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Ceremonia sărbătoririi 
tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul aniversării zilei de naștere 

și împlinirii a peste 50 de ani 
de activitate revoluționară

OBIECTIVUL 
ANULUI 

1984

12 MILIOANE TONE
CĂRBUNE EXTRAS

în cinstea aniversării a peste 50 de ani de activitate revoluționară și a 

zilei de, naștere a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Zi de producție record — 
record în producția extrasă

Minerii Văii Jiului s-au angajat să extragă 35 000 tone de cărbune. 
Cuvîntul a fost respectat:

flf 35 065 tone — cea mai mare cantitate de cărbune extrasă Jntr-o singură 
zi — 25 ianuarie — de la începutul anului de minerii Văii Jiului.

O Plusul zilei, — 1550 tone. Plusul acumulat de la începutul lunii, —. 
10000 tone. .
MINA PETRILA
+ 1116 tone de cărbune, cel mai mare 

plus al zilei înregistrat de vreo întreprin
dere minieră din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului.

MINA VULCAN
5 300 tone de cărbune, cea mai mare 

producție realizată ’ de colectivul minei 
Vulcan de la începutul anului într-o sin
gură zi.

Rezultate deosebite au înregistrat și celelalte întreprinderi miniere, eviden- 
țiindu-se colectivele minelor Uricani, Aninoasa, Lonea, Livezeni și Paroșeni.

-D

1 ANCHETA ZIARULUI.. întreprinderea de
1 la începui de an . construcții și montaje

i miniere "
1 . ... . .

‘ Tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a fost sărbătorit, joi, 26 
ianuarie, de membrii Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., cu prile
jul aniversării zilei de 
naștere și împlinirii a pes
te 50 de ani de activitate 
revoluționară.

La ceremonia, care . a 
avut loc la sediul Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, au par
ticipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cons
tantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Lu. 
dovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Ma
nea Măncsiu, Paul Nicules- 
cu, Constantin , Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Iile Verdel, ’ Ștefan 
Andrei. .Ștefan Bîrlea. Miu 
Dobrescu Marin Enache, 
Petru Enache. 
Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ște
fan Mocuța, Ana Mureșan, 
Elena Nae,. loan Totu, Ion 
Ursii, Richard Winter.

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al 
Comitetului politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prini-

ministru al guvernului a 
dat citire scrisorii .adresa
te tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Co- 
Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de 
Stat și Guvernul Republi
cii Socialiste România.

Mulțumind cu căldură 
pentru sentimen tele ce 
i-au fost exprimate, pentru 
felicitările adresate, pre- 
cum și pentru urările trans
mise în Scrisoare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit o euvîntare, care a 
fost urmărită cu deosebită 
atenție de eei prezenți și 
subliniată cu puternice a- 
plauze.

Îmbrățișîndu-l cu deose
bită căldură pe conducăto
rul iubit al partidului și 
statului nostru, membrii 
Comitetului Politic Execu
tiv au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu senti
mentele de profundă dra
goste și prețuire pe care 
comuniștii .întreaga noastră 
națiune le nutresc față de 
prieminentul nostru 
conducător, revoluționa
rul și patriotul 
înflăcărat, militantul de 
frunte al mișcării comunis 
te și muncitorești, neobosi
tul luptător pentru cauza 
libertății și independenței 
popoarelor, care și-a; în
chinat întreaga viață sluji

rii partidului, înfloririi pa
triei, bunăstării ’și fericirii 
tuturor celor . ce muncesc, 
cauzei socialismului și 
păcii.

Cei prezenți au adus un 
fierbinte omagiu activită
ții revoluționare prodigioa
se desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă din. 
anii tinereții, luptei sale 
dîrze, neînfricate închina
tă înfăptuirii idealurilor de 
libertate, dreptate și pro
gres social ale poporului 
nostru, contribuției sale ho
tărâtoare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire 
a socialismului și comunis
mului pe pământul scump 
al patriei, de ridicare, a bu
năstării materiale și spirituale a oamenilor mun
cii, a întregii noastre na
țiuni, la afirmarea tot mai 
puternică a României pe 
arena internațională, la 
trimful cauzei păcii și so
cialismului în lume.

în același timp, membrii 
Comitetului Politic Execu
tiv au urat din toată inima 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu viață lunga, mul
tă sănătate și fericire, ală
turi de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de toți cei dragi 
și apropiați, precum și noi 
și însemnate succese în 
activitatea de înaltă răs
pundere încredințată de 
partid și popor.

în lumina indicațiilor tovarășului HICOLAE CEAUȘESCU

Investițiile miniere —
realizate ritmic, integral 1

1. Măsurile întreprinse vă asi
gură condițiile îndeplinirii pre
vederilor de plan pe 1984? Cum 
încheiați luna ianuarie și trimes
trul I ?

2. Ce măsuri politice întreprind

organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea planului?

3. Ce măsuri și acțiuni și-a 
propus organizația de sindicat 
în sprijinul activității de pe șan
tiere?

Azi ne răspund ing. IOAN LĂSAT, directorul întreprinderii, IONEL 
CAZAN, secretarul comitetului de partid, CONSTANTIN MtJNȚEA- 
NU, președintele comitetului sindicatului.

„Vom face totul pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce revin șantierelor noastre"

1. IOAN LĂSAT: „Sar
cinile ce revin colectivu
lui întreprinderii în acest ' 
an sînt cu mult mai 
mari decît cele din a- 
nul trecut. Valoric pla
nul este mai mare . cu 
90 de milioane lei. Au 
sporit considerabil și 
prevederile de plan la 
productivitatea muncii 
pe Șantiere. în anul tre
cut, cu 1650 de - oameni 
am avut de realizat un 
plan de 225 milioane lei

la lucrările de construc
ții și montaje. în acest 
an, cil 1750 de oameni, 
avem de realizat un 
plan de 315 milioane 
iei. Există, de asemenea, 
o importantă sarcina 
de plan privind redu
cerea costurilor pe ■ o- 
biectivele de investiții. 
JJupă aprobarea aces
tor indicatori de plan 
în ’ adunarea generală a 
reprezentanților oame
nilor muncii am tre

cut imediat la înfăp
tuirea măsurilor preco
nizate pentru a crea, 
condiții de realizare a 
sarcinilor ce ne revin. 
Cu sprijinul conduce- 

«rit C.M.V.J. s_au sta
bilit obiectivele. priori
tare, de care depinde di
rect asigurarea unor noi

Viorel STRAUT

(Continuare în pag. a 2-a)| CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
1 în sprijinul

Sub egida Consiliului 
municipal de educație po
litică și cultură socialistă, 

’la Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, 
s-a desfășurat, în după-a- 
miâza zilei de ieri, cons- 
fcCȘgirea privind activita- 
ttja^de cercetare și creație 
tehnico-științifică de masă, 
în scopul creșterii pro
ducției și productivității 
muncii, mecanizării și

realizării sarcinilor de plan
automatizării proceselor de 
producție, a reducerii con
sumului de materii pri
me, energie șl Combusti
bilului. ■

După cc au vernisat ex
poziția pe această temă — 
deschisă în holul lăcașu
lui cultural, în organizarea 
Comisiei municipale dc 
Creație tehnico-științifică 
și realizată cu sprijinul 
comisiilor inginerilor și

tehnicienilor din 
prinderi, al Specialiștilor 
din instituțiile de cerce
tare de la al șco
lilor, caselor pionierilor și 
șoimilor patriei — parti- 
cipanții la consfătuire au 
audiat expunerea tovară
șului ing. Gheorghe Da- 
videscu, director tehnic al

între-

(Continuare în pag. a 2-a)

SC R IS O AR EA 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Consiliului 

de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu

Dînd glas celor mai vibrante simță
minte de stimă și prețuire ale întregului ' 
nostru partid și popor, dorim să vă a- 
dresăin — la aniversarea zilei Dumnea
voastră de naștere și împlinirea a peste 
50 de ani de activitate revoluționară ri- 
cele mai calde felicitări și urări de viață 
îndelungată, în deplină sănătate și pu
tere de muncă, spre binele și înălțarea 
patriei, al cauzei edificării socialismului .. 
și comunismului pe pămîntui României.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, 
în această zi aniversară dragă întregii 
noastre națiuni — înscrisă cu litere de 
aur în istoria națională —, să aducem, 
cu cel mai înalt respect, un fierbinte o- 
magiu, proeminentei dumneavoastră per
sonalități de patriot și revoluționar înflă
cărat, militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești, neobosit luptător 
pentru triumful în lume al idealurilor 
nobile de pace, colaborare și progres so
cial.

împreună cu întregul partid și popor, 
dorim să vă exprimăm, și cu acest prilej,

cea mai înaltă recunoștință și prețuire 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pen
tru bunăstarea și fericirea patriei noastre 
socialiste, pentru înaintarea ei. în deplină 
independență și libertate, spre culmi tot 
mai înalte de civilizație și progres.
.Se bucură de o unanimă apreciere și 

constituie un însuflețițor exemplu pentru 
noi, pentru întregul partid și pentru toți 
cei ce muncesc din patria noastră, minu
natele dumneavoastră calități de eminent 
conducător politic și de stat, de comunist 
și gînditor revoluționar, care și-a consa
crat întreaga viață înfăptuirii marilor i- 
dealuri ale socialismului și comunismu
lui, slujirii — cu devotament neabătut și 
totală dăruire — cauzei drepte și nobile 
a clasei muncitoare, a bunăstării poporu
lui, a libertății, demnității și independen
ței patriei. Dîrzenia revoluționară, cura
jul și neînfricarca cu care ați acționat 
încă din primii ani ai tinereții — în con
dițiile extrem de grele ale ilegalității .— 
pentru apărarea intereselor fundamentale 
ale poporului, împotriva nedreptății și

(Continuare în pag. a 4-a)

MESAJE ȘI FELICITĂRI 
PREZENTATE TOVARĂȘULUI 

' NICOLAE CEAUȘESCU.
dan partea oamenilor muncii, 

a mior organizații de paHid, de masa
și ..obștești, a organelor de stat .

Cu prilejul aniversării 
zilei de naștere ..și împlini
rii a peste cinci decenii de 
activitate revoluționară, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România,

i-au fost prezentate, in 
cadrul unei ceremonii care 
a avut loc în ziua- de 26 
ianuarie la sediul C.C. ai 
P.C.R., mesaje și felicitări 
din partea oamenilor mun
cii din industrie, agricultu
ră, din domeniul științei 
învățămîntului și culturii,

a unor organizații de 
partid, de masă și obștești 
a militarilor forțelor noas
tre armate, precum și a 
Guvernului Republicii So
cialiste România.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Lg I.U.M. Petroșani (Urmare din pag. I)

Măsuri concrete
pentru siguranța muncii

. a derea asigurării unui trans
port fără dificultăți; per
sonalului, expus la noxe, 
i s-a întocmit un grafic 
pentru controlul medical 
periodic, în vederea de
pistării în fază incipientă 
a oricăror îmbolnăviri pro
fesionale.

în vederea însușirii cît 
mai temeinice a normelor 

de departamentale de protec
ție a muncii, la nivel de 
întreprindere s-a derulat 
un concurs de protecție a 
m’uncii pe meserii, , con
curs Ta care în urma unei 
riguroase și exigente se
lecții, pe primele trei lo
curi s_au clasat: Ștefan 
Doboș — turnător-forma- 
tor, Viorean Vlad — strun
gar în cadrul atelierului 
sculărie și Aurel Moraru 
— electrician în cadrul 
secției mecano_energetic, 
primind dreptul de parti 
cipare la faza finală p 
centrală;

— în scopul educării și 
testării periodice cît mai 
eficiente pe linie de pro
tecție a muncii, a luat ființă, 
cu puțină vreme în urmă 
un cabinet de protecție a 
muncii.

Ștefan NEMECSEK

Combinatului minier 
lea Jiului, președinte 
Comisiei inginerilor și

în ultima perioadă 
anului trecut la LU.M. Pe
troșani, a fost elaborat un 
amplu program de mă
suri privind îmbunătăți
rea microclimatului de la 
locurile de muncă, crește
rea securității muncii în 
toate halele de producție, 
precum și însușirea cit 
mai temeinică a norme
lor departamentale 
protecție a muncii de că
tre întregul personal al 
întreprinderii. Sub coordo
narea subinginenlor Emil 
Stan, șeful compartimen
tului protecție a muncii si 
Ana Lădaru, multe dintre 
aceste măsuri, au și fost 
concretizate în practică: 
s-a dat în folosință o sta
ție de apă carbogazoasă 
pentru sectoarele calde 
(turnătorie, forjă, linie de 
grinzi, tratamente * termi
ce); eliberarea căilor de 
acces pentru depozitarea 
materialelor, conform nor
melor în vigoare, în vede- 
Tea evitării oricărui pe
ricol de accidentare; de
finitivarea lucrărilor de in
vestiții în perimetrul pro
ductiv uzinal,; pentru a 
crea posibilitatea punerii 
în funcțiune și întreține, 
rea drumurilor uzinale în ve-

Va- : ’
al Constantin Iovănâscu, se- 

, teh
nicienilor din cadrul Con
siliului municipal al sin
dicatelor, pe linia 
plinirii programului 
mecanizare, aprobat 
conducerea partidului 
statului nostru, pentru 
creșterea producției de căr
bune în întreprinderile mi
niere din Valea Jiului. 
Despre preocuparea or
ganelor și organizațiilor de 
partid din Valea Jiului 
pentru intensificarea ac
țiunilor de creație tehnico- 
științifică, în scopul mo
bilizării oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor de 
plan, a informat tovarășul

cretar al Comitetului mu
nicipal de partid, președin
tele Comisiei municipale 
de creație tehnico-știin-înde-

de țifică de masă.
de
Șt

Dezbaterile pe . margi
nea materialelor prezenta
te .au concretizat conclu
zii fertile în ceea ce pri
vește generalizarea expe

rienței înaintate, emularea 
spiritului creativ al mun
citorilor, tehnicienilor, in
ginerilor, specialiștilor, ca
drelor didactice, dar și al 
tinerei generații din 
nicipiul 
creației 
trebuind 
pregnant

mu_
nostru, aportul 
tehnico-științifice 
să ilustreze mai 

preocuparea

pentru realizarea 
producții sporite, a 
produse de calitate, 
condițiile reducerii impor
turilor, a cheltuielilor ma
teriale, a consumurilor de 
materii prime, energie, 
combustibil și a refolosirii 
unor materiale. în acest 
sens ș-au pronunțat actl_ 
viști de partid și sindicat, 
ai organizațiilor de tine
ret și pionieri, cadre di
dactice universitare și din 
școli, muncitori, maiștri 
și ingineri, participanți la 
amplul dialog creativ des
fășurat sub generosul ge
neric al Festivalului na
țional „Cin tarea Români-

Unor 
unor 
' în

ei“, între ixire-Mi amintim 
pe tovarășii: prof. dr. ing. 
Ion Marian (de la I.M.P.), 
inginerii Mihai Zaporojan 

Herman 
Viorel

(C.C.S.M.), Ion
(I.P.S.R.U.E.E.M.),
Hălălae (I.M. Lone. , Gri- 
gore Grăjdan (inginer șef 
la I.M. Petrila), Ion Gâf- 
Deăc (I.M. Lupeni), dr. ing. 
Vaier Stanciu (director teh
nic I.C.P.MiC.), sing. Viorel 
Livădaru (I.U.MP.), Cons
tantin Stoicoiu (comitetul

. municipal U.T.C.).
în încheierea lucrărilor 

consfătuirii, Comisia mu
nicipală pentru coordona
rea activității de creație 
a acordat; diplome și pre
mii celor care s-au eviden
țiat în mod deosebit

(Urmare din pag. I)

producție 
în ■ mi- 

Văii Jiului. A- 
trecut la reor- 

resurselor U- 
materiale în 

de obiectivele 
Efectivele, 

mijloace 
dispu-

capacități de 
și de preparare 
neritul 
poi am 
ganizarea 
mane și 
funcție 
prioritare, 
principalele 
tehnice de care 
nem au fost concentrate 
astfel încît să asigurăm 
realizarea prioritară a 
60 de obiective miniere 
din cele 204 nominaliza
te inițial în plan. în 
zona de Est, vor conti
nua în ritm susținut 
lucrările de investiții 
din etapa a II-a a ex
tinderii și modernizării 
preparației Petrila, 
crările de la puțul 
3, de la atelierele 

.«i nei, de la stațiile 
compresoare 
nele Petrila 
La Livezeni,
oritățile anului au 
incluse lucrările de 
vestiții din prima 
pă a preparației, iar în 
incinta minei stația de 
ventilatoare, sistemul 
complex de dispecerizare, 
amplificarea capacității 
de transport a sterilului 
și mecanizarea lucră- 

- rilor din depozitul de 
, - materiale. Importante

lucrări de investiții sînt 
prevăzute și pentru ex
tinderea

IPSRUEEM.
rul din Vulcan ne vom 

. concentra forțele la tur
nul de răcire de la I.M. 
Aninoasa, funicularul de 
steril și culbutorul li
la Preparația ~ 
Constructorii
lui Lupeni vor continua

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere, 

Filiala Petroșani -
Cursurile universității se desfășoară după cum 

urmează :
— Anii I, III, IV — în ziua de luni, 30 ianuarie, 

ora 17, la Casa de cultură. ; ‘
— Anul II — în ziua de marți, 31 ianuarie, ora

8, sala c.o.m. a Combinatului minier Valea Jiului.

Vopsitoarele Elisabeta 
Ivănoiu și Floarea Vă- 
raru, două muncitoare 

> de la S.S.H. Vulcan,

activității
Pe șantie-

de 
Coroești. 
șantieru.

de plan. în luna ianuarie 
estimăm că rezultatele 
sînt satisfăcătoare, iar în 
trimestrul I ne vom stră. 
dui să îndeplinim toți 
indicatorii de plan, deși 
condițiile — în perioada 
iernii — nu sînt optime 
pentru munca pe șantiere.

Rezultatele din trimes
trul IV demonstrează că 
stă în puterea colectivu-

prevăzute pentru asigu
rarea condițiilor de în
deplinire a sarcinilor spo
rite din pțanul lucrărilor 
de investiții pe acest 
an. în adunările gene
rale ale organizațiilor de 
partid de pe toate șanti1- 
erele s-au discutat amă
nunțit aceste măsuri și 
s-au adoptat hotărîri co
respunzătoare. Comuniștii

„Vom face totul pentru 
Înfăptuirea s a r c i n i 1 o r“

de
Și 

printre

lu- 
nr. 

mi- 
de 

mi-la
Lonea. 

pri- 
fost 
in- 

eta-

etapa a II-a a lucrări
lor complexului de la 
puțul cu schip și cele de 
la incinta Lupeni-Sud, 
stația de ventilatoare Mier- 
leasa, instalația de alegere 
a sterilului de la Uricani. 
Sînt repartizate puternice 
forțe pentru lucrările de 
la incinta minei Valea de 
Brazi, de dezvoltare a zo
nei E și de deschidere a 
Zonei A din Cîmpu lui 
Neag. Evident, , sarcinile 
care ne revin nu sînt u- 
șoare, Sîntem hotărîți să 
facem totul pentru înfăp
tuirea lor și sperăm să 
fim ajutați în asigurarea 
bazei ‘ 1 '
Depunem eforturi

au apreciat în toate 
ceste adunări că stă 
puterea colectivului de a 
înfăptui planul de inves
tiții. în acest scop, com
ponența echipelor și for

lui , nostru să realizeze 
sarcinile sporite din acest 
an“.

2. IONEL CAZAN: „Co
lectivul I.C.M.M. a înche
iat ultimul trimestru al . , . . ,
anului trecut cu o depă- > mațiilor complexe a fost 
șire a sarcinilor planului ’ modificată, au fost întă- 
cu peste -20 milioane lei, rite cu comuniști, cu oa
la lucrările de construe- meni de nădejde la toate

a- 
în

ții și montaje. Acest fapt . obiectivele prioritare de
demonstrează că organi
zațiile de partid de pe ® 
șantiere dispun de resurse
le necesare pentru mai 
buna mobilizare a colec
tivelor la realizarea ' sar. 
cinilor de plan. Sub con- 

_  __ ______ ducerea comitetului de 
tehnico-materiale. partid al întreprinderii în 

__ i sus-_______________________________ ț 
ținute pentru crearea tu- acordat o atenție deosebi- ’ 
turor condițiilor de rea
lizare ritmică a sarcinilor

comitetului

ultimele două luni s*a

tă înfăptuirii măsurilor 
politice și organizatorice

pe șantiere. Membrii co
se- 
pri

mit sarcini concrete, răs
pund direct de activitatea 
de pe fiecare șantier. , 
Comuniștii,' întregul nos
tru colectiv, nu-și vor 
precupeți eforturile pen
tru îndeplinirea exem
plară, ritmică a sarcini
lor* de plan.

mitetului de partid, 
cretarii adjuncți au

CONSTANTIN MUN- 
TEANU: „Măsurile și ac-, 
țiunile întreprinse de co
mitetul sindicatului 
sprijinul activității de 
pe șantiere sînt, în esen
ță, cele stabilite cu pri
lejul adunării generale a 
reprezentanților oameni
lor muncii; sînt, de fapt, 
probleme ale oamenilor 
care stau mereu în cen
trul atenției noastre. Pe 
toate șantierele sînt cre
ate condiții pentru ser
virea hranei calde 
pauza de prînz. La 
meroășele puncte mai i- 
zolate de lucru s-au a- 
sigurat barăci tip vesti
ar, pentru ă oferi condi
ții muncitorilor de a_și 
ține hainele și sculele. Comi
sia. cu problemele calificării 
și policalificării a asigurat 
organizarea Unor cursuri 
de Calificare pentru șap
te meserii. Ponderea cea 
mai, importantă la aceste 
cursuri o au meseriile de
ficitare: zidari, dulgheri, 
izolatori, instalatori, su
dori, macaragii. Acțio
năm cu hotărîre pentru o 

, largă popularizare a sar
cinilor ce revin fiecărei 
formații de lucru, astfel 
încît printr_o bună, mo
bilizare a colectivului să 
fie create toate condițiile 
pentru realizarea ritmi
că a sarcinilor de plan 
în acest an“.

în

în 
nu-

- H CONCURS DE SELEC
ȚIE. Casa * ' "
sindicatelor 
organizează

de cultură a 
din Petroșani 

orgamzeaza astăzi, la ora 
17, în sala de spectacole, 
un concurs de selecție 
pentru tinerii interpreți de 
teatru, satiră, umor și dan
suri. Cîștigătorii vor intra 
în componența numeroa
selor formații artistice ale 
Casei de cultură. (G.B.)

DEBUT RODNIC, 
numai o săptămînă 
deschidere, unitatea

După 
de la . .----
Nr. 369 „Fero-metal —- Ra
dio Tv.“, din noul centru 
civic al orașului Lupeni, 
raportează vîrizări în va
loare de peste 600 000 lei. 
Este rodul muncii neobo. 
site a vînzătoarelor Flo- 
rica Morariu, Valeria Dră- 
ghici, Elena Burciu, Ana 
Ilinescu, îndrumate de șe
fii de unitate Mihai David 
și Nicolae Bogdan. (A.T.)

■ O INFORMAȚIE utilă 
pentru amatorii de schi și 
drumeții montane : după 
cum ne-a informat tovară
șul Ghedrghe Paca, de Ia 
stația meteorologică din 
Petroșani, în Paring stra
tul de zăpadă este de 70 
cm. (V.S.)

■ ■ MEDALION LITE
RAR. Biblioteca Casei de 
cultură din Petroșani or
ganizează mîine, la ora 19, 
la căminul de nefamiliști 
de la I.M. Dîlja, un inte
resant medalion literar — 
I.L. Caragiale. (G.B.) i

Duminică, 29 ianuarie
9,00 Almanahul familiei, 

...9,30 De strajă patriei. 
40,00 Muzica pențru 
10,30 Viața satului 

țial color).
11,45 Lumea copiilor.
12,35 Telefilmoteca 

ghiozdan: 
Pinocchio 
Episodul 9.
Album duminical 
Film serial:

Viața lui Leonardo 
da Vinci.
Episodul 6 
Micul ecran 
cei mici. ■ 
1001 de seri. 
Telejurnal 
color).
Steaua fără nume 
Spectacol realizat la 
Sala Sporturilor din 
Brăila. Etapa a II-a. 
Teiecinernateca. Ci

clul „Mari actori, mari 
regizori1*.
Fluviul îmblînzit.
Premieră pe 
Telejurnal 
color).
Sport, 
închiderea 
mulul.

38,30

18,50
19,00

39,15

20,05

21,50

22,00

toți, 
(par-

de

tehnico-ști-

20,40

20,50

.21,25
21,35

(color) 
pentru <

(parțial

țară.
(parțial

progra-

cu

progra-

(parțial

in eco-

20,20

20,35
20,50

Luni, 30 ianuarie
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Orizont 

ințific.
Baletul din cutia 
scule (color).
Film românesc- 

serial (color) 
Dincolo de pod 
Episodul 1. 
Curier cetățenesc.

interpre- 
(color), 
(parțial

Muzica în 
țări celebre

21,50 Telejurnal 
color).

22,00 închiderea 
mului.

15,00
15,05

15,20

15,35

16,00

16,20

21,10

în

prog-a-

Marți, 31 ianuarie
l Telex.
i Tribuna experien

ței.
1 în lumea persona

jelor lui Mozart (co
lor).
Amfiteatru • studen

țesc.
Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor (par
țial color).

> Ecran de vacanță. 
Desene animate.

20,50 Lumea contempora
nă și confruntările de 

. idei. .
21,05 Film artistic (color) 

Fantezie pe tema 
dragostei.

22,20 Telejurnal.
22,30 . închiderea progra

mului.

Actualitatea în e. 
conomie.
Amintiri muzicale, 
împliniri și perspec
tive.

Videotecă interna, 
țională (color). 
Lacul — film.

21,50 Telejurnal (parțial 
. color),
22,00 închiderea programu- 
, , . 1U1.

16(30 închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal 
color).

20,20 Actualitatea 
nomie.

20,45 Cîntec pentru pla.
iul românesc.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

21,40

PROGRAMUL ȚV
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz»

21,00 Teatru TV.
Antoniu și Cleopatra
de William Shakes
peare. Premieră pe 
țară (color).

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea progra
mului.

21,50 Telejurnal. (parțial 
coldr).

— -Sport, 
închiderea progra

mului.
22,00

15,00
15,05

Joi, 2 februarie

Miercuri, 1 februarie
15,00
15,05
15,30

16,30

Telex.
Universul
Emisiune în 
maghiară 

color), 
închiderea 

mului.
20,00 Telejurnal 

color).

15.20

15,45
16,30

femeilor.
limba

(parțial - 
20,00

progra-
20,20

Telex.
Monografii profesio

nale.
Film serial (color).

Karîho.
Studiul tineretului, 
închiderea 

mului.
Telejurnal 
color).
Actualitatea 

nomie.
20,35 Tezaur folcloric.

Vineri, 3 februarie
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15,20 Desene animale
15,30 Viața culturală.
15.45 Moment folcloric.
15,50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană (parțial co
lor).
Închiderea 
mului. 
Telejurnal 
color). 
Actualitatea 

homie.
Cîntece pentru dv.

20.45 'Cadran mondial.
21,00 Telefilmoteca de aur 

(parțial color).
Fory Etterie. 
Medalion teatral 
cinematografic.

politică, 
progra.

19,00

19,20

16,30

20,00

20,20

progra.

(parțial

în eco-

(parțial

dans.

progra-

(parțial

în cco-

20,35

Și

19,40
20,10

Sîmbătă, 4 februarie
13,00 Telex.
13,05 Insula de smarald.

Sri Lanka.
Documentar.

13,15 La sfîrșit de săptâ- 
mînă.

16,45 Săptămînă 
17,00 închiderea 

mului. 
Telejurnal 
color).
Dans, dans, 
(color).
Teleenciclbpedia.
Film serial.

Jean Christophe.
Ecranizare a roma
nului scriitorului Ro
main Rolland (color). 
Premieră pe 

21,05 Varietăți... 
32,00 Telejurnal

color) 
■— Sport.

' ’ ' ‘ Mond.ovision
Invitații televiziunii, 
închiderea progra- 
mului. ,,

țară, 
variej^ți.

(parțial

22,10
22,30
23,00

(color).
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Solicitudine, echitate și respect pentru lege
Dezbaterea problemati

cii ridicate în audiențele 
de la Consiliul popular 
municipal, rezolvările ca
re se dau diferitelor so
licitări adresate de au_ 
diați implică respectarea 
reglementărilor legale, 
discernămînt și spirit de 
echitate. în limitele a- 
cestor coordonate, rele- 
vînd competență și mul
tă dorință de a-i sprijini 
pe cei veniți cu proble
me personale ori de in
teres mai larg, s_au des
fășurat și ultimile au
diențe.

Cetățeanul Ionel Mol
dovan, capul unei familii 
eu mulți copii, a primit 
sprijinul necesar pentru 
rezolvarea problemelor 
gospodărești urgente cu 
care se confruntă _mai 
ales de cînd atît el cît și 
copiii au fost părăsiți 
de soție, respectiv, 
mamă.

Mai multe femei 
vîrstă și tinere fete 
solicitat sprijin pentru a 
se încadra în 1---- -ă.
Victoriei 
Lupeni, stradă 
Iui, blocul A3 ap. 
spre exemplu, i s_a 
comandat, iar ea a 
ceptat, încadrarea la țe
sătoria de mătase de la 
„Vîscoza" Lupeni. C----
inginerei în industria a-

tînărul Ilie Vătășescu din 
Lupeni. „Vă rog să mă 
ajutați să-l încadrez. E 
tînăr, a venit de curînd 

mai 
greși" — spunea Ioana 
Vătășescu, mama lui, cu 
lacrimi în ochi. Dar ce 
a făcut ? Invitat în au
diență, tînărului cu mus
tăți și umeri lăți, ra
diind vigoare și putere

personal muncitor cali
ficat din Valea Jiului 
1 s-a propus cursul de 
calificare în specialitatea 
operator chimist, orga- din armată, nu va 
nizat de centrala indus
triei chimice la Săvinești 
în vederea ocupării, du
pă calificare, a unui ioc 
de muncă la țesătoria de 
mătase din Lupeni, Pe
timpul celor 6 luni cît
wiuuiuuiiuiiuuuiiumiiHuniuiHMiiHiMuuuiuiui

j Ultimele finisări la noul magazin 
din Cîmpu lui Neag

La noul magazin alimentar din Cîmpu lui Neag 
se fac ultimele finisări. Magazinul va funcționa în- 

.; tr.un spațiu corespunzător amenajat în „aripa" pre- 
1 lungită a căminului cultural. Aici vor fi comasate 
ț și mutate cele două unități alimentare existente pre

cum și magazinul de textile-încălțăminte. Odată cu 
' redeschiderea, microcomplexul comercial din Cîmpu 

lui Neag va lucra cu program pe două schimburi.

să mai mult. „Vom ana
liza și vă vom comunica 
hotărîrea luată în lumi
na legii".

— Aș avea nevoie de 
8 mc de lemn de cons
trucție, bile manele, cum 
le zice. Știți, mai am doi 
ani pînă la pensie și, 
poate, hu e rău să_mi 
construiesc o casă _ a
arătat minerul Ioan Că- 
șăndruc.

— Dacă legea permi
te, vă vom ajuta, de ce 
nu ? Legea permite în- 
tf_adevăr un asemenea 
ajutor, cu o rezervă pri
vind cantitatea. Potrivit 
reglementă rilor cuprinse 

uc uluita i =-a wi uv *n Decretul 340, pe baza
carnetul de muncă. Două autorizației de construc

ție și a tabelului din 
partea consiliului popu
lar al localității de do
miciliu al solicitantului^ 
ocolul silvic poate acor
da pentru construcția u- 
nei case noi cantitatea 
maximă de 5 mc. iar 
pentru diverse reparații 
— 2 n,< 1emn o întru 
construcții.

Au primit sprijin și 
îndrumări în lumina le
gii și 'cetățenii Constan, 
tin Dale și ion Vizurea- 
nu din Vulcan, Ioan 
Mendelean din Petro
șani, Ion Olaru din Pe
trila, Ileana Scorpie din 
Uricani, Constantin Zoi- 
tan din Petroșani, Du
mitru Doroftel din Ani- 
noasa. Viorica Furdui din

i

Pe marginea audientelor 
de la Consiliul popular municipal

durează calificarea, de muncă, 1 s-a cerut
cursantele primesc o re
tribuție de 1525 lei. O- 
ferta a fost acceptată. 
Tot cu o problemă de 
muncă s-a prezentat în 
audiență și fostul maistru 
termoenergetic Aristid 
Moșilă, solicitînd lămu
riri în legătură cu reve
nirea în drepturi, după 
perioada cît a fost pen. 
sionat de boală, timp în 
care postul i_a fost ocu
pat de o altă persoană, 
în prezenț el fiind înca
drat ca lăcătuș 
E.G.C.L. Lupeni. în 
gătură cu acest caz.

Sub- varășul Alexandru

de

în
au

muncă.
Ștefăniță din 

Parîngu- 
305, 
re- 
ac-

desfaceri de Contract de 
muncă pentru indisci
plină nu puteau inspira 

cărora 
solicitat să-l înca_ 

„Nu-ți este jenă 
faci mama și pro- 
persoanâ de ruși- 

. Bine, vei fi înca_ 
dar să auzim că-ți 

de ■ meseria de me_ 
disciplinat, fără

la 
le- 
to- 

To-
*____ ... ___ dor, ne-a precizat că în

limentară Florina Scul- cadrul E.G.C.L., d—.— 
schi, venită în orașul Vul- tă completării posturilor

transferat, i s-a oferit loc 
de muncă în cadrul Fa
bricii de pîine Petroșani. 
Pentru sprijin în vede
rea încadrării în muncă 
a’ fiicei sale, absolventă a 
zece clase, s_a pre-

can împreună cu soțul de maiștri, nu există în
prezent posibilitatea în
cadrării lui Aristid Mo
șilă, pe funcția de mais
tru. I se va aproba 
transferul în interesul 
serviciului, atunci cînd 

zece viaac, =,-«» i---- va avea această posibi-
zentat în audiență și Ion litate la altă unitate.

Un aspect mai deose
bit a adus în discuție

Botezata din Petroșani. în 
perspectiva cerințelor de 

V----------- - ------------- ----------

EXPOZIȚIE 
de preparate 

culinare
cu vi uzare
Colectivul restaurantului 

„JIUL" al I.C.S.M.I, Petro
șani, condus de Vintilă 
Borhină și Francisc Fabi
an, a organizat ieri, în lo
calul braseriei și rotiseri- 
ei, o bogată expoziție cu 
vînzare. Au fost prezentate 
publicului peste 60 de sor
timente de preparate pe 
bază de pește și legume, 
preparate mult apreciate și 
solicitate atît de consuma
torii localului cît și de gos
podinele care trec pragul 
acestor unități. Ș-au între
cut în realizarea acestor 
preparate — gustoase, a_ 
tractiv ornate și prezentate

încredere celor
le_a 
dreze. 
să-ți 
pria 
ne ?... 
drat, 
vezi 
canic 
nemotivate". Am fi bucu
roși să aflăm că dojana 
care i-a roșit obrajii 
l_au făcut pe tînărul Ilie 
Vătășescu să înțeleagă 
rigorile legii și valoarea 
ajutorului acordat cu bu- 

datori- nă intenție, bunăvoință și 
multă omenie.

loan Cîmpeanu din Pe
troșani, strada Transilva-

O
. Sg

țrpșani, șvraua av«- Hyaoa,
niei nr. 43, și-a exprimat Petroșani ș.a. Totul în li. 
dorința de a închiria un 
teren pentru cultivat ca
re să-i înlesnească și un 
acces mai bun la locuin
ță. I s-a aprobat o ban
dă de teren lată de pa
tru metri. El a dorit în^

mitele dreptului cuvenit, 
a reglementărilor legile 
care sînt, trebuie să fie 
egale și obligatorii pen
tru toți.

Tonul ȚAȚARCĂ

ZAFADA Șl GHEAȚA 
îndepărtate de pe trotuare 

în primele ore
Iarnă 

tul de 
își joacă totuși rplul. Ieri 
dimineață 
nicipiului 
nou acoperite cu un strat 
Consistent de zăpadă, 
ridicat din nou problema 
îndepărtării îndeosebi de 
pe trotuarele pietonale. 
Cu prilejul unui „tur" 
întreprins pe străzile cen. rea" acțiunii pînă 
trale ale municipiului 
am constatat că; înainte 
de ora 10, porțiunile cu
rățate erau destul de ra
re. Dintre unitățile pres
tatoare de servicii apar
ținătoare cooperativei U- 
nirea își măturaseră spa
țiile din apropierea vi
trinelor, nu și trotuarul 
pietonal propriu-zis, ma
gazinul de prezentare și 
desfacere, unitățile de 
tricotaje (responsabilă _
Ana Ubleagă), înregis
trări muzicale (Ion Mi
hai), bijuterii (Aurel Fiș- 
ter), croitorie (VI Ungur) 
și celelalte, toate de 
parterele blocurilor 
și 1B. în jurul orei 
au ieșit la acțiunea 
îndepărtare a zăpezii 
pe porțiunile de trotuar 
ce le aparțin și lucrătorii 
unităților de încălțămin
te, galanterie, confecții, 
cosmetice și celelalte din

aceasta, deșr des- 
blîndă pînă acum,

străzile 
au fost

mu. 
din

S-a

la 
IA 
10, 
de - 
de

ale dimineții !
cadrul complexului „Her
mes". Spațiul cu dale de • 
marmoră din fața univer
salului „Jiul" a fost cu
rățat înainte de ora 10. 
Peste drum, adică pe 
trotuarul din fața unită
ților comerciale, se acți
ona tot după ora 10, deși 
aceste magazine se des
chid la ora 7. „împinge- 

după 
ora 10, impune o reconsi
derare necesară în .sen
sul organizării „ei peste 
tot, și nu numai pe spa
țiile din preajma vitri
nelor, încă din -primele 
ore ale dimineții. Dacă 
se întîrzie cu îndepărtarea 
ei. zăpada se bate, se 
transformă în gheață, re_ 
clamînd mai multă mun
că pentru îndepărtare. A- % 
ceastă neuniformitate, mai 
precis întîrziere a acțiu
nii, mai ales de către u- 
nitățile comerciale, care 
își încep activitatea la 
ora 10 (clar și de către 
unele instituții), nu mai 
poate continua. ;

Unitățile comerciale de 
toate genurile, întreprin
derile și instituțiile, pre
cum și cetățenii au da
toria să curețe zăpada 
și gheața pe porțiunile de 
trotuar ce le aparțin, în 
primele ore ale dimineții!

consumatorilor — colecti
vul bucătăriei restaurantu
lui „Jiul" format din Mar
gareta Wohnner (bucătar 
șef), Aurelia Duca, Nina 
Popescu, Cliuța Pomană, 
Violeta Cursan, Lucreția și 
Dincă Apostol (detașați de 
pe litoral peritru acest se
zon în Valea Jiului). Răs- 
punzînd sarcinilor de a di
versifica și prezenta, consu
matorilor o gamă variată

de preparate culinare, șe
ful unității s_a angajat ca 
lunar să organizeze în sa
loanele restaurantului „Ji
ul" — unitate reprezenta
tivă în alimentația publi
că din Valea Jiuluf — ex
poziții de preparate culina- 
nare cu vînzare .realizate 
de colectivul bucătăriei, 
cît ți în colaborare cu la
boratorul de patiserie și 
cofetărie din Petrila. (T.R.)

i

Semne de

• CITITOR ANONIM.
Anonimatul dv. este jus
tificat dacă situația se 
prezintă așa cum ne re
latați. într-adevăr, fapta 
descrisă întrunește elemen
tele infracțiunii de calom
nie care, potrivit art. 206 
din Codul penal, se pedep
sește cu închisoare. Art. 
207 din aceeași lege ad
mite proba veridicității, dar 
numai dacă afirmarea sau 
imputarea unei asemenea 

' fapte este săvîrșită pentru 
apărarea unui interes le- 

t-^tim. în cazul concret 
prezentat, considerăm că 
este exclusă o asemenea 
posibilitate de apărare da
că infracțiunea de calom
nie ar fi săvîrșită. Deci 
persoana în cauză trebuie 
să reflecteze la consecințe, pensionat pentru limită de

deoarece se pare că să- 
vîrșește și infracțiunea 
prevăzută de art 194 din 
Codul penal, care este pe
depsită mai aspru decîl

CURIER 
juridic

prima. Acestea sînt texte, 
le de lege care vă ocrotesc.

FLOR LADISLAU, 
Vulcan : Dumneavoastră 
susțineți că v_ați încadrat 
pe perioadă nedeterminată, 
ceea ce nu este posibil în 
condițiile în care sînteți

vîrstă. Dacă unitatea vă 
menține în continuare, cu 
reînnoirea contractului de 
muncă, puteți oricînd în
trerupe activitatea în ve
derea refacerii capacității 
de muncă. Acordarea in
demnizației pentru conce
diul de odihnă are drept 
scop a asigura un venit 
garantat permanent per
soanei care are ca ocupa
ție de bază activitatea în- 
tr-o unitate socialistă. Si
tuația dv. poate fi asimila
tă cu cea prevăzută de art. 
10 din Legea nr. 26/1967 
(cumulul de funcții), 
venitul garantat este 
,sia care o primiți de 
asigurările sociale.

iar
pen- 

la

Ilie ȘERBAN, 
jurist

n
de 18 ianuarie a.e., la ora 6,15, mă aflam • 
în Piața Victoriei așteptînd un autobuz I 
pentru cartierul Aeroport. In aceeași • 
postură, pe lingă mine, se mai aflau alte |

II 
I I 
I I 
I 
I
I
I 
I 
i 

j 
motoarele în func- I

întrebare
MATERIALUL ANTIDERAPANT este 

necesar, într-adevăr, în preajma porți
unilor de drum în pantă și în unele 
intersecții din orașul nostru. La nevoie, 
cînd se formează polei și gheață, acesta aproximativ 60—70 de persoane; Am a_ 
poate fi împrăștiat operativ chiar de sistat la indiferența de care dădeau do- 
participanții la traficul rutier și astfel vadă doi șoferi ai A.U.T.L. Petroșani 
se pot evita dificultățile sau evenimen- care, în loc să-și facă datoria de a ple
tele rutiere nedorite. Așa a procedat și ca în curse, se ocupau de cu totul alt- 
compartimentul de gospodărie comu_ ceva. Astfel, șoferul autobuzului 31 HD 
hală din cadrul E.G.C.L. Petroșani. Nu
mai că în loc să depună zgura în locuri 
necirculate (de mijloacele de transport 
și de pietoni) — pe spații verzi, lingă 
clădiri etc — aceasta a fost depusă (vezi 
panta din strada I.B. Deleanu) pe tro-

2208, sosit în stație la ora 6,15, a stațio
nat cu motorul neoprit pînă la ora 6,35. 
Intre timp a servit cafeaua de diminea
ță la cafe-barul din piață. Păcat de com
bustibilul ars nefolosit și de oamenij 
care au așteptat în frig plecarea auto
buzului. De asemenea, și șoferul de pe 
autobuzul 31 HD 6789 (de pe ruta Uri
cani) a staționat cu motorul în funcțiu- , 
ne timp de 25 de minute. • .

Cîtă motorină se consumă în acest ' 
mod inutil în fiecare zi, în fiecare lu_ I 
nă ? Nu ar fi mai bine dacă aceasta I 
s-ar folosi pentru una-două cuise în plus | 
față de cele stabilite în condițiile în i 

este loc pentru depozitarea corectă a care nu dispunem de destula motorină? | 
-materialului antiderapant. (T.V.) ^tx*^ .

I tuare, ‘blocîndu-le. Cetățenii nu au de- 
| cit să escaladeze
I ori să treacă de pe trotuar pe carosabil, 
| expunîndu-se. De _ ... ___ __

I țiune se face incorect, neglijent, 6re_ 
îndu.se un pericol în plus de accidentare,

- cînd scopul ei este exact preîntîmpi- 
• narea acestora ? Măi ales că, în cazul 
I străzii menționate — și a altora —.

grămezile de zgură

ce o asemenea ac_

SEMNALEZ cîteva fapte necuvincloa- 
se săvîrșite de șoferi de pe autobuzele 
AUTL Petroșani, fapte aflate în contrast 
cu obligația de a economisi carburanții 
și de a desfășura un transport în co
mun corespunzător cerințelor. In data

Situațiile cu mulți călători care așteap
tă în frig privind autobuzele care stau 
în această stație cu i 
țiune denotă crase deficiențe de orga- ' 
nizare. Ce părere are în acest sens con
ducerea A.U.T.L. ? (Vasile Ardeleanu, 
Petroșani)

%25c3%25aendu.se
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i

(Urmare din pag. I)

exploatării, -a fascismului și războiului, 
pentru libertate și pace s-au înscris ca 
nepieritoare pagini luminoase în istoria 
partidului și a patriei noastiie,

întregul nostru popor cunoaște și dă o 
înaltă apreciere rolului hotărîtor pe care 
l-ați avut și îl aveți în elaborarea și în
făptuirea mărețelor obiective ale edifică
rii societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României, strălucitei 
dumneavoastră contribuții la fundamenta
rea Programului partidului, la promova
rea celor mai viabile căi și soluții pentru 
rezolvarea problemelor complexe menite 
să asigure mersul ferm înainte al țării pe

3

gii opere de construcție socialistă — 
tru perfecționarea funcțiilor și a — 
lor sale de activitate în deplină concor
danță cu stadiul și cerințele obiective 
concrete ale dezvoltării societății noastre 
în actuala etapă și în perspectivă. Ați 
asigurat dezvoltarea continuă a democra
ției muncitorcști-revoluționare, a demo

crației socialiste în țara noastră, ați fun
damentat și promovat ferm principiile 
autoconducerii și autogestiuniț muncito
reștii ați creat un cadru organizatoric 
larg — unic în felul său — de participa
re plenară, nemijlocită, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, a între
gului popor — unit în Frontul Democra
ției șt Unității Socialiste — la conducerea 
tuturor domeniilor vieții economico-socia- 
le, a întregii societăți.

calea socialismului ți comunismului, 
progresului material și spiritual.

Prodigioasa dumneavoastră activitate de le, a întregii societăți.
conducător politic și de stat, pătrunsă de Partidul, poporul nostru cunosc cu cît 
un de să vi rș it spirit revoluționar, patriotic suflet, cu cită pasiune> șl nesecată energie 
și de o înaltă responsabilitate pentru des
tinele României, ideile și orientările dum
neavoastră, de o inestimabilă valoare tco- 
retică și practică, și-au găsit o strălucită 
materializare în mărețele succese și rea
lizări pe care națiunea noastră le-a obți
nut în cele aproape două, decenii de cînd 
vă aflați în fruntea partidului și a statu
lui ■— perioada cea mai bogată în împli
nii! din întreaga istorie națională și pe ... - -
care, astăzi, poporul a legat-o trainic, și' loare a capacității creatoare, talentului și 
pentru totdeauna, de numele și fapta dum
neavoastră, numind-o, cu legitimă mîn- 
drie, „Epoca Ceaușescu". Puternic mobili

zați de gîndirea și acțiunea dumneavoastră 
creatoare, oamenii muncii au înălțat, în 
acești ani, pC întreg cuprinsul patriei, mi
nunate construcții industriale și social-cul- 
turale, au construit noi orașe și au schim
bat înfățișarea tuturor localităților, au 
ridicat la viață nouă, înfloritoare, toate 
regiunile țării. Sub conducerea gloriosului 
nostru partid, întregul popor a dobîndit, 
an de an, noi și tot mai mari realizări pe 
calea edificării unei vieți demne, libere 
și fericite. Proiectele îndrăznețe elaborate 
în urmă cu aproape două decenii, au de
venit astăzi realități concrete; s-au trans-

.. ;_______ h" .
tind ferm și neabătut pe drumul progre
sului în toate domeniile de activitate.

Sîntem mîndri de a fi membrii unui 
partid cum este Partidul Comunist Român 
— centrul vital și conștiința întregii na
țiuni — la întărirea căruia dumneavoastră 
ați adus și aduceți o contribuție inesti
mabilă. Ne oferiți tuturor un înalt exem
plu prin preocuparea permanentă ce o 
manifestați pentru creșterea rolului con
ducător al partidului în societate și pen
tru întărirea legăturilor sale* cu masele 
largi ale poporului, pentru imprimarea 
unui stil dinamic, profund creator și no
vator în întreaga activitate a organelor și 
organizațiilor de partid, pentru adîncirea 
democrației interne de partid și pentru 
găsirea celor mai corespunzătoare forme 
politico-organizatorice în vederea promo
vării neabătute a principiilor muncii co
lective, a responsabilității revoluționare în 
întreaga activitate de partid. Ne însufle
țește și ne mobilizează pe toți pasiunea 
și înflăcărarea cu care acționați ca parti
dul nosțru să fie și să rămină un partid 
mereu tînăr, dinamic, strîns legat de ma
se, să se afirme, în toate domeniile de 
activitate, ca promotor consecvent al spi
ritului revoluționar, al noului, al concep
ției înaintate despre lume și viață.

Prețuim cu toții modul magistral în 
care conduceți măreața operă de edificare 
a noii societăți în strînsă legătură cu 
poporul și pentru popor. Ați manifestat 
și manifestați o preocupare deosebită pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor de 
producție și sociale, pentru întărirea sta
tului socialist — ca organizator al între-

vă ocupați de soluționarea tuturor pro
blemelor caro privesc progresul multila
teral al țării, dezvoltarea armonioasă, e- 
chilibrată a industriei și agriculturii, în
florirea științei, culturii și artei, asigura
rea unor condiții tot mai bune de mun
că și de viață pentru toți oamenii muncii 
din patria noastră. Apreciem în mod 
deosebit grija permanentă ce o manifes
tați pentru punerea cît mai largă în vă

producției agricole, atît în sectorul socialist 
și în gospodăriile populației, pentru 

realizarea unei noi calități a muncii și a 
vieții în toate domeniile de activitate.

Slujind cu neobosită energie interesele 
fundamentale ale țării, veghind perma
nent la dezvoltarea în liniște și pace a 
patriei și a poporului român, v-ați afir
mat, totodată, cu strălucire — spre mîn- 
dria întregii noastre națiuni — ca o per
sonalitate proeminentă a vieții interna
ționale contemporane, ca promotor al ce
lor mai nobile idealuri și aspirații de pa
ce, înțelegere și colaborare, ca luptător 
înflăcărat pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor.

întreaga politică externă a țării noastre 
este indisolubil legată de eforturile și 

inițiativele dumneavoastră de mare răsu
net internațional — apreciate pe toate me
ridianele globului — dedicate promovă
rii consecvente în viața internațională, 
în raporturile dintre state, a principiilor 
noi de relații, bazate pe deplină egalitate, 
respect al independenței și suveranității 
naționale, neamestec în treburile interne 
și avantaj reciproc, pe nerecurgerea Ia 
forță și la amenințarea cu folosirea for
ței, pe respectarea dreptului fiecărui po
por, de a se dezvolta liber, .așa cum do
rește, fără nici un amestec din afară.

Este unanim apreciat rolul hotărîtor pe 
care îl aveți în dezvoltarea șl întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, în extinderea rela
țiilor României cu țările în curs de dezvol
tare și nealiniate, în promovarea, pe ba
za principiilor coexistenței pașnice, a con
lucrării cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

în actualele împrejurări internaționale, 
cînd pe plan mondial, și mai cu seamă 
în Europa, s-a ajuns la o încordare ex
tremă, cînd viața, libertatea și indepen
dența popoarelor sînt grav amenințate de 
spectrul unui război termonuclear nimici
tor, inițiativele și propunerile dumnea
voastră, chemările pe 
la luciditate, la calm 
rea eforturilor pentru

un 
ca
Șt 

lu-

în

priceperii clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii, pentru afirmarea plena
ră a personalității umane în societatea 
noastră. Prin contactul viu și permanent 
cu țara, prin legătura strînsă pe care o 
aveți cu întregul popor, prin prezența 
dumneavoastră în mijlocul oamenilor, în 
toate județele țării, în unități economice, 
științifice, culturale, de învățămînt — e- 
colo unde practic se elaborează și se rea
lizează marile valori care sporesc avuția 
materială și spirituală a țării — ați pro
movat în rîndurile comuniștilor, ale în
tregului activ de partid și de stat un spi
rit militant nou, de profundă responsabi
litate, de angajare deplină pentru trans
punerea în viață — prin popor și pentru 

format în certitudini, țara noastră înain- popor — a mărețului Program al partidu- nu este prea tîrziu, în
• lui, a tuturor sarcinilor și obiectivelor pericolului nuclear, a . 

stabilite de partid în vederea propășirii vării situației mondiale — găsesc un pro
fund ecou în conștiința tuturor națiunilor 
lumii, a întregii omeniri.

Popoarele, forțele iubitoare de pace de 
pretutindeni prețuiesc în mod deosebit e- 
nergia, dinamismul și consecvența cu care 
militați pentru asigurarea unui climat de 
pace, securitate, colaborare și înțelegere 
internațională, pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii ordini econo
mice mondiale, pentru democratizarea 
largă a relațiilor dintre state și partici
parea, în condiții de deplină egalitate, a 
tuturor țărilor și popoarelor ia soluțio
narea marilor și complexelor probleme ce 
confruntă epoca noastră.

Este bine cunoscută excepționala dum
neavoastră activitate pentru apărarea pă
cii în Europa — continentul pe care trăim, 
si care acum se află într-o situație extrem 
de gravă, datorită începerii amplasării de 

ceea ce creează primejdia unui război nu
clear care ar putea duce la înseși distru
gerea vieții și civilizației pe planeta noas
tră. Sînt larg apreciate și respectate, bucu- 
rîndu-se de un mare ecou internațional, 
inițiativele, propunerile și acțiunile dum
neavoastră privind încetarea cursei peri
culoase a înarmărilor și rezolvarea pro-

blemelor grave create în Europa, reveni
rea la masa tratativelor în vederea ajun
gerii la un acord care să ducă la oprirea 
amplasării rachetelor cu rază medie de 
acțiune^ la retragerea și distrugerea celor 
existente, Ia realizarea unui echilibru de 
forțe la un nivel cît mai redus al înar
mărilor, ia făurirea unei Europe unite, 
fără arme nucleare, a unei Europe a pă
cii și colaborării.

Politica României de pace și dezarma
re, acțiunile energice pe care le desfășu- 
rați în spiritul înțelegerii și colaborării 
pașnice dintre națiuni au adus țării 
mare prestigiu internațional, au făcut 
poporul nostru să dobîndească stima 
prietenia sinceră a tuturor națiunilor 
mii.

Comuniștii, întregul popor apreciază
mod deosebit activitatea intensă pe care 
o desfășurați pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității partidului nostru cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socaiiste și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națională, cu 
toate forțele progresiste, democratice, an- 
tiimperialiste, care luptă pentru pace și 
progres social, pentru dezvoltarea liberă, 
independentă a popoarelor, pentru o lu
me mai bună și mai dreaptă.

Sărbătorirea în acest an a zilei dum
neavoastră de naștere — anul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională antifascistă și anti
imperialistă și a celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului — ne oferă, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
minunatul prilej de a vă asigura, încă o 
dată, de hotărîrea noastră neabătută de 
a urma strălucitul exemplu pe care îl oi» 
feriți în permanență nouă, comuniștilor 
și întregii națiuni, acționînd cu toată vi
goarea 
unitate, 
politicii 
statului 
florirea 
listo.

însuflețiți de îndemnurile și orientări
le dumneavoastră, ne angajăm să acțio
năm cu abnegație și responsabilitate pen

șt priceperea noastră, în strînsă 
pentru înfăptuirea neabătută a 
interne și externe a partidului și 
nostru, pentru progresul și în- 
continuă a patriei noastre socia-

(Urmr.re din pag. O

Impreună ctl conducăto
rul partidului și statului, la 
ceremonie a luat parte to
varășa Elena Ceaușescu.

Desfășurată în această zi 
de scumpă aniversare, ce
remonia înmînării mesaje
lor s-a constituit într-Un 
profund și respectuos oma
giu pe care comuniștii, toți' 
cetățenii țării, români, ma
ghiari, germani și de alte 
națiofialitfiți, îl aduc con
ducătorului iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
stimat fiu al națiunii, ce 
întruchipează cele mai no-

continue a societății socialiste românești.
Partidul nostru comunist dă o înaltă 

apreciere uriașei contribuții pe care ați 
adus-o și o aduceți la îmbogățirea tezau
rului gîndirii sjocial-politice, a teoriei re
voluționare a socialismului științific, cu 
idei și teze noi de largă perspectivă de 
o mare stringență și actualitate, izvorîte 
din practica edificării societății socialiste 
în România, a mișcării comuniste și mun
citorești, din analiza profund științifică, 
materialist-dialectică, pe care o faceți 
permanent, cu înaltă competență, fenome
nelor vieții social-politice contemporane.

Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți 
pentru ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a maselor populare, pentru toa
te istoricele realizări obținute în făurirea 
socialismului — care poartă pecetea gîn
dirii și faptei dumneavoastră cutezătoare 
-- întregul partid și popor vă înconjoară 
cu cea mai aleasă dragoste și recunoștin
ță. Strîns unit în jurul dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întregul popor este ferm hotă- 
rit să facă totul pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a politicii partidului co
munist, a orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră, privind dezvoltarea bazei e- 
nergetice și de materii prime, creșterea 
puternică a productivității muncii și re
ducerea consumurilor materiale, ridicarea 
nivelului tehnic și sporirea competitivită
ții produselor românești, înfăptuirea noii 
revoluții agrare și a tuturor programelor 
adoptate pentru creșterea puternică a

care le adresați — 
și rațiune, la uni- 
a se acționa, pînă 
vederea înlăturării 
împiedicării agra- tru întărirea continuă a rolului partidului, 

a unității și coeziunii șale, făcind totul 
pentru a asigura triumful, pe pămîntul 
scump al României, a mărețelor idealuri 
ale socialismului și comunismului, ps 

care dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați 
slujit și le slujiți cu nemărginit devota
ment și cărora le-ați consacrat întreaga 
viață.

în aceste clipe de sărbătoare, vă dorim 
cu tot respectul, stima și recunoștința pe 
care vi le purtăm, să trăiți în sănătate, 
să vă bucurați de multă putere de mun
că, Să aveți zile luminoase și numai sa
tisfacții în întreaga dumneavoastră acti
vitate, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu toți cei ce vă sînt dragi și 
apropiați.

Să ne trăiți întru mulți ani, mereu tî- 
năr, dinamic și plin de energie, în frun- 

_____  ___  ___ _ _ tea partidului și statului, conducînd cu 
noi "rachete cu rază medie de acțiune, înțelepciunea și hotărîrea care vă sînt 

caracteristice destinele poporului român 
spre orizonturile tot mai luminoase 
socialismului 
dependenței 
prosperității 
popor!

La mulți 
Ceaușescu !

ale 
și comunismului, ale in

și suveranității patriei, ale
și fericirii întregului nostru

ani, iubite tovarășe Nicolae
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al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Consiliul de $tat |i 

Guvernul Republicii Socialiste România

ii ile. virtuți ale acesteia, telor de fierbinte dragoste,; 
patriot și. revoluționar în
flăcărat, care și-a făcut din 
slujirea partidului și popo
rului țelul suprem aî pil
duitoarei sale vieți și ac
tivități revoluționare, lup- și neobosita activitate 
tător fără preget pentru li
bertatea, independența, pro
pășirea și fericirea patriei, 
ctitorul noii Românii, proe
minentă personalitate a 
lumii contemporane, mili
tant neobosit pentru tri
umful idealurilor socia
lismului și păcii. Totodată, 
ceremonia a dat glas, în 
deplină unitate de simțire 
cu întreaga țară, sentimen-

---- portantele progrese dobîn- 
de nemărginită prețuire și dite în toate domeniile 

vieții econcmico-sociale, cît 
și pentru politica sa exter
nă, realistă și constructi
vă, consacrată cauzei des
tinderii, dezarmării, păcii, 
înțelegerii și colaborării în
tre popoare. '

în mesaje sînt adresate, 
din adîncul inimii, tova- 

• rășului Nicolae Ceaușescu 
urări de viață lungă, de 
multă sănătate și 'fericire 
de nesecată putere de mun
că, spre a încununa cu 
noi și mărețe realizări o- 
pera istorică ce o înfăptu
iește în fruntea partidului 
și a țării, spre a conduce

recunoștință ale tuturor ce
tățenilor patriei, față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru rodnica 

ce 
o desfășoară în fruntea 
partidului și statului, 
s t r ă 1 u c i t confir
mată de realizările —■ fără 
precedent în întreaga noas
tră istorie. — obținute în 
cei 19 ani de cînd, prin 
voința unanimă a națiu
nii, conduce . destinele 
României socialiste, pro
fund stimată și respectată 
astăzi pe toate meridiane
le globului, atît pentru im-

XIII-lea Congres al Parti
dului ; Comunist Român.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pen
tru mesajele și felicitările 
primite, pentru sentimente
le exprimate, adresînd 
membrilor delegațiilor, tu
turor celor pe care îi re
prezintă — clasa noastră 
muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregul po- 

i 
de sănătate și fericire, de 
noi succese în înfăptuirea'•» 
hotărîrilor Congresului al 
■XlI-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R.

România pe calea luminoa 
să a socialismului și co 
munismului, 
clarviziune, 
consecvență

Totodată, în aceste me
saje, comuniștii, toți 
menii muncii, întregul po
por își reînnoiesc angaja
mentul ferm de a acționa, 
strîns uniți în jurul parti
dului și al secretarului său 
general, pentru a întîmpi- 
na Cu noi și importante rea' 
lizări cele două mari e’ve- por — cele mai calde urări 
nimente din viața țării — 
a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, și cel de-al

cu aceeași 
fermitate și 
revoluționară.

oa-
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