. Se 
in-

stratul 3, blocul 
pregătește pentru a 
tra în- funcțiune la înce- 
putuf anului viitor

de

îl

(Urmare din pag. 1)

la 
de

noastre de 
profundă sti-

Un colectiv iși afirmă personalitatea
ia Vulcan. Sîntem 
lin nou printre mi
nerii sectorului I. 

Toate brigăzile 
din sector și-au o- 
norat angajamentele a- 
sumate în întrecerea so
cialistă. Mihai Neștian,
plus 5550 tone cărbune,

Mihai Dudescu, plus 4 780 
Gheorghe Sava, 

plan, 
2 800

cărbune,

putul anului viitor încă 
un abataj de 200—250 

. tone pe zi. într-un cu- 
vînt, la sectorul I, se 
muncește, nu șagă. Să re
alizezi sarcinile de plan 
cu 14 zile mai devre
me, să depășești 
ductivitatea muncii 
nificată la nivel de 
tor cu 175 kg/post, 
este o treabă deloc ușoa
ră. Este o faptă de mun
că minerească ce impli
că responsabilitate, pri
cepere, dăruire, respect 
față de muncă, față 
tine însuți. :
ne la oamenii pe 
// i-am întilnit în 
—’ tor și cu care

tone,
4 279 tone peste 
Flor’T Șerban, 
ît, extrase suplimentar. 
Vorbind despre oamenii 
săi, loan TUreanu, șe
ful sectorului, ne mărtu
risea : „Colectivul nos
tru și-a realizat în acest 
an, lună de lună, exem
plar sarcinile de plan". 

Am înțeles din spuse
le șefului de sector că 
„autorii" însemnatului 

succes sînt, de. fapt, toți 
cei peste 200 de oameni 
ai muncii din sector ca
re, în frunte cu comu
niștii, doresc, pînă la fi
nele anului, printr-o 
mobilizare și dăruire e- 
xemplare, să extragă 
suplimentar peste 8 000 

tone de cărbune. în prezent 
aici se lucrează cu de
votament și abnegație la 
punerea în funcțiune lejul să constatăm 
înainte de termen a unei 
noi capacități de pro
ducție. Este vorba de a- 
batajul cameră nr, 2 din

Vom grăbi 
detthiderea 

noilor fronturi 
de cărbune

Am reținut din memo
rabilul Raport prezentat 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Con
ferinței Naționale a parti
dului, că nouă, minerilor 
ne revin sarcini mobiliza
toare privind extracția 
cărbune. împreună cu 
tacii din brigada mea 
ționăm cu fermitate 
răspundere muncitoreas
că, comunistă pentru a 
pune în funcțiune noi ca
pacități de producție la 
I.M. Paroșeni pentru a în
cepe din plin exploatarea 
stratului 5. Sîntem con
știenți de faptul că mun
cind mai bine, reducînd 
pe cît posibil cheltuielile 
materiale la 1030 lei pro
ducție marfă, perfecția* 
nîndu-ne mai mult pregă
tirea profesională va creș
te atît nivelul de trai ma
terial și spiritual cît 
avuția întregii obști.

Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a parti
dului este pentru noi un 
document de mare însem
nătate teoretică și practi
că ce jalonează activi
tatea, ne dătun nou im
bold în muncă. Am hotă- 
rit împreună cu ortafii 
— de fapt acesta este și 
angajamentul nostru mi
neresc — să amplificăm 
succesele- obținute (la zi 
plus 730 mc) pînă la finele 
anului, să traducem în 
viață mărețele obiective 
ale Congresului al XII-lea 
al .partidului.

Vasile CERCEJA, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Paroșeni ,

Și

Entuziasm

care 
sec
am 

avut plăcerea să stăm de 
vorbă — sing. Petru Var
ga, secretarul organizați
ei de bază nr, 1, frații 

.. Dumitru și Gheorghe 
Drobotă, 
re probitate 
lă, Alexandru 
miner care a 
mina Vulcan

1J orbind despre suc- 
lr cesele colectivului 

sectorului I, un a- 
devărat colectiv de elită 
care se afirmă tot măi 
mult pe frontul cărbu
nelui, nu putem să nu a- 
mintim pe electromeca
nicii Alba Codreanu, Io- 
niță Neagoe, Anghe I- 
van, pe maiștrii Vasile 
Hristoiu, Dumitru Un- 
gureanu, Vasile Brie, pe 
toți aceia care — uniți 
în gînd și faptă — s-au 
angajat'să sporească pro
ducția de cărbune. „Ma
gistralul Raport prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferin
ța Națională a 'partidu
lui, document de o ines
timabilă valoare teore
tică și practică este pen
tru noi — ne mărturisea 
Constantin Mareș, 
cretarul comitetului 
partid pe sector — 
amplu și cuprinzător pro
gram, care jalonează 
direcțiile de

kiwiK Ș(A

tineresc
în aceste zile, cînd 

în întreaga țară au un 
profund ecou lucrările 
Conferinței Naționale 
a partidului, la Școala 
generală nr. 5 Petro
șani se desfășoară sem
nificative acțiuni poli
tico-educative.

Sub îndrumarea pro
fesorului Pavel Bența, 
în școală sînt organiza
te expoziții de desene 
ale elevilor, sub generi
cele „Românie, plai de 
aur“, „Sîntem nepoți 
de daci și de romani", 
„Eroii neamului". '
Un grup de pionieri 
de la Școala generală 

nr. 5 Petroșani

Și
mineri de ma- 

profesiona-
Bunăiașu, acțiune. Sîntem hotărîți 

lucrat la să dăm o nouă dimen- 
un Sfert siune faPtei noastre de 

muncă, să ne intensificăm 
eforturile pentru a da 
țării mai mult cărbune, 
pentru a traduce în via
ță

ia să dăm o nouă 
sfert 

de veac — am avut pri- 
ho- 

tărîrea lor nestrămutată 
de a da patriei cărbune 
mai mult, mai bun, mai 
ieftin.

Laborantele
Pușcașu și
Hiesch, efectuează o de
terminare a rezisten
ței mecanice a firelor 
de mătase produse la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni, 
în cadrul laboratorului 
textil.i------------- ----------------------

Adriana 
Iuliana Perspective largi de afirmare 

a efervescenței creatoare

mărețele obiective 
Congresului al XII- 
al partidului".
Constantin GRAURE

Aspect de muncă de 
la noul sediu al celei 
mai tinere întreprin
deri din Valea Jiului — 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani.

Gîndurile 
prețuire și 
mă se îndreaptă spre se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vrednic și cu
tezător cîrmaci al poporu
lui nostru în măreața e- 
popee de edificare a so
cietății socialiste rriulti- 
lateral dezvoltate, teme
lie a viitorului de aur al 
omenirii, comunismul.

Am audiat cu deosebit 
interes, cu deplină apro
bare și apreciere, ideile de 
mare însemnătate , teore
tică și practică expuse în 
Raportul prezentat 
Conferința Națională 
secretarul „ general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Colectivul pe care 
conduc la Centrul de cer
cetări pentru securitate mi
nieră Petroșani a abordat 
cercetări în vederea asi
milării unor piese și sub- 
ansamble care urmează să 
fie executate în apropie
rea Văii Jiului, la

prinderea mecanică 
du. în acest fel 
duce substanțial 
și vor i 
de siguranță la 
rea lucrărilor din subte
ran, asigurîndu-se im
plicit o considerabilă re
ducere a cheltuielilor ma
teriale. De asemenea, 
s-au făcut și se fac cer
cetări privind utilizarea 
unor încărcături alungite 
pe gura de mină, la rea
lizarea lucrărilor în căr
bune la minele antigri- 
zutoase, stabilindu-se po
sibilități concrete de creș
tere a pasului de avans 
la astfel de lucrări.

Sîntem ferm convinși 
că hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului vor 
deschide perspective și 
mai largi de afirmare a 
efervescenței creatoare, a 
noului în toate domeniile 
de activitate.

Sa
se va re- 

, .._ importul 
spori condițiile 

efectua-

Sabin TAT,
cercetător științific princi
pal, Centrul de cercetări 

între- pentru securitate minieră

! 
I 
I 
I
I 
I

tivității noastre, se spuiie 
în telegrama trimisă de 
Comitetul municipal Pe
troșani al U.T.C. Punem 
a.ccent deosebit pe edu
cația Comunistă a tine
rilor,. pe pregătirea lor 
profesională la .nivelul 
tehnicii moderne ce se 
află în dotarea unități
lor 'economice. în cadrul 
programului de pregătire 
și perfecționare a tine
rilor acționăm în lumina 

. orientărilor., trasate de 
dumneavoastră, 'mult 
stimate tovarășe secretar 
general, cu prilejul vi
zitelor de lucru între
prinse în Valea Jiului,

Sîntem hotărîți să 
mâni pilda 
voastră de i 
voluționar, patriot, 
comunist care și-a 
dicat întreaga viață bi
nelui și fericirii . poporu
lui român, ridicării .ță
rii noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație. 
Vom milita pentru trans
punerea în viață a tu
turor sarcinilor și indi
cațiilor ce ni le trasați, 
a hotărîrilor adoptate 
de forumul comuniștilor 
români — Conferința 
Națională a partidului".,

portîndu-i că, pe baza 
inestimabilelor indicații 
și orientări ce ne-a dat 
și cu ocazia ultimei vi
zite în Valea Jiului, 
ne-am redresat activita-.. 
tea, reușind ca, în luna 
noiembrie să producem 
cu 144 mii tone de 
bune brut și peste 
mii tone cărbune net 
mult decît în luna .... 
cedentă. în ultimele do
uă luni ale . acestui an, 
realizăm o producție 
medie zilnică de 32—36 
mii tone cărbune, ceea 
ce ne permite să intrăm 
în anul 1983 la. nivelul 
sarcinilor de plan și să 
continuăfri 
lui< într-un 
tant și la toți indicato- 
rii". ? ți

„Profund recunoscă
tori personalității dum- 

de
Și 

țară, 
pro-

căr-
146 

mai 
pre

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCiJ
colectivului ționale pe anul 1983 și 

în perspectiva întregului 
cincinal, pentru înflori
rea multilaterală a 
triei noastre dragi, 
mânia socialistă".

„Conștienți de înalta 
misiune patriotică ce ne 
revine de a asigura mi
nerilor din Valea Jiu
lui, din întreaga țară, u- 
tilaje și piese de schimb 
din ce în ce mai multe 
și mai bune, atît de.- ne
cesare creșterii produc
tivității muncii în aba
taje, ne vom intensifica 
eforturile de muncă pen
tru materializarea 
turor sarcinilor ce 
revin din programul de 
mecanizare a mineritu
lui, se spune în telegrama 
comitetului de partid și 
consiliului oamenilor 
muncii de Ia I.U.M.P.

Angajîndu-ne să nu 
precupețim nici un efort

telegrama
întreprinderii miniere
Lupeni — acționăm cu 

și dăruire, 
cerut-o 
prezen- 

_ . vede-
producției 

cocsificabil, 
contri-

răspundere 
așa cum ne-ați 
și în Raportul 
tat Conferinței în 
rea creșterii ] 
de cărbune 
pentru sporirea 
buției noastre la dezvol
tarea mai puternică a 
bazei energetice și de 
materii prime proprii, 
pentru asigurarea încă 
din acest cincinal a in
dependenței energetice 
a țării. Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate 
tovarășe secretar gene
ral, de devotamentul 
nostru total la întreaga 
linie politică generală și 
ne angajăm că vom face 
totul pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce 

general, pentru propăși-- ne vor reveni din hotă- 
j^rea patriei — se arată în rîrile Conferinței Na-

I
I
i
I
I

I
I
I
I

îndeplinirea 
ritm cons-

neavoastră ilustre 
conducător încercat 
eminent ctitor de 
pentru înaltele idei 
movate de dumneavoas
tră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar

tu
ne

îndeplinirea exempla- 
a sarcinilor economi- 
politice și sociale ce 
revin, vă asigurăm 

stimate tovarășe 
o-

în 
ră 
ce, 
ne
mult 
secretar general, că 
rientările .și obiectivele 
jalonate de 
Națională a 
indicațiile 
tră vor sta la baza între
gii, noastre activități pen
tru traducerea neabătu
tă în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea".

„în aceste clipe de pu
ternică afirmare a anga- 

popor 
pentru înfăptuirea obiec- 

............... 1 Con-

Conferința 
partidului, 

dumneavoas-
ur-

i dumnea- 
înflăcărat re

de 
de-

jării întregului

tivelor stabilite de 
greșul al XII-lea, între
gul tineret diri Valea Jiu
lui acționează cu abne
gație și elan tineresc 
pentru a contribui la spo
rirea producției de căr- 

- buric, la realizarea sar
cinilor economice din 
celelalte domenii ale ac-
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prin consens de
a 0. III

Pentru dezvoltarea legăturilor 
tovărășești de colaborare 

si solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C. din Grecia

18
Ge-

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). Adunarea 
nerală a O.N.U. a adoptat 
prin consens un proiect de 
rezoluție inițiat de Româ
nia cu privire la înfăptui
rea dreptului Ia educație. 
La proiect s-au raliat, în 
calitate de coautori, 56 de 
delegații din state repre
zentând toate zonele geo
grafice ale lumii.

Rezoluția adoptată se în
temeiază pe teză însemnă
tății deosebite a dreptului 
lâ educație, pentru deplina 
înflorire a personalității 
umane și pentru exercita
rea celorlalte drepturi și 
libertăți fundamentale ale 
omului. Un accent deose-

bit se pune pe urgentarea 
realizării obiectivului era
dicării analfabetismului în 
lume. In același timp, se 
subliniază necesitatea îm
bunătățirii și lărgirii sis
temelor educaționale pen
tru pregătirea de specialiști 
și cadre calificate care să 
contribuie la progresul ță- 
rilor în curs de dezvoltare, 
în acest sens, prin rezolu
ția amintită se adresează 
Un apel tuturor statelor 
în vederea sprijinirii e- 
forturilor țărilor în curs 
de dezvoltare în pregăti
rea personalului necesar
pentru -industrie, agricul
tură și alte sectoare 
nomice și sociale.

eco-

încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Socialist din Japonia

TOKIO 18 (Agerpres). 
La Tokio s-au încheiat lu
crările Congresului Parti
dului Socialist din Japo
nia (PSJ) — principala for
mațiune politică de opozi- 

, ție. Participanții și-au ex
primat hotărîrea de a ac
ționa uniți în vederea pre
gătirii viitoarelor alegeri 
legislative. De asemenea,

a fost adoptată o rezoluție 
care exprimă angajamen
tul ferm al P.S.J. de a se 
opune politicii guvernului 
actualului premier Yasu- 
liiro Nakasone.

Ichio Asukata a fost re
ales în funcția de președin
te al P.S.J., cea de secre
tar general revenind 
Takeshi Hirabayashi.

lui

lui român în edificarea 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Cu această ocazie s-a 
exprimat dorința comu
nă de ă se acționa in 
continuare pentru dezvol- 

tovără-’

ATENA 18 (Agerpres).
Tovarășul Petre Lupu, 

membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., reprezentantul 
partidului nostru la al 
Xl-lea Congres al P.C. din 
Grecia, a avut o întîlnire tarea legăturilor 
cu tovarășul Harilaos Fio- șești de colaborare și so~ 
rakis, secretar general al îidaritate, pe baza stimei 
C.C. al P.C.G.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului
Harilaos Florakis, condu
cerii P.C.G. un cald salut 
tovărășesc, urări de 
nătate și de 
în activitatea 
desfășoară.

Secretarul „---- —
C.C. al P.C.G. a rugat să largi populare, pentru 
se transmită
Nicoale Ceaușescu, 
ducerii P.C.R., mulțumiri 
călduroase pentru urările 
adresate împreună cu sa
lutul său tovărășesc și ce
le mai bune urări de suc
cese tot mai mari poporu-

al
recioroC, 

și P.C.G.
pentru continua aprofun
dare a relațiilor tradiți
onale de prietenie și cola
borare dintre cele două 
țări și popoare. In mod 
deosebit. s-a subliniat 
convingerea comună cu 
privire la necesitatea u- 
nirii și întăririi âfprtpri- 
lor tuturor forțelor poliți- 

general al ce înaintate ale maselor
’ .""A a

tovarășului se asigura înfăptuirea de-• , ..... ---- ------ i dC
pri- 

Bal- 
pă-

. și respectului 
dintre P.C.R.

Să-
noi succese 
pe care o

con- zideratului exprimat 
popoarele balcanice 
vind transformarea 
cânilor într-o zonă a 
cii și colaborării, fără nici 
un fel de arme nucleare.

Senatul american a votat 
în favoarea proiectului de lege 

privitor la producerea rachetelor 
nucleare MX

WASHINGTON 18 (A-
gerpres). In contratimp cu 
opinia publică mondială, 
inclusiv cu cea din S.U.A., 

I care cere tot mai hotărît

tn orașul-land Hamburg au loc alegeri 
localpentru parlamentul

BONN 18 (Agerpres). In 
orașul-land Hamburg au 
loc, duminică, alegeri pen
tru parlamentul local, con
siderate de observatorii 
politici de la Bonn drept 
un important test 
perspectiva viitoarei 
sultări electorale anticipa- _ g 

lo
se 
în

în 
con-

te, prevăzută pentru 
martie 1983. Alegerile 
cale de la Hamburg 
organizează deoarece,

scrutinul de la 6 iunie nici 
unul din marile partide 
n-a obținut aici majorita
tea necesară, ceea ce a fă- 

’ cut ca landul să devină, 
după cum relatează agen
ția France Presse, ingu- 
vernabil.

Un număr de 1 238 000 
de alegători sînt desemnați 
să aleagă pe cei 120 de 
membri ai parlamentului 
de land. Au propus can-

didați opt partide și 
pări politice, dintre 
cele mai importante 
Partidul Social-Democrat,
aflat acum în opoziție la 
scară națională, Uniunea 
Creștin Democrată, 
coaliția
de la Bonn, Partidul Li
ber Democrat și Partidul 
ECOlOgîSt.

tru
care 
sînt

din
guvernamentală

încetarea cursei înarmări
lor, Senatul american a 
votat vineri în favoarea 
proiectului de lege privi
tor Ia producerea rache
telor nucleare MX, pe ca
re, săptămîna trecută, Ca
mera Reprezentanților îl 
respinsese.

Un grup -de senatori, ca
re se opun total fabricării 
noii arme, au prezentat co
legilor lor o scrisoare co
lectivă arătînd că „în con
dițiile unui șomaj de 10,8 
la sută din populația acti
vă și ale unui deficit bu
getar anual ce se apropie 
de 200 miliarde dolari, bu
nul simț îndeamnă la în
cetarea necondițională a 
producției de rachete 
MX“, . ' '
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Calendar săptămânal
Luni 20 decembrie
— începe turneul premierului Consiliului de . 

Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, într-o serie de 
țări din Africa (Egipt, Algeria, Maroc, Zair, Tanza
nia, Zambia, Guineea); ’

— Are loc Congresul al Xl-lea al Ligii Tine
retului Comunist din China ;

— Vizita în S.U.A. a regelui Hussein al Iorda
niei ;

Marți, 21 decembrie
.— La Moscova are loc ședința solemnă comună 

a C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., consacrată " celei 
de-a 60-a aniversări a creării U.R.S.S.;

— Se împlinesc 35 de ani de la crearea Uniu
nii Tineretului Comunist Dimitrovist din R.P. Bul
garia ;

— Se împlinesc 10 ani do la semnarea „Trata
tului asupra bazelor relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G."

Miercuri, 22 decembrie
—• Reluarea negocierilor indo-pakistaneze pri

vind încheierea unui pact de neagresiune și a unui 
Tratat de prietenie și colaborare (Delhi);

— Vizita în Thailanda a prim-ministrului sin- 
gaporez, Lee Kuan Yew ; -

Joi, 23 decembrie
— Vizita în Bangladesh-a președintelui Turciei, 

Kenan Evren ;
Simbătă 25 decembrie

.— La Moscova se deschide Festivalul „Iarna 
Rusă" (25 decembrie 1982 — 5 ianuarie 1983).

Duminică, 26 decembrie
— Se împlinesc 25 de ani de la crearea Orga

nizației de Solidaritate cu Popoarele Afro-Asiatice 
(OSPAA).
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GENE-
O.N.U. a a-

ADUNAREA
RALĂ a
doptat cu 124 de voturi 
favorabile, 2 împotrivă 
(S.U.A. și Israel) și 20 de 
abțineri o rezoluție care 
„reafirmă suveranitatea 
permanentă a palestinie
nilor și a altor arabi din 
teritoriile ocupate asupra 
resurselor lor naționale 
supuse agresiunii și ocu- - ANGOP. 
pației israeliene", ~ 
mentul subliniază 
sitatea și dreptul palesti
nienilor și al altor po
poare arabe la restituirea 
și la despăgubirea totală 
pentru Exploatarea de 
către puterea ocupantă a 
resurselor naționale, bo
gățiilor și mîinii de lu
cru — informează agenția 
France Presse.

LA WASHINGTON s a 
încheiat sesiunea comisiei 
mixte economice chino- 
americane. După cum re
latează agenția China 
Nouă, în cadrul convorbi
rilor dintre delegațiile 
Chinei și S.U.A., conduse 
de mirlțtrii finanțelor ai 
celor două țări, s-a con-

Docu- 
nece-

Lotul C.C.F. Petroșani
anunță :

închiderea Drumului județean 666 B Is- 
croni — Aninoasa, luni, 20 decembrie 1982 
între orele 10 — 14.

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și bor

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

venit așupra eforturilor 
de stimulare a cooperării 
bilaterale în domeniile 
economici, finanțelor, teh
nologiei și comerțului.

UN NOU AUT DE A- 
GREȘIUNE al regimului 
minoritar de la Pretoria 
a fost comis în localitatea 
angoleză Assuncao,, unde 
4 avioane de luptă apar- 
ținfrid Africii de Sud au 
pătruns ilegal în spațiul 
aerian al teritoriului An- 
golei, bombardînd zone 
locuite, transmite agenția

CONSILIUL PROGRA
MULUI internațional de 
dezvoltare a comunicați
ilor (PIDC), întrunit la se
diul UNESCO din Paris, 
a hotărît să sprijine dez
voltarea agențiilor de pre
să regionale și naționale 
din țările în curs de dez
voltare. Aceste agenții pot 
juca un rol esențial în 
stabilirea unei noi ordini 
internaționale în domeniul 
informațiilor, difuzînd știri 
și aprecieri diferite asu
pra problemelor evocate.

contribuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale
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