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Sărbătorirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și omagierii îndelungatei 

sale activități revoluționare
.■ ■
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ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN1. Măsurile întreprinse, condițiile cre
ate vă asigură posibilitatea îndeplinirii integra
le a prevederilor de plan pe anul 1985 ? 
Cum veți încheia luna ianuarie și trimes
trul I ?

2. Cum vor acționa consiliul oamenilor 
muncii și comisiile pe probleme pentru creș
terea producției, productivității și eficienței 
activității economice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi întreprinse 
mobilizarea

sarcinilor

Cea mai mare 
producție extrasă 
de la începutul 

anului
dimineața, Combi- 
minier Valea Jiului 

mare 
ex-

Tovarășul Nicolas 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost sărbătorit, sîm- 
bătă, 26 ianuarie, de 
membrii Comitetului Po
litic Executiv âl C.G. al 
P.C.R. cu prilejul aniver
sării zilei de naștere și o- 
magierii îndelungatei sale 
activități revoluționare.

La solemnitate, care a 
avut loc în stațiunea Pre
deal, au participat tovară
șa Elena Ceaușescu, tovară
șii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Li
na Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Lu
dovic FazeKas, Alexandri
na Găinușe, Manea Mănes- 
cu, Paul Niculescu, Cons
tantin Olteanu, Gheorghe

Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, > Ștefan 
Nicu Ceaușescu, 
ghe David, Petru 
Mihai Gere, Suzana 
dea, Ana Mureșan, Marin 
Nedelcu, Tudor Postelnicii, 
Ion Radu, Ion Stoian, loan

Bîrlea, 
Glieor- 

Enache, 
Gâ-

(Continuare în pag. a 4-a)

de organizația de sindicat pentru 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
planificate ?

Azi, răspund cadre de 
conducere de la LRS.R.U.E.E M.

Petroșani
1. Dr. ing. ANTON BACU, directorul 

întreprinderii; 2. Sing. RAKOVSZKY ER
NEST, președintele consiliului oamenilor mun
cii; 3. Ec. ADRIAN TODOR, vicepreședinte al 
comitetului sindicatului.

Vom acționa pentru ca munca 
minerilor să fie mai rodnică

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv o!

C. C. al P. C. R., 
Consiliului de Stat și Guvernului 

Republicii Socialiste România

Ieri 
natul 
a raportat cea mai 
cantitate de cărbune 
tras de la începutul anu
lui. Șase întreprinderi mi
niere — Lonea, Dîlja, A- 
ninoasa, Paroșeni, Bărbă- 
teni și Uricani au extras 
împreună, suplimentar sar
cinilor de plan peste 1500. 
tone de cărbune energe
tic, pentru cocs și semi- 
cocs. Cea mai mare canti
tate de cărbune suplimen
tar — plus 595 tone — a 
fost extras de minerii de 
la I.M. Lonea care acu
mulează de la începutul 
anului un plus de 2565 to
ne la producția fizică bru
tă. Remarcabile pentru a- 
cest colectiv sînt realizări
le medii zilnice care au 
fost de peste 4000 tone. Re
zultatele obținute în ulti
mele zile de minele Dîlja, 
Aninoasa și Uricani, re
zultate care s-au ridicat la 
nivelul sarcinilor de plan 
creează premise certe ca în 
perioada următoare aces
te colective să-și reăt’ze- 
ze zilnic sarcinile de plan. 
(Gh S.)

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

In deplină unitate de cuget și simțire 
cu întregul nostru partid și popor, ani
mați de cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire, vă adresăm, din âdîn- 
cul inimilor noastre, la aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere și a peste cinci 
decenii de intensă și eroică activitate re
voluționară, cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire, de ani 
mulți de viață, plini de satisfacții și 
împliniri, de nesecată putere de muncă, 
spre a conduce mereu națiunea noastră 
socialistă, călăuzindu-ne cu înțelepciune 
și cutezanță spre noi și noi victorii, pe 
calea înfăptuirii măreței opere de edifi
care a socialismului și comunismului pe 
pămîntul României.

înscrisă cu litere de aur în istoria nați
onală și în conștiința întregului popor,

această zi aniversară ne oferă prilejul 
de a aduce un fierbinte omagiu perso
nalității dumneavoastră de mare erou 
între eroii neamului nostru, comunist de 
profundă omenie, ctitor al României mo
derne, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane și militant strălucit pen
tru socialism, pentru cauza libertății și 
independenței popoarelor, pentru înțele
gere, colaborare și pace în lume.

împreună cu întregul partid și popor, 
ne exprimăm și cu acest prilej profun
da satisfacție și nețărmurita bucurie fa
ță de marele act politic înfăptuit de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului — 
prin realegerea dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân. Exprimînd voința și dorința una
nimă a comuniștilor, a tuturor fiilor pa-

tăților miniere pentru 
întreținerea și exploata
rea complexelor 
nizate și vom lărgi 
de dispozitive de 
mecanizare.

Una din sarcinile 
tre de bază pentru
an și în viitor este pre
luarea volumului 
de reparații capitale 
utilaje tehnologice 
pondere ridicată în 
tracția cărbunelui
complexe mecanizate, 
combine de abataj și de 
înaintare, cofrete anti- 
grizutoase și reductoare 
de mină. Cu sprijinul or
ganului local de partid

Dr. ing. ANTON BA
CU: 1. Conștienți de o- 
bligațiile ce ne revin în 
acest an, colectivul nos
tru este pregătit să pre* 
ia 
le 
cu 
Ia 
de 
diții ne angajăm să 
iealizăm planul pe luna 
ianuarie, pe trimestrul I 
și pe întregul an la prin
cipalii indicatori, iar la 
producția marfă să ob
ținem o depășire de 5 mi
lioane lei. Ponderea cea 
mai mare a producției 
pe acest an o avem la 
utilajele tehnologice pen
tru lucrări miniere, la 
reparații capitale și cu
rente, la piese de schimb. - .---------- ------
Vom acorda sprijin uni-^ont,nuare ln pas’ a ^‘a^
\__________________ ____

Certitudinea rezultatelor superioare

și să realizeze sarcini- 
de plan, superioare 
aproape 30 milioane 

producția marfă, față 
1984. Și în aceste con- 

ne

meca- 
gama 
mică

noas- 
acest

TRICOTAJE 
PENTRU EXPORT

mare 
la 
cu 

ex-

zile, Intre- 
tricotaje din 

va livra în 
de 

vor- 
ne

Teodor RUSU

Este 
cum

Sanda 
servi- 
costu- 
seturi 
femei, 

Și 
acestui

In aceste 
prinderea de 
Petroșani 
U.R.S.S. un ■ nou lot 
produse, 
ba, după
informează tovarășa 
Lindner din cadrul 
ciului-plan, despre 
mașe pentru copii, 
de tricotaje pentru 
jachete pentru femei 
bărbați. Valoarea 
nou Iot de produse pentru 
export se ridică la- peste 
un milion lei. (M.B.)

I

în sporÎE’ea. extracției
evaluarea realistă a propriilor resurse, 

valorificarea lor deplină
Nota 

terilor 
nerală 
oamenilor muncii de 
mina Lupeni a 
it-o afirmarea 
de angajare plenară a a- 
cestui puternic colectiv 
mineresc în realizarea o- 
biectivelor de înaltă 
pundere ce îi revin 
hotărîrile Congresului 
XIII-lea al partidului, 
fața cerințelor de 
ne cocsificabil ale 
miei naționale.
levaț în acest sens rezul
tatele meritorii în 
-,'area unor noi 
âii. depășirea planului 
lucrările de pregătiri, 
tingerea unor 
de vîrf în abatajele 
canizate de brigăzile con
duse de Constantin Popa, 
Mihai Blaga, Paul Grasu, 
Aurel Manda, Teodor Bon- 
calo, Pavel Bujor, Matyus 
Laszlo, executarea unor 
importante obiective de 
investiții menite să asigu
re deschiderea noilor ca
pacități de producție, îm-

specifică a dezba- 
din adunarea ge- 
a reprezentanților 

la 
constitu- 

climatului

bunătățirea condițiilor de 
muncă ale minerilor.

In cadrul dezbaterilor, 
minerii șefi de brigadă 
Mihai Blaga, Paul Grasu, 
Simion Rusu, Gheorghe 
Toma, cadre tehnice din 
conducerile sectoarelor, 
ca loan Pavelonesc, Vasi-

a-

răs- 
din 

al 
în 

cărbu- 
econo- 

S-au re-

promo- 
tehnolo- 

la 
a- 

randamente 
me

Adunarea generală 
a reprezentanților 

oamenilor muncii de la
I.M. Lupeni

le întreprinse pînă la 
ceastă dată, ci exigența, 
luciditatea responsabilă în 
evaluarea realistă a pro
priilor resurse și rezerve, 
in preocuparea stăruitoa
re a colectivului pentru a 
preîntîmpina neajunsuri de 
genul celor cu care colec
tivul s-a confruntat anul 
trecut. Cu exigență și ma

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Dumitru Ma- 
Suba, Mihai 
susținut în u- 
angajamentele 
ale întreprin-

Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat 

și 
Guvernul Republicii Socialiste România

(Continuare in pag. a 3-a)

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Aș dori să mulțumesc 

din toată inima Comite
tului Politic Executiv, să 
vă mulțumesc vouă tuturor, 
pentru cuvintele calde de 
felicitare și de apreciere 
privind activitatea mea, a 

. partidului și poporului, 
pentru construcția socia-' 
lismului.

Aniversarea zilei de naș
tere și a unei perioade în
delungate de activitate re
voluționară, ca membru al 
partidului comunist, repre
zintă, fără îndoială, un lu
cru foarte important, dar, 
în sine, nu atît anii — și 
nici chiar anii din mișca
rea revoluționară — nu 
reprezintă totul. Depinde 
cum ai trăit acești ani, 
cum ai lucrat în mișcarea 
revoluționară în acești ani.

Este, într-adevăr, o ma-

le satisfacție să poți spu
ne și să te poți bucura de 
aprecierea tovarășilor de 
luptă, a partidului, a po
porului, pentru anii petre- 
cuți în mișcarea revoluți
onară, pentru faptul că, în 
toți acești ani, ai făcut to
tul pentru a servi cauzei 
socialismului, a eliberării, 
bunăstării și fericirii popo
rului, a independenței și 
suveranității patriei.

In ultimele luni am dis
cutat mult atît despre re
alizările poporului nostru 
in construcția socialismului, 
cît 
de 
De 
să

și despre programele 
dezvoltare pentru viitor, 
aceea nu doresc acum 

mă refer la acestea.
Avem, într-adevăr, 

realizări, ele puteau 
fie și mai mari dacă 
toții, fiecare în sectoarele

mari 
să 
cu

incredințate de partid, de 
popor, ditfă toate organis
mele democrației munci- 
torești-revoluționare ar fi 
acționat cu mai multă fer
mitate și — s-ar putea spu - 
ne — cite o dată chiar cu 
mai multă răspundere 
pentru îndeplinirea în bu
ne condițiuni a hotăririlor 

' partidului, a planurilor de 
dezvoltare econom ico-soci- 
ală. Dar avem, totuși, re
zultate bune, cu care, pe 
drept cuvînt, partidul nos
tru se poate ntîndri și cu 
care întregul popor se mîn- 
drește. Pentru că, 
te, constituie o 
transformarea 
dintr-o țară slab 
tă, predominant 
într-o țară

realmen- 
mîndrie 

României 
dezvolta- 
agricotă,

industrial-

(Continuare in pag. a 4-a)

le Secuianu, 
rin, Mircea 
Basarab, au 
nanimitate 
de întrecere 
derii, relevînd atît obiecti
vele proprii ale 
lor și formațiilor de lucru 
pentru depășirea 
torilor de plan pe acest an, 
cît și măsurile întreprinse 
pentru realizarea acestora.

Dar certitudinea rezulta
telor superioare în spori
rea extincției la mina Lu
peni o constituie nu doar 
angajamentele și măsuri-

sectoare-

indica-

Energeticienii Paroșeniului
Cu toate condițiile gre 

le create de iarna aspră 
a acestui an, Uzina elec
trică Paroșeni a funcțio
nat la nivelul exigențe
lor impuse de unele ne
ajunsuri care au apărut 
la alte unități producă
toare de energie electri
că. Strădaniile colecti
vului au fost materiali
zate în pulsarea în siste-

mul energetic național a 
aproape 79 000 MWh e- 
nergie electrică, cu 5295 
MWh mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Totodată, pentru 
asigurarea căldurii și con
fortului în apartamente
le Văii Jiului au fost pro
duse 60 500 Gigacalorii.

Pentru realizarea e- 
nergiei electrice și ter-

mereu
mice, energeticienii au 
fost mereu la datorie. 
S-au impus măsuri or
ganizatorice la sectorul 
transport-combustibil con
dus de maistrul Carol 
Golgoțiu. Turele condu
se de Mitică Bordeianu, 
Gheorghe Arsinte și A- 
lexandru Savu au acțio
nat cu 
pentru

toată hotărîrea 
o aprovizionare

la datorie jK
ț

!
]

Au 
echipe 

în- 
cărbunelui din 
descărcarea lui 

la stație, precum și pen
tru descărcarea vagoane

ritmică cu cărbune, 
fost constituite 
speciale atît pentru 
cărcarea 
depozit,

Gheorghe BOȚEA

(Continuare In pag. a 2-a)
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ÎNALTĂ CINSTIRE IUBITULUI PREȘEDINTE Certitudinea
MINERULUI DE ONOARE

La împlinirea țării noastre noi,
MINERII vin cu-o rază de lumină; 
aduc cu ei omagiul lor modest 
și-au inima de dăruire plină.
In fiecare suflet e o torță
și fiecare gînd, al lor, e-o floare 
adusă din adine spre viitor, 
celui dinții — MINERULUI DE-ONOARE.

Cristina SEREA

Pășind în pas cu țara
Dă zvon de sărbătoare 
prezentul strîns în inimi 
conturul nou al țării 
e-al unui brav popor 
avem în fruntea țării

pe cel care gîndește 
un mîndru viitor 
pășind în pas cu țara 
pe-un drum

Elena
înnoitor.
DUMITRU

CUVINTUL SAU
Cuvîntul Său ni-e 

reazăm, far pe stîncă
Infiptă-n glie, 

temelie-adîncă,
Ne este crez și țel, 

speranță,

Sădind in inimi 
cutezanță, 

Ne este certitudine 
în zbor, 

Spre Comunistul 
Viitor.

Irimie STRAUȚ

9

rezultatelor superioare
să se deschidă, 

Turnăm in mări 
de-argilă, cărămidă. 

Din trunchiul vechi 
mlădița să-nflorească 

In fiecare
vatră românească, 

Ne sînt și călăuza
și făclia 

Partidul, Ceaușescu,
România 1

Aurel D. CA.MI’EANU

SLAVA

turitatea caracteristică co
lectivului. dezbaterile au 
supus unei analize riguroa
se neajunsurile din activi
tatea productivă, indicînd 
căile de acțiune pentru 
remedierea lor. S-a accen
tuat necesitatea de a ur
genta lucrările de investi
ții, punerile în 
pentru creșterea 
ții de extracție a 
nivelul sarcinilor 
pe acest an, mai
cîmpul minier Sud, la noi
le orizonturi, folosirea in
tensivă a utilajelor din
dotare, atit în abataje pen
tru atyigerea unor ran-

la 
creșle- 
săpare, 
a teh- 
intări-

funcție 
capacită- 
minei la 

sporite 
ales in

Uniți, noi ne urmăm 
conducătorul

Purtăm în inimi 
zări ce ne-nvățară 

De unde-ncepe 
dragostea de țară,

Ne crește vatra
cît eternitatea

Partidul, Ceaușescu,
Libertatea I

Uniți, noi ne urmăm 
Conducătorul,

Durînd prezentul 
demn și viitorul;

Boltiri de luminiș

GÎND DE
Iubit conducător și drag părinte 
Din toate cele patru zări 
Noi îți dorim cu glas fierbinte 
Mulți ani, la cîrma-acestei țări 1 
Tu chibzuiești ca un părinte 
Să fie pace pe pămînt 
„Nu bombelor 1“ o spui fierbinte 
Și-acestea-ți sînt viu legămînt 
Iubit conducător, e ziua ta slăvită 
Pe 
Cu 
Să

acest pămînt de-acest popor ; 
bucurie îți urăm din inimi 
dăinuiești în slava tuturor !

Alin Octavian MUNTOI, 
Liceul industrial

i i
!
ț
1
i
I
c

Energeticienii
(Urmare din pag. I)

s-a desfășu- 
întrerupere, 

descărca-

lor sosite de la furnizori. 
Zi și noapte în condiții 
de muncă grele, această 
activitate 
rat fără 
reușindu-se
rea a peste 700 de vagoa
ne. Pentru asigurarea 
debitului de apă nece
sar procesului tehnolo
gic din rîul Baleia, 
lectivul atelierului 
mic condus de ing. 
temir Popescu nu a 
cupețit nici un

co- 
chi- 

Can- 
pre- 

efort 
menținînd permanent pri
za în stare 
toare 
apei.

In
grea 
unele 
special 
Pentru 
sudorii 
duse de Dumitru 
găru, Ludovic ( 
Iosif Horvath, Ion 
cea, echipele de lăcătuși 
conduse de Dragomir 
Lucaci, Cornel Jianu, Va- 
sile Crișca, zidarii Ale
xandru Slavei, Dumitru 
Ungureanu si Vasile Ghi-

corespunză-
captării maxime a

aceste zile de iarnă 
au mai apărut 
deranjamente, 
la cazancle 4 și 5.

înlăturarea lor, 
din echipele con- 

Călu-
Czerva, 

i Ber-

Și 
în

Paroseniului
ță — coordonate și îndru
mate de maiștrii Ion An- 
giiel, Petru Pîrciu, Emil 
Lipan, Vasile Păcală au 
rămas la datorie trei și 
chiar patru schimburi 
pentru repunerea în func
țiune în timp scurt a 
utilajelor imobilizate. Au 
mai fost făcute interven
ții rapide la morile cu 
bile 5b și 4b, la instala
ția de evacuare a zgurii 
3 A de către electricie
nii Aurel Bolosin, Petru 
Sîrbu, Dan Tilea, Gheor
ghe Vereș și bobinatorul 
specialist Iosif Szigheti, 
cărora asistența tehnică 
le-a fost asigurată de 
maiștrii Teodor Cîmat, 
Emil Dismacsek, sing. 
Gheorghe Neștian și Flo
rin Gruiescu,

Prin acțiunile 
țări te și prin 
prompt acordat 
alte unități cum sînt 
I.U.M.P., S.S.H. Vulcan 
și I.P.S.R.U.E.E.M., ener
geticienii de la Uzina e- ț 
lectrică Paroșeni au rea- \ 
lizat o putere medie o- 
rară de 132 MW cu vîr- i 
furi de 210—215 MW.

tru atyi 
damente sporite, cit și 
înaintări, pentru 
rea vitezelor de 
respectarea strictă 
nologiilor de lucru, 
rea ordinii și disciplinei. 
Dezbaterile s-au 
cu insistență asupra 
surilor ce 
prinse pentru 
țirea calității 
încadrarea în 
misă de 
neglijată în 
a condus 
pierderi de 
diminuarea 
de eficiență, 
la situația 
nănciară

vorbitorii, prinții care șl 
ing. Gheorghe Marchiș, di
rectorul minei, ea printr-o 
mobilizare plenară, res
ponsabilă și perseverentă, 
colectivul minei Lupeni, 
să încheie ultimul an al 
cincinalului cu realizări 
calitativ sporite — atît la 
extracție, cît și sub rapor
tul eficienței economice.

IN RĂSPUNSUL LA 
CHEMAREA LA ÎNTRE
CERE LANSATA DE I.M. 
PAROȘENI, colectivul mi
nei Lupeni și-a fixat urmă
toarele obiective:

■ Depășirea pianului la 
Producția de cărbune coc- 
sificabil cu 15 000 tone.

■ Depășirea planului 
lucrările de deschidere 
50 ml, iar la lucrările 
pregătire cu 200 ml,

■ Depășirea prevede
rilor de plan la producția 
marfă vîndută și încasată 
cu 6,5 milioane lei și 
producția netă 
I ioane lei.

la 
cu 
de

holor 
sprijinul 
de către

î 
î 
î
I

î 
î 
î
I

Cantina I.M. l’etrila, aparținind I.A.C.C.V.J. Pe
troșani este una dintre unitățile de profil cu bune 
rezultate.

oprit 
mâ- 

trebuie intre- 
îmbunătă- 
producției, 

norma ad- 
cenușă, cerință 

1984, ceea ce 
la însemnate 
producție, la 
indicatorilor 
contribuind 

economico-fi- 
n eco res pu n z ă t o a - 

re cu caro mina a încheiat 
anul.

Măsurile întreprinse de 
c.o.m., acțiunile desfășu
rate cu perseverență și răs
pundere de întregul co
lectiv denotă că aceste 
neajunsuri vor fi depășite. 
Stă în puterea colectivu
lui, așa au asigurat toți

H Depășirea 
vității muncii
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Pr-'-bieti- 
planificate, 

calculată pe baza produc
ției marfă, cu

a
Iilor 
1(100 
cu 3 
cheltuielilor materiale, ceea 
ce va conduce 
rea de beneficii 
tare.

S3 Reducerea 
iilor specifice 
materiale de bază și la e- 
nergie electrică cu cite 
1,5 la sută.

1,5 lă sută.
Reducerea cheltuie- 
totale planificate la 
lei producție ruarfă 
lei, din care 1,5 lei a

la obține-
suplrmen-

consumu-
normate li

Maistrul Ioan Socaci verifica, de meca
nicii loan Croitoru și Ion Kusu mașinile de trico
tat de la întreprinderea de tricotaje Petroșani.
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DECIȘI ca pînă la 
Congresul U.T.C. să rea
lizeze planul la muncă 
patriotică finanțată în 
proporție de 75 la sută, 
uteciștii din Petrila au 
raportat deja primele 
succese. Valoarea econo
mică a acțiunilor des
fășurate în prima lună a 
anului însumează peste 
40 000 lei care au fost

virați în contul organi
zației de tinert. (G.M.)

IERI AU PLECAT la 
etapa finală a concursu
lui republican Șalva- 
mont, formațiile celor 
două echipe Salvamont 
din municipiu — Petro
șani și Lupeni. Să spe
răm că noua competiție, 
care se desfășoară înce- 
pînd de luni, 28 ianua
rie în zona Padina din 
masivul Bucegi, va con
firma din nou măiestria 
sportivă, buna pregăti
re tehnica a salvatorilor

și de stat, a Ministerului 
Minelor și C.M.V.J. se 
acționează de aproape- o 
lună pentru rezolvarea 
a două aspecte ale aces
tei probleme. In primul 
rînd este vorba de cen
tralizarea reparațiilor 
capitale la acest grup de 
utilaje 
crearea 
nologice 
verificare, 
rînd, 
activizarea, 
rea parametrilor 
ționali și adaptarea unor 
utilaje (în prezent inac
tive Ia unitățile miniere 
ale C.M.V.J.) condițiilor 
de muncă și de exploa
tare din Valea Jiului. 
Pentru soluționarea a- 
ceslor probleme s-a 
constituit și acționează 
deja, un colectiv de spe
cialiști din C.M.V.J.,
I.C.P.M.C., întreprinderi 
minere și I.P.S.R.U.E.E.M., 
coordonat, de un grup 
mai restrîns, cu loc de 
muncă la întreprinderea 
noastră. Iii prezent se lu- 
lucrează la cofrete anti- 
grizutoase, la instalații 
de teleconvorbire, ur- 
niîhd să -se acționeze la 
adaptarea și moderniza
rea în perioada urmă
toare a unor tipuri de 
susțineri și combine. 
Pentru a ne realiza inte

prioritare 
de fluxuri 
și standuri 

In al 
acționăm

prin 
teh- 

de 
doilea 

pentru 
îmbunătăți- 

func-

montani din Valea Jiu
lui. (I.D.)

LA I,M. VULCAN în 
luna ianuarie a.e. au 
terminat cursurile de 
calificare pentru mese
ria de sudor 30 de mun-r 
citori. Pînă la sfirșitul 
primului trimestru al a- 
nului vor mai atbsolvi 
cursurile de calificare în 
meseria de mecanic 30 
de meseriași. Prin cursu
rile de calificare vor în
văța noi meserii în acest 
an 169 de oameni ai 
muncii. (V.S.)

ASTÂ/.I in masivul

gral sarcinile de 
ne-am pregătit forța 
muncă necesară și 
materială.

Avem o cerință pentru 
întreprinderile miniere, 
mai ales acum, eu cen
tralizarea reparării uti
lajelor miniere: utilaje
le să fie trimise la timp 
la reparat și complete 
pentru a se putea recu-

plan 
de 

baza

bleme și-au propus pen
tru acest an studii, ana
lize, la caie vor fi atrași 
un număr mare de mun
citori și specialiști prin: 
mai buna organizare a 
producției și muncii; me
canizarea unor lucrări e- 
xecutate în atelierele de 
armături' metalice, re
parații electrice, service 
și mecanic Livezeni; re-

parte 
și subansamble. 

RAKOVSZKV 
In lumina 

ne revin 
Congresu- 

i al parti- 
acționa pentru 

ia mijloacelor 
recuperarea, și 

materialelor 
calității 

consiliul oa- 
mu'ncîi și 

pe probleme ele

re
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pera și refolosi o 
din piese

Sing.
ERNEST: 
sarcinilor
din Ilotărîrile 
lui arXIH-Iea 
dului de a 
mecanizare 
de muncă, 
refolosirea 
și îmbunătățirea 
produselor, 
menilor muncii și comi
siile pe probleme de Ia 
I.P.S.R.U.E.E.M. și-au 
stabilit măsuri care vor 
contribui Ia îmbunătățirea 
î ntregii activități și vor 
sprijini mai substanțial 
activitatea din subteran.
C.o.m. și comisiile pe pro-

alizarea de fluxuri teh
nologice și standuri de 
probă pentru utilajele 
reparate. De asemenea 
vom acționa cu răspunde
re pentru asimilarea de 
piese de schimb și dis
pozitive- de mică meca
nizare, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei. Pu
ternicul nostru colectiv 
va acționa în așa fel' ca 
activitatea să se desfă
șoare cu eficiență sporită, 
să răspundă 
minerilor,
je și piese de 
cît mai bună 
cu parametrii 
superiori.

Ec. ADRIAN TODOR: 
3. Preocuparea de bază a

cerințelor 
realizînd utila- 

schimb de 
calitate și 
funcționali

comitetului de sindicat, 
a grupelor pe secții și a- 
teliere, de fapt a între
gului colectiv este să ac
ționeze cu 
muncitorească 
deplini rea 
sarcinilor 
acest an, 
prin tot ce 
eforturile ce Ie depun 
minerii pentru a extrage 
cit mai mult cărbune. 
Vom folosi forme și mij
loace de influențare, de 
generalizare a experien
ței pozitive și a inițiati
velor muncitorești, de 
popularizare a fruntași
lor în producție, 
tatea inovatorilor, 
carea nivelului, i 
noștințe politice 
fesionale, astfel 
organizațiile de 
membrii săi, să 
aport sporit la 
noastră activitate 
mico-socialăj 1 
cu organizațiile 
ret vom acționa 
îmbunătățirea 
cultural-artistice 
tive, de petrecere utilă și 
plăcută a timpului liber. 
Prin activitatea ce o vom 
desfășura cu oamenii și 
pentru oameni, rezulta
tele activității noastre

vor regăsi și în acest 
an în situarea întreprin
derii în rîndul unităților 
fruntașe ale Văii Jiului.

rospundere 
pentru în- 

exempiară a 
c.e ne revin in 
să fie părtaș 

realizează la 
ce Ie

activi- 
t idi- 

cu- 
i pro- 

Și

de
Și 

ca 
sindicat, 
aibă un 
întreaga

• eiono- 
lmpreună 

■ de tine- 
pentru 

activ ității 
și spor-

se

Straja are loc un . nou 
concurs de schi organi
zat de Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Lu
peni. Concursul, dotat cu 
premii va înscrie la start 
copii din grupele de în
cepători ale clubului 
sportiv școlar „Pionierul" 
din localitate. (G.C.)

» PATINOAR. Pe tere
nul de tir cu arcul din 
Aninoasa, a fost inau
gurat de curînd un pa
tinoar. La lucrările de 
amenajare, ne-a informat 
vicepreședintele consiliu

lui popular comunal, au 
participat tineri din lo
calitate și s-a remarcat, 
prin inițiativă și pasiune, 
pensionarul Konya Carol. 
(T.S.;

NEREGULI. Labora
torul do preparate reci 
al I.C.S.A. și A.P. Pe
troșani, amplasat în spa
tele gării duce lipsă to
tală de apă, de peste o 
lună de zile. Personalul 
laboratorului cară zilnic 
apă cu ajutorul unor bi
doane. (M.B.)

CINEMATECA. In pro
gramul de cinematecă al

săptămînii viitoare, la ci
nematograful 7 Noiem
brie din Petroșani sînt 
prevăzute filmele itali
ene „Un hectar de cer" | 
și „Divorț italian". Pri- ■ 
mul rulează, marți, 29 
ianuarie, iar cel de-al ! 
doilea, joi, 31 ianuarie, ! 
cite un singur spectacol ■ 
de la ora 18. (G.B.)

Rubrică realizată de | 
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SCRISOAREA

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

triei, această opțiune fundamentală a 
marelui forum al comuniștilor români 
reprezintă o nouă și profund grăitoare 
dovadă a dragostei fierbinți și înaltei 
prețuiri cu care vă înconjoară întregul 
popor, a iccunoașterii unanime a mari
lor dumneavoastră calități de încercat 
conducător comunist și patriot înflăcă
rat, o ilustrare a nețărmuritei încrederi 
in geniul dumneavoastră creator, revo
luționar, o chezășie trainică a înfăptui
rii neabătute a istoricelor hotăriri adop
tate de congresul partidului, a înaintă
rii ferme a României socialiste spre noi 
culmi de progres și civilizație.

întregul nostru popor cunoaște și dă 
o înaltă apreciere rolului hotărîtor pe 
care l-ați avut și il aveți in elaborarea 
și infăptuirea marilor obiective ale cons
trucției societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintării României spre 
comunism, contribuției dumneavoastră 
de excepțională valoare la fundamenta
rea științifică, realistă și creatoare a po
liticii partidului, la îmbogățirea tezau
rului gindirii și practicii revoluționare. 
Comuniștii, toți oamenii muncii văd în 
magistralul Raport prezentat de la înal
ta tribună a celui de-al XlU-lca Con
gres un document de istorică însemnă
tate, care, ‘prin bogatul său conținut, 
prin tezele, ideile și orientările elabora
te de dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, consti
tuie programul revoluționar de muncă 
si luptă al partidului, al întregii noastre 
națiuni.

împreună cu toți comuniștii țării, pur
tăm in inimă mindria de a fi membrii 
unui partid cum este Partidul Comunist 
Român — centrul vital al întregii socie
tăți, al națiunii noastre socialiste —, 
la întărirea căruia dumneavoastră adu
ceți permanent o inestimabilă contribu
ție. Prețuim in mod deosebit stăruitoa- 
rea preocupare ce o manifestați pentru 
creșterea necontenită a rolului conducă
tor al partidului în societate și întărirea 
unității sale, pentru imprimarea in în
treaga activitate a organelor și organi
zațiilor de partid a unui stil de muncă 
dinamic, revoluționar, profund creator, 
pătruns de o înaltă responsabilitate pen
tru cauza construcției socialiste în Roma
nia, a bunăstării și fericirii poporului. 
O însemnătate deosebită au pentru noi 
toți ideile si concepțiile dumneavoas
tră privind desfășurarea întregii activi
tăți a partidului intr-o strinsă unitate 
cu munca și viața poporului. Înaltul e- 
xemplu pe care il dați, zi de zi, in a- 
ceastă privință, legătura vie pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aveți per
manent cu țara, prezența dumneavoastră 
in mijlocul organizațiilor de partid, al 
colectivelor de muncă din unități indus
triale, agricole, științifice, culturale și 
de învățămint din toate județele patriei, 
sfatul înțelept, indicațiile prețioase și 
îndemnurile pe care le dați mobilizează 
puternic forțele și energiile noastre 
creatoare, ale activiștilor de partid și 
de stat și ale tuturor oamenilor muncii 
pentru a acționa cu responsabilitate și

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R, 
a oferit o masă tovârâșeascâ în onoarea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
In onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So- 
caliste România, cu prile
jul zilei de naștere și o- 
magierii îndelungatei, sale 
activități revoluționare,
Comitetul P o 1 i t i c 
Executiv al C.C. 
al P.G.R. a oferit, in ziua 
de 26 ianuarie, o masă to
vărășească, in stațiunea 
Sinaia. 

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adre
sate și în acest cadru cor
diale felicitări, însoțite de 
urări de multă sănătate și 
fericire, de noi și strălu
cite succese în activitatea 
plină de dăruire și piS‘U- 
no comunistă pusă în sluj
ba înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului de 
construire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism.

angajare deplină, în spirit militant re
voluționar, in vederea transpunerii in 
viață a mărețelor obiective stabilite de 
partid pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului general de bunăstare 
și civilizație al societății socialiste româ
nești.

Partidul și poporul dau o înaltă apre
ciere contribuției dumneavoastră de 
inestimabilă valoare la studierea profun
dă a realităților romanești și aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale ale 
socialismului științific, a principiilor ma
terialismului dialectic și istoric la con
dițiile concrete din România. Este larg 
recunoscut aportul dumneavoastră la 
îmbogățirea tezaurului gindirii social- 
politice, a teoriei revoluționare a socia
lismului științific cu noi teze ,și idei de 
actualitate și largă perspectivă, care 
izvorăsc din gindirea înaintată și anali
za științifică pe care o faceți permanent 
fenomenelor vieții social-politice con
temporane.

Prețuim cu toții contribuția și preo
cuparea dumneavoastră deosebită pentru 
perfecționarea continuă a relațiilor de 
producție și sociale, pentru întărirea 
statului socialist, a funcțiilor și a forme
lor sale de activitate, in deplină 
concordanță cu cerințele concrete și sta
diul dezvoltării societății noastre în ac
tuala etapă și in perspectivă. De con
cepția și activitatea dumneavoastră sînt 
nemijlocit legate puternica dezvoltare a 
democrației muncitorești-revoluționare 
din societatea noastră, fundamentarea 
și promovarea fermă a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii muncitorești, 
crearea unuia cadru organizatoric larg 
democratic — unic in felul său — de 
participare plenară, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate, a 
întregului popor — strîns unit in Fron
tul Democrației și Unității Socialiste — 
la elaborarea hotăririlor și la conduce
rea tuturor domeniilor vieții economi- 
co-sociale, a întregii societăți.

Partidul, toți oamenii muncii cunosc 
și vă sînt profund recunoscători pentru 
eforturile și neobosita dumneavoastră 
energie, pe care le consacrați edificării 
multilaterale a țării, dezvoltării armo
nioase, echilibrate a industriei și agri
culturii, înfloririi științei, culturii și ar
tei, asigurării bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. Apreciem în mod 
deosebit și ne exprimăm profunda recu
noștință pentru grija permanentă pe ca
re o acordați asigurării unor condiții tot 
mai bune de muncă și viață pentru toți 
oamenii muncii, pentru punerea in va
loare a talentului, capacității creatoare 
și hărniciei clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, ale tuturor cetățenilor 
Romanici socialiste, pentru afirmarea 
plenară a personalității umane in soci
etatea noastră.

Ampla dumneavoastră activitate de e- 
minent conducător de partid și de stat 
— strălucită pildă de dăruire patriotică 
și angajare revoluționară, consacrată 
slujirii marilor idealuri ale poporului 
român — și-a găsit întruchiparea in mi
nunatele înfăptuiri, fără precedent in

Mulțumind pentru 'felici
tările și urările ce'i-au fost 
adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru 
gloriosul nostru partid co
munist, pentru minunatul 
și eroicul popor român, 
pentru noi și tot mai mari 
izbînzi pe drumul luminos 
al socialismului și comu
nismului, pentru continua 
înflorire a patriei noastre, 
România socialistă. 

multimilenara istorie a patriei, pe care 
națiunea noastră le-a obținut in ultime
le două decenii, de cind vă aflați in 
fruntea partidului și a țării. In acești 20 
de ani de epocale realizări, activitatea 
plină de abnegație a talentatului si har
nicului nostru popor permanent insufle- 
țită și dinamizată de concepția dumnea
voastră revoluționară a conferit noi 
dimensiuni dezvoltării economico-socia- 
le și înfloririi tuturor zonelor țârii, a 
scumpei noastre patrii, întregii opere de 
construcție socialistă din România, Cu 
legitimă mîndrie, comuniștii, toți fiii ță
rii au denumit acești 20 de ani „Epoca 
Ceaușescu", care a intrat și va rămîne 
adine incrustată in istoria neamului 
drept perioada cea mai bogată in împli
niri din intreaga sa existență.

Dorim să vă asigurăm și cu acest pri
lej, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru 
partid și popor, intr-o indestructibilă u- 
nitate, vă înconjoară cu profundă dragos
te și recunoștință pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți spre binele și măreția pa
triei socialiste, spre bunăstarea și feri
cirea tuturor fiilor ei.

Urmind luminosul dumneavoastră e- 
xemplu, toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, vor face totul 
pentru realizarea exemplară a sarcini
lor celui de-al 7-lea cincinal, a progra
melor de dezvoltare modernă, multila
terală a patriei noastre, pentru infăptu
irea neabătută a întregii politici a parti
dului, care poartă pecetea gindirii origi
nale și acțiunii dumneavoastră cuteză
toare.

Slujind cu inepuizabilă energie și de
votament patriotic interesele vitale ale 
țării și poporului român, cauza edifică
rii socialismului și comunismului in 
România, v-ați afirmat, totodată, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in conștiința oamenirii ca 
strălucit promotor al luptei pentru pro
movarea păcii, înțelegerii și colaborării, 
ca înflăcărat luptător pentru cauza li
bertății și independenței popoarelor.

De două decenii, de cind vă aflați in 
fruntea partidului și statului, intreaga 
politică externă a României, de pace și 
largă conlucrare internațională, este in
disolubil legată de numele și de activi
tatea dumneavoastră, l’artidul și statul 
nostru, întregul popor dau o înaltă apre
ciere inițiativelor și eforturilor, de larg 
răsunet internațional, pe care le con- 
s.acrați făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte, fără arme și fără războaie, 
unei lumi a păcii și înțelegerii între 
toate națiunile.

Concepția și activitatea dumneavoas
tră consacrată înfăptuirii marilor aspi
rații de pace și progres ale popoarelor, 
soluționării constructive a complexelor 
probleme ce confruntă omenirea, au 
contribuit in mod deosebit la îmbună
tățirea relațiilor internaționale, au adus 
României un uriaș prestigiu, numeroși 
prieteni pe toate meridianele globului. 
Numele țării noastre și al președintelui 
său au devenit pretutindeni in lume a- 
devărate simboluri ale păcii și colaboră
rii.

Este unanim recunoscută și apreciată 
prodigioasa activitate pe care o desla- 
șurați pentru statornicirea si generali
zarea în relațiile dintre state a princi
piilor noi, bazate pe- deplină egalitate, 
respect al independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantaj reciproc, pe nereeur- 
gerea la forță si la amenințarea cu 
foița, pe respectarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, așa cum 
dorește, fără nici un amestec din afa
ră.

Dorim să subliniem și cu acest prilej 
rolul determinant pe care il aveți in 
dezvoltarea si întărirea continuă a prie
teniei și colaborării țării noastre cu toa
te țările socialiste, eu țările în curs de 
dezvoltare si nealiniate, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orinduire soci
ală, în amplificarea raporturilor de co
laborare internațională ale României si 
in creșterea continuă a contribuției sate 
la soluționarea constructivă a proble
melor majore ale lumii contemporane.

Acum, cind pe plan mondial si mai 
ales in Europa, s-a ajuns la o încorda

re deosebit de gravă, ca urmare -a in
tensificării cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celor nucleare, a creșterii pericolului 
unei catastrofe nucleare ce ar duce la 
distrugerea vieții pe intreaga planetă, 
inițiativele și propunerile dumneavoas
tră, chemările la rațiune și luciditate pe 
care Ic adresați tuturor șefilor de state 
și guverne pentru oprirea evoluției pe
riculoase a evenimentelor, pentru dezar
mare, pentru reluarea politicii de des
tindere și soluționare pașnică a proble
melor, apărarea dreptului suprem al 
popoarelor la existență, la libertate și 
independență, la viață și pace, găsesc un 
profund ecou in rindurile opiniei publi
ce mondiale, in conștiința întregii ome
niri.

Forțele iubitoare de pace si înțelege
re de pretutindeni dau o înaltă prețuire 
contribuției active pe care dumneavoas
tră o aduceți in mod consecvent la so
luționarea pașnică, pe calea tratativelor, 
a problemelor internaționale litigioase, 
la lichidarea subdezvoltării și instaura
rea noii ordini economice mondiale, ba
zate pe deplină egalitate și echitate, pre
cum și poziției României privind crește
rea rolului O.N.U. și al altor organisme 
internaționale in soluționarea democra
tică a problemelor ce confruntă omeni
rea, cu participarea tuturor statelor lu
mii și, îndeosebi, a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dezvoltare și 
nealiniate, care sînt vital interesate in
tr-o politică de independență, pace și 
progres social.

Comuniștii, întregul popor apreciază 
activitatea intensă pe care o desfăsurați 
pentru dezvoltarea colaborării și solida
rității partidului nostru cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, < u toa
te forțele progresiste, democratice, anti- 
imperialiste, de pretutindeni, care lupjă 
pentru pace și progres social, pentru 
dezvoltare liberă, independentă a popoa
relor.

Sărbătorirea acestei luminoase zile a- 
niversare ne oferă, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, prilejul 
de a vă asigura, încă o dată, de hotărî- 
rea noastră fermă de a face totul, de a 
acționa cu energii sporite, in spiritul u- 
nei înalte răspunderi comuniste, revo
luționare, pentru infăptuirea istorice
lor hotăriri adoptate de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, pentru trans
punerea neabătută in viață a politicii 
interne și externe a partidului si statu
lui nostru, pentru progresul neîntrerupt 
al scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

l’uternic însuflețiți de îndemnurile si 
orientările dumneavoastră, ne angajăm 
să acționăm cu toată energia si pricepe
rea noastră pentru întărirea permanentă 
a rolului conducător al partidului, a u- 
nității și coeziunii sale, pentru a asigu
ra triumful socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României. Angajamen
tul nostru solemn, angajamentul tuturor 
oamenilor muncii izvorăște din credința 
nestrămutată că' tot ce s-a înfăptuit pi
uă acum, sub conducerea dumneavoas
tră, dă poporului nostru dreptul să pri
vească cu încredere și optimism ^pre 
ziua de miine, spre viitorul socialist și 
comunist al patriei.

Ea această sărbătoare scumpă inimi
lor noastre, întregului partid si popor, 
vă adresăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, urarea fier
binte de sănătate si fericire deplină, îm
preună cu tovarășa dumneavoastră de 
viață si de luptă, mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu — militant de seamă 
a| partidului și statului nostru —, eu 
intreaga familie, cu toți cei ce vă sînt 
dragi și apropiați.

Vă dorim tinerețe veșnică, multă pu- ’ 
tere de muncă, in fruntea partidului și 
statului, spre desăvîrșirea măreței opere v 
istorice pe care o infăptuiți cu atita stră
lucire, împreună cu poporul și pentru 
poporul care v-a ales să-i conduceți 
destinele, spre binele și fericirea între
gii națiuni, spre gloria și măreția pa
triei noastre socialiste.

Ea multi ani, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !
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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prilejul aniversării zilei de naștere și 
omagierii îndelungatei sale activități revoluționare

(Urmare din pag. 1)

Totu, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, Constantin 
Radu și loan Avram, Ion 
M. Nicolae, Gheorghe Pe
trescu, viceprim-miniștri 
ai guvernului.

Scrisoarea adresată to
varășului Nicolae 
Ceausescu de Comitetul 
Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Con
siliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia a fost citită de tova
rășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comite

re CU VINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului.

Mulțumind călduros 
pentru gindurile și senti
mentele exprimate, pen
tru felicitările ce i-au fost 
adresate, pentru urările 
transmise în Scrisoare, 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a rostit o 
cuvîntare, care a fost ur
mărită cu deosebită aten
ție de cei prezenți și sub
liniată cu puternice aplau
ze.

Constituindu-se într-un 
fierbinte omagiu adus 
proeminentei personalități 

a secretarului general al 
partidului, festivitatea a 
pus în evidență înalta a- 
preciere pe care partidul 
și poporul o dau modului 
în care a acționat, cu ne
înfricată dîrzenie și tena
citate, încă din primii ani 
ai tinereții, pentru apăra
rea intereselor fundamen
tale ale poporului, pentru 
cauza progresului, libertă
ții și independenței pa
triei noastre.

Membrii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. au dat glas senti
mentelor de dragoste și 
recunoștință ale comuniș

tilor, ale tuturor cetățeni
lor patriei față de condu
cătorul iubit și stimat al 
partidului și al țării, pen
tru activitatea sa neobo
sită consacrată bunăstării 
și fericirii patriei noastre 
socialiste, înaintării ei pe 
trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație. Re- 
levîndu-se strălucita con
tribuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea în
tregii politici interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru, a fost căldu
ros omagiată personalita
tea sa remarcabilă, una

nim apreciată în întreaga 
lume, de luptător înflăcă
rat pentru cauza păcii, li
bertății și independenței 
popoarelor.

Animați de aceste alese 
gînduri tovarășii din con
ducerea partidului și sta
tului prezenți la solemni
tate l-au felicitat cu deo
sebită căldură pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, i-au 
adresat, cu cea mai pro
fundă stimă și afecțiune, 
urări de viață îndelunga
tă, multă sănătate și feri
cire, alături de tovarășa 
Elepa Ceaușescu, de toți 
cei dragi și apropiați, noi 

și' însemnate succese în 
activitatea de înaltă răs
pundere încredințată de 
partid și popor, putere de 
muncă pentru a conduce 
cu aceeași clarviziune și 
cutezanță revoluționară, 
cu aceeași fermitate și 
înțelepciune destinele na
țiunii noastre, traducerea 
în viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul al 
•XIII-lea al partidului, în
făptuirea măreței opere 
de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism.

(Urmare din pag. 1) 

agrară, cu o industrie mo
dernă, cu o agricultură în 
plină dezvoltare, cu o ști
ință, cultură și un învăță- 
mint modern — așezat pe 
baza celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii 
•— cu un nivel de viață in
comparabil cu cel care, era 
în anii înfăptuirii revolu
ției de eliberare’ națională 
și socială sau în anii tre
cerii la construcția socia
listă.

Dar, fiind comuniști, nu 
putem să nu vedem, tot
odată, și unde nu am lu
crat cum trebuie, să nu 
vedem și minusurile pe ca
re le-am avut, spre a tra
ge concluziile necesare 
pentru activitatea viitoa
re.

Avem, anul acesta, un 
program foarte clar. înche
iem cel dc-al VII-lea cin
cinal. Așa cum am stabi
lit în plenara Comitetului 
Central al partidului și în 
toate consiliile naționale, 
organisme largi democrati
ce, trebuie să facem totul 
pentru a încheia anul 1985, 
ultimul an al cincinalului 
1981—1985, cu rezultate cît 
mai bune, pentru că nu
mai astfel vom asigura în
făptuirea în bune condiți- 
uni a cincinalului, a hotă- 
rîrilor Congresului al XII- 
lea și ale Conferinței Na
ționale.

Avem un program de 
dezvoltare pînă în 1990 și, 
în perspectivă piuă in 2000, 
adoptat de Congresul al 
XIII-lea al partidului. Tre
buie să ne pregătim te
meinic și să luăm toate mă
surile în vederea asigurării 
realizării lui în condiții 
mai bune decît a celui 
de-al VII-lea cincinal. A- 
vem tot ce este necesar 

pentru aceasta. Hotărîtoare 
este activitatea organizato
rică și politică, practică, adi
că felul în care toate orga
nismele democrației noas
tre muncitorești — înce- 
pînd cu Comitetul Central, 
Comitetul Politic Execu
tiv, guvernul, toate cele
lalte organisme de stat și 
ale democrației munci- 
torești-revoluționare vor 
acționa pentru realizarea 
în bune condițiuni a sar
cinilor.

Poate nu se obișnuiește 
ca, la aniversări, să se 
vorbească despre ce trebuie 
făcut. Dar dacă nu am vorbi 
despre aceasta, atunci ce 
fel de aniversare am face? 
Pentru că am spus de Ia 
început că simplul fapt că 
cineva ajunge la o vîrstă 
sau la o anumită vechime 
în mișcarea muncitoreas
că, în partid, nu reprezin
tă totul; că poți trece, și 
prin viață, și chiar prin 
mișcarea revoluționară cu 
mulți ani, fără să fi făcut 
prea mult pentru cauza 
poporului, pentru socialism. 
De aceea, de fapt, aniver
sarea constituie un prilej 
de a discuta cum să lucrăm 
mai bine pentru a îndepli
ni răspunderile pe care 
poporul, partidul ni le-au 
încredințat fiecăruia dintre 
noi.

In ce mă privește, în a- 
cest fel am gîndit și gîn- 
desc și acum. Numai în 
măsura în care vom reuși 
să realizăm în bune con
dițiuni hotărîrile congrese
lor partidului, să răspun
dem așteptărilor poporului 
vom merita pe deplin în
crederea și prețuirea parti
dului și ale întregii națiuni.

Aș dori să exprim, și cu 
acest prilej, mulțumiri 
partidului, tuturor orga
nismelor democrației mun
citorești, întregului nos
tru popor, care, într-o de

plină unitate, acționează 
cu toată hotărîrea pentru 
înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului, a 
statului nostru socialist.

In ce privește probleme
le internaționale — și în 
acest domeniu avem ho- 
tărîri și o orientare clară. 
Viața, evenimentele au de
monstrat că orientările, po
litica internațională a 
partidului nostru cores
pund pe deplin intereselor 
întregii națiuni — dar și in
tereselor generale ale tu
turor popoarelor — de a 
trăi în prietenie și colabo
rare, de a trăi în pace.

Vom acționa și în viitor 
în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, care 
a stabilit că este necesar 
să intensificăm activitatea 
pe plan internațional pen
tru a contribui la depăși
rea încordării grave exis
tente pe plan mondial, Ia 
determinarea trecerii la 
dezarmare și, în primul 
rînd, la dezarmare nucle
ară, la asigurarea unei po
litici de pace în întreaga 
lume.

Trăind în Europa, sîn- 
tem, desigur, preocupați 
de situația gravă care s-a 
creat pe continent. Acțio
năm cu toată hotărîrea 
pentru a determina opri
rea amplasării rachetelor 
americane, a realizării 
contramăsurilor sovietice, 
pentru reducerea armelor 
nucleare pînă la înlătura
rea lor definitivă din Eu
ropa și din întreaga lume.

Am salutat și apreciem 
pozitiv acordul realizat în 
cadrul întîlnirii dintre 
miniștrii de externe so
vietic și american în legă
tură cu negocierile pri
vind armele nucleare și 
cosmice, cu realizarea u- 
nor acorduri care să ducă 
la o reducere radicală a 
acestor armamente. Desigur, 

realizarea acestei înțele
geri reprezintă un factor 
important, dar nu consti
tuie decît un început; pro
blemele nu sînt soluționa
te, cursa înarmărilor con
tinuă. De aceea este nece
sar să intensificăm efor
turile pentru ca aceste ne
gocieri să ducă, în cel mai 
scurt timp, la rezultate 
concrete.

Așa cum am stabilit și 
la Congresul al XIII-lea al 
partidului, trebuie însă să 
înțelegem că problemele 
privesc nemijlocit toate 
popoarele europene, nați
unile întregii lumi — și 
este necesar ca acum să in
tensificăm și mai mult ac
tivitatea în Europa și în 
întreaga lume, pentru a 
participa activ la desfășu-* 
rarea cu succes a negoci
erilor, la stabilirea de mă
suri concrete de dezarma
re și, în primul rînd, de 
dezarmare nucleară.

Avem ferma convingere 
că popoarele dispun de 
forța necesară pentru a pu
tea schimba cursul pericu
los al evenimentelor, pen
tru a impune o politică 
nouă.

Trebuie să acționăm cu 
mai multă fermitate pen
tru soluționarea probleme
lor litigioase prin tratati
ve, pentru reluarea poli
ticii de destindere — care 
nu poate fi reală decît în 
condițiile încetării conflic
telor, ale rezolvării pe ca
lea pașnică a problemelor 
și ale dezarmării.

De asemenea, sîntem ho- 
tărîți să acționăm cu mai 
multă energie in direcția 
soluționării problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a 
problemei datoriilor exter
ne, foarte mari, ale țărilor 
în curs de dezvoltare — 
pentru realizarea noii or

dine economice internațio
nale.

In viața internațională 
sînt probleme multe și 
complexe. Ele pot fi solu
ționate într-un mod nou, 
care să deschidă o largă 
perspectivă de colabora
re,. de destindere și de pa
ce, prin activitatea tuturor 
popoarelor, prin lupta u- 
nită a tuturor forțelor ca
re doresc să trăiască în 
libertate, în independență 
și în pace.

In acest spirit, partidul 
și poporul nostru vor tre
bui să acționeze, în conti
nuare, cu toată fermita
tea pentru a determina ca 
anul 1985 să marcheze re
almente o schimbare pozi
tivă în viața internaționa
lă. Avem, intr-adevăr, sa
tisfacția să spunem că po
porul și partidul nostru, 
România socialistă au fă
cut totul și vor face și în 
viitor totul în direcția a- 
ceasta.

Privind toate aceste pro
bleme — și interne, și in
ternaționale — trebuie să 
ne angajăm cu toții că 
vom acționa în spiritul ho
tărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, că 
vom face totul pentru a 
asigura desfășurarea în 
condiții mai bune a activi
tății din toate sectoarele.

In ce mă privește, vă a- 
sigur pe voi, asigur parti
dul, întregul popor, că voi 
face totul, ca și pînă acum, 
pentru a contribui la în
făptuirea în condiții cît 
mai bune a hotărîrilor 
partidului.

Am spus, nu o dată, că 
tot ceea ce realizăm este 
rezultatul muncii poporu
lui, că socialismul il cons

truim cu poporul, pentru 
popor. Trebuie să facem în 
așa fel îneît întregul nos
tru partid să întărească și 
mai mult unitatea întregu
lui popor în cadrul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste. Intr-o de
plină unitate, să asigurăm 
mersul ferm al României 
spre îfialtele culmi ale ci
vilizației comuniste ! Să a- 
sigurăm înfăptuirea neabă
tută a Programului parti
dului de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare 
spre comunism ! Să asigu
răm ridicarea continuă a 
țării noastre Ia un grad 
tot mai înalt de civilizație! 
Să asigurăm creșterea con
tinuă a bunăstării materi
ale și spirituale a poporu
lui, întărirea forței econo
mice a României, a inde
pendenței și suveranității 
țării !

In acest spirit, asigur, 
încă o dată, partidul, în
tregul popor că voi face 
totul și voi servi, în toate 
împrejurările, cauza popo
rului, a socialismului și co
munismului, a păcii ! (Vii 
aplauze).

Doresc, la rîndul meu, 
să vă urez tuturor succe
se în munca pe care o 
desfășurați în Comitetul 
Politic Executiv, în diferi
te domenii, rezultate cît 
mai bune în această acti-, 
vitate !

Urez partidului și popo
rului nostru succese tot 
mai mari în întreaga acti
vitate ! Multe, multe suc
cese, fericire și o viață îm
belșugată, liberă și inde
pendentă poporului român! 
(Vii aplauze).

Vă doresc multă sănăta
te și multă fericire ! 
(Aplauze puternice).

FILME
j 27 IANUARIE
I PETROȘANI — 7 No

iembrie; Ani eroici; Uni
rea: Talismanul toreado
rului; Parîngul: Polițist

I sau delincvent.
| PETRILA: Galax.

LONEA; De patru ori 
start.

ANINOASA: Stejar,
extremă urgență.

LUPENI — Cultural: 
Campionul, I—II.

URICANI: Marfă fu
rată.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" — la 
sediu, ora 18, „Domni
șoara Julie".

28 IANUARIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Avertismentul,
I—II; Unirea: Arma mis
terioasă; Parîngul: Moa
ra lui Călifar.

PETRILA: Galax.

LUPENI — Cultural: 
Tatii și bunicii.

URICANI: Insula le
bedelor.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI", la 
sediu, orele 16,30 și 19 — 
Video tecă.

TV

27 IANUARIE

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.

„Robinson Crusoe", 
(color).

12,40 Muzică populară 

de pe întreg cu
prinsul țării.

13,00 Album duminical, 
(color).
In program:

— Muzică ușoară;
— Versuri;
— Cîntece îndrăgite și 

romanțe;
— Meridianele cînte- 

cului;
— Telesport;
— Secvența telespec

tatorului.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Ctitorii cu care ne 

mîndrim — repor
taj. (color).

19,35 Cîntarea Români
ei (color).

20,15 Film artistic (co
lor).
„Vînătoare neobiș
nuită".
Producție a stu
diourilor indiene.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

28 IANUARIE

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Priorități în econo
mie.

20,40 Tezaur folcloric
(color).

21,05 Roman-foilcton 
lor).

(co-

„Drumul lui Jan
Amos".
Premieră pe țară, j
Producție a StU- |
diourilor Cehoslova- ■
ce. 1

21,50 Telejurnal (parțial 1
color). 1

1

memenio
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