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TÂRIL CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN 

Directorul minei, ing. CAROL SCHRETER, afirmă:

„Mina noastră va fi în curind 
o unitate model”
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! SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prilejul aniversării zilei sale de naștere și 
omagierii îndelungatei activități revoluționareTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost sărbătorit, duminică, 26 ianuarie, cu prilejul aniversării zilei de naștere și omagierii îndelungatei sale activități revoluționare, în cadrul rinei solemnități, care a avut loc la sediul C.C. al P.C.R.Au participat membrii și membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretarii Comitetului Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului. S-a dat citire Scrisorii adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul Politic Executiv al Corni-

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P. C. 1, 

Consiliului de Stat și Guvernului

totului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România.Scrisoarea a fost prezentată de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politie Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Tovarășul Nicola e 

Ceaușescu, mulțumind cu 
căldură pentru felicitările, 
sentimentele și Urările ex
primate î» Scrisoare, a 
rostit o cuvîntare, urmări
tă cu șnultă atenție și sub

liniată cu îndelungi și 
vii aplauze.Desfășurată sub semnul înălțătorului moment aniversar, solemnitatea s-a constituit într-un fierbinte omagiu pe care comuniștii, toți cetățenii țării îl aduc, în această zi de

scumpă ~ sărbătoare, tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist și ilustru conducător revoluționar, patriot înflăcărat, ce și-a dedicat, cu abnegație, dăruire și e- roism, întreaga viață șl putere de muncă măreței cauze a libertății, independenței și prosperității patriei, edificării socia
lismului și comunismului .pe pămîntul României.Festivitatea a prilejuit o vibrantă reafirmare a simțămin telor de nețărima- rită dragoste, stimă și recunoștință ale întregii națiuni față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a cărui conducere înțeleaptă și cutezătoare poporul nostru a obținut, în .ulti-

(Continuare in pag. a 3 a)

— Tovarășe director, 
pentru colectivul pe care 
îl conduceți, cel mai tî- 
năr din bazinul nostru 
carbonifer, anul în care 
am intrat înseamnă un 
nou drum, drumul căr- 
buuelui. In zilele care 
au trecut din acest an 
au lost, extrase prime
le tone de cărbune. Cum 
este pregătită producția 
acestui an și care sînt 
perspectivele ?In anul 1985 colectivul nostru și-a realizat și depășit sarcinile de plan la toți indicato

înaltă cinstire | 
prin faptele 
de producție

In dimineața de 26 ia- I 
. -nuarie, ~i sărbătorească a 

poporului nostru, colecti- I 
vul secției elemente hi- I 
draulice și antrepriză a I 
I.U.M.P. se afla la dato- | 
rie. In atelierul de auto- . 
matizări unde se finali - 
zează lotul al doilea de 
echipamente electrice I 
miniere destinate utili- ‘ 
zării în subteran, în at- I 
mosfera explozivă, echi- | 
pamente destinate par- « 
tenerilor de peste hotare, j 
am stat de vorbă cu sub- . 
inginerul Ion Dobre, șe- I 
ful secției, care ne spu- ’ 
nea: I

— Noi, constructorii de • 
mașini miniere, întregul I 
colectiv, am dorit ca să • 
fim în această dumirit- I 
că la datorie, pentru a I 
cinsti prin muncă I 
aniversarea zilei de naș- I 
tere și a peste cinci de
cenii de activitate revo
luționară a secretarului 
general al partidului, to
varășul N ic o l a e 
Ceaușescu. Aș dori să 
subliniez cu acest prilej 
că însăși secția hidrauli
că este o ctitorie a 

' „Epocii Ceaușescu". Sec
ția hidraulică s-a dez
voltat continuu devenind 
acum o secție pilot a hi
draulicii miniere din Vale.

Este o bucurie pentru noi 
ca acum, la ceas aniversar, 
să raportăm iubitului 
nostru conducător că una 
din indicațiile date cu 
prilejul vizitelor de lu- 

Ioan BĂLOI,
controlor tehnic — j a întregului popor

I.U.M. Petroșani I —■, ne angajăm ca prin re-
----------------------------------- • zul latele de muncă ce le 

(Continuare în pag. a 3-a) | vom obține și în acest

rii economico-financiari. Au fost executate lucrări deosebite pentru prezentul și viitorul minei, conturîndu-se în acest fel viitoarea capacitate de producție. Tot în a- nul trecut am reușit, în bună măsură, să ne asigurăm forța de muncă necesară atît pentru executarea lucrărilor de deschideri și pregătiri cit și pentru cele două aba-
Intervin consemnat de 

Ghcorghc BOȚEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada condusă de co munistul Iănoș Doboș — 
una dintre cele mai bune formații de investiții din 
Valea Jiului acționează în prezent, cu bune rezultate, 
ia I.M. V'alea de Brazi.

Gîndurile noastre 
de recunoștințaMuncim într-o întreprindere nouă și modernă, ctitorie a epocii de aur pecare, cu mîndrie, întregul nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceausescu". Trăim într-un oraș care,I aii de an, devine tot mai ■ frumos, ureînd necontenit I pe treptele modernizării | urbanistice. Și toate aces-I tea se datorează inițiati- j vei și muncii fără pre-I get de care dă dovadă pri- I mul bărbat din fruntea ' partidului și a țării, tova- I rășul Nicolae Ceaușescu, ' secretarul general al | partidului.I'.a aniversarea zilei de naștere a iubitului și stimatului nostru conducător — sărbătoare de suflet

SARCINILE RE PLAN 
PE 1986

• Producția fizică:
230 600 tone

• Pregătiri: 2830 ml
• Investiții: 2185 ml

TRIMESTRUL!
• Producția fizică:

20 000 tone
• Pregătiri: 780 ml
• Investiții: 760 ml 

prim an al cincinalului dezvoltării intensive, să contribuim la continua creștere a prestigiului întreprinderii de Confecții din Vulcan in rîndul beneficiarilor interni și externi. Angajamentul colectivului nostru de muncă este susținut de faptele anului ce l-am încheiat, an în care producția marfă industrială a fost depășită cu 7,8 la sută, cea netă . cu 10,46 la sută, iar planul la export a fost suplimentat cu 4,97 la sută.Cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere a celui mai iubit și stimat fiu al
Iuliana FESNER, 

maistru confecționer, 
întreprinderea de 
Confecții Vulcan

(Continuare în pag. a 3-a)

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ■

La aniversarea zilei de naștere și a 
peste 50, de ani de amplă și. Intensă acti
vitate revoluționară, permiteți-ne ca în 
deplin consens cu toți fiii României soci
aliste, care vă înconjoară cu alese senti
mente de profundă stimă și înaltă pre
țuire, să vă adresăm dumneavoastră, stră
lucit conducător de neam și țară,, cete 
mai calde felicitări și urări de sănătate 
și fericire, de viață îndelungată, înnobi
lată continuu de mărețe împliniri, noi și 
mari succese în activitatea de supremă 
răspundere pe care o desfășurați, cu ab
negație și cutezanță comunistă, în frun
tea partidului și statului, spre binele și 
prosperitatea întregii națiuni, pentru înăl
țarea scumpei noastre patrii pe culmile 
tot mai luminoase ale socialismului și 
comunismului.

In această memorabilă zi. devenită săr
bătoare scumpă a întregului popor, înso
țim vibrantul nostru omagiu cu recunoș
tința fierbinte pe care v-o datorăm dum
neavoastră, marele erou al națiunii româ

ne, ctitor al României socialiste moder
ne, înflăcărat militant revoluționar și 
patriot, care v-ați dedicat viața, din cei 
mai tineri ani, luptei pentru libertatea, 
demnitatea și fericirea poporului, slujiri» 
cu credință a mărețelor idealuri de inde
pendență și progres, triumfului revoluției 
socialiste, înfloririi necontenite a patriei, 
cauzei colaborării, înțelegerii și păcii în 
lume.

Dăm cu toții o înaltă apreciere contri
buției dumneavoastră inestimabile lsf în
tărirea unității și creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului nostru Co
munist — continuatorul celor mâi înain
tate tradiții de luptă ale clasei muncitoa
re, ale poporului român — care împli
nește in acest an șase decenii și jumăta
te de eroică și glorioasă existență. Ne 
facem o datorie de conștiință din a sub
linia și cu acest prilej aniversar că, prin 
suflul nou pe care l-ați imprimat, după 
Congresul al IX-lea, întregii viețt politi
ce și economico-sOciale din patria noas
tră, ați adus o uriașă contribuție la pro
movarea în munca tuturor comuniștilor

Comitetul Politic Executiv
al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat f 

și Guvernul Republicii Socialiste România
(Continuare în pag. a 2-a)

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși.Doresc să încep prin a vă mulțumi din toată inima pentru, aprecierile, și urările ce mi le-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere Și al unei îndelungate activități în rîn- durile partidului, în slujba patriei, a poporului, ă socialismului și comunismului.Doresc, de asemenea, să adresez cele mai calde mulțumiri partidului, întregului nostru popor . pentru manifestările de încredere și prețuire ce îmi sînt a- dresate și cu acest prilej. Văd în toate acestea o expresie a încrederii depline în politica partidului nostru comunist, în hotă- rîrile Congresului al XlII-lca al partidului, o 

expresie a. încrederii în calea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a .patriei noastre spre comunism. ’Tot ceea ce ara realizat este rezultatul politicii juste a partidului nostru, al faptului că el aplică în mod creator principiile socialismului științific, al materialismului dialectic și istoric, adevărurile general-valii bile, la condițiile și realitățile din, țara noastră.Toate aceste mărețe înfăptuiri se datoresc muncii entuziaste a întregului popor, a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate care.

într-o deplină unitate, înfăptuiesc neabătut politia ca internă și externă a .partidului și statului nostru, ce corespunde pe deplin intereselor întregii națiuni. z,Este, fără îndoială, plăcut — în asemenea împrejurări— sa. constați că anii care au trecut au fost folosiți în interesul poporului, al cauzei, socialismului și comunismului, al păcii. Este fără nici, o îndoială o bucurie să constați că, în această activitate, ai adus o contribuție, împreună cu întregul partid, cu întregul popor, la mărețele înfăptuiri realizate de popor pe calea
(Continuare în pag. a 3-a)
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(Urmare din pag. 1)

a unui stil dinamic, revoluționar, profund 
creator, pătruns de o înaltă responsabili
tate față de prezentul și viitorul patriei, 
ați stimulat neabătut întărirea legăturii 
partidului cu masele, cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale, ați vegheat 
permanent ca întreaga activitate a parti
dului’ și statului să reflecte voința și in
teresele supreme ale națiunii, ați funda
mentat concepția de înaltă valoare uma
nistă, în baza căreia noua orînduire se 
făurește cu poporul și pentru popor.

Sub puternicul imbold al laborioasei 
dumneavoastră activități teoretice și prac
tice, fundamentată pe studierea și cunoaș- 
tereg; profundă a realităților românești, 
pe apaliza riguros științifică pe care o 
faceți, permanent fenomenelor vieții social- 
politi.ee contemporane, pe aplicarea crea
toare, a' adevărurilor generale ale socialis
mului științific, a materialismului dialec
tic și istoric. Ia condițiile, concrete din 
țara noastră, Partidul Comunist Român 
este astăzi un partid puternic, strîns le
gat de mase și urmat cu adîncă încrede
re de întreaga națiune; care militează ne
abătut pentru progresul și înflorirea mul
tilaterală a patriei, pentru bunăstarea po
porului, pentru promovarea în întreaga 
viață socială a înaltelor principii ale u- 
manismului socialist, a marilor valori și 
virtuți ce âu caracterizat ; dintotdeauna 
ființa poporului român, a. idealurilor no - 
bile ale colaborării și păcii. In istoria 
României nu a existat niciodată un partid 

politic care să fi servit cu atîta devotament, 
fermitate și abnegație interesele patriei, ale 
independenței și suveranității sale, ale 
bunăstării și fericirii întregului popor! 
Recunoștința vie față de meritele nepieri
toare pe care le aveți în făurirea’ unui 
asemenea partid și-a găsit și își găsește 
o puternică expresie în voința fierbinte și 
de nestrămutat a tuturor comuniștilor, a 
întregului nostru popor, care aiegîndu-vă 
la Congresul al IX lea în funcția de su
premă conducere în Partidul Comunist 
Român, și-a reconfirmat cu strălucire, în 
mod unanim, această istorică opțiune la 
toate congresele ce au urmat, ilustrând 
cu putere vrerea tuturor fiilor patriei de 
a vă ști mereu în fruntea partidului și a 
țării,, a luptei pentru făurirea destinului 
nou socialist și comunist al României. In 
această perioadă de luptă eroică și măre
țe realizări pe care istorja o consemnea
ză cu-litere de aur, pentru veacuri și 
veacuri, prin numele marelui său ctitor 
— „Epoca NicolaeCeaușescu" —, întrea
ga noastră națiune vede cu legitimă mîn- 
drie in dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe con
ducătorul înțelept și clarvăzător, care 
unește și orientează energiile creatoare ale 
întregului popor spre împlinirea unui țel 
grandios, a unor înfăptuiri fără egal in 
întreaga sa existență multimilenară.

Este meritul strălucit al partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de a fi promo 
vat consecvent o strategie științifică, re
voluționară de dezvoltare armonioasă și 
echilibrată a patriei, de înflorire multila
terală a ei, in centrul căreia ați situat in
dustrializarea ca verigă de bază a pro
gresului economico-social al României. In 
lumina acestei orientări fundamentale, în 
politica de dezvoltare economică generală 
a patriei, partidul și statul nostru au pus 
și pun un accent deosebit pe dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de producție, pe 
crearea unei structuri industriale moder
ne, capabile . să valorifice la un înalt 
nivel de eficiență resursele materiale și 
umane ale țării, creșterea puternică a pro
ductivității și a nivelului tehnic al pro
duselor — ceea ce ne-a permis să trecem, 
în actuala etapă, la transpunerea exem- 
plară în viață a obiectivelor istorice sta
bilite de Congresul al XIII-Iea al parti
dului privind accentuarea factorilor in
tensivi ai dezvoltării noastre economice, 
realizarea unei' calități noi, superoare a 
muncii și vieții întregului popor. înțele
gem astăzi mai bine ca oricînd profun
zimea, justețea și realismul orientărilor 
dumneavoastră, care au făcut posibilă a- 
șezarea economiei naționale pe o puterni
că bază tehnico-materială, au generat a- 
vîntiil permanent al forțelor de producție, 
fără de care nu am fi realizat merstil 
nostru înainte, nu am fi avut o perspec-* 
tivăatît de minunată, de clară și lumi
noasă. Sîntem cu toții profund mobilizați 
de mărețul obiectiv stabilit la Congres, 

ca în actualul cincinal 1986—1990, Româ

nia să depășească stadiul de țară în curs 
de dezvoltare și să pășească în rîndul ță
rilor mediu dezvoltate.

Strălucitei dumneavoastră gîndiri poli
tice și activități practice îi datorăm con
cepția științifică privind rolul și funcțiile 
agriculturii, trecerea la înfăptuirea noii 
revoluții agrare, ca un proces cu vaste im
plicații, vizînd modernizarea continuă a 
acestei ramuri de bază a economiei nați
onale, transformarea revoluționară a 
felului de muncă, de viață și de gîndire 
al țărănimii, realizarea unor producții si
gure și stabile, care să satisfacă în condi
ții tot mai bune cerințele de consum ale 
populației, precum și alte necesități ale 
societății.

De concepția și activitatea dumneavoas
tră sînt nemijlocit legate orientările de o 
covârșitoare importanță privind dezvolta
rea echilibrată, armonioasă a economiei 
naționale, prin asigurarea unui raport ju
dicios între resursele energetice și de ma
terii prime și ramurile industriale pre
lucrătoare, între industrie și agricultură, 
asigurarea unui ritm înalt al forțelor de 
producție prin alocarea permanentă a fi
nei părți însemnate — de circa o treime 
— din venitul național pentru fondul de 
acumulare, necesitatea consolidării și 
perfecționării continue a proprietății so
cialiste, de stat și cooperatiste, ca factor 
botărîtor al progresului patriei, al ridică
rii bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Dăm cu toții o înaltă prețuire contribu
ției și preocupării deosebite pentru perfec
ționarea continuă a relațiilor de produc
ție și sociale, orientărilor dumneavoas
tră cu privire la cerința obiectivă a creș
terii și mai puternice a rolului statului 
socialist în planificarea, organizarea și 
conducerea unitară a întregii activități e- 
conomice și sociale, pe bază planului na
țional unic de dezvoltare a țării. Dum
neavoastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați adus și adu
ceți o contribuție de inestimabilă valoa
re la înnoirea și dinamizarea permanen
tă a gîndirii și practicii revoluționare din 
patria noastră, prin preocuparea susținu
tă pențru dezvoltarea și adîncirea conti
nuă a democrației muncitorești revoluți
onare, pentru crearea unui -larg și origi
nal cadru de participare efectivă, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor ce
tățenilor, a întregului popor, la elabora
rea și înfăptuirea hotărîrîlor, la conduce
rea societății. Este unanim apreciată de
finirea de către dumneavoastră a concep
tului românesc de autoconduccre munci
torească și instituționalizarea unui sistem 
eomplex de forme, metode și mecanisme 
în măsură să asigure întărirea răspunde
rii, ordinii, disciplinei și punerea largă 
în valoare a inițiativei și spiritului gos
podăresc al celor ce muncesc în condu
cerea unităților, a activității economico- 
sociale, în gestionarea eficientă a avuției 
socialiste, a bunurilor întregului popor.

Strălucit strateg al dezvoltării științei 
și învățămîntului românesc, în strînsă le
gătură eu cerințele obiective de progres 
ale societății noastre, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați asigurat elaborarea unui 
amplu și mobilizator program de dezvol
tare a cercetării științifice și introducere 
a progresului tehnic, a cărui perspectivă 
depășește orizontul anului 2 000. puternic 
ancorat în realitățile și cerințele epocii 
contemporane, ale revoluției tehnico- 
științifice moderne. Ați conferit, totodată, 
noi dimensiuni calitative procesului com
plex de formare a cadrelor, de pregătire 
pentru muncă și viață a tinerei generații 
pe baza cunoașterii și însușirii celor mai 
noi cuceriri ale gîndirii științifice și teh
nice din toate domeniile de activitate, a 
educării ei în spiritul înaltei responsabi
lități față de patrie, partid și popor, al 
glorioaselor tradiții de luptă ale înainta
șilor pentru apărarea și afirmarea fiin
ței naționale.

Constituie o realitate, profund simțită 
și trăită de fiecare cetățean al țării mo
dul strălucit in care îndrumați întreaga 
activitate politico-educativă, de formare 
a omului nou. cu o înaltă conștiință re
voluționară. comunistă, punind pe primul 
plan dezvoltarea patriotismului socialist, 
dragostea față de patrie, răspunderea și 
atașamentul față de popor, față de marile 
sale cuceriri, față de cauza socialismului 
și comunismului, preocuparea dumnea
voastră statornică pentru păstrarea tine
reții și vigorii națiunii noastre, pentru 

creșterea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Mărețul drum de victorii și izbinzi pe 
care România l-a străbătut sub înțeleap
tă și clarvăzătoarea dumneavoastră con
ducere, marile ctitorii înălțate în ultimii 
20 de ani, minunatele realizări obținute 
în toate domeniile de activitate demon
strează forța și capacitatea creatoare a 
poporului nostru, care, liber, stăpin de
plin pe destinele sale, strîns unit în ju
rul partidului, al dumneavoasîră. mult 
iubite și stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, președinte al Republi
cii, își făurește în mod conștient propriul 
său viitor socialist și comunist, de bună
stare și fericire. Puternic mobilizați de 
înflăcăratele dumneavoastră chemări, în
suflețiți de luminosul exemplu de muncă 
și viață pe care ni-1 oferiți zi de zi, oa
menii muncii din patria noastră acționea
ză cu toate forțele, cu spirit de răspun
dere, pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a activității productive în 
noul cincinal, hotărîți. să facă totul pen
tru ca încă din această primă lună a 
anului să obțină producții suplimentare 
în toate ramurile economiei, asigurînd 
astfel îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întregul cinci
nal. . .. ’ .. ; ;

încercăm cu toții sentimente de cea 
mai înaltă mîndrie și — asemeni întregu
lui popor — vă sîntem profund recunos
cători pentru faptul că, datorită gîndirii 
și viziunii dumneavoastră revoluționare 
ați deschis noi și însuflețitoare. orizonturi 
activității întregii națiuni, ați descătușat 
energiile creatoare ale celor ce muncesc 
și ați dinamizat' puternic întreagă operă 
de construcție socialistă. România înfă- 
țișîndu-se astăzi lumii ca o țară anaga- 
jată ferm și viguroS în înfăptuirea unui 
amplu program de construcție pașnică, 
în făurirea unei societăți superioare, în 
care se afirmă tot mai larg o etică și 
morală înaintate, principiile socialiste și 
comuniste de muncă și de viață.

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Neobosita dumneavoastră activitate con
sacrată afirmării României în viața inter
națională, inițiativele de colaborare, pace 
și dezarmare, forța ideilor dumneavoas
tră cutezătoare, justețea și umanismul 
principiilor pe care, cu neasemuită con
secvență, le promovați în dialogul perma
nent cu conducătorii de partid și de 
stat, cu personalități ale lumii contem
porane au asigurat țării noastre o înaltă 
prețuire, iar pe dumneavoastră v-au 
impus în conștiința omenirii drept unul 
din cei mai proeminenți oameni politici, 
ca luptător ferm pentru o lume mai bu
na și mai dreaptă, ca pe un mare și 
înflăcărat Erou al păcii.

In condițiile actuale ale vieții interna
ționale — cind omenirea este confrunta
tă cu o situație deosebit de gravă, dato
rată îndeosebi, accelerării cursei înarmă
rilor, cu precădere a celor nucleare, a 
persistenței a numeroase conflicte și stări 
de încordare — găsesc un profund ecou 
în rîndul forțelor iubitoare de pace de 
pretutindeni, al opiniei publice mondia
le, inițiativele și propunerile dumneavoas
tră constructive, chemările Ia rațiune și 
luciditate pentru oprirea evoluției pericu
loase a evenimentelor spre confruntare 
nucleară și război, pentru reluarea po
liticii de destindere și soluționare pe 
cale pașnică,'prin tratative a tuturor pro
blemelor litigioase, pentru apărarea drep
tului suprem al popoarelor, al oamenilor 
la libertate și independență, Ia existen
ță, la vjiață, la pace.

In virtutea legăturii organice, indisolu
bile dintre politica internă și cea exter
nă a partidului și statului nostru, dum
neavoastră mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați reafirmat solemn 
și în Mesajul ce l-ați adresat întregii na
țiuni la acest început de an, proclamat de 
O.N.U. ca Anul Internațional al Păcii, ho- 
tărîrea României de a întări și mai mult 
colaborarea cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare și nealiniate, 
cu toate celelalte țări și popoare, cu for
țele iubitoare de progres și pace de pretu
tindeni, pentru a asigura un climat trai
nic de încredere și conlucrare pașnică în 
întreaga lume, pentru triumful politicii de 
dezarmare și pace, de respect al indepen
denței și suveranității popoarelor, de fău
rire a unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră. -

Milîtînd ferm pentru înțelegere și cola
borare între popoare ați adus și aduceți

o contribuție deosebită -— de largă recu
noaștere și apreciere internațională — la 
statornicirea și generalizarea in relațiile 
dintre state a principiilor deplinei egali
tăți in drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, a dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta în mod liber. de a și hotărî sin
gur destinele. Inițiativele și propunerile 
privind oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, la ’ reducerea cheltu
ielilor militare, încetarea fără întîrziere a 
conflictelor armate și reglementarea tu
turor problemelor litigoase pe calea poli
tică, a tratativelor, cele referitoare la 
democratizarea vieții internaționale, lichi
darea subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, creș
terea rolului O.N.U. și al altor organisme 
internaționale în rezolvarea democratică a 
problemelor ce confruntă omenirea, cu 
participarea tuturor statelor lumii, indi
ferent de mărime și orînduire socială, au 
adus României, dumneavoastră, ilustrul 
ei președinte, un uriaș prestigiu, nume
roși prieteni pe toate meridianele globu
lui.

Dorim' să , subliniem și cu acest prilej 
aprobarea unanimă de care se bucură din 
partea comuniștilor, a întregului popor 
român, activitatea intensă pe care o des- 
fășurați pentru dezvoltarea colaborării și 
solidarității partidului nostru cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națională, cu 
toate forțele progresiste, democratice și 
antiimperialiste de pretutindeni, în lupta 
pentru progres social și pace în lume.

Acțiunile și inițiativele dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, insuflă poporului român opti
mism, speranță și încredere în capacita
tea națiunilor lumii ca, acționind unite 
și eonlucrînd tot mai strîns, să asigure 
— în pofida încordării și tensiunilor actu
ale din viața internațională — un curs 
nou, pozitiv, viitorul și dezvoltarea paș
nică a întregii omeniri.

In această zi de luminoasă sărbătoare, 
întregul popor român, strîns unit în ju
rul gloriosului său partid comunist, al 
dumneavoastră — marele erou al i evolu
ției noastre socialiste desemnat de istorie 
să poarte țara, prin vremi, spre culmile 
înalte ale comunismului — dă expresie 
nestrămutatei sale liotăriri de a vă «rma 
neabătut pe drumul luminos pe care t ați 
deschis țării întregi, ds a munci eu ab
negație și dăruire patriotică pentru rea
lizarea exemplară a indicațiilor și orien
tărilor dumneavoastră, a sarcinilor actu
alei etape de dezvoltare a patriei, pentru 
îndeplinirea cu succes a planului pe 
1986 — primul an al actualului cincinal — 
a istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XIII-Iea al partidului, asigurînd transpu
nerea fermă în viață a Programului de 
edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Puternic însuflețiți de îndemnurile dum
neavoastră mobilizatoare de activitatea 
neobosită ce o consacrați binelui și pro
pășirii patriei, vă încredințăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu ne vom precupeți nici un efort și 
că vom acționa cu toată fermitatea și 
puterea noastră de muncă pentru a asi
gura înfăptuirea neabătută, intr-un climat 
de înaltă exigență, a sarcinilor complexe 
ce ne stau în față, a politicii partidului 
în sectoarele noastre de activitate, pentru 
a ne îndeplini în condiții tot mai bune 
marile răspunderi pe care ni le-ați încre
dințat și pentru a sluji, în toate împreju
rările, cauza partidului și a poporului, 
destinele patriei, idealurile socialismului 
și comunismului, pentru care ați militat 
și militați cu exemplară dăruire și răs
pundere.

In acest moment de mare sărbătoare 
pentru toți fiii și fiicele României socia
liste, vă adresăm din adîncul inimii, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde urări de sănă
tate, multă putere de muncă, pentru a 
conduce eu aceeași strălucire partidul și 
poporul român spre noi și tot mai multe 
victorii. Vă dorim tinerețe veșnică, viață 
lungă și fericită, plină de satisfacții și 
împliniri, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu întreaga familie, cu toți cei 
ce vă sînt dragi și apropiați.

T.a mulți ani, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu !

politi.ee


tuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. f)

(Urmare -din pag. 1)mele două decenii, cele mai de seamă înfăptuiri . din istoria patriei, ele re- levînd cu strălucire gîn- direa creatoare și profund științifică a secretarului general al partidului, strîris legată de realitățile și cerințele dezvoltării e- coriormcc-sociale. a țării, remarcabila sa capacitate politică și organizatorică, roiul determinant în stabilirea și realizarea grandioaselor obiective ale construcției socialiste, în împlinirea noului destin al României ■S-a dat expresie alesei prețuiri față de activitatea prodigioasă pe plan internațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu care, acționînd cu nesecată e- nergie pentru dezvoltarea socialistă a patriei, s-a impus, totodată, spre mîn- dris întregii țări, ca o personalitate proeminentă a vieții politice mondiale, ca exponentul .'și promotorul cel mai autorizat alaspirațiilor de pace șiprogres ale națiunii noastre, ca luptător : neobosit pentru destindere, dezarmare și securitate, pentru, făurirea unei lumi fără arme și războaie, o lume a înțelegerii și colaborării pașnice. ' : ;

tei prezenți l-au felicitat călduros pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și i-au urat ani mulți de viață,. sănătate și fericire, alături de tovarășa Elenă Ceaușescu. de toți cei dragi și apropiați. noi și mărețe succese .în activitatea de înaltă răspundere încredințată, de -partid și popor, , spre binele națiunii și gloria nepieritoare a pa-triei, pentru ca România socialistă să se afirme tot mai puternic ca o țară socialistă înfloritoare, independentă șî suverană, liberă și demnă. 'Sînt felicitările și urările pe care întregul partid, întregul popor le adresează, din toată inima, cu toată dragostea . tovarășului Nicolae Ceaușescu, an- gajîndu-se solemn, în a- ceastă luminoasă zi aniversară, să urmeze pilduitorul său exemplu de înflăcărat patriot și militant revoluționar, să acționeze cu fermitate pentru realizarea exemplară a obiectivelor actualului cincinal; pentru, , înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea ăl P.C.R., ! înscriind noi și strălucite iz- bînzi în cronica eroicei e- popei a construcției socialismului și comunismului în România.- ' ’ ■
(Agerpres)

- socialismului și' comunismului. Toate acestea ■ ne cer să depunem în continuare noi eforturi, să lucrăm și mai bine pentru a asigură unirea . eforturilor întregului . partid, ale întregului popor în realizarea hotărîrilor istorice ale Congresulu. al XIII-lea al parlidu'ui.Nu doresc prese asupra din trecut; cunoscute.; Acțum ne aflăm la înce- putui unui nou cincinal. maj bună organizare
să mă o- înfăptuirilor ele sînt bine .

punderea de a acționa pentru realizarea . în viață a tuturor acestor . hotărîri și programe.K. Aceasta impune și Comitetului nostru Politic Executiv și Consiliului de Stat, guvernului, Comitetului Central al partidului, de a acționa cu toată . răspunderea și cu întreaga fermitate în bunei organizări duceri lor deAm trecut la realizarea unor măsuri importante, care trebuie să asigure o ____ _____ „______ j a producției și a muncii în toate sectoarele. T.-b-l-

. Masa tovărășeascăCu prilejul api^rșării țigări de fericire, .zilei de .naștere și .ojnagie- ță îndelungată, în deplini (îndelungatei saleacti-, " ' .........................; vități revoluționare, in o-” noațea. tovarășului Nicolae.Ceaușescu. secret-.r gene- mi i al - Partidului Comunist! Homari, președintele Repijlblipii Socialiste Ro- mâriiai; - . Comitetul Politic Exeeuiiv , al C.C. al P.C.R., a oferit, duminică, ? 26i.muari^, <> masă tovără- tru urările și felicitările ce șească. ... " ” * ". AjU luat parte.4 membrii. și inembrii țsupleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C;R., secretarii Comitetului ..Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat , și ai guvernului.TovarășuluiCeaușescu- i-ausate, și în acestle mai calde felicitări

de via-nă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce pe mai .de’parțb, eu aceeași înțelepciune . și cutezanță revoluționară, destinele ță-; rii, ale națiunii, pe calea luminoasă a șocialismului ‘ și comunismului.• Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pen"i-au fost adresate și a . toastat . pentru partidul nostru comunist, pentru întărirea continuă a forței sale politice, organizatorice. a nivelului său ideologie, pentru minunatul popor fo. ân, constructor al socialismului, pentru• Nicolae patria .noastră,■‘.pentru îh- fost adre- • cadru, ce-și făptuirea- ..hotărîriipr Congresului al XIII-lea,. a Program ului partidului.

tehnico-științifice, se realiza noua calitate muncii înfăptui noua revoluție a- grară.Congresul Științei și In- vățămîntului a dezbătut pe larg programul și orientările în această direcție. Avem în aceste domenii o perspectivă clară. Trebuie să - tăcem totul pentru a înfăptui în cele mai bune condițiuni programul și orientările stabilite. Să nu uităm nici un moment că, numai și numai pe baza celor, mai noi cuceriri ale . științei și tehnicii, numai. înfăptuind nouă revo- ’ " > tehnico-științifică și noua revoluție agrară vom putea realiza hotărîrile Congresului.1 al XIII-lea, Programul partidului, vom asigura ridicarea patriei noastre la un nivel tot mai înalt ele dezvoltare, în toate. sectoarele.In același 'timp, trebuie ' să intensificăm. activita- . ’ ■’ "i, deîntregime aceste măsuri. îh 1 formare a omului nou, de• ■ ■••• dezvoltare a conștiințeirevoluționare, de ridicare

poate a și vieții, se poate

a tuturor activitate.
vederea și con- scctoare-

Sîntem în primul an în care trecem la realizarea, de fapt, a hotărîrilor Con- să facem în așa fel îneîtgreșului al XIII-lea, a să înfăptuim, în timpulplanului de dezvoltare e- stabilit, toate aceste mă- conomico-sociălă pînă în ' sUri. încă din prima jurnă- 1990 și, în perspectivă, pî- tate a acestui an să trenă în anii 2 000. Trecem la cern la realizarea pruneirealizarea unei noi etape —r-s-—■ —-—/- —-.patriei astfel ca, în linii generale, noastre, care trebuie să 1 \ ~ducă, pînă în 1990, la tre- Conferința Naționala a ră în curs de dezvoltare la acela de țară socialistă mediu dezvoltată.Așa cum am menționat în mai multe împrejurări, avem toate condițiu- nîie pentru realizarea cu succes a hotărîrilor Congresului, a pianului de dez-

de dezvoltare a noastre, care trebuie săcerea de la stadiul de ța

Trebuie luțiesă înfăptuim, în timpul ............. toate aceste mă-

ții despre activitatea tului, a partidului, i lorlalte organisme societății noastre. Toate acestea merg în direcția creșterii și mai puternice a rolului maselor, a poporului. în con ducereaș în realizarea făuririi socialismului și comunis- mu.ui.S.nt multe lucruri vechi, la care, pe parcurs, am renunțat Mai sînt unele care ne țin încă încleștați, nu ne permit să înțelegem mai bi; e noile perspective. Trebuie să privim toate - realitățile prin concepția revoluționară mâtbrialist- dialectică și istorică, să înțelegem că tot ce este vechi, perimat, trebuie înlăturat și să deschidem în mod ferm drum noului, în toate Sectoarele de ac- ' tivitate. A - A'u 'Partidul nostru a acționat în această direcție. Am dezvoltat democrația muncitorească - revoluționară, am creat un cadru larg, care permite fiecărei categorii de oameni ai muncii, întregului pbpos-, să participe activ la conducerea tuturor A sectoarelor, a întregii țări. Mai 
' ! făcut

ale

etape a, acestor măsuri,-da'VXUf*... v-ct, . ui .în ahul viitor-, pînă lapartidului, să realizăm în - ^4 pplitico-educațivă, întregime aceste măsuri în * f—r- ? —’ ™toate sectoarele de activi-' .^âte ' : - " ^ revoluționare, de ridicare‘ Avem o serie de progra- a nivelului ideologic, po- ' me pe ramuri și suliramuri, care concretizează obiectivele generale stabilite de
al ” "o'" a

deși de Programul în, bune coddițiuni rolul de forță politică conducătoa- Trebuie să trăim

lițic al partidului, - deoarece numai un partid cu , .” ; revoluționa- avem însă mult de ră înaintată, cu un înalt pentru perfecționarea și nivel ideologic și politic poate să-și îndeplineascăCongresul al XIII-lea partidului, de planul economico-so-vbltare a Programului par- dezvoltare ...____ __ _cială . ț!sînt măsurile și activita- partidului și dau fiecăruia __ i- o orientare clară, un pro- de“ înfăptuire a lor. gram precis de muncă și de activitate. Pe această bază se poate spune că depinde acum de felul cum fiecare dintre noi, fiecare activist de partid și de stat va acționa pentru realizarea lor. Fără 1.. doială că aceasta presupune o mai bună organizare a muncii, întărirea răspunderii, ordinii, disciplinei, a controlului, o mai bună repartizare a forțelor și a cadrelor, o largă activitate de uriire a eforturilor tuturor oamenilor muncii, ale între- • gului popor, intensificarea muncii de ridicare a pregătirii profesionale, nice — deoarece numai oameni cu înalt nivel pregătire profesională tehnică se pot realiza biecțivele noii revoluții

tidului Acum hotărîtoare cialătea practică, organizatorică. <Avem un program bun, un pian ce dă o perspectivă minunată dezvoltării patriei noastre. Avem toate cpndițiunile pentru a le realiza. Mai presus de toate, avem o minunată clasă muncitoare, o țărănime, o intelectualitate care acționează în deplină uni-. tate sub conducerea partidului; avem un popor minunat, entuziast, care este ferm hotărît să înfăptuiască hotărîrile și programul de dezvoltare a patriei noastre. Depinde a- cum de munca partidului nostru, a tuturor acelora care, în diferite sectoare de activitate, de partid și de stat, în domeniul economic sau în sectoarele șțiințej, învățămîntului, culturii, au misiunea și răs-

re a societății, înțelegem bine dă o epocă în care âu loc mari transformări, ’ .11
buna funcționare a a- cestui cadru.Avem un nou nism economic. Ne-aa» propus să acționăm - ferm în realizarea autocondu- cerii. autogestiunii, noi toate unitățile, inclusiv cele teritoriale. Am obținut o serie de rezultate* dar, în multe domenii, » poale spune că sîntem încă la început.. Din păcate, mat sînt unii care vorbesc mult despre autoconduce- re, autogestiunc, dar în-

meca-

dcscoperiri în toate domeniile care creează noi orizonturi, noi perspective, deschid căile pentru o în- amplificare a cunoașterii și înțelegrii mai bune a tainelor naturii și ale universului în general, pen- _ ...thi folosirea tuturor ă- țeleg aceasta într-un sens : cestora în interesul pro- îngust sau unilateral; !' el; greșului și bunăstării oa- înțeleg că îștopot - lua —, menilor, al popoarelor. ca să sjiun așa — libertatea d< a /Cheltui, banii poporului fără nici un.dis- cemămînt, considerînd eă.
teh-cu deȘio-

Trebuie, de asemenea, să înțelegem bine că, în conformitate cu noile realizări și progrese ale noastre, cu dezvoltarea forțelor de producție, a relațiilor sociale, se schimbă și felul de muncă, de organizare a societății și a tuturor sectoarelor, precum și diferitelor coneep-

» t ■ 1 rz.ci.r i . \ ,societății pînă la urmă, autocondu- .■ - ■ . cerea și. auțogestiunea Constă în a cheltui, și a nu da socoteală poporului de felul cum ai folosit banii, ee rezultate ai obținut. Este
(Continuare în pag. a 4-a)

„Mina noastră va fi în curînd o unitate model**
(Urmare din pag. 1)taje frontale care . urmează să intre în funcțiune în. acest an. . De fapt, pi unele tone. de cărbune care au fost livrate preparației- provin din lucrările de pr.îgâiu'i pe care le-am demarat pentru conturarea celor două panouri din stratul 17—18, blocul IX.

— Cînd urmează să fie 
puse in funcțiune cele do
uă capacități și ce pro
ducție zilnică vor avea?— Primul, abataj va intra în funcțiune în luna iunie, iar cel de-al doilea în august. Capacitatea lor zilnică este de 600—800 tone de cărbune și asta deoarece, fiecare va fi echipat cu complex de susținere mecanizată de mare înălțime. Pentru a putea să reș- pecțăm termenele planl- jiuate de punere în func

țiune a celor două capacități de producție au fost demarate lucrările de montare a liniei ferâte și instalației de~ monorai din planul înclinat, care. va : servi mai întîi la introducerea. celor două complexe .mecanizate, iar după aceea pentru aprovizionarea cu materiale la cele două -locuri de muncă.: De asemenea, încă din primele zile ale acestui an a fost, pus în funcțiune fluxul de transport continuu pe benzi de fa orizontul 400 care va prelua producția de la cele două abataje frontale, Tot pentru fluiditate în extracție executăm în prezent în această zonă a minei un siloz cu o capacitate de 400 tone. De fapt, acesta este numai un început de drum, deoarece peste 861a șută din producția minei noastre se va extrage mecanizat, din abataje frontale echipate eu tăiere și

susținere mecanizată. încă din . acest an vrem să devenim o unitate model pentru mineritul modern al zilelor noastre.
— Tovarășe director, 

cum veți încheia primul 
trimestru din 1986 și tot
odată întregul an?—- Cu sarcinile de plan realizate ățît la producția fișică de cărbune cît și la lucrările de deschideri și pregătiri; Un ultim a- mănunt -- pentru executarea unui volum sporit de lucrări de pregătiri, în primul semestru din acest an vor fi pușe în funcțiune troi combine de înaintare care : vor asigura linia de front activă pentru viitor. '

— Aceasta implică și o 
înaltă, calificare a perso
nalului. Ce măsuri ați în
treprins in această direc
ție ?— Iarăși mă văd obligi,1 să amintesc do anul

trecut, an în care am reușit să creștem numărul de personal muncitor de la 120 la peste 700, în mare parte personal calificat. Totuși, pentru a stâpîni tehnica de care vom dispune în viitorul apropiat, o bună parte din personalul nostru muncitor -este înscris la cursuri de calificare și policalificare, astfel îneît să predăm utilajele de mare complexitate, care vor fi puse în îuiîcțiune, unor oameni bine pregătiți profesional, -adevărați mi- neri-tehnicieni, așa .cum A indicat în: nenumărate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi dorim cu prilejul zilei de naștere multă sănătate, viață lungă și multă putere de muncă pentru a conduce mai departe opera de ridicare • țării pe noi .trepte -'ie ■lvijizație și progres.

înaltă
(Urmare din pag l)

cru in întreprinderea 
noastră, a fost dusă la 
îndeplinire. Și in conti
nuare, sîntem puternic 
mobilizați pentru înfăp
tuirea sarcinilor cuprinse 
în programul suplimen
tar de producție industri
ală — prioritar la extrac
ția de cărbune — pe a- 
nul adoptat în re
centa ședință a Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Cu aceste

cinstire
gînduri, cu această hotă- 
rîre de muncă și noi îm
pliniri în construcția de 
utila j minier, cinstim, a- 
lături de întregul popor, 
pe întîiul bărbat al 
României socialiste, pe 
omul care și-a dedicat și 
își dedică întreaga via
ță propășirii patriei pe 
cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație.

Conducătorului iubit îi 
adresăm din. inimă ura
rea noastră fierbinte „La 
mulți ani !“.

Gîndurile noastre
(Urinare din pag. I)[’«porului român,. Horim să-l asigurăm ;x.’ secretarul general al partidului <ă — urmind în per- m..-,men.iii exemplul de nc- asenmită dăruire și rnuneă

de recunoștințăfără preget pe 'care îl o-• feră comuniștilor, întrec’ gului popor —, vom acționa pentru înfăptuirea neabătută a grandioaselor hotărîri adoptate, de Congresul .al XII!-leu ;d parii-f .laiul.,.- '
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r (Urmare din pag. a 3-a)• înțelegere complet falsă, care nu are nimic cu au- toeonducerea, cu auto-, gestiunea.Autoconducerea și auto- gestiunea înseamnă o bună gospodărire de către fiecare colectiv de oameni ai muncii, de către fiecare unitate teritorială a mijloacelor 'încredințate de popor în administrare. Dar aceasta înseamnă a le gospodări în așa fel încît să obții o dezvoltare și o creștere continuă a avuției generale. Autogestiunea, autogospodărirea, autoeon- ducerea presupun că fiecare colectiv, adunare generală, consiliu de conducere, trebuie să facă totul pentru ca mijloacele încredințate de popor spre a le administra să contribuie la creșterea mai rapidă a avuției generale a țării, a venitului național, deoarece numai pe această bază se asigură înaintarea patriei, ridicarea bunăstării generale a poporului. .Trebuie, deci, să acționăm pentru buna înțelegere și aplicarea fermă a autoconducerii, autogesti- unii, a noului mecanism economic. Este necesar să înțelegem, că fiecare răspunde, în fața . poporului, de felul cum administrează și gospodărește mijloacele încredințate de popor — și trebuie să facă totul pentru • a se putea prezenta cu capul sus — cum se spune în popor — să privească poporul în față și să spună că„ acolo unde a fost pus, și-a făcut datoria și că, într-adevăr, a contribuit la dezvoltarea generală a patriei noastre. (Vii aplauze)Tfebuie să înțelegem bine că autoconducdfea, autogestiunea nu sînt noțiuni abstracte. Ele trebuie înțelese în sensul că tot ceea ce se produce în țara noastră, toate bogățiile materiale și spirituale apar- .țin poporului, sînt proprietatea întregii națiuni și nimeni nu poate să risipească sau să aducă daune acestei proprietăți și avuții. Obligația fiecăruia este de a face totul pentru creșterea avuției naționale,, pentru a spori forța materială și spirituală a întregului nostru popor IFaptul că un colectiv sau altul are în administrare, în autoconducere, o parte mai mare sau mai mică din avuția generală a patriei, nu face deeît să Sporească și mai mult răspunderea acestui colectiv. Noi privim întreaga proprietate socialistă —, fie sub formă de stat sau cooperatistă — ca o formă unică a proprietății întregului nostru popor. Și

FILME PETROȘANI — 7 No
iembrie: Căpitanul răzbunării; Unirea: Fata ca-

trebuie să facem totul pentru întărirea și dezvoltarea acestei proprietăți ! In acest sens trebuie să înțelegem principiile auto- conducerii șl autogestiu- nii, nu fărâmițarea și risipirea în părți mici, fără control, ci conducerea unitară a întregii societăți. Orice fel de înțelegere, alta deeît în acest sens, este împotriva intereselor socialismului, este o înțelegere anarho-socialiștă — ca să spun așa —» și nu are nimic comun cu concepția democrației revoluționare, a autoconducerii și autogestiunii.Subliniez aceasta . pentru că — așa cum am spus de la început, —sînt unii care înțeleg greșit rolul autoconducerii și autogestiunii. Consider că, în activitatea noastră ideologică, politică, de e- ducație va trebui să facem mai mult pentru o bună clarificare și înțelegere teoretică a acestor probleme de importanță deosebită pentru construcția socialismului și comunismului.De asemenea, este necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru buna funcționare și dezvol; tare a '‘organismelor democrației noastre socialiste. Socialismul nu se poate construi deeît pe baza ce
lor mai largi forme democratice de participare a poporului. Am for mul at teza ■ construcției socialismului cu poporul și pentru popor. Aceasta înseamnă a asigura cadrul corespunzător pentru ca masele populare, întregul popor să poată participa, în mod organizat și conștient^ la conducerea întregii societăți. Avem un cadru bun. Cred însă că este necesar să-l perfecționăm în continuare, să facem să crească,. în toate sectoarele, răspunderea fiecărui colectiv de oameni ai muncii, ă adunărilor generale, a consiliilor oamenilor muncii — ca organe colective de conducere, de sus pînă jos, ca expresie a înaltei democrații revoluționare ' muncitorești.Este necesar să acționăm, cu toată fermitatea, pen- trțr ridicarea nivelului politic-ideologic. Presa, radioul, televiziunea, activitatea culturală generală — literatura, arta, muzica, teatrul — toate formele noastre de creație și de activitate cultural-edu- cativă trebuie să acționeze într-o direcție unică, de ridicare continuă a nivelului general de cultură și cunoștințe ale întregului popor. Numai un popor cu înalte cunoștințe, cu o înaltă cultură, cu înalt nivel de înțelegere a realităților, cu o concepție revoluționară rnateri- 

New York,re vinde flori; Parîngul: Căsătorie cu repetiție.LONEA:I—II.VULCAN
Rrt: Succes,LUPENI — Luceafă- inspectore !

— Cultural:

alist-dialectică despre lume și viață va putea să-și îndeplinească în bune con- dițiuni misiunea sa de a-și asigura progresul continuu, bunăstarea și fericirea, și de a-și păstra permanent independența și suveranitatea! (Aplauze 
puternice)

Am tras o serie de concluzii cu privire la rolul 
și activitatea partidului nostru. In Statutul partidului am introdus multe Îmbunătățiri; dar, din păcate, nu toate le aplicăm pînă la capăt. Este necesar să i înțelegem că teza veche despre rolul de avan
gardă nu mai corespunde noilor realități. Partidul nostru este un partid de masă, un partid care trebuie să asigure nu acționarea sau acțiunea unor elemente din rîndul clasei muncitoare, ci trebuie să fie expresia întregii clase muncitoare, a întregii națiuni, pentru ca să-și poată îndeplini rolul său In societate. însăși partidul s-a transformat și se transformă continuu — și aceasta nu diminuînd forța și activitatea sa revoluționară, ci ridicînd, alături de el, întreaga națiune, masele largi populare. Calea spre dispariția statului, a partidului — desigur, vorbind cu totul teoretic — este aceea de a acționa nu în direcția introducerii unor forme anarhice de conducere și de viață, ci în sensul creării de forme noi, de participare a maselor și poporului la întreaga activitate de conducere. Noi trebuie să facem ea partidul nostru să fie întotdeauna un partid revoluționar, al întregii națiuni, să acționeze permanent în strînsă legătură cu poporul, să servească poporul ! El trebuie să fie centrul vital care, să asigure buna funcționare a tuturor sectoarelor și înnoirea gîndirii, să dea o perspectivă continuă nouă privind dezvoltarea societății noastre socialiste !In acest spirit trebuie să facem mai mult pentru perfecționarea activității partidului nostru și, legat de aceasta, a statului, a organizațiilor de tineret, de sindicat, a tuturor organizațiilor de masă și obștești, care — toate —, sub îndrumarea politică și sub conducerea partidului, trebuie să acționeze într-o direcție unică. 'M-am referit la toate a- cestea acum, pentru că sîn- tem, cum am spus, la începutul unui nou cincinal, al primului an de realizare a hotărîrilor Congresului al XlII-lea, care a trasat tocmai asemenea o- biective în fața partidului. și poporului nostru. Doresc să subliniez că este necesar să ne propunem să trecem cu mai

URICANI: Un colț de oraș.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. 

multă fermitate, intr-un spirit nou, la realizarea acestor obiective și hotă- rîri. Dispunem de tot ce este necesar și am convingerea că întregul Comitet Central, Comitetul Politie Executiv, întregul nostru partid vor acționa în așa fel încît să asigure unirea întregului popor în înfăptuirea acestor obiective pe care le avem în fața noastră. (Aplauze puternice, 
îndelungate)Stimați tovarăși,

. In legătură cu situația internațională trebuie să subliniez că hotărîrile Congresului al XlII-lea își păstrează pe deplin valabilitatea în ce privește căile și direcțiile de activitate pe plan mondial;Situația internațională, la începutul acestui an, continuă să fie încă deosebit de gravă. Este adevărat, au apărut la orizont unele raze noi, care prevestesc posibilitatea înseninării vieții internaționale; dar norii grei ai cursei înarmărilor, ai politicii de forță și de amenințare continuă încă să aibă un rol preponderent. Chiar la începutul acestui an am asistat Ia noi acțiuni de forță, de amenințare cu forța, la noi manifestări ale forței — cum se întîmplă și acum în Me- diterana, ceea ce demonstrează că este necesar să facem totul pentru a determina o schimbare generala a cursei înarmărilor, în primul rînd a ce- ■ lor nucleare, de ’ a se renunța cu desăvîrșire la- politica de forță, de amenințare, de amestec : în treburile altor state, de a se respecta neabătut, în relațiile dintre state, principiile egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.."''.'La începutul acestui an, secretarul general al Comitetului Central al P.C.U.S. a prezentat noile propuneri ale Uniunii Sovietice privind reducerea armelor nucleare și lichidarea, pînă în anul 2 000, a întregului arsenal de arme nucleare. Considerăm acest program ca foarte important. Realizarea lui va avea, fără îndoială, o mare însemnătate pentru desfășurarea întregii vieți internaționale, va înlătura cea mai mare primejdie care amenință însăși existența vieții pe planeta noastră. De aceea este necesar să sprijinim eu toată fermitatea și să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea acestui program.In același timp, trebuie să intensificăm activitatea pentru dezarmarea generală, pentru reducerea și a armelor clasice, a efec
TV20,00 Telejurnal. 20,20 Semnătura de ctitor .în destinul școlii românești. Documentar (color). 20,35 In epoca de aur Ceaușescu! Versuri și 

tivelor militare, deoarece numai pe această cale se vă putea asigura o diminuare generală a încordării și a pericolului de noi războaie.In acest spirit trebuie să acționăm și Ia Stockholm, și la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, și Ta negocierile de la Vie- na, să facem totul pentru realizarea în Balcani a Unei zone fără arme nucleare și fără arme chimice.Este — sau continuă să fie — o necesitate trecerea la reducerea cheltuielilor militare, a bugetelor militare, ca o expresie a dorinței de a se ajunge la înfăptuirea programelor de dezarmare nucleară, de dezarmare generală. de a se crea condițiile pentru eliminarea războiului din viața omenirii.Deci, în spiritul hotăriri- îor Congresului al XlII- lea, al liniei generale politice, al hotărîrilor a- doptate în comun de țările socialiste la Sofia în toamna anului trecut, trebuie să facem totul pentru a uni eforturile tutu
ror popoarelor, ale forțelor înaintate și realiste de pretutindeni, pentru că numai și numai cu participarea tuturor statelor, indiferent de mărime și de orînduire socială, prin lupta unită a tuturor po- poarelor, vom asigura înfăptuirea programului de renunțare la armele nucleare, de dezarmare generală, de realizare a unei lumi fără arme, fără armate, fără războaie, a unei lumi ă colaborării și prieteniei între toate națiunile lumii I■ In acest spirit, partidul și poporul nostru vor acționa cu toată fermitatea! Sîntem hotărîți să facem totul pentru ca, în a nul 1986 — proclamat de Organizația Națiunilor Unite drept An al păcii — să contribuim la realizarea de măsuri reale în direcția dezarmării și păcii.Vom întări neabătut colaborarea cu partidele comuniste, cu partidele socialiste, democrate, cu alte partide și forțe democratice, de eliberare națională, considerînd că toate acestea au un rol important în unirea popoarelor, în soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale.Nu uităm nici un moment situația economică grea Internațională și necesitatea de a face totul pentru o soluționare globală a problemelor subdezvoltării — inclusiv a datorulor externe a țărilor în curs de dezvoltare, pentru o nouă ordine economică mondială.Vom acționa neabătut cîntece (color). 20,50 pliniri în timpul de mină al țării (color), porta j realizat la greș ti-Oaș. 

pentru soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative.In acest spirit, consider că partidul, guvernul, poporul nostru au marea răspundere în fața viitorului întregii națiuni de 
a nu precupeți nimic pen
tru pace, pentru colaborare și prietenie cu toate națiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială.In ce mâ privește, atît în activitatea încredințată de partid șî popor pe plan intern, cît și in activitatea internațională, voi face totul pentru a servi în cele mai bune condițl- uni, cu toată forța și ființa mea, poporul, cauză socialismului și comunismului, a bunăstării întregii națiuni, a independenței și suverantății țârii* 
(Aplauze puternice, înde
lungate).Și în viitor voi acționa — ca și pînă acum r- cu toată forța, în direcția dezvoltării relațiilor României cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de o- rînduire socială, pentru a crește contribuția noastră la cauza păcii și Colaborării internaționale! (A- 
plauze puternice).Aș dori, încă o dată, să vă mulțumesc vouă, să mulțumesc Comitetului Central, partidului, întregului nostru popor, pentru manifestările de încredere șl să vă asigur că voi face totul pentru ă servi cauza poporului, a socia- lișmulul, comunismului și păcii! (Aplauze puternice)Doresc să Urez tuturor membrilor Comitetului Politic Executiv, Comitetului nostru Central, succese tot mai mari îri în-- , ( treaga activitate, ca, fiecare la locul său de muncă, să-și 'îndeplinească în cele mai bune condițiuni misiunea încredințată de partid Și popor!Urez întregului nostru ■partid, întregului popor succese cît mai mari în realizarea planului pe a- cest an — primul an al cincinalului —, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea, în ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație! (Aplauze puternice).Vă urez tuturor multă sănătate și fericire! Urez tuturor comuniștilor, întregului popor multă fericire, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor de mai bine ! (Aplau
ze puternice, prelungite).
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