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Ieri a avut loc In Capitală vernisajul expoziției 
„ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI", 

cald omagiu adus,
în moment aniversar, tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Miercuri dimineața, a 

avut loc, la sala Dalles din 
Capitală, vernisajul expo
ziției „Ani de mărețe îm
pliniri", organizată de Con
siliul Culturii și Educației 
Socialiste.

La vernisaj au participat 
tovarășii Nicolae Constan
tin, Gheorghe Pană, Petru 
Enache, Ana Mureșan, Ion 
Ursu, Nicu Ceaușescu, Ion 
Irimescu, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici.

Au luat parte, de aseme
nea, cadre cu munci de 
răspundere pe linie de 
partid și de ' stat, oameni 
de știință, artă și aultură, 
un numeros public,

, Cuvîntul de deschidere a 
expoziției a fost rostit de 
tovarășa Suzana Oâdea,

membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Cele 250 de lucrări pre
zentate în expoziție, crea
ții ale unor prestigioși pic
tori, sculptori șl graficieni 
din toate generațiile, ilus
trează un înalt nivel de 
realizare artistică, o tema
tică largă, demonstrînd a- 
tașamentul organic la rea
litățile patriei socialiste, 
interesul deosebit pentru 
viața și activitatea oame
nilor muncii, care constituie 
izvoare vii, perene de ins
pirație pentru artiștii plas
tici. Asemenea întregului 
nostru popor, Creatorii din 
acest domeniu urmează cu

încredere și dăruire îndem
nurile nobile ale secreta
rului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strădUindu-se 
să realizeze opere demne 
de epoca măreață pfc care 
o trăim. Martori și parti
cipant la configurarea u- 
nei spiritualități proprii 
societății noastre socialiste, 
asumîndu-și responsabili
tăți civice în procesul ela
borării unei arte de majo
ră semnificație, artiștii' sur
prind prin lucrările lor e- 
venimente la a căror des
fășurare și-a adus contri
buția fundamentală Parti
dul Comunist Român, 'in 
fruntea căruia se află to-

(Contifiuâfe în pag. a 4-a>

Cu dragoste 
și nețărmurită 
recunoștință

Aniversarea gliei de naștere a secretarului ge- 
neral al partidului, președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, canrtituie un fericit prilej 
de cinstire, eu nemărginită dragoste șl recunoștință, 
a îndelungatei sale activități revoluționara — de 
peste, 5 decenii -»■' închinată idealurilor de liberta
te și independență ale poporului român, cauzei 
scumpo m păcii în întreaga lume, dinditor profund, 
înzestrat cu capacitatea de analiză șl sinteză a ce
lor mai ddtfipleîta fenomene ale vieții politice, eco
nomice și sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
meritul de a fi elaborat întreaga strategie științi
fică a dezvoltării multilaterale a patriei noastre, pu- 
nînd bazele României socialiste moderne, eate a 
înregistrat în perioada de la Congresul al IX-lea 

'încoace ta progres fără precedent ta economi», fa 
știință Și cultură, în toate domeniile Vieții sociale.

Și Valea Jiului, asemene» tuturor zonelor țării, 
poartă amprenta adtacilor prefaceri și mutații eco- ' 
nomice și Sociale înfăptuite din inițiativa Si la in
dicația secretarului general al partidului. în urma 
rodnicelor vizite de lucru întreprinse fa municipiul 
nostru, tovarășul Nicolae OtadȘescU a indicat să se 
treacă ta mecanizarea și modernizarea extracției 
cărbunelui, ta dezvoltarea potențialului productiv 
al localităților prin înființarea de Unități ale Unor 
noi ramuri industriale, la modernizarea orașelor, co
respunzător cerințelor asigurării unei noi calități a 
vieții. . * ,

Pentru toate aceste înfăptuiri, minerii, oamenii 
muncii din Valea Jiului dau o puternică expresie 
sentimentelor lor de recunoștință față de secretarul 
general al partidului. Acum, fa zi de scumpă săr
bătoare, adresăm iubitului nostru conducător urarea 
de sănătate și putere de muncă, de ani mu îți feri
ciți, să ne conducă pe mal departe țara spre noi 
culmi de progres și bunăstare, pentru înfăptuirea 
luminoaselor obiective ale edificării socialismului 
și comunismului in România.

„LA MULȚI ANIi", iubite conducător, împreu
nă cu tradiționalul salut mineresc de NOROC 
BUN

---------------------------------------------------- -____ _______)

Să ne trălțl mulți ani, iubite conducător !
Ne sînt vii în inimi cu- 

i Dintele calde, de prețui
re a muncii minerilor 
rostite de secretarul ge
neral al partidului cînd 
a coborît în subteranul 
Lupeniului, la locurile 
noastre de muncă. Ne 
îmbărbătează în muncă 
exemplul luminos de ma
re patriot, de luptător 
neobosit pentru fericirea 
poporului, de militant 
consecvent pențru o pa- 
Ce trainică pe planeta 
Pământ; ne este pildă 
Strălucitoare comunistul 
încărcat, revoluționarul 
curajos și farm, inegala* 

I bilut om de omenie. Clar*
i wa» a»i

viziunea politică a con
ducătorului nostru încer
cat o găsitn materializată 
în întreaga noastră acti
vitate. Vrmînd neabătut 

îndemnul primului băr
bat al țării, a Minerului 
nostru de Onoare, minele 
au cunoscut înnoiri fără
precedent. Tehnica de 
vîrf cu care sîntem do
tați și-a pUs amprenta pe 
munca minerului care în- 
Vățînd, policalificindu-se, 

a devenit miner-tehniaian, 
ața cum ne-a cerut secre
tarul generai al partidu
lui. La toi ce întreprin
de iubitul nostru condu-

cător pentru ca viața să 
ne fie mai frumoasa și 
munca mai spornică noi 
răspundem prin fapte, 
dină țării mai mult căr
bune. împreună cu orta
cii din brigada pe care 
o conduc am extras în 
anul trecut peste preve
deri 23 000) tone de căr
bune, iar în acest an, in 
cinstea aniversării a pes
te 50 de ani de activita-
te revoluționară și a zilei 
de naștere a mult iubitu
lui și stimatului nostru 
conducător am extras ini 
plus mai mult de 500 to
ne de cărbune pentru 
cocs.

FotosesC prilejul pentru 
a transmite celui mal 
iubit fiu al poporului, 
conducătorului încercat
cuvintele noastre de alea
să cinstire, urarea noas
tră fierbinte de sănăta
te, viață lungă, putere de 
muncă șt ani mulți în 
fruntea partidului și a 
țării spre binele fi feri
cirea noastră a tuturor.

Să ne trăifi mulți ani, 
iubite conducător/

Teodor BONCALO, 
Erou al Muncii Socialiste, 

șef de brigadă la 
I.M. Lupeni,

Prinosul faptelor de muncă ale minerilor
Minerii, Văii Jiului raportează Minerului lor de onoare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, prinosul faptelor de muncă și hărnicie din adtacul minelor, omagiind 
în acest fel, alături de întregul nostru popor, aniversarea a peste 50 de ani de 
activitate revoluționară și a zilei de naștere a celui mai iubit fiu al națiunii, 
primul bărbat al țării, secretarul general al partidului. Animați de aceste inul- 
țătoare gîndtiri de omagiere, minerii Văii Jiului au făcut din zilele din pragul ani
versării, adevărate zile de producție record, reușind să ridice cota realizărilor su
plimentare, la cărbune, la aproape 9000 de tone extrase doar în ultimele patru zile.

însemnat spor de cărbune cocsificabil
* Cei mai puternic colectiv al Văii 

Jiului, minerii Lupeniului au extras în 
Ultimele zile 5 000 tone de cărbune supli
mentar sarcinilor. De consemnat * faptul 
că acest harnic colectiv a reușit în a- 
ceste zile să recupereze integral minusul 
cumulat în prima jumătate a lunii și să 
realizeze o producție suplimentară de pes
te 1000 de tone față de sarcina de plan 
1a zi pe luna ianuarie.

+ Colectivul minei Uricahi raportează 
de la începutul anului un plus la pro
ducția fizică de cărbune de peste 4000 
tone. . ■. .. . •

Cu fapte minerești deosebite se fa
la panoul de onoare al muncii și co

lectivul IM Bărbăteni. Minerii de aici 
raportează un plus realizai de ta începutul 
lunii lâ producția fizică de cărbune de 
741 tone.

• Toate cele șapte în
treprinderi miniere care 
extrag cărbune energetic 
și-au onorat exemplar sar
cini le de plan ta acest 
încoput de an, cumulind 
ta un loc o producție »iL 
plimentară de 20 000 to- 
fte.

< Minerii Vulcanului 
au înscris pe graficele de 
producție un plus de pes
te 9000 tone de cărbune.'

cele două colective 
de mineri din orașul Pe- 
trila au extras peste sar- 
ciniie de plan 4 500 tone 
de cărbune.

Gh. BOȚEA
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în urmă cu peste un de- tea muncii, într_un cu- tem de pregătire a oa-

ceniu, secretarul general vînț investiția de 15 mi- menilor pentru munca'
al partidului nostru, a- liarde care reprezintă în minerit. în anUl deal partidului nostru, a- liarde care reprezintă în minerit. în anUl de 
dresîndu-se . activului de valoarea mijloacelor fixe învățămînt 1983—1984,
pai lid din Vajea Jiului ale combinatului, a fost •

însoțită de un alt efort, 
nu mai puțin important 
— calificarea și perfecți
onarea sistematică a for
ței de muncă.

„Să luăm toate mă
surile, să trecem la pre-

în fruntea firii
Avem în noi un dor 

de libertate, 
stimăm oricînd 

virtutea rațiunii, 
gînduri de pace, 

visuri de dreptate 
și-n fruntea țării

— alesul națiunii.
Avem, aici, 

conștiința ce vibrează 
și-n orice-nfăptuim, 

un viitor, 
poporu-n orice 

faptă-omagiază 
României, 

brav conducător.
Rahela BARCAN

Avem, în noi, 
atîta dor de nou 

și făurim, prin fapte, 
România, 

să-i dăruim, prin muncă, 
nemurirea 

avînd in fruntea țării 
un erou.

Avem conștiința vie 
și-înțeleaptă, 

durăm, prin fapte, 
țării, drum de aur.

Sîntem aici și calea 
noastră-î dreaptă.

și-n fruntea țării al
el e scut și faur.

r 
i
Ii
Ii
I
i

în istoria uzinei noas_ zare a m 
tre s_au înscris ca mo- constituit di 
mente luminoase, deciși- lui obiectivi 
ve, privind dezvoltarea plicat profu 
sa impetuoasă de azi, vi- ția noastră 
zilele de lucru ale secre- mobilizarea 
tarului general al. părți- al muncii 
dului, tovarășul Nicolae tuirea sarci 
Ceaușescu. Au rămas pen- reveneau

ar^ta că „Va trebui ca, 
odată cu mecanizarea, 
cu introducerea tehnicii 
moderne să ne ocupăm 
și de crearea tipului de 
miner nou, care să cu
noască tehnica modernă, 
să știe să o mînuiască”. 
Minerii, acest detașament 
puternic al clasei noas
tre muncitoare', cum a 
apreciat secretarul gene
ral al partidului, trăiește 
din plin, nemijlocit ma- 
terializa rea acestei orien
tări stabilite cu clarviziu
ne și fermitate de Mine
rul nostru de onoare, to_ 
rășul Nicolae Ceaușescu. putea mînui utilajele de

Eforturile susținute * ‘ ' ' " ' ~ ~
pentru modernizarea și 
extinderea zestrei tehni
ce a unităților miniere, 
exprimate în zeci de com
plexe de susținere me
canizată, combine de a- 
bataj și de Înaintare, 
instalații moderne de 
transport pe verticală, a_ 
psietură de înaltă teh- 
n’citețe pentru securita-

în școlile din subordinea 
combinatului se pregă
tesc pentru muncă a- 
proape 6400 de elevi. In 
cursurile de calificare 
din întreprinderi și licee, 
în anul 1984 urmează să 
se califice peste 5500 oa_

20 000 persoane. în aba
tajele cu grad ridicat de 
mecanizare își' desfășoa
ră activitatea peste 3000 
muncitori policalificați, 
preocuparea pentru îm
bunătățirea permanentă a 
nivelului de pregătire 
practică șl teoretică a 
muncitorilor, a între gu 
lui personal se situează 
în centrul atenției orga_

Perfecționarea profesională 
premisă a rodniciei muncii in abataje

gătirea temeinică, tehni
că și profesională a mun
citorilor mineri pentru a

înaltă tehnicitate". Pe a- 
ceste Indicații deosebite 
conducerea combinatului, 
a unităților sale miniere 
și-au clădit întregul pro
gram de recrutare, pre
gătire șl perfecționare a 
tuturor categoriilor ___ de 
personal din întreprinde
rile miniere. Astăzi, în 
cadrul C.M.V.J. funcți
onează un adevărat sis-

meni ai muncii din care: 
mineri aproape 2800, 
mecanici pentru mașini 
și Utilaje peste 700, elec
tricieni aproape 500, pre
paratori și alte meserii.

Este semnificativ 
în această ordine 
de idei faptul că în pri
mii trei ani din actualul 
cincinal întregul efectiv 
a urmat programele 
de perfecționare; numai 
în anul recent încheiat 
programul de perfecțio
nare a cuprins peste

nelor colective de condu
cere din combinat și în
treprinderi, aceasta cons
tituind premisa necesa
ră sporirii neîntrerupte 
a producției și produc
tivității muncii. îngemă
narea eficientă a efor
tului neîntrerupt pe li
nia promovării ' înaltei 
tehnologii cu strădaniile 
continue pentru califica
rea și perfecționarea pre
gătirii profesionale se ma
terializează în obținerea u- 
nor rezultate superioare ,

de la an la an. Este 
semnificativ în această 
ordine de idei faptul că 
sporul producției de căr
bune extras a fost în 
1983, față de anul 1982, 
egal cu un milion de to
ne, că se realizează pro
ductivități din ce în ce 
mai mari și cîștiguri pe 
măsură, că se diminuea
ză efortul fizic ce-1 de
pun minerii în subteran.
Toate aceste re

zultate constituie expre
sia sporirii nivelului de 
viață materială și spiri
tuală a celor ce muncesc 
în minerit, traaucerea în 
practică a politicii clar
văzătoare a celui mai iu
bit fiu al poporului, că
ruia îi aducem, și astăzi, 
ca întotdeauna, adînca 
cinstire și recunoștință, 
înfăptuindU-i cu fermi
tate minerească îndemnu
rile de a munci 
mai bine, de-a ne făuri 
prin forțele noastre, cu 
mîinile noastre, viitorul.

I 
I
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I
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I 
I
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tru totdeauna neșterse partid, biro 
în memoria noastră mo
bilizatoarele orientări, plicat la ui 
chemări si îndemnuri pe 
care ni le-a adresat de 
fiecare dată conducău, 
rul iubit al partidului și 
statului cu privire la în
făptuirea programului 
prioritar de mecanizare 
a mineritului. Adevă
rul este că acest clarvă
zător program inițiat de 
secretarul general 
perfidului — a cărUi 
tiune este ridicarea 
neritului românesc 
înălțimea cuceririlor 
nicii contemporane

zațiilor de 1

PROGS
ne a im
rior rolul c 
politic în 

ra_ de înnoire 
mi_ Printr-o rr 

la precedent, 
noașterea d 
cinilor de 

s-a constituit, din primul fiecare cor 
moment, în țeiul nostru 
suprem de muncă pasio
nată și de acțiune res
ponsabilă pentru a asi-

.................. Va- 
cen-

. ma- 
șini și utilaje într-o ga
mă diversificată, capa?

al

teh-

care om a 
reușit ca 1 
mii șase a: 
înnoirea 
lui activity 
productive 
de peste £ 

Materiali 
înalt grad 

bile de parametri funct. producției 
ționali la nivelul 
mai reușite realizări 
plan mondial.

Realizarea programu
lui prioritar de mecanl

gura minerilor din 
lea Jiului, celorlalte 
tre miniere din țară,

celor 
pe

similarea 
de utilaje 
mare comp 
randament

O indicație de inestimabila valoare practică.

Infegrarea mvățâmîntuliii tehnic superior 
cu cercetarea și producția

prindă noțiuni cu privire la toate mașinile și utila
jele noi, atît sub aspectul cunoașterii teoretice cît 
și a celei practice.

Prin darea în folosință parțială a noilor spații 
de învățămînt au fost înființate laboratoarele de 
acționări hidraulice, mecanica pămînturilor, cons
trucții miniere subterane, exploatări miniere la zi.

Din activitatea conceptivă, deosebit de cuprin
zătoare și de inestimabilă însemnătate practică a 
secretarului general al partidului se desprinde o 
idee călăuzitoare care pune în mod cert, în valoa
re, faptul că orientările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au la bază o profundă cunoaștere a re
alităților întregii societăți. Justețea acestei idei — . ......
cu privire la integrarea învățămîntului cu cerceta- Dotarea și modernizarea laboratoarelor s_a făcut 
rea șl producția — a fost confirmată încă din pri- ‘ ‘ ’ . . .
mii ani de cînd s-a trecut la aplicarea ei, avînd o 
eficiență sporită în pregătirea cadrelor de specia
liști, stimularea cercetării științifice și soluționarea 
într_o strinsă colaborare a celor mai complexe pro
bleme ale producției industriale.

Pornind de la însemnătatea și valoarea acestei 
orientări, în cadrul Institutului de mine din Petro
șani au fost luate măsuri pentru ridicarea nivelului 
de calificare și de pregătire tehnico-științifică a vi- lui, în carierele din bazinul Rovmari și în cadrul 
itorilor ingineri și subingineri, acționîndu-se con_ '
tinuu în direcția prefecționării procesului de în
vățămînt, a formelor și metodelor de integrare cu 
producția, cu cercetarea și proiectarea.

în lumina indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului cu ocazia vizitei de lucru întreprin
să în 1982 în județul Hunedoara și în Valea Jiului, 
de a ridica nivelul de pregătire electromecanică a 
inginerului și subinginerului de mine, prin măsuri
le luate s_a acționat în direcția revizuirii planurilor 
de învățămînt, în sensul creșterii ponderii discipli
nelor cu caracter mecanic (mașini, utilaje, instalații 
și acționări hidraulice miniere), electric (electroteh
nică, electrificarea și automatizarea minelor, con
ducerea proceselor miniere cu procesoare) și a dis
ciplinelor fundamentale — matematică, chimie și 
fizică. De asemenea, s-a avut în vedere’'îmbunătă
țirea programelor analitice la disciplinele de spe
cialitate (exploatări miniere subterane, exploatări perior minier, care să_și aducă astfel o contribuție 
miniere la zi, mașini miniere, instalații electrome- și mai mare ia dezvoltarea industriei miniere din 
canice miniere, electrificarea și automatizarea mi- țara noastră.
nelor) prin introducerea de noi capitole și prin tra- Prof. univ. dr, ing. Nicolae Di.MA,
tarea din puncț_ de vedere tehnic și tehnologic mai prorector, secretar al comitetului de partid
detaliată a unor teme, astfel, încît cursurile să cu- de la Institutul de mine Petroșani
■j ■ .7”-—------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *----------------- ------------- ■[ "7 ~

în special prin efortul propriu și cu ajutorul Com
binatului minier Valea Jiului. Orele de 
practice la disciplina tehiiica securității, 
anul V mine ingineri, se desfășoară în cadrul mi
nelor din Valea Jiului și la C.C.S.M., iar multe ore 
de laborator la disciplinele mașini miniere, exploa
tări miniere la zi, explbatări miniere subterane, to
pografie minieră, întreținerea șl repararea utilaju
lui minier se efectuează la minele din Valea Jiu_

lucrări 
pentru

Ec. Clement NEGRUȚ 
șef serviciu O.P.I.R. 

C.M.V.J.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele 
țării, Minerul de onoa
re, într-o rodnică vizită 
de lucru la întreprinde
rea minieră Lupeni, cea 
mai mare și mai meca
nizată întreprindere mi
nieră din Valea Jiului, 
importantă producătoa
re de cărbune cocsifi- 
cabil din țară

I.U.M.P. și I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. S-a avut în 
vedere și orientarea tematicii proiectelor de an și 
de diplomă spre* rezolvarea unor teme privind con
ceperea, proiectarea și realizarea de noi echipamente 
electromecanice, necesare Industriei miniere, și so
luționarea unor probleme tehnologice cu aplicabili
tate difectă în cadrul minelor și carierelor din țară, 

în centrul preocupărilor noastre a stat continuu 
problema perfecționării formelor și metodelor de
integrare a cadrelor didactice și a studenților în
activitatea de cercetate și de producție, pentru creș-' 
terea aportului învățămîntului la realizarea impor
tantelor sarcini ce stau in perioada actuală în fața 
industriei miniere.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor sarcini
lor trasate de secretarul general al partidului, în 
centrul atenției noastre va sta problema căutării de 
noi modalități de perfecționare a învățămîntului. su

Răbojul minei Petrila 
a fost încrustat, 
lungul celor 125 
de existență, eu multe 
evenimente memorabile, 
dar aoia in ultimele do V£lră j - Nicol 
uă decenii s-a profilat - 
elocvent 
tehnicii 
bilă să 
fizic și 
stanțiăl 
muncii.
cludent, în anul 1960 
s-au scos la lumină 
737 487 tone de cărbune, 
1983, anul celei mai mari 
producții din istoria mi
nei, a adus economiei 
naționale 1 251 177 tone, 
un „salt" de. 513 650 tone 
și nu oricum, efectivul 
anului de referință ■ era 
superior anului trecut cu 
circa 1300 de oameni.

— Minerul-țehnician, 
categorie socio-profesio- 
nală, care a luat ființă la

de_a 
de ani Inima, la uniso.

indicația secretarulu evenimente memoraoue, neral fll tidulul> 
dar abia in ultimele do v{lrășul H N j r „ 1 

„a s-a profilat Cca u _ s, 
revoluționarea ceIeb^i de

miniere - capa- Constantin Ale,
ușureze efortul sectorui j _ 

să sporească sub-
productivitatea 

Un exemplu con-
, în anul
scos

Alecsa, din 
—----- _ — nu numai
că stăpînește tehnica no
uă, dar gîndește tehnic, 
are un înalt nivel de 
conștiință muncitoreas
că. Noi, spre exemplu, 
am adoptat noua tehno
logie a .tavanului de re
zistență, recent, tăiem 
sub acest tavan, pentru 
prima oară, cu combina.

Aceiași bărbați bravi 
se pătrund de însemnă
tatea misiunii lor, 
gurarea independenței e- 
nergetice a țării, 
cîndu-se pe sine.

— în aceeași 
nență, remarcă

menul prodt 
de brigadă ‘ 
din sectorul 
planul anul'

ge- 
to_ 
a e 

subliniază 
brigadă gada noastri 

un plus de 
iar în 1983 i 
ne. Diferențî 
vederile plai 
realizările ai 
tor măsoară 
tone.

Fiecare se 
găzi de elit: 
personalitate 
îă distinct 
șef Grigort 
vorbit cu m 
te ș i respec 

asi- tac]; subingi
Han Ceciliar 
lui Ion Ciot 
re Aurel, 
Vaslle Aion

întret

compo- 
record»
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Un adevărat simbol

la 
cu 
al 
de

Dacă noi, 
rii <’

, a indicațiilor și îndemnu- în practică indicațiilor 
locu- rilor mobilizatoare ale se și orientărilor profund 

im_ cretarului general al științifice novatoare ale 
niza- partidului de a construi tovarășului Nicolae 
id în mașini miniere moderne, Ceaușescu, privind îmbu_ 

om apte condițiilor de zăcă- nătățirea proceselor teh- 
îfăp- mint din Valea Jiului, e_ nologice de fabricație. Ca 
e ne fortul de fabricație din sec- urmare s-a trecut la dez- 

de țiile I.U.M P a cuprins voltarea compartimente- 
rani- treptat complexele de sus- lor proprii de concepție, 

im- ținere mecanizată ă aba- sporind numărul de pro- 
upe- tajelor, combinele de a- iectanți de tehnologie,

DE MECANIZARE A MINERITULUI
cu misiunea de constructori de mașini

torul iubit al partidului 
și statului nostru, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, de a construi 
mașini și utilaje miniere 
la nivelul tehnicii mo
derne, de a contribui la 
înfăptuirea programului 
de mecanizare a mine
ritului. \

:ător bataj, forezele electrohi- 
■oces draulice de săpat suitori, 
:țlci. 'instalațiile de perforare, 
fără elementele de automati- 
cu- zare a proceselor teh- 
sar- nologice în subteran, e- 

de chipamentele hidraulice 
fie- pentru minerit. Toate a_ 
am cestea sînt numai câteva 

uiți- din produsele cu care 
răm azi ne mîndrim.
oru- Pentru a ne realiza cu 
stre succes obiectivele atît de 
>rție importante ce ne revin 

in constricția de mâ
ntui șini miniere, In asigu- 

a rerea ascesiunii susținu- 
t a. »e a procesului de meca-
■eci nizare a mineritului, or- 
de genizația de partid din 

nalt uzină a mobilizat colec- 
iață tivul pentru a da ’ viață

S.D.V._uri, autoutilări și 
prototipuri de Ia 20. la 
peste 90 în prezent. Ce a 
însemnat pentru I.U.M.P. 
acest proces de creștere 
și , înnoire a pioducției 7 
Un mare salt de. la pro
ducerea unor simple u- 
nelte pentru minerii de 
acum 30—40 de ani, la u- 
tilajele de mare comple
xitate pe jare le reali
zăm astăzi. Înseamnă re
alizarea unor utilaje mi
niere pentru export si- 
.milare cu cele aflate în 
procesele, tehnologice a- 
le unor firme străine de 
renume mondial. Este un 
salt enorm, într.un timp 
relativ scurt, iar aceasta 
o datorăm încrederii ce 
ne-a acordat-o conducă

.. __. , constructo- 
de mașini de 

I.U.M.P., am trecut 
succes acest examen 
muncii cu grad maxim 
dificultate, aceasta se da- 
torește aplicării neabătu 

' te a indicațiilor secreta, 
rului general al partidu 
iui de a promova cu cu
raj. în mod revoluționar 
neul în munca organiza 
țiilor de partid ca și în 
activitatea economică. 
Iată de că aftăzi, în zi 
sărbătorească scumpă 
poporului nostru, prîle. 
juită de aniversarea a 
peste 50 de ani de acti
vitate revoluționară și a 
zilei de naștere a tova
rășului Ni co 1 a e 
Ceaușescu, 'gîndurile 
noastre se îndreaptă spre 
Minerul, nostru de onoa
re cu străbuna urare „La 
mulți ani

al unității

Ion PREDOI, 
secretar al comitetului de 

partid, președintele 
Consiliului oamenilor 
muncii de la I.U.M.

Petroșani

Sub falnic 
tricolor

Pășind sub falnic tricolor, 
sub orizontul plin 

de soare, 
pe drum deschis

spre viitor, 
se-înd reaptă cel mai

dîrz popor, 
avînd cu el,

în frunte 
un demn și brav 

conducător, 
al păcii .n veci, apărător, 
al vieții noi făuritor 
cu o gîndire optimistă, 
ducînd o nați-une-n zbor 
spre era, nouă, 

comunistă.

Elena DUMITRU

Profundele prefaceri revoluționare, 
mărețele edificii realizate în anii lumi
noși ai socialismului pe pămîntul stră
bun al patriei, înfăptuirile fără prece
dent în istoria națiunii noastre, consti
tuie mărturii vii ale politicii profund 
științifice a Partidului Comunist Ro
mân. într-o perioadă istorică scurtă, de 
cînd la cîrma partidului se află înflă- 
căratul militant revoluționar, cel mai 
devotat ctitor al României socialiste, e- 
minentul om politic și luptător pentru 
pace, pentru fericirea și bunăstarea po
porului, tovarășul Ni c o 1 a e 

• Ceaușescu, patria rioastră a străbătut 
calea unor prefaceri înnoitoare fără 
precedent în istoria sa milenară. Pe drept 
cuvînt se poate spune azi, în anii cei 
mai rodnici din ■ istoria țării, că între 
partid și popor s-a format o unitate de 
nezdruncinat, iar simbolul acestei uni- 

’tăți îl reprezintă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii. Partidul — Ceaușescu — 
România constituie azi înălțătorul sim
bol al unității social-economice a patri
ei, expresia voinței unite a întregului 
popor într-o țară liberă, independentă, 
avînd la bază comunitatea de interese 
și țeluri. Unitate și unire —- iată izvo- 
rul viu al izbînzilor noastre, iată che
zășia viitorului comunist al patriei.

în această zi, scumpă nouă, tuturor 
oamenilor muncii de pe întreg cuprin
sul patriei, după datina străbună adre
săm din adîncul inimilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, iubitului conducător 
al partidului și statului nostru multă 
sănătate, putere de muncă pentru a ne 
conduce spre noi izbînzi în interesul fe
ricirii și bunăstării întregului popor;

Dumitru BALAN, ..
constructor, secretarul comitetului de 

partid de la. Grupul de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H.

Gîndari de profundă 
gratitudine

în colectivul nostru, toate muncitoare
le păstrează vil în amintire, clipele pe - 
care ni le-a prilejuit vizita de lucru 
a secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în orașul 
Vulcan și la întreprinderea noastră. în 
acele momente am înțeles că iubitul 
nostru' conducător se preocupă mereu 
de condițiile noastre de muncă și. de 
viață, ale întregului popor.

Indicațiile ce ni le-a trasat cu acșl 
prilej au constituit pentru noi îndrep
tarul unor stădanii consecvente, perse
verente pentru valorificarea superioară 
a bazei tehnico-materiale de care dispu- * 
nemîn noua noastră fabrică, pentru 
creșterea producției și îmbunătățirea 
calității produselor. De la ăn la an, ' 
muncitoarele noastre s_au perfecționat, 
astfel că am trecut la preluarea unor 
sarcini mai grele, Chiar la realizarea U- 
nor produse pentru export.

în anul 1983 am clat măsura deplinei 
noastre angajări -— reușind să ne depă
șirii planul la producția marfă cu 12 
milioanelci, din care cu pește o jumă
tate de milion la producția pentru ex
port. Aceste rezultate au fost obținute 
prin intensificarea preocupărilor pentru 
folosirea cu cît mai bune rezultate a 
timpului de lucru, pentru perfecționa
rea în continuare a pregătirii profesio
nale, stimularea inițiativelor înaintate, 
buna gospodărire a materiei prime și e- 
liminarea pierderilor, precum și prin 
elaborarea unor modele competitive pe 
piața internă și externă. Noile noastre 
creații, strădaniile pentru continua au- 
toperfecționare,' ne vor asigura noi suc
cese, ne vor aduce noi satisfacții în a- 
firmarea priceperii și puterii de creație. ; 
Iată de ce, în această zi aniversară ne 
îndreptăm cu recunoștință gîndurile 
noastre cele mai fierbinți către stima
tul nostru conducător, prin grija căruia 
întreaga țară eunoaște o înflorire fără 
precedent. .

Maria BOGDAN, 
întreprinderea de confecții Vulcan I

Dezvoltare economico-sociald fârâ precedent

conștiința
Radu, Al. Iacob, despre 
brigăzile fraților Cons
tantin și Virgil Dumi
trescu, ale lui Vasile Pa
vel, Constantin Borș, 
Ion Pop și ai altora. U- 
niversitatea muncito
rească petrileană, cum îi 
place să-și numească 
mina, inginerul care a 
deprins tainele mineri
tului ca vagonetar, a 
crescut și crește bărbați 
de nădejde, mineri de 
înaltă profesionalitate, 
-omun iști de omenie.
'— Și acest an, conchi

de secretarul comite 
tuIUi de partid pe mină, 
Mărcii Boantă, a debu
tat pentru noi, minerii 
Petrilei, cu dreptul. La 
zi (ieri — n.n.) raportăm 
un plus de 5514 tone de 
cărbune. Angajarea noas

tră exemplară exprimă 
adeziunea prin fapte la 1 
înțeleaptă politică inter- J 
nă și externă promova- ’ 
tă .de conducerea noas- i 
tră de partid și de stat, > 
personal de tovarășul 5 
Nicolae Ceaușescu, Mi- i 
nerul de onoare al ță- / 
rii. Ca un prinos de re- > 
cunoștință, de nețărmu- ț 
rită dragoste față de 1 
grija pe care o poartă / 
muheii și vieții mine- ) 
rilor, dedicăm aceste l 
succese ale noastre săr- / 
bătoririi zilei sale de 1 
naștere și a peste 50 de ț 
am de activitate revo- i 
luționară. Alăturăm bu_ ’ 
chefului nostru de rea- ț 
lizări urări de viață Iun- i 
gă, sănătate și putere / 
de muncă, în fruntea par- ț 
tidului și statului, pentru | 
a aduce fericire și pros- i 
peritate patriei socia- > 
liste. ;t

. - Ion VULPE (
___1 ■

Comuniștii, toți cetățe- i 
nii Uricaniului, împre- • florirea 
ună cu întreaga noastră 
națiune, cinstesc pe con
ducătorul partidului și 
statului, Minerul nostru 
de onoare, cu satisfacția 
unor înfăptuiri deosebi
te, cu certitudinea unor 
realizări fără precedent

industriei extractive, în- 
i multilaterală a 

tuturor, localităților pa
triei, Este clar pentru o- 
ricine că 
câni s-a 
dezvoltat 
plificării 
cărbune, 
Uricani și cariera .Cîmpu 
lui Neag, în acest an va 
livra cărbune și a treia 
unitate minieră din * pe
rimetrul orașului — mi- 
na Valea de Brazi, Sem
nificativ, pentru anul 
în care am intrat e fap
tul că valoarea produc
ției industriale globale 
ya atinge peste 701,9 
milioane lei, înregistrînd 
un spor față de 1983 de 
peste 25 la sută. La baza 
acestei creșteri se află 
tot producția de cărbune 

a- 
fcesta un nivel aproape 
dublu față de 83. Dar 
cel mai însemnat obiec
tiv al anului 1984 va fi 
realizarea unui volum de

orașul nou Uri- 
născut- și s-a 
pe baza am- 
extiacției de 

Pe lingă mina
realizări fără
în dezvoltarea economi-
co-socială a 
noastre Omagiind 
rele fiu al națiunii noas
tre, minerii, preparato
rii, constructorii, ceilalți 
oameni ai muncii din U- 
ricani tșl omagiază pro
priile lor succese, pers
pectiva înfloririi conți- 

'nue, od^tă cu întreaga 
țară, a mereu tinerei 
noastre așezări miniere de 
la poalele Retezatului.

Orașul Uricani prezin
tă la ora actuală un e~ care va atinge anul 
xemplu concludent al 
materializă-i» politicii în
țelepte a partidului, a 
secretarului său gene
ral. privind dezvoltarea

localității 
ma_

investiții de peste 778 
milioane lei — mai mult 
decît dublul anului pre
cedent. Corespondentul 
fizic al acestui volum 
de investiții constă, în 
cea mai mare parte, în 
obiectivele din cadrul 
minei Valea de Brazi și 
al preparației Uricani, 
care trebuie atacate și 
parțial finalizate, pentru 
a asigura darea în func
țiune a celor două, uni
tăți în 1985. Realizarea 
acestoR obiective atrage, 
totodată, după sine o 
serie de investiții conexe: 
regularizarea Jiului, ex
tinderea căii ferate etc. 
Concomitent, vor începe 
și vor continua ample 
lucrări cu caracter soci
al: modernizarea drumu
lui național, construirea 
unei centrale termice de 
zonă, a. unei cantine-res
taurant, ploturi de locu
ințe cu 260 de aparta
mente,' care vor avea la 
parter unități comerciale

cu o suprafață de 3800 
mp, cămine de nefami- 
Jiști. Se va începe pons 
iruirea unei policlinici- 
dispensar ere

La aceste’realizări ca
re» vor determina pro 
grese substanțiale pe ca 
lea dezvoltări econom < e 
și sociale, a crasului, e 
tățenii își vor aduce din* 
plin contribuția, fi’nd 
ccnștienți că doar prin 
munca lor lesponsaDi'ă, 
piină de dăruire șl iniți
ativă vor deveni reali
tate marile proiecte de 
pi ogres și bunăstare — 
expresie a giijii partidu
lui și a secretarului său 
general pentiu - îmbună
tățirea continuă a con- • 
dițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor.

Cornel BOLOLOI, 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid 
Uricani, primarul orașului
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ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI 
cald omagiu adus, în moment aniversar, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din paj. I)

varășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai Iubit fiu al popo
rului, conducător al unui 
glorios destin al națiunii 
noastre.

Conducătorul iubit 
partidului și al țării 
înfățișat într-o serie
lucrări împreună cu tova-

al 
este 

de

rășa Elena Ceaușescu, e- 
minent om politic, militant 
de frunte al partidului nos
tru, savant de renume 
mondial.

Inmănunchind cele mai 
bune realizări ale plasticii 
romănești din ultimii ani, 
precum și o serie de lu
crări inedite, expoziția „Ani 
de mărețe împliniri

prezintă o veritabilă cro
nică artistică a profunde
lor transformări petrecute 
în țara noastră după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, precum și cald 
omagiu adus, în acest mo
ment aniversar, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui 
viață și activitate, de în
flăcărat revoluționar și pa.

triot constituie un pildui
tor și însuflețitor exemplu 
de devotament pentru in- 
teresele fundamentale ale 
celor ce muncesc, pentru 
libertate, independență și 
suveranitatea patriei, pen
tru triumful socialismului 
și comunismului în Româ-

Telex.
Anii noștri tineri. 
Muzică și poezie. 
Viața culturală. 
Partidului, inima și 

_______________ versul.
I—II; Parîngul: Serbările 15,50 Studioul tineretului 
galante.

PETRI LA: Comoara.
LONEA: în fața Ușii 

închise.
VULCAN — Luceafă

rul: Căruța cu mere.
LUPENI — Cultural: 22^00 Din toată inima’ un 

Drumul spre victorie, I-II. cîntec.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: B.D. la munte 
și la mare; Unirea: Un 
comando pentru apa grea,

20,00 Telejurnal. (p.c.)
20,20 O epocă, un condu

cător, o țară, (c.)
20,50 Bărbat viteaz al li

nei țări viteze. Spec
tacol llterar-muzlcal.

21,40 Telejurnal, (p.c.)
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in Brazilia a apărut volumul 
Momente din istoria poporului român 

reflectate în opera președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU**

istoric și scriitor, doctor în 
vice

președinte al Comisiei na
ționale de folclor a Brazi
liei, bun cunoscător al 
României, al limbii româ
nești — se arată, 
altele: „Istoria eoni . ....
rană a României nu poate independență, suveranitate 
fi înțeleasă fără cunoaște- și pentru făurirea unei so
rea trecutului său și nu va cietăți drepte și cu ade- 
putea fi analizată dacă nu 
se ține seama de persona
litatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de activitatea sa 
pe scena politică internă 
și externă și, mai ales, de 
renumele său de om de 
stat, care face totul pentru 
restabilirea echilibrului

Ceaușescu, de România, de mondial pe calea dialogu-
poporul român. • lui, a destinderii,... care

Este prima lucrare ce apără principiile păcii și
prezintă opera tovarășului instaurarea unei noi ordini. 
Nicolae Ceaușescu cititori- economice mondiale1 
lor de limbă portugheză 
de pe continentul latino-a- 
merican. Ea înfățișează o- cestui volum, adevărat com- . 
piniei publice din această 
parte a lumii, prin inter
mediul textelor selectate 
din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu, înspți-

■ te de un grupaj relevant 
de fotografii, o amplă și 
semnificativă trecere în 
revistă a istoriei patriei 
noastre începînd cu perioa
da etnogenezei poporului 
român.

Subliniind importanța șl 
semnificația publicării în 
Brazilia a acestui volum, 
în prefața lucrării, semna
tă de profesor universitar 
Alico Vilas-Boas da Moța,

BRASILIA 25 (Agerpres). 
în Brazilia a apărut volu_ filologie romanică, 
mul „Momente din istoria 
poporului român reflectate 
în opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu*', dedi
cat marcării a peste cinci 
decenii de activitate re
voluționară și aniversării 
zilei de naștere a președin
telui Republicii Socialiste 
România. .

Tipărită de prestigioasa 
editură „Alfa.Omega" din 
Sao Paulo, cartea dă expre
sie interesului manifestat 
în această țară față de 
gîndirea politică, științifi

că, dc activitatea prodigioa
să a tovarășului Nicolae

ziliană a cărții „Momente lăsa urmașilor un patrimo- 
din istoria poporului român 
reflectate în opera președin
telui Nicolae Ceaușescu".
Ne-a impresionat activita
tea desfășurată de Excelen

printre ța Voastră în favoarea pă-
1 tempo- cii între popoare, pentru

Cu prilejul apariției ă-

pendiu de istorie a popo
rului român, apreciat în 
Brazilia ca act de cultură 
de Certă valoare, deosebit 
de important pentru cu
noașterea adevărului și 
semnificațiilor profund u- 
maniste ale istoriei multi
milenare a poporului ro
mân, directorul editurii 
„Alîa-Omega“ din Sao 
Paulo, Fernando Mangarie- 
lo, a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu o scri
soare în care spune:

„Am tipărit cu deosebi
tă satisfacție versiunea bra-

vărat democratice, al cărei 
destin se află în , mîinile 
omului care muncește, o 
societate ce pășește spre 
un viitor de pace, de pu_< 
ter’nică dezvoltare econo
mico-socială.

La rîndul său, prof. A’- 
tico Vilas.Boas da Moța 
a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu o scri
soare, în care se arată prin 
tre altele: „Gîndirea Ex_ 

' celenței Voastre, exprima
tă în diverse cuvîntări, va

niu imens de izvoare în 
care se găsesc oglindite 
preocupările epocii noastre, 
epocă, în mod paradoxal, 
plină de teamă și speranță. 
Excelență, vă rog să pri
miți acest exemplar ca 
semn al recunoștinței mele 
față de atitudinea umană 
pe care Domnia Voastră o 
manifestă față de toate 
popoarele lumii, ca un sim
bol modest al urărilor mele 
de fericire și viață îndelun
gată, urări pe care vă rog 
să le primiți cu ocazia mar
cării a peste cinci decenii 
de activitate, pentru feri
cirea și libertatea poporu
lui român și în preajma 
aniversării zilei de naștere.

Doresc Excelenței Voas
tre cit șl soției Domniei 
Voastre, academician Elena 
Ceaușescu, sănătate depli
nă, succese și fericire".

Acțiuni in favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară 
BONN 23 ’ (Agerpres).

Amplasarea de rachete nu
cleare americane pe terito
riul R.F. Germania 
seamnă, 
suverani 
rat — în cursul unui mi
ting pentru pace care a 
avut loc la U îiversitatea 
din Bochum — Martin 
Hirsch, fost Judecător la 
Tribunalul constituțional. 
Aceasta înseamnă — a spus 
el — că o putere străină 
ar putea da o lovitură nu
cleară de pe teritoriul vest- 
german fără să anunțe, în 
prealabil, nici pe președin
te și nici guvernul R.F. 
Germania — a declarat cu
noscutul jurist vest-german.

*
HELSINKI 25 (Ageipres). 

Participanții la Un seminar 
organizat la Kajaani de 
sindicatele muncitorilor din

ta- 
practic, încălcarea 

ității țării, a decla-

construcții din Finlanda 
au aprobat o rezoluție în 
care se cere eliberarea con
tinentului european de ra
chete nucleare. Relevind 
că în prezent pericolul iz
bucnirii unui război este 
mai mare ca oricînd, re
zoluția cere încetarea de. 
mențialei curse a înarmă
rilor. în actualele condiții 
internaționale, se spune în 
rezoluție, este necesar să 
se amplifice lupta pentru 
pace, destindere șl dezar
mare.

*
OTTAWA 25 (Agerpres). 

O petiție semnată de 
15 000 de locuitori ai Ca
nadei, prin care se cere 
oprirea experimentării' în 
această țară a rachetelor 
amcricane „Cruise", a fost 
înaintată parlamentului ca
nadian.

Știri din țările socialiste
BELGRAD 25 (Agerpres). 

Aeroportul de la Saraievo, 
a fost redeschis traficului 
după o serie de lucrări de 
modernizare și reconstruc
ție. Acum, într-o singură 
oră el poate primi opt a- 
vioanegcu un total' de 1 500 
de pasageri. Printr-un sis
tem de trape telescopice, 
pasagerii pot ajunge direct 
din avion ta clădirea- aero
gării.

VARȘOVIA 25 (Ager
pres). ta contextul conjunc
turii nefavorabile interna
ționale din domeniul cons
trucțiilor navale industria 
poloneză de resort dispune, 
în prezent, potrivit agen
ției P.A.P., de comenzi ca
re îi asigură capacitatea 
de producție aproape pînă 
în anul 1990. Numai în a- 
cest an, la Gdansk, Gdynia 
șf în alte șantiere se vor 
construi. 31 nave da diferi
te tipuri, cu tta deplasa-

Prezențe românești
LONDRA 25 (Agerpres). schimburilor comerciale, 

Stadiul actual și perspec- extinderea și adîncirca co_ 
tivele dezvoltării relațiilor operării economice, in_ 
economice dintre România dustriale și tehnico-științi- 
și Marea Britanie au fost fice dintre România 

Marea Britanie.
★

BERLIN 25 (Agerpres).
O delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de Nicolae 
Mihai, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., â 
efectuat o vizită în R.D. 
Germană, la invitația C.C. 
al P.S.U.G.

Delegația a fost primi
tă de Hermann Axen, mem. 
bru al Biroului Politic, te- 
cretar a G.C. al P.S.U.G.

și Marea Britanie au fost 
examinate cu prilejul vi
zitei la Londra a tovară
șului Vaslle Pungan, mi
nistrul comerțului exterior 
și cooperării economice in
ternaționale, efectuată la in
vitația guvernului britanic, 

în cadrul . convorbirilor 
avute de ministrul român 
cu Norman Tebbit, secre. 
tarul de stat pentru co 
merț și industrie, și Paul 
Channon, ministrul co
merțului. au fost analizate 
probleme privind evoluția

Și

■ BEIJING. După cum 
anunță agenția China No
uă, la Beijing a început o 
nouă rundă a fazei a doua 
a convorbirilor chino-bri_ 
taniee în problema Ilong- 
Kong-ului. Delegația gu
vernamentală chineză este 
condusă de Zhou Nan, ad
junct al ministrului aface
rilor externe, iar delegația 
britanică de Richard Evans 
ambasadorul Mării Brita- 
nii la Beijing.

■ QUITO. Guvernele E- 
cuadorului și Cubei au lio- 
tărît să ridice la rang de 
ambasadă nivelul misiuni- 
ni lor diplomatice — trans
mit agențiile Prensa Ulti
mi și E.F.E., citind comu
nicate oficiale, Acest act

este apreciat drept o nor
malizare completă a ra

porturilor dintre cele două 
țări, raporturi menținute 
din 1981 la nivel de în
sărcinați cu afaceri, trans
mit agențiile de presă.

■ BUDAPESTA. în Un. 
gâria s-au înregistrat nin
sori abundente, care au 
făcut impracticabile unele 
drumuri în regiunea Gyor. 
La 25 Ianuarie, relatează a- 
genția M.T.Î., în zona de 
vest a țării, din cauza in- 
tensificării vintului s-au 
produs lnzăpezlrl pe prin- 
clpalele șosele șl căi fera
te. Pentru combaterea în- 
zăpazirilor și asigurarea în 
bune condițluni a circula
ției au fost mobilizate for
țe umane «i tehnice.

> ment total de aproximativ 
750 000 tdw.

. *
BEIJING 25 (Ageipres). 

în China va fi creat un 
sistem național, compute- 
rizat, de documentare și 
informații științifice și 
tehnice informează agen
ția China Nouă.

In legătură cu aceasta, 
se precizează *că în 1984 va 
începe construirea clădirii 
unui centru național de 
informare tehnico-ștlințifî- 
că.

Noul sistem național, cu 
o rețea de filiale și termi
nale computerizate în toa
te marile orașe și centre 
industriale ale țării, pre
cum și în toate institutele 
de informare și documen
tare provinciale șl de pe 
lîngă ministere, este apre
ciat d.rept unul din proiec
tele majore de introducere 
a progresului tehnico-ști- 
ințiflc ta China.

t & Dezvoltare și progres în Pakistan
Din 1947, de la obținerea la numai 1 la sută la peste 

independenței de stat, Pa_ 
kistanul a înregistrat im
portante progrese, reali- 
zlnd însemnate creșteri în 
Produsul Național Brut și 
o serie de modificări de 
esență în structura produc
ției. în această perioadă 
Produsul Național Brut a 
crescut de cinci ori, iar 
venitul pe locuitor de pes- 
te două ori.

Structura producției in
dustriale și a activității e- 
conomice a cunoscut sub
stanțiale schimbări în de
cursul ultimilor 36 de ani 
în această țară. Rolul agri-

17 la sută. Aceasta a repre
zentat pentru Pakistan o 
semnificativă diversificare a 
producției agricole prin ex
tindem mecanizării în 
muncile agricole și utiliza
rea pe scară largă a în
grășămintelor chimice, Pa
kistanul devenind un im
portant exportator de o- 

rez.
Industria pakistaneză »_a 

transformat, treptat, tre- 
cînd de ta producerea cu 
prrecădere ă bunurilor de 
larg consum ta punerea 
bazelor unei industrii pen- 

_______ _ ,___ _____ __ tril ' 
culturii în economia pakis- largi 
taneză s-a redus de la 55 
la sută la 29 la sută, eres- 
cînd ponderea producției In
dustriei manufacturate de

mioane. S-au deschis fa- nitare rurale, 6 490 de uni. 
brici pentru echipament tăți sanitare de bază. în 

prezent mai mult de o 
treime din satele pakista
neze sînt electrificate.

Cu toate acestea nivelul 
de dezvoltare social-econo- 
mică a acestei țări a rămas 
sub posibilitățile reale.

@el de-al șaselea plan 
cincinal, lansat în iulie 
1983, urmărește consolida* 
rea bazelor dezvoltării e- 
conomico-sociale. Se are 
în vedere o rată anuală de

rulant și pentru echipa
ment de telecomunicații.

Prima oțelărie din țară a 
intrat în producție parțial 
și va fi terminată în îtt- 
nie, acest an.

O serie de progrese im- 
portante au fost obținute 
în dezvoltarea socială a 
țării? Rata mortalității la 
naștere a scăzut ta o trei
me față de nivelul care 
predomina în 1947. Media __ ____________________
de viață a crescut de ta 37 creștere a Produsului In«
de ani, în 1950, ta 55 de '• «■-* ■ - •

______ ____________ ani, în prezent. Rata șco_ 
tru producerea pe scară larizării, la clasele prima- 

gă de îngrășăminte â- te, care irî 1960 era de 180
gricole, utilaj chimic, nave, 
Totodată au fost construi
te uzine producătoare de 
autoturisme, tractoare, ea- ființa'

450 la sută. Pentru a Spoit 
gradul de asistență medica
lă a populației au fost în
ființate 374 de ■ centre sa-

tern Brut pe locuitor in
tr-un ritm de 6,5 la sut. 
ceea ce va asigura o îm
bunătățire a venitului fa
miliei cu 20 Ia Sută. Pro- 
gramul prevede, de aseme
nea, o majoră ascensiune a 
producției agricole.

G. A.
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