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Conferința 

stadiului ac-

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoas

tră, tuturor participanților la plenarele consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate maghiară și ger. 
mană, în numele Comitetului Central al partidului, 
al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, revoluționar, împreună 
cu ce c mai bune urări. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Atît în plenarele fiecărui consiliu, 
ședința comună a celor două consilii, 
dezbaterilor au stat măsurile privind 
neabătută a hotărîrilor Congresului al 
Conferinței Naționale a partidului. La 
Națională s-a făcut o amplă analiză a i 
tual al dezvoltării socialismului în România și s-au 
adoptat o serie de programe și măsuri privind în
făptuirea obiectivului strategic stabilit de Congresul 
al XII-lea pentru cincinalul 1981—1985 — trece
rea la un nou stadiu de dezvoltare a patriei noas
tre și realizarea unei noi calități a muncii și vieții 
în toate domeniile de activitate.

După cum este bine cunoscut, marile realizări 
în construcția socialismului, puternica dezvoltare e- 
conomico-socială au determinat profunde transfor
mări în structura socială a patriei, au dus la creș
terea puternică a bazei tehnico-materiale a socie
tății noastre socialiste, la dezvoltarea impetuoasă a 
avuției naționale, la sporirea puternică a venitului 
național și, pe această bază, la creșterea continuă 
a nivelului de trai material și spiritual al poporului 
— țelul suprem al politicii partidului nostru, esen
ța societății socialiste multilateral dezvoltate pe ca
re o edificăm în România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Merită 
dezvoltare 
patriei, ca 
lui nostru 
griculturii 
pe întreg 
condițiilor 
rii, ridicării tuturor oamenilor muncii 
nouă, demnă, înfloritoare.

In cei 15 ani care au trecut de la 
nizare teritorial-administrativă s-au creat zeci și 
zeci de noi platforme industriale în toate județele, 
noi centre muncitorești și orășenești. Pe baza fapte
lor, a realităților, care sînt mai convingătoare de- 
cît orice și nu pot fi în nici un fel contestate, se

subliniată, și în acest cadru, puternica 
a forțelor de producție în toate județele 
rezultat al politicii științifice a partidu- 
de amplasare rațională a industriei, a- 
și a altor sectoare economice și sociale, 
teritoriul patriei, în vederea 

necesare dezvoltării tuturor
asigurării 

zonelor tă
ia o viață

noua orga-

poate spune, cu îndreptățită mîndrie, că partidul 
nostru a acționat și acționează cu toată consecven
ța în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare 
puternică a bazei tehnico-materiale a societății noas
tre, pentrti crearea condițiilor înfăptuirii Programu
lui de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României spre visul dc 
aur al omenirii — deci și al poporului nostru — 
societatea comunistă I (Aplauze puternice, prelun
gite).

O puternică dezvoltare au cunoscut știința, în- 
vățămîntul, cultura — factori de importanță deo
sebită în făurirea noii orînduiri sociale. Tocmai pe 
baza dezvoltării forțelor de producție, a științei, în- 
vățămîntului și culturii am asigurat condițiile ne
cesare progresului rapid al patriei noastre, îmbună
tățirea continuă a condițiilor de muncă, de viață 
pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de nați
onalitate.

După cum este bine cunoscut, una din marile 
cuceriri ale orînduirii noastre socialiste este asigu
rarea deplinei egalități în drepturi pentru toți ce
tățenii și fiii patriei noastre comune — Republica 
Socialistă România. (Aplauze puternice, prelungite).

Soluționarea, pe baza principiilor socialismului 
științific, ale marxism-leninismului, în mod demo
cratic, revoluționar a problemei naționale în țara 
noastră a lichidat pentru totdeauna, odată cu asu
prirea de clasă burghezo-moșiercască, și asuprirea 
națională de orice fel. (Aplauze puternice).

Socialismul a asigurat și asigură manifestarea 
deplină a personalității umane a fiecărui cetățean, 
înfăptuind în viață adevărata egalitate a tuturor 
oamenilor muncii, in toate domeniile de activitate.

în primul rînd, este asigurat dreptul la muncă 
și la retribuție egală la muncă egală, în conformi
tate cu principiile echității socialiste, cu principi
ile de retribuție socialistă în raport cu munca și re
zultatele muncii depuse de fiecare cetățean al pa
triei noastre.

Aceste drepturi sînt nu numai afirmate în 
Constituție, dar și realizate în viață, tocmai ca re
zultat al puternicei dezvoltări a forțelor de produc
ție, al amplasării teritoriale a forțelor de producție 
în toate județele și în multe localități ale patriei 
noastre — ceea ce asigură înfăptuirea reală în via
ță a dreptului suprem al omului la muncă, la retri
buție egală. Aceasta constituie cea mai puternică 
cucerire a societății noastre socialiste, a afirmării 
deplinei ega ități în drepturi pentru toți fiii pa
triei. și români, .și maghiari, și germani, și sîrbi, de 
orice altă naționalitate, pornind de la faptul că toți, 
indiferent de originea părinților, de limba pe care 
o vorbesc, sînt cetățeni ai unei patrii unice, sînt fiii 
României socialiste, sînt membri ai unui popor mun
citor, constructor al socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în al doilea rînd, sînt asigurate dreptul la în
vățătură și gratuitatea învățămîntului și, în acest
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Productivități sporite in abataje
Odată cu trecerea la 

noul program de lucru pe 
trei schimburi a opt ore, 
la I.M. Lonea s-au creat 
condiții favorabile de 
creștere a producției de 
cărbune. In urma aplică
rii măsurilor stabilite, pro
ducția a crescut în medie 
cu 500—600 tone pe zi a- 
jungînd astfel la nivelul 
sarcinilor de plan. In 
timpul care a trecut de 
la aplicarea noului pro
gram, colectivul minei a 
extras suplimentar 1250 
tone de cărbune, rscupe- 
rînd astfel o parte din 
minusul acumulat în pri
ma lună a anului. La rea
lizarea sarcinilor de plan 
au contribuit toate sec
toarele de producție ale 
minei, merite deosebite in
să revin brigăzilor de la 
sectoarele I. TV si V.

Acest remarcabil reviri
ment demonstrează hotă- 
rîrea întregului colectiv de 
a da țării cît mai mmt 
cărbune. Este de remarcat 
faptul că sporurile de pro
ducție au fost obținute 
prin crește-ea productivi
tății muncii în trate aba
tajele.

Cărbune cocsificabil 
peste plan

Luna martie a fost deo
sebit de rodnică pentru 
colectivele de la I.M. Lu- 
peni și Cariera Cîmpu lui 
Neag care au extras su
plimentar împreună pes
te 16 000 t me de cărbune 
cocsificabil. La sfîrșitul 
primului trimestru, ele ra
portează o croducție su
plimentară de aproape 
24 000 tone de cărbune.

Plus 13 300 tone
Ieri, după cum ne-a in

format prin telefon tova
rășul Tiberiu Svoboda, 
colectivul întreprinderii 
miniere Petrila a raportat 
un succes deosebit — de
pășirea cu 1 284 tone de 
cărbune a sarcinilor pla
nului pe luna martie. O_ 
dată cu aceasta, producția 
suplimentară de cărbune 
realizată la I.M. Petrila In 
r-rimul trimestru al anu-

lui se ridică la 13 300 to
ne.

In fruntea întrecerii so
cialiste pentru mai mult 
cărbune se situează colec
tivele sectoarelor II cu 
9835 tone. Ill cu 4918 tone 
și V cu 4637 tone. Cele 
mai maii depășiri le-tu 
raportat minerii din bri
găzile conduse de Ștefan 
Alba, Francisc Kovacs, Va- 
sile Glișcă și Alexandru 
Lazov. (V. S.)

Adunarea activului 
Comitetului municipal de partid

Ieri, la Petroșani a a- 
vut loc adunarea acti
vului Comitetului mu
nicipal de partid. La lu
crările adunării, alături 
de membrii comitetului 
municipal, ai comisiei de 
revizie și activul de 
bază al comitetului mu
nicipal au luat parte, ca 
invitați, membrii Co
mitetului județean de 
partid care activează în 
Valea Jiului, activiști ai 
comitetului județean, zi
ariști.

La lucrările adunării 
de activ a participat to
varășul RADU BALAN, 
prim-secretar al Comi
tetului județean Hune
doara al P.C.R.

Adunarea activului Co
mitetului municipal de

partid a analizat activi
tatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de 
partid din Valea Jiu
lui pentru îndeplinirea 
sarcinilor desprinse din 
hotărîrile Congresului 
al XII-lea și Conferin - 
ței Naționale ale parti
dului. Darea de seamă 
a comitetului municipal 
asupra perioadei anali
zate — de la alegerile 
din martie 1982 și pînă 
în prezent — a reliefat 
că în toată această pe
rioadă activitatea poli
tică, organizatorică și e- 
ducativă a organizațiilor 
de partid, consacrată în
făptuirii sarcinilor eco
nomice și sociale a avut 
ca orientări prioritare 
indicațiile trasate de se

cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu privi
re la creșterea produc
ției de cărbune și dez
voltarea potențialului pro
ductiv al municipiului 
Petroșani, realizarea pro
gramelor de moderniza
re a extracției și prepa
rării cărbunelui, a pro
gramelor de investiții in
dustriale și social-cultu- 
rale, îndeplinirea celor
lalte măsuri în vederea 
pregătirii cadrelor, for
mării omului nou și dez
voltării conștiinței so
cialiste. Comitetul mu
nicipal de partid, biroul 
și secretariatul său au 
avut permanent în aten-

(Continuare în pag. a 4-a)
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cadru, dreptul și posibilitatea reală de a învăța și 
in limba naționalităților conlocuitoare. In discuțiile 
din plenarele consiliilor, inclusiv în ședința comu
nă, s-a vorbit de numărul școlilor și claselor cu 
predare in limbile maghiară, germană sau ale altor 
naționalități — și nu mă voi mai referi la cifre ; 
sint bine cunoscute. Ceea ce trebuie însă sâ sub
liniem este faptul că numai socialismul a reușit să 
lichideze, intr-o perioadă scurtă. înapoierea și în do
meniul invățămintului și culturii, să asigure lichi
darea analfabetismului, generalizarea învățămîntu- 
lui obligatoriu de 10 ani și condiții egale de învăță- 
mint, de însușire de către toți tinerii și toți'cetă
țenii patriei a celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane din toate domeniile 
de activitate. Prin aceasta, învățământul patriei 
noastre, indiferent în ce limbă se desfășoară, asi
gură însușirea limbii comune a științei, a culturii, 
a cunoașterii umane, a limbii revoluționare ! (A- 
plauze puternice, prelungite).

In al treilea rînd, se desfășoară o intensă ac
tivitate cultural-artistieă, de formare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, a întregului nostru 
popor, făuritor conștient al propriei sale istorii, al 
propriului 6ău viitor, liber, demn, independent — 
viitorul comunist. în acest cadru, sint asigurate con
dițiile materiale necesare desfășurării acestei acti
vități cultural-artistiee și în limbile naționalităților. 
Despre aceasta vorbesc literatura, presa, teatrele, 
emisiunile de radioteleviziune, numărul mare de 
formații artistice de masă în limbile naționalități
lor, participarea largă, în cadrul Festivalului „Cîn- 
tarea României", a unui număr impresionant de 
formații artistice-culturale, a sute și sute de mii 
de cetățeni ai patriei, intre care un număr impor
tant de formații și de cetățeni din rîndul naționa
lităților conlocuitoare. S-au dat și despre acestea 
cifre ; sint cunoscute. De aceea nu mă voi referi la 
ele. Dar trebuie, de asemenea, să subliniem că nu
mai societatea noastră socialistă, înfăptuind neabă
tut politica națională de deplină egalitate în drep
turi, a putut să asigure toate condițiile pentru des
fășurarea activității literare, artistice-culturale în 
limbile fiecărei naționalități.

Desigur, 6înt multe probleme de discutat și în 
domeniul activității economice, și de învățămint, și 
de cultură. Le-am discutat pe larg la Conferința 
Națională, inclusiv la ultima plenară a Comitetului 
Central. Lipsurile, problemele care sint într-un do
meniu sau altul sînt comune, indiferent in ce lim
bă se scrie sau 6e predă, indiferent în ce fel se ac
ționează într-un sector sau altul. Avem încă multe 
de făcut pentru lichidarea unor lipsuri, unor ne
ajunsuri, pentru perfecționarea continuă a activită
ții noastre.

Dar pe drept cuvînt a vorbit aici tovarășul 
Ferencz Fazekas că in definitiv cărbunele din Pa- 
roșenl, din Valea Jiului, dar și cel din Covasna și 
cel din Oltenia cere oamtyii pricepuți, cere să știe 
să mînuiască combinele și mașinile, să acționeze 
cu răspundere, cu entuziasm, cu căldură — cum 
s-a exprimat' tovarășul Ferencz Fazekas — și atunci 
pot să soluționeze orice problemă în bune condiții. 
Intr-adevăr, orice mașină nu are decit o singură 
limbă ; nici matematica, uiei fizica, nici chimia, 
nici biologia nu au limbi diferite. Ele pot fi expri
mate sau formulate în diferite limbi, dar au o sin
gură limbă — și trebuie să ne străduim de a cu
noaște matematica, fizica, chimia, biologia, tehnica 
cea mai avansată, de a o stăpîni și dezvolta. A- 
ceasta este cerința făuritorilor socialismului din 
Rumania 1 Cu cît vom stăpîni mai bine cuceririle 
științei, ale tehnicii din toate domeniile și vom 
făuri o tehnică superioară, competitivă cu ce.'e mai 
bune pe plan internațional, cu atît societatea noas
tră se va dezvolta mai puternic, cu atit se va ma
nifesta și mai pregnant adevărata egalitate in drep
turi. (Aplauze puternice, prelungite).

Avem și în învățăniînt lucruri de îmbunătățit. 
Avem nevoie de oameni cu o tot mai bună pregă
tire profesională, tehnică și științifică — și trebuie 
să facem totul ca invățămintul nostru să răspundă 
cerințelor etapei actuale de dezvoltare, cerințelor 
puse de Conferința Națională în acest domeniu. 
Așa cum și în domeniul literaturii, al presei și 
radioteleviziunii sînt multe lucruri bune, dar și 
multe de criticat. Vrem o presă mai combativă, mai 
multilaterală, vrem o literatură care să exprime 
mai activ viața și munca poporului nostru, a cons
tructorilor socialismului, indiferent în ce limbă se 
scrie aceasta. Ea trebuie să exprime munca unită a 
constructorilor socialismului din România, a popo
rului nostru muncitor, unit sub conducerea Partidu
lui Comunist Român pentru a asigura mersul ferm 
înainte al României spre o civilizație tot mai avan
sată. De o asemenea literatură, de o asemenea artă 
avem nevoie — și trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea în direcția aceasta. (Aplauze puternice, în
delungate).

M-aș referi la un singur exemplu. Enescu și 
Bella Bartok au scris muzică inspirată din viața 
poporului unde au trăit. Muzica lui Enescu arc o 
valoare universală. Șl muzica lui Bella Bartok are, 
de asemenea, o valoare universală, dar cl a înțeles 
că țrchuie să se ocupe și a acordat multă atenție 
muzicii populare românești, care l-a ajutat în ins
pirația sa. Nici un adevărat om de cultură șl de 
știință nu poate să ignore tot w este bun în tre
cutul, in prezentul și tot ceea ce trebuie făcut pen
tru viitorul comun al popoarelor (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

In al patrulea rînd, odată cu dezvoltarea largă 
a democrației muncitorești revoluționare, cu realiza
rea unui cadru nou, democratic, de participare a 
maselor la conducerea tuturor sectoarelor de acti
vitate, se asigură deopotrivă maselor populare, oa
menilor muncii, deci și celor din rîndul naționali
tăților, participarea egală la conducerea tuturor do
meniilor de activitate, în toate organele politice, 
de stat, economice și sociale. In plenarele consi
liilor s-au prezentat, și în această privință, date ; 
sînt bine cunoscute. Nu există sector de activitate 
unde să nu fie prezenți în mod egal, să participe 
la întreaga viață politică, socială și oamenii muncii 
din rîndul naționalităților conlocuitoare. Problema 
care se pune și aici este <1 ■ a perfecționa in conti
nuare, de a ridica conțin u rolul organismelor de
mocratice, al adunărilor generale ale oamenilor 
muncii — in calitate de proprietari, de producători 
și de beneficiari, ca adevărați stăpîni ai țării — 
la elaborarea politicii interne și externe, la înfăp
tuirea Programului partidului.

Ce se poate spune și în această privință, to
varăși ? Avem rezultate importante, organismele 
noastre democratice au un rol tot mai hotăritor 
în soluționarea comună a problemelor. Proprieta
tea asupra mijloacelor de producție este deținută 
deopotrivă de toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate. Avem proprietatea întregului po
por, proprietatea socială pe care colectivele de 
oameni ai muncii au răspunderea să o adminis
treze, să o dezvolte — și fiecare om al muncii, in
diferent de naționalitate, este proprietar colectiv 
și răspunde colectiv de această proprietate. Așa cum 
acum, prin participarea cu părți sociale, deține și 
o anumită parte socială care, după cum este bine 
cunoscut, poate merge pînă la 30 la sută. Dar a- 
vem, în același timp, proprietatea cooperatistă în 
agricultură, în alte sectoare, ca o formă la fel de 
importantă ca și proprietatea comună,- care are, de 
asemenea, rolul hotăritor în dezvoltarea agricultu
rii și altor sectoare economice. Și în acest cadru, 
membrii cooperatori sînt proprietari și răspund în 
comun de păstrarea și dezvoltarea acestei proprie
tăți socialiste. Deopotrivă, ambele forme de pro
prietate reprezintă baza societății noastre socialis
te — și avem dutoria să facem totul pentru dez
voltarea și întărirea ei. Lumea cunoaște, în fond, 
numai două deosebiri esențiale in domeniul pro
prietății : există, pe de o parte, proprietatea bur- 
ghezo-moșierească, proprietatea celor bogați, care 
au stăpînit sau stăpînesc în multe țări mijloacele 
de producție, ceea ce a și dus la împărțirea lumii 
în clase exploatatoare și asuprite. Există, pe de 
altă parte, proprietatea socialistă, a întregului po
por. Nicăieri, nici la noi, nici în altă parte, nici în 
trecut, nici astăzi, fabrica nu este împărțită după 
apartenența la o naționalitate sau alta. In țările cu 
proprietate capitalistă, fabrica este deținută de un 
grup de acționari de diferite naționalități, multe 
din acestea sînt acum societăți multinaționale. I.a 
noi și în general în țările socialiste, fabrica sau 
uzina este proprietatea comună sau cooperatistă — 
proprietatea oamenilor muncii. Sînt două feluri de 
proprietate — proprietatea în care oamenii mun
cii, producătorii, sint stăpînii mijloacelor de^ pro
ducție și le folosesc în interesul lor, al bunăstării 
întregului popor — și proprietatea capitalistă, ba
zată pe asuprire și exploatare, in care o mină de 
oameni asuprește marea majoritate a muncitorilor 
și a popoarelor respective și pe care o folosesc pen
tru îmbogățirea unui grup resțrîns de oameni, ca 
o formă de exploatare și asuprii’#. Și se mai adau
gă și folosirea acestei proprietăți in asuprirea și 
înrobirea altor națiuni și popoare, in sistemul co
lonialist și imperialist. Noi am ales o formă nouă 
de proprietate. Ea nu poate fi împărțită după ori
ginea națională ; ea este împărțită după felul în 
care serveste poporului sau unui grup de oameni. 
Proprietatea noastră socialistă servește poporului! 
Toți oamenii muncii, practic întregul popor este 
proprietarul mijloacelor de producție, al întregii 
avuții naționale! Această proprietate constituie ba
za socialismului și comunismului ; ea asigură bună
starea, fericirea, făurirea visului de aur al comu
nismului ! (Aplauze puternice, prelungite).

Am menționat și in alte împrejurări, și la Con
ferința Națională din decembrie, faptul că partidul 
nostru a rezolvat problema națională pornind de 
la principiile socialismului științific, de la concepția 
marxist-leninistă, într-un mod democratic, realizînd 
adevărata egalitate in drepturi, care, intr-adevăr 
constituie o mîndrie pentru partidul, pentru statul 
nostru socialist, demonstrînd, și în această privință, 
superioritatea socialismului, a concepției socialis
mului științific privind înfăptuirea relațiilor noi, 
de prietenie, de frăție, de egalitate între oameni. 
(Aplauze puternice).

Am dori — și repet și acum — ca și in alte 
țări naționalitățile să se bucure cel puțin dc ace
leași drepturi ca cele din România. Noi vom fa ;e 
totul să dezvoltăm și să asigurăm întotdeauna 
cele mai bune condiții de afirmare a egalității în 
drepturi, a participării tuturor fiilor patriei la 
întreaga activitate, la făurirea unei vieți demne, 
libere, la întărirea independenței și suveranității 
României ! (Aplauze puternice, prelungite: se scan
dează îndelung „Ceaușescu și poporul !“)•

Dragi tovarăși,
Poporul nostru acționează cu toate forțele îp 

vederea realizării hotârirjlor Conferinței Naționale, 
a planului pe 1983- Realizările pe primul trimestru 

.sînt, în general, bune. Am vorbit la recenta plena
ră a Comitetului Central al partidului pe larg des

pre toate acestea, de aceea nu voi mai insist 
cum asupra lor.

Este necesar să facem totul pentru a reali, 
cele mai bune condiții planul pe 1983, în indu 
în agricultură, în celelalte sectoare. Înfăptuire! 
succes a planului pe acest an este hotărîtoare 
tru înfăptuirea întregului cincinal. Avem toate 
dițiile necesare pentru aceasta ! Mai cu scamă 
dori să subliniez, și în acest cadru, activitatea 
toare, entuziastă a muncitorilor, țăranilor, int 
tualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără dcos 
de naționalitate, a întregului nostru popor, can 
ționează în deplină unitate pentru a realiza p 
pe acest an, fiind convinși că aceasta corespund 
tereselor vitale ale națiunii noastre, ale viito 
nostru liber, fericit. (Aplauze puternice, prelun

Se desfășoară o muncă susținută în vedere, 
făptuirii programului energetic și de dezvolta 
bazei de materii prime. Avem, în domeniul mi 
rezultate bune ; s-au luat măsuri și în dom- 
petrolier — și avem convingerea că vom re 
ceea ce ne-am propus. Avem, de asemenea, o 
de rezultate "pozitive și în ce privește asigu: 
țării cu alte materii prime. Se desfășoară o ai 
tate susținută în vederea reducerii consumijr;.lr 
nergetice și materiale, a recuperării, rer^ndițm 
și refolosirii materialelor, pieselor și subansai 
lor. Și în această privință am obținut unele rez 
te, dar mai cu seamă am stabilit o serie de 
grame care trebuie realizate în toate unității* 
toate județele, în toate localitățile și care au u: 
de importanță deosebită în asigurarea bazei teh 
materiale, a dezvoltării economico-sociale.

Desfășurăm o largă activitate generală priviri 
ducerea cheltuielilor materiale, a pondere ace 
în produsul social și creșterea mai pute» a a 
nitului național.

Se desfășoară o muncă intensă, pregătim 
program special cu privire la creșterea prodw 
tății muncii sociale în toate sectoarele. Pornim 
la faptul că, pînă la urmă, problema productiv 
muncii este hotărîtoare pentru reducerea chei 
Iilor materiale, pentru creșterea venitului nați 
Cu ce cheltuieli de muncă vom scoate cărbv 
petrolul, materiile prime, cu ce costuri de m 
vom produce metalul, produsele chimice, cu 
leași costuri le vom introduce în continuare în 
produse. Pînă la urmă, productivitatea muncii 
tituie factorul hotăritor pentru reducerea g 
Iilor materiale și economisirea materialelor, ins 
nă economisirea muncii, a forței de muiiC,a. Ci 
rea productivității muncii constituie factorul 
rîtor pentru făurirea cu succes a socialismul 
comunismului în patria noastră I (Aplauze p 
nice, prelungi(e).

Trebuie să acționăm cu mai multă hotărî! 
vederea ridicării rentabilității fiecărui sector 
activitate, a creșterii puternice a eficienței e 
mice. Să aplicăm cu hotărîre noul mecanism eJ 
mic în toată amploarea și în toate laturile sale 
cuin am menționat și la ultima plenara a Com: 
lui Central al partidului nostru.

O atenție deosebită este necesar să aco* m 
tății produselor noastre. Trebuie să facem 
pentru a realiza produse de o calitate tot ma 
nă, competitive cu orice produse similare pe 
mondial. Dar calitatea trebuie privită cu toată 
punderea, în toate sectoarele, începînd cu 
bunele, minereul și petrolul, cu materiile p 
Pentru că, spre exemplu, dacă producem căi 
cu calorii mai multe, cu steril mai puțin, voi 
țării energie mai multă și mai ieftină ; dacă 
da petrol cu impurități cît mai puține, înseair 
realiza o calitate bună. Și aceasta este valah; 
toate sectoarele.

Subliniez aceasta pentru că problema ca 
nu trebuie privită numai în sectoarele de prcl 
re, că ea începe de la materiile prime pînă la 
lizare și pînă cînd ajunge la consumatori. In 
te sectoarele — și sînt foarte multe — trebuii 
se asigure o calitate corespunzătoare a muncii 
ceasta constituie, de asemenea, o cerință pr 
dială a stadiului actual al dezvoltării societății 
tre, una din cerințele esențiale puse de Conj 
al Xll-lea privind o nouă calitate a muncii ș 
ții, pentru realizarea obiectivului strategic dc 
cere la un nou stadiu de dezvoltare a țării.

In strînsă legătură cu aceasta este prol 
valorificării superioare a materiilor prime și a 
cii poporului nostru.

De asemenea, doresc să menționez din noi 
cesitatea acordării unei atenții mai mari preț 
cadrelor, calificării și recalificării lor, ridicăr 
velului cunoștințelor profesionale, tehnico-știir 
ale oamenilor muncii, ca o condiție hotar: 
pentru realizarea tuturor celorlalte sarcini de 
am vorbit. Fără a asigura cadre — muncitori, 
neri, tehnicieni, țărani — cu o înaltă pregătire 
fesională șl tehnică, nu vom putea rt 
în bune condiții nici una din sar 
de care am vorbi -t. Hotăritor , 
tru întreaga noastră activitate este activ 
oamenilor-1 Oamenii hotărăsc cum vom soit 
toate problemele — și munca noastră, a tu 
trebuie să fie îndreptată în direcția ridicării 
ținue a pregătirii fiecăruia. Fiecare dintre noi 
bule să înțeleagă că trebuie să depună ef 
susținute pentru a-șl ridica nivelul pregătirii 
feslonale, țebnîco-științifiCC, nivelul politie și 
logic Acestea sînt cerințe hotărîtoare pentru
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voltarea societății noastre socialiste ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Doresc să reamintesc, și in acest cadru, necesi
tatea realizării in bune condiții a activității dc co
merț exterior, a exportului, a cooperării în pro
ducție cu țările socialiste, cu țările in curs de dez
voltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, 
participarea activă a României la diviziunea inter
națională a muncii. Pentru țara noastră, care im
portă un volum mare de materii prime și de mate
riale, îmbunătățirea continuă a comerțului exterior, 
a exportului constituie o cerință de o importanță 
deosebită pentru a asigura tot ce este necesar des
fășurării in bune condiții a întregii activități.

Pe ansamblu, înfăptuirea neabătută a hotărîri- 
lor Congresului al Xlî-Iea, ale Conferinței Națio
nale, a Programului partidului reprezintă factorul 
hotărîtor, cerința fundamentală pentru a asigura 
condițiile necesare ridicării patriei noastre pe noi 
culmi de progres .și civilizație. Numai pe baza creș
terii mai puternice a venitului național, a bogăției 
naționale in general vom asigura mijloacele ne
cesare atit dezvoltării generale a țării noastre, cît 
și ridicării continue a bunăstării materiale și spiri
tuale a popcrulul. Aceste probleme privesc deopo
trivă pe toți oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Nu putem să discutăm nici un fel de 
problemă fără să înțelegem că trebuie să facem to
tul șl să unim eforturile întregului nostru popor 
in direcția înfăptuirii Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, de dezvol. 
tare continuă a bazei tehnico-materiale a patriei 
noastre.

Trebuie să acționăm, de asemenea, în direcția 
oerfecțicnării relațiilor sociale și dezvoltării în con
tinuare a dcin icrației muncitorești revoluționare. 
Să acordăm o atenție mai mare și activității politi
co-educative de formare a omului nou. Desfășurînd 
această activitate și in limbile naționalităților — 
așa cum am mai menționat — trebuie să vorbim 
ideologie și politic a singură limbă : limba concep
ției revoluționare, materialist-dialectice și istorice 
despre lume și viață.

Este necesar să facem totul pentru a ridica ni
velul politie, ideologic, nivelul cultural, educativ al 
tuturor cetățenilor patriei noastre. Avem un cadru 
minunat pentru desfășura) ea acestei activități, atît 
în ce privește instituțiile de stat, de tot felul.' cît și 
cele obștești. M-aș referi, îndeosebi, la rolul im
portant pe care îl are „Cîntarea României", care 
oferă un cadru minunat de participare largă a ma
selor populare, a tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, la activitatea cultural-artistică. Nu 
numai ca participanți, dar și ca făuritori ai culturii 
noi, revoluționare, socialiste, a patriei noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Fără nici o îndoială că această activitate se 
desfășoară și se va desfășura, și în viitor, in diferi
te limbi. Dar — doresc din nou să subliniez — că 
în activitatea ideologică, politico-educativă nu poa
te exista loc decît pentru o singură limbă ideologi
că și politică : limba concepției revoluționare a so
cialismului științific, a materialismului dialectic și 
istoric! Fără nici o îndoială că este necesar — 
și dorim — o mare varietate de stiluri, de forme 
în artă, în literatură. Dar această varietate — care 
trebuie să oglindească specificul fiecărui creator — 
nu trebuie, in nici un fel, să afecteze sau să ducă 
ia abaterea de la conținutul politic, ideologic al o- 
ricărei activități politice .-?i educative.

Trebuie să se adopte o poziție combativă, in
transigenta față de orice concepții retrograde, mis
tice, tâ se dea o ripostă hotărâtă oricăror manifes
tări de naționalism, șovinism, antisemitism și altor 
forme de manifestare a concepțiilor claselor ex
ploatatoare a concepțiilor reacționare.

Cu atît mai necesar este să se adopte o atitu
dine fermă acum, eînd pe plan internațional asis
tăm la o reactivare a celor mai reacționare forțe, 
a neofascismului. Aceste forțe încearcă să inițieze 
o nouă cruciadă antisocialistă și anticomunistă. 
Cercurile neofasciste și reacționare desfășoară o 
campanie intensă de dezinformare și ponegrire a 
țăriior socialiste, a socialismului in general. Aceas
tă campanie este legată, dc fapt, de intensificarea 
cursei înarmărilor, de politica de asuprire a țărilor 
în curs de dezvoltare. România nu a fost nici ea 
scutită de aceste campanii de ponegrire și dezin
formare. Multi tovarăși s-au referit la aceasta în 
cuvîntările lor din aceste zile. Este necesar să res
pingem și să demascam cu toată fermitatea acti
vitatea acestor cercuri reacționare, neofasciste și 
revanșarde. Să nu uităm niciodată că cercurile reac
ționare, clasele exploatatoare au căutat întotdeau
na să învrăjbească oamenii muncii de diferite na
ționalități pentru a-i putea asupri mai ușor și pe 
unii, și pe aiții. Au încercat să învrăjbească și po
poarele intre ele pentru a le putea domina. Unita
tea oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate. a constituit întotdeauna — și constituie și as
tăzi — chezășia victoriei în lupta revoluționară, 
împotriva asupririi, pentru eliberarea socială și 
națională, pentru făurirea unei orînduiri noi, fără 
asupritori, a unei orînduiri a oamenilor liberi și 
stăpînl pe bogățiile patriei lor, pe destinele lor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Din păcate, aceste acțiuni de ponegrire, șovinis- 
tev antisemite mai găsesc ascultare, mai sînt unii 
oameni mai puțin formați sau care nu înțeleg bine 
dezvoltarea societății omenești, realitățile de azi și 
perspectivele de mîlne. care cad sub influența a- 
cestel propagande a cercurilor reacționare. Desigur 

o vină avem și noi, eă nu sintem activi și nu ac
ționăm in mod corespunzător pentru a-i ajuta pe 
acești oameni să înțeleagă bine realitățile, să-și re
amintească bine — sau pe cei mai tineri să-i fa
cem să cunoască bine — ce au însemnat în trecut 
asuprirea de clasă și asuprirea națională, să în
țeleagă bine ce mărețe realizări a cucerit poporul 
nostru în strînsă unitate, sub conducerea partidului 
nostru comunist, și să respingă orice asemenea ac
țiuni ale cercurilor reacționare și imperialiste.

Nu trebuie să ne punem multe întrebări, tova
răși ; nu trebuie să căutăm prea mult pentru a în
țelege bine care au fost stările de lucruri in trecut 
și care sînt stările de lucruri de astăzi. Desigur, 
propaganda șovinistă a cercurilor reacționare, na
ționaliste este destul de variată. în trecut, spre e- 
xemplu, vorbeau că in România nu s-a făcut nimic 
pentru dezvoltarea industriei și că localitățile un
de trăiesc naționalitățile sînt lipsite de condiții de 
muncă.

De cînd am dezvoltat puternic industria, încep 
să spună că aceasta creează pericolul unei dezna
ționalizări, că era mai bine cînd omul stătea în 
sat, izolat, cind nu cunoștea nimic, decît acum, cînd 
intră în fabrică, într-o instituție de învățămînt, de 
cercetare, cînd intră într-un mediu nou, unde își 
însușește cunoștințe noi. Asemenea oameni afirmă 
că era mai bine altădată, decît acum, cînd fiecărui 
cetățean i se creează alt orizont despre lume și 
viață, cînd își creează prieteni noi, relații noi și 
începe să înțeleagă mai bine, direct, că el nu are 
decît un dușman : pe exploatatori, pe imperialiști, 
pe reacționari, că toți oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate, ii sînt prieteni și trebuie să lu
creze și să conlucreze in deplină unitate. (.Aplauze 
puternice).

E adevărat. 6înt puțini la număr, dar mai găsim 
și unii care spun că se mai creează încă un pericol : 
fetele românce or 6ă se căsătorească cu băieți ma
ghiari, și invers, fetele maghiare or să se căsăto- 

•rească cu români, sau cei de origine germană eu 
românii și invers. S-a întîmplat și în trecut — de 
fapt se întîmplă de sute de ani, de eînd convie
țuiesc împreună pe aceste meleaguri români, ma
ghiari, germani, sirbi — că tinerii 6-au căsătorit în
totdeauna și în cadrul aceleiași naționalități, dar și 
de naționalități diferite. Ce rău este însă în a- 
ceasta ? Afectează o asemenea căsătorie vreo nați
onalitate, drepturile vreunei naționalități ? Tn cel 
mal rău caz, vom avea niște copii mai sănătoși, mai 
frumoși, mai inteligenți și va fi un lucru bun pen
tru poporul nostru. (Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar deci, tovarăși, să pornim de la ju
decarea realităților, a preocupărilor partidului și 
statului pentru a asigura cele mai bune condiții de 
manifestare, egale pentru toți cetățenii. Este loc 
pentru ea toți cetățenii noștri să muncească în 
România. Nu dorim ca nimeni să plece din țară. 
Desigur, nici nu putem să ținem legat pe cineva, 
dar facem totul pentru a-i njuta să înțeleagă că 
trebuie să rămînă aici, unde au trăit și părinții lor, 
unde s-au născut, pentru a munci și desfășura c 
activitate în măsură să asigure realizarea unei vieți 
bune, demne, libere. Aici, în România, nu în altă 
parte. Nimeni nu poate avea în altă pai te o viață 
mai bună 1 (Aplauze puternice).

Consider că trebuie 6ă fim mai activi în aceas
tă privință, și aceasta nu privește numai o anumi
tă naționalitate, e o problemă mai generală. Fi
indcă și dintr-o parte, și din alta se mai găsesc unii 
care cred că dacă 6e vor duce într-o țară mai dez
voltată vor avea condiții sau venituri mai mari. 
Sînt iluzii, tovarăși! Acolo unde sînt astăzi 30 de 
milioane de șomeri — mă refer la țările capita
liste dezvoltate din Piața comună și Statele Unite — e 
greu de vorbit de o viață mai bună și mai demnă. Noi 
nu prevedem, cel puțin într-o perioadă destul dc 
îndelungată, să ajungem a avea șomeri, să fim 
in situația de a nu asigura condiții de muncă ega
lă pentru toată lumea. Dimpotrivă, avînd in vedere 
programele de dezvoltare a forțelor de producție, 
vom avea asigurate condiții de muncă în mod egal 
pentru toți fiii patriei noastre, in diversele sectoa
re economice și sociale ; dar, fiecare în raport cu 
pregătirea, cu priceperea și cu indemînarca sa — 
cum se spune — va putea să acționeze, să lucreze 
in orice domeniu de activitate.

în acest fel — repet — drumul spre învăță
tură și pregătire pentru oricare sector de activitate 
este deschis,-atît în limba proprie, cît și in oricare 
altă instituție de învățămînt. La noi nu se face ni
căieri — și nu vom accepta în nici un caz — vreo 
discriminare dc ordin național sau de altă natură. 
Numai priceperea, capacitatea de a învăța, capa
citatea de a exercita o profesie sau o activitate in
telectuală la eel mai înalt nivel constituie și azi 
— și vor constitui și în viitor — criteriile unice 
de apreciere a activității fiecăruia.

Tn acest domeniu trebuie să acționăm împreu
nă, să perfecționăm societatea noastră. Am arătat 
la Conferința Națională că nu considerăm că am 
ajuns la o limită a perfecționării. Dealtfel, nicioda
tă nu vă exista o limită in perfecționarea relațiilor 
sociale, a dezvoltării. întodcauna va trebui să acți
onăm in vederea înlăturării a tot ceea ce e vechi 
și perimat, pentru a găsi noi forme ale progresu
lui, pentru a promova noul și a crea cele mai bune 
condiții dc manifestare a membriloi societății pen
tru afirmarea în deplină egalitate ,i personalității 
umane și, in acest cadru a personalității fiecărui 

membru al societății noastre. Aceasta este societa
tea socialistă pe care dorim s-o realizăm în toate 
domeniile, în multilateralitatea ei.

Am realizat multe. Trebuie să acționăm în de
plină unitate, să folosim toată capacitatea noastră 
de muncă pentru a făuri o societate tot mai bu
nă, tot mai demnă, care să asigure oamenilor cele 
mai bune condiții dc viață și de muncă. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Trebuie să avem permanent in vedere că toți 
oamenii muncii, toți cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate, sînt fii liberi, egali în drepturi, ai unei 
patrii comune că toți au aceleași îndatoriri, ace
leași drepturi și trebuie să acționeze în deplină u- 
nitate, în cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, pentru a-și asigura viața pe care o do
resc aici, în România, pentru înflorirea patriei 
noastre — Republica Socialistă România, pentru 
întărirea independenței și suveranității sale I A- 
ccasta va garanta viitorul liber al pojxirului nos
tru 1 (Aplauze puternice, prelungite).

în același timp, în conformitate cu principiile 
socialismului știirfțifie, cu concepțiile revoluționare 
despre lume și viață, cu hotărârile Congresului al 
XÎI-lea și eu prevederile Programului partidului, 
trebuie să desfășurăm o muncă intensă de educare 
patriotică și in spiritul solidarității și frăției, al pri
eteniei, nu numai a oamenilor muncii din patria 
noastră, dar a prieteniei, solidarității și colaborării 
cu oamenii muncii, cu popoarele din țările socia
liste, și in primul rând cu vecinii noștri.

Trebuie să acționăm în direcția întăririi soli
darității și colaborării cu toate popoarele care luptă 
pentru independență și pentru dezvoltarea econo- 
mioo-soeială proprie. Să întărim colaborarea cu ță
rile în curs de dezvoltare, în vederea luptei comu
ne pentru realizarea condițiilor dezvoltării indepen
dente a fiecărei națiuni. Să dezvoltăm, de aseme
nea. relațiile și colaborarea și cu țările capitaliste 
dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței paș
nice, așezînd neabătut relațiile noastre internațio
nale pe baza principiilor deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile interne, avanta
jului reciproc, ale renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța.

Nu doresc să mă refer acum la problemele in
ternaționale. Dar nu pot să nu subliniez faptul că 
politica de pace și dezarmare, și în primul rând de 
dezarmare nucleară, constituie problema fundamen
tală a. lumii contemporane. România este hotărâtă 
să facă totul — și va acționa cu întreaga sa ener
gie — in direcția realizării acestui obiectiv al tu
turor națiunilor lumii.

Acordăm o atenție deosebită problemelor secu
rității și cooperării în Europa, încheierii cu rezul
tate cit mai bune a reuniunii de la Madrid și, în 
mod deosebit, opririi amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, retragerii și dis
trugerii celor existente.

Ne pronunțăm și acționăm ferm pentru o nouă 
ordine economică mondială, pentru întărirea cola
borării în vederea depășirii greutăților crizei eco
nomice și reluării activității pe baza unei colabo
rări egale, a sprijinului mai puternic pentru țările 
în curs de dezvoltare.

In același timp, acționăm — ca și în trecut 
— pentru întărirea solidarității internaționale eu 
toate forțele revoluționare, cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socialiste, social-dcmo- 
erate, cu forțele de eliberare națională, cu alte 
partide și forțe democratice, antiimperialiste, avînd 
deplina convingere că întărirea solidarității și uni
tății acestor forțe constituie o cerință de importan
ță hotărâtoare pentru politica de pace, de dezar
mare, pentru respectul independenței fiecărei na
țiuni, pentru progresul economic și social al tutu
ror popoarelor.

Poporul nostru este ferm hotărât să facă totul 
și în viitor pentru realizarea atît a hotărârilor Con
gresului partidului, a programului privind dezvol
tarea internă, cît și in politica internațională. Avem 
ferma convingere că politica partidului nostru co
respunde intereselor vitale ale întregului popor, 
cauzei păcii, a socialismului și colaborării interna
ționale. (Aplauze puternice, prelungite ; se scan
dează „Ccaușescu — pace !").

In încheiere, doresc să-mi exprim convingerea * 
că aceste plenare, ședința comună, dezbaterile care 
au avut loc vor contribui la mai buna înțelegere a 
tuturor problemelor, vor determina intensificarea 
activității organelor și organizațiilor noastre de 
partid și de stat, a tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii, în întărirea unității în jurul partidului, 
a politicii sale, în înfăptuirea politicii noastre in
terne și externe. Sînt încredințat că, întorși la lo
curile dc muncă, fiecare va face totul pentru a-.și 
aduce contribuția — împreună cu colectivele din 
care face parte — la realizarea planului pe acest 
an, la înfăptuirea Programului partidului, la dez
voltarea și mai puternică a patriei noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Cu această convingere, vă urez tuturor succese 
în întreaga activitate, multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se scandează în
delung ,.Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ccaușescu și popo
rul !“. Intr-o atmosferă de puternic entuziasm si 
unitate, toți cei prezenți în sală se ridică în picioa 
re și aclamă îndelung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general al partidului 
președintele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceansesm»
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Adunarea activului 
Comitetului municipal de partid

(Urmare din pag 11

tie îmbunătățirea stilu
lui de muncă și promo
varea unor metode efi
ciente, în consens cu ce
rințele științei conduce
rii politice, pentru cu
prinderea și soluționa
rea multiplelor probleme 
ce au stat în fața orga
nizațiilor 'de partid, a 
colectivelor de muncă. 
S-a acționat stăruitor 
pentru creșterea continuă 
a rolului conducător al 
organizațiilor de partid, 
pentru îmbunătățirea ac
tivității desfășurate în 
direcția cunoașterii, însu
șirii și înfăptuirii hotărî- 
rilor de partid și a legilor 
țării. De asemenea, au 
fost intensificate activi
tățile în domeniul orga
nizatoric, pentru întări
rea vieții interne de 
partid, creșterea rolului 
educativ al adunărilor 
generale și întărirea com
bativității comuniștilor, 
și în domeniu) muncii 
politico-ideotogice pen
tru îmbunătățirea în- 
vățămintului de partid, 
a celorlalte forme ale 
propagandei, ale muncii 
politice de masă și acti
vității cultural-artistice.

Darea de seamă a re

levat în mod constructiv 
că în perioada anului 
1982, cu toate stăruințele 
depuse pentru îmbună
tățirea activității econo
mice și sociale, s-au în
registrat restanțe mari 
față de sarcinile de 
plan. Astfel, la extrac
ția cărbunelui, deși pro
ducția marfă a Combi
natului minier Valea 
Jiului a înregistrat un 
spor de 750 milioane lei 
față de anul 1981, sarcina 
de plan la producția 
brută a fost realizată 
doar in proporție de 85,8 
la sută, iar la producția 
netă s-a înregistrat o ră- 
minere în urmă de 880 mii 
tone de cărbune, din 
care 590 mii tone de 
huilă spălată pentru 
cocs și semicocs. Cau
zele acestor restanțe au 
constat din nefolosirea 
corespunzătoare a capa
cităților de producție, a 
dotării tehnice. nereali- 
zarea programelor de 
creștere a productivită
ții muncii, in condițiile 
noilor tehnologii, nefolo
sirea deplină a 
timpului de lucru și a 
forței de muncă.

In cadrul dezbaterilor 
au luat cuvîntul tovară

șii : Dan Surulescu, Titus 
Costache. Aurel Birlea, 
Iosif Kelemen, Gheorghe 
Scorpie, Dumitru Țurnă, 
Gavrila David, Cornelia 
Iloiu, Petru Barb, Cons
tantin Ciolofan, Nicolae 
Dima, Lazăr Filip.

Făcînd ample referiri 
Ia cauzele neajunsurilor 
întîmpinate, participan- 
ții la dezbateri au scos 
în evidență principalele 
rezerve interne și posibili
tăți de îmbunătățire a rea
lizărilor, mai cu seamă 
în domeniul extracției 
cărbunelui și realizării 
investițiilor programate, 
în acest sens adunarea 
a stabilit mă
suri pentru intensifi
carea muncii politice, 
organizatorice și educa
tive, pentru creșterea 
aportului organelor și 
organizațiilor de partid, 
în mobilizarea colecti
velor din unitățile pro
ductive și de pe șantie
rele de construcții, în 
vederea desfășurării u- 
nei activități la nivelul 
cerințelor și posibilități
lor create.

S-a arătat că în urma 
măsurilor a-

doptate de conducerea 
partidului pentru apli
carea noului program de 
lucru, producția medie 
zilnică a Combinatului 
minier Valea Jiului a 
crescut în mod simțitor.
Adunarea a exprimat vo

ința unanimă a activului 
de partid, a tuturor co
muniștilor Văii Jiului 
de a acționa fără pre
get pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, astfel 
îneît să crească contri
buția municipiului Pe
troșani Ia dezvoltarea 
multilaterală și în ritm 
susținut a patriei noas
tre socialiste.

în încheierea dezbate
rilor a luat cuvîntul to
varășul Radu Bălan.

In continuare, la ur
mătorul punct al ordinei 
de zi, plenara-, comite
tului municipal de partid 
a eliberat din funcția de 
secretar al comitetului 
municipal pe tovarășul 
Măciucă Florea, în le
gătură cu promovarea sa 
in altă funcție pe linie 
de partid, și a ales ca 
secretar al comitetului 
municipal pe tovarășul 
Dragoș Romuluț.

In noaptea de sîmbătă spre duminică, 
începînd cu ora zero, intră în vigoare

Orarul de vară i
înscriindu-se în amplul program de măsuri ini

țiate de conducerea partidului și statului nostru în 
vederea economisirii resurselor energetice, prin De
cretul Consiliului de Stat nr. 190 din 19 mai 1979, în 
prima duminică din luna aprilie a fiecărui an se tre
ce la ora oficială de vară. In noaptea de sîmbătă 
spre duminică (2 spre 3 aprilie) din acest an, ora zero 
va deveni ora unu, cu o oră în avans față de aceea 
a Europei răsăritene. Deci acele ceasornicului vor fi 
date înainte cu o oră.

Începînd cu această dată și pînă în ultima du
minică a lunii septembrie întreaga activitate econo
mică și socială pe teritoriul Republicii Socialiste 
România se va desfășura după orarul de vară.

Subliniem că potrivit prevederilor decretului în 
perioada orarului de vară, programul unităților eco
nomice, administrative și social-culturale rămîne ne
schimbat. în ceea ce privește mersul trenurilor el 
va fi adaptat la noua oră oficială.

i ZIUA BRIGADIERU- 
i LUI. La clubul sindica- 
i telor din Petrila se des- 
i fășoară astăzi, de la ora 
i 16, „Ziua brigadierului". 
I Vor participa mineri 
i șefi de brigadă de la 
i Î.M. Petrila. Artiștii a- 
i matori prezintă un spec- 
ț tacol dedicat minerilor 
i și familiilor lor.
i MASA ROTUNDA. La 
i întreprinderea minieră 
! Uricani este organizată 
i astăzi (ora 14) o masă 
! rotundă cu tema „Posi- 
i bilități și exigențe în ac- 
; tivitatea organizațiilor 
i de partid și de sindicat 
i în mobilizarea oameni- 
i lor muncii la realizarea 
i sarcinilor de produc- 
î țic".
5 VIAȚA CULTURAL-

EDUCATIVA a studenți- 
i lor de la Institutul de 
i mine este prezentă la 
1 casa de cultură, care le 
i aparține de la ora 18. r

AMFITEATRUL AR
TELOR. Sub acest ge
neric la clubul sindica
telor din Lonea se pre
zintă astăzi (ora 18) 
cronici de film și re
cenzii de cărți, medali
oane muzicale. Este o 
acțiune care și-a format 
un public receptiv și 
sensibil.

TEATRU. Astăzi, la 
ora 18, Teatrul de stat 
Petroșani prezintă (în 
sala casei de cultură) un 
spectacol cu piesa „Dom
nișoara Julie" de Au
gust Strindberg.

CONCURS. Astăzi, 
(ora 10) se desfășoară fa
za orășenească a concur
sului „Micii pompieri", 
organizat de Consiliul

municipal al organizați
ei pionierilor. Participă 
echipaje de pionieri și 
elevi reprezentînd școli
le generale din Petro
șani și Aninoasa.

MÎINE, la Deva se 
desfășoară (în domeniul 
interpretării folclorului) 
faza județeană a Festi
valului național „Cîn- 
tarea României". Valea 
Jiului este reprezentată 
de obiceiul folcloric „Mă
suratul oilor" (căminul 
cultural Paroșeni), șe
zătoarea pregătită la 
căminul cultural Cim- 
pa, obiceiul laic de iar
nă „Pițărăii" (prezentat 
de artiștii amatori din 
Jicț), grupuri vocal-fol- 
clorice (căminele cultu
rale Cimpu lui Neag și 
Iscroni, casa de cultură 
Petroșani), ansamblul de 
cîntece și dansuri popu
lare.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU

Luna cărții 
in întreprinderi 

și instituții
La casa de cultură din

Petroșani s-a deschis, ieri, 
ediția a VIII-a a Lunii 
cărții în întreprinderi și 
instituții, organizată în 
cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
de Consiliul Central al
U.G.S.R., Consiliul Cultu
rii și Educației Socialis
te, C.C. al U.T.C., Consi
liul Național pentru Ști
ință și Tehnologie și U- 
niunca Scriitorilor, sub ge
nericul „Cartea în 
jiriul formării 
socialiste, al 
rii pregătirii 
a oamenilor

spri- 
conștiinței 

perfecționă- 
profesionale 
muncii —

mesaj de prietenie și pa
ce". La această tradiți
onală și amplă manifesta
re au parti.cipat 
V a • 1 1 e Văcaru, re
dactor șef la Editura Ști
ințifică și Enciclopedică, 
reprezentanți ai organelor 
de partid și de masă, ac
tiviști din domeniul difu
zării cărții, oameni ai 
muncii.

I Vacanța școlară de primăvara |
Vacanța școlară de primăvară va începe sîmbă- i 

i tă, 9 aprilie, după ultima oră de curs. Pentru a ț 
i oferi elevilor clipe de destindere și recreere cît mai i 
i plăcute, au fost întocmite numeroase programe de î 
: activități instructiv-educative. cultural-artistice și 
î sportive. Dintre acestea menționăm organizarea de i 
i tabere în toate județele țării, excursii și drumeții ; 
i cu caracter documentar la locuri și monumente is- i 
i torice, la muzee. De asemenea, în toate unitățile de ț 
i învățămînt, casele pionierilor și șoimi'or patriei vor i 
i fi create cluburi ale vacanței. în același timp, eta- 
I pa republicană a Festivalului național „Cîntarea i 
| României" va antrena numeroși copii și tineri, care i 
I se vor întrece pe scenele căminelor și caselor de i 
i cultură. Totodată, Festivalul filmului pentru pio- i 
i nieri și elevi le va oferi prezentarea de filme ar- î 

tistice, documentare și de animație, discuții cu ac- ; 
' tori, regizori, scriitori, ziariști.

Cursurile vor fi reluate la clata de 18 aprilie a.c. i

memenlo

SEMNE DE ÎNTREBARE
Șeful de coloană și re

vizorul tehnic l-au veri
ficat oare, înainte de tri
miterea in cursă pe loan 
Afremțoaiei ? ne între- 

, băm noi, s-a întrebat și 
agentul de circulație cîijd 
l-a găsit conducînd sub 
influența alcoolului pe 
bulevardul Republicii din 
Petroșani, atelierul mo
bil 31 HD 5867, proprie
tatea Autobazei de trans
port a C.M.V.J., coloana 
Lupani. Agentul do cir
culație l-a sancționat 
conform legii, dar cel 
care trebuiau să-1 verifi
ce înainte nu au mus
trări ?

i FĂRĂ PERMIS DE 
CONDUCERE si

TOTUȘI LA VOLAN

Deși nu poseda permis 
de conducere, Cornel Se- 
lejan, a ignorat legea și 
s-a urcat la volanul au
toturismului 2 VL 501 și

a plecat într-o plimbare 
de seară. Cursa i-a fost 
întreruptă de agentul de 
circulație în satul Isc-oni 
pe DN 66 A. Acum le
gea care a fost ignorată 
își va spune cuvîntui.
CU 75 KILOMETRI IN 

LOCALITATE

Oscar Beige, a fost 
surprins circulînd cu au
toturismul cu viteză de 
75 km/h în municipiul 
Petroșani. Fiind la pri
ma abatere de acest fel a 
scăpat doar cu amendă... 
care sperăm că îl va 
tempera pe viitor.

★
Duminică, 3 aprilie a.c. 

este permisă circulația 
autoturismelor proprieta
te personală înmatricula
te sub număr CU SOȚ

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu

lație al Miliției 
municipiului Petroșani

Sport • Sport • Sport
Avancronică

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Concurs ; Uni
rea : Omul Puma.

PETRILA : Conspira
ția.

LONEA : Frații.
ANINOASA : Ultimul 

cartuș.
VULCAN — Luceafă

rul : Piedone africanul, 
I-Il.

LUPENI — Cultural : 
Safari Expres.

URICANI ; Femeia din 
Ursa Mare.

TV

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române 
în școală.

11,30 Film serial :
„Visuri destrămate". 
Episodul 5.

12,00 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săp- 

tămînă.

14,30—16.15 Fotbal :
C.S. Tîrgoviște — 
Corvinul Hune

doara (divizia A).
• Transmisiune di

rectă de la Tîrgo
viște.

18.10 Călătorie prin țara 
mea.

18,25 Martie — cronica 
evenimentelor po
litice,

18,45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit de săp- 

tămînă (II). 
Ritmuri muzicale.

19.30 Teleenciclopedia.
20,00 Invitat în studio —

Tudor Gheorghe.
20.30 Film serial :

Bulevardul Paulis-
ta. Episodul 2.

21.10 Voie bună cu Am- 
za Pellea și invita
ții săi.

*22,05 Telejurnal.
22,15 Nocturna TV.

• FOTBAL. Sîmbătă, 
ora 16, pe noul și coche
tul stadion „Jiul" Petro
șani se anunță un meci 
de mare atracție. Pro
tagoniști : „Jiul" Petroșani 
— F.C. Argeș. Cum e și 
firesc, iubitorii fotbalului 
din Valea Jiului doresc 
să vadă un meci frumos, 
tehnic, în limitele spor
tivității și bineînțeles o 
victorie a echipei favorite.

Divizionarele C, din Va
lea Jiului joacă duminică, 
de la ora 11, pe terenuri
le din Vale, Un adevărat 
derby se anunță la Lu- 
peni unde „Minerul" din 
localitate întîlnește re
prezentativa minerilor din 
Paroșeni. Mai joacă „Mi- 
nerul-Știința" Vulcan — 
„Explorări" Deva și „Mi
nerul" Aninoasa — „Tex
tila" Cisnădie. La aceeași 
oră au loc și meciurile din 
„Cupa României", dintre 
„Sănătatea" Vulcan —s

„Minerul" Uricani (teren 
energia Paroșeni), „Pre
paratorul" Petrila — „Pa- 
rîngul" Lonea.
• HANDBAL. Pe tere

nul Clubului sportiv șco
lar Petroșani are loc du
minică, ora 11,15, meciul 
din cadrul campionatu
lui divizei B (tineret) de 
handbal dintre „Utilajul- 
Știința" Petroșani — „Me
talul" I.U.R.T. Lugoj.
• POPICE. Sîmbătă, ora 

15 și duminică ora 8,30 
are loc partida de popice 
din campionatul munici
pal dintre „Constructo
rul minier" Petroșani — 
„Jiul" II Petrila, iar du
minică ora 8,30 dintre „Mi
nerul" Lupeni — „Parîn- 
gul" Lonea.
• SCHI. Pe pîrtiile de 

la Straja se desfășoară 
duminică întrecerile de 
schi dotate cu „Cupa ve
teranilor", (D.G.)

Mica publicitate
VÎND casă, informații 

Sorin Nicolae str. Dealului 
10/2 Vulcan. (347)

VÎND Trabant 601 Pe
trila — Republicii bl. 55/87. 
(355)

VÎND Fiat 850, stare bu
nă, informații Petroșani 
str. Gh. Șincai 1/3. (357)

VÎND urgent Renault 
16, alb, stare foarte bună, 
telefon 41374. (367)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Strat 
Georgică, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (362)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Juma- 
ră Constantin, eliberată de 
I.C.P.M.C, Petroșani. O 
declar nulă. (363)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele 
Costeâ Doru, eliberată de

Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (364)

PIERDUT diplomă 12 
clase pe numele Vagner 
Marcela Oltean, eliberată 
de Liceul de cultură ge
nerală Rădăuți — Sucea
va în anul școlar 1969— 
1970. O declar nulă. (366)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Boroș 
Adrian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl dec ar nul. (356) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprea 
Petru, eliberată de I.P.I.L. 
Timișoara. O declar nulă. 
(359)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Morar Ma
rin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (360) k
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