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Alături de întreaga țară,

minerii, toți locuitorii Văii Jiului adreseazăw

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
un călduros «LA MULTI A NU"

Azi cintă Valea pentru Președinte — 
un cor stăpîn pe fiecare notă ; 
ortacii toți, din inimă și minte 
„Noroc" rostesc, la cea mai înaltă cotă.

Se simt priviri arzînd de vrednicie.
Minerii își iubesc conducătorul, 
„Mulți ani trăiască-n scumpa Românie 
Minerul de Onoare și poporul !‘‘

E1 anii vieții i-a-nchmat cu cinste, 
prosperității pentru-ntreaga țară, 
El e impulsul, drumul înainte, 
E viața cu parfum de primăvară.

Se-aud copiii preamărind Eroul 
acestui timp de candidă lumină ; 
în mină se răsfrînge cald ecoul 
și urc-apoi în zarea cea sepină.

Trăiască Ceaușescu Nicolae — 
e gînd mirific, muncă și idee 
e comunist de nobilă văpaie 
și-a fericirii țării noastre, cheie!

pentru
Președinte

loan Dan BĂLAN

Productivități 
inalte 

in abatajele 
mecanizate

Nivelul de producti
vitate a muncii reali
zat în abatajul dotat 
cu complex mecanizat 
pentru tăiere și susți
nere al brigăzii condu
se de Titu Teacenco, de 
la I.M. Paroșeni — șefi 
de schimb Mihai Itră- 
tescu, Oprea Țenc, Con
stantin Badescu și Vic
tor Romeghea — a fost 
superior, zi de zi, în a- 
ceastă lună, normei pla
nificate. Pînă ieri, me
dia depășirii a fost de 
1,2 tone pe post, ceea 
ce reflectă competența 
și responsabilitatea cu 
care acționează mem
brii cunoscutei brigăzi 
pentru atingerea de pa
rametri maximi de ex. 
Ploatare a utilajelor din 
dotare, în folosul creș
terii producției fizice 
de cărbune extras cu 
tehnologii miniere avan
sate.

Un nou 
abataj 

în cărbune
Colectivul întreprin

derii miniere Lonea, 
preocupat de realizarea 
sarcinilor de plan ia 
producția de cărbune, a 
plasat de curind cunos
cuta formație a briga
dierului Iosif Clamba 
pentru deschiderea unei 
noi capacități de pro
ducție. Lucrînd la pre- 
abatajul ’cameră nr.< 44 
din blocul IV orizontul 
475 cu vrednicii săi or
taci Petru Mîndruț, Ni
cu Neagu, Victor Răbu_ 
lea, Traian Manea, Mi
hai Bud, Costea Gligor 
și alții brigada a obți
nut succese care vor 
devansa punerea în 
funcție a noii capaci
tăți. Se preconizează 
ca noul abataj să aducă 
un plus de 150 tone la 
producția zilnică de* căr
bune a sectorului IV. 
Cei 35 metri cubi obți
nuți la zi, peste sarci
nile de plan confirmă 
continuarea bunelor re
zultate ale anului tre
cut, cînd'>a realizat un 
plus de 9 500 tone de 
cărbune.

Urare pentru | 
primul bărbat | 

al tării I
Minerii Lupeniului'au ; 

pășit cu dreptul în pri- 1 
mul an dl noului cin- j 
cinai. La sectorul IV ! 
plusul de cărbune mă- 
soară peste 6200 tone, ! 
ceea ce echivalează cu ; 
un avans de 3 zile. Cu i 
realizări deosebite se ; 
mîndresc și brigăzile I 
din sectorul II care ra- ; 
portau joi o depășire 1 
de 3250 tone, tot astfel ; 
celelalte sectoare. Anul ! 
1981 înseamnă pentru ; 
cea mai mare mină din ! 
țață anul de edificare ; 
temeinică a mecanizării 1 
lucrărilor din subteran. ’ 
Directorul minei, ing. I 
Gheorghe Marchiș, re, | 
leva însă faptul Că da- I 
că în perioada 1976, ; 
1977, 1978 s-a avut în j 
vedere cu prioritate sec_ ; 
torul IV, acum și cele- > 
lai te locuri de muncă ;

Ion VULPE !■ M I ~. "" • "" ..... J
(Cont. în pagina a 3-a) \

Cu fierbinte recunoștința, gînduriie noastre se 
îndreaptă spre cel mai iubit fiu al poporului 

român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
ÎNFĂPTUIM CUVÎNTUL MINERULUI 

NOSTRU DE ONOARE
în anul 1966, anul în 

care mina noastră a in
trat în funcțiune, aflat 
într-o rodnică vizită de 
lucru la I.M. Paroșeni, se
cretarul general al parti
dului scria în cartea de 
onoare a întreprinderii : 
„La începutul activității 
sale urăm colectivului ti
nerei Exploatări miniere 
Paroșeni, must spor la 
muncă, succese cîf mai 
mari în îndeplinirea pla
nului de producție, sănă
tate și fericire tuturor. 
Noroc bun Această u- 
rare nu numai că ne-a 
impulsionat, că ne impul
sionează activitatea, ci ex
primă în mod convingă
tor legătura dintre partid, 
în frunte cu conducăto
rul său și oamenii mun
cii din țara noastră, gri

ja permanentă pe care o 
poartă partidul și statul,

Vasile NEMEȘ, 
secretar ai comitetului de 
partid al I.M, Paroșeni, 
președintele c.o.m., depu
tat în Marea Adunare 

Națională

(Continuare in pag. a 2-a)

Perspective luminoase tinerei generații
Cu o existență de 33 

de ani aici, în Valea 
Jiului, Institutul de 
mine din Petroșani a 
cunoscut o dezvoltare 
realmente revoluționară 
în cei cincisprezece ani 
care au trecut de la 
Congresul al iX-lea al 
partidului, fiind insepa
rabil legată, ca toate 
domeniile vieții politi
ce și social-economice

ÎNFLORESC ORAȘELE NOASTRE
GAVRILĂ DAVID, primarul orașului Petrila

Orașul Petrila, locuito
rii săi — mineri, pre
paratori, constructori -r- 
au cunoscut din plin, 
cincinal de cincinal, cum 
înțeleaptă politică a 
partidului și statului 
nostru, de dezvoltare e- 
chilibrată a tuturor zo

aie țării, de eminenta 
personalitate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România. Con-

Prof. univ. dr. ing. 
Dumitru FODOR, 

rectorul Institutului de 
mine Petroșani

(Continuare in păg. a 2-a) 

nelor țării, își revarsă, 
cu generozitate, prino
sul împlinirilor socialis
te pe aceste locuri adu_ 
cînd cu sine atributele 
vieții civilizate, ale 
bunăstării materiale și 
spirituale. Promotor con
secvent al acestei poli
tici pătrunsă de grija 
părintească pentru desti
nul patriei și al poporu
lui, secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
de 4 ori oaspete drag 
al orașului nostru. De 
fiecare dată, așa cum îi 
este caracteristic stilului 
de muncă, de a fi mereu 
în mijlocul poporuiui și 
în permanent dialog de 
lucru cu el asupra pro- 

(Centinuare in pag. a 2-a)
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Cu fierbinte recunoștință, gîndurile noastre se 
îndreaptă spre cei mai iubit fiu al poporului 

român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

îndemn spre continuă perfecționare
După absolvirea școlii de maiștri am fost pro

movat la conducerea unui abataj frontal complet 
mecanizat. Pentru minef ^. fost o sarcină de cea mai 
mare răspundere. Trebuia să confirm că minerul- 

■ tehnician este capabil •să, înțeleagă și să mînuiască 
mai bine modernul complex cu care eram dotați. 
Cele 36Q0O tone de cărbune extrase în plus față de 
.sarcina planificată, în cursul anuluj 1980, au fost o 
confirmare a receptivității noastre la îndemnul se
cretarului general al partidului de a ne strădui me
reu în vederea ridicării nivelului nostru de pregă
tire politică și profesională. ' Ca miner, care nu mai 
sînt supus efortului fizic de altădată, mulțumesc, în 
numele tuturor ortacilor, Minerului de onoare al 
Văii ■ Jiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care 
a acționat energic pentru înfăptuirea programului 
de mecanizare a mineritului nostru.

Teodor BONCALO,
Șef de brigadă la I.M. Lupeni

Ctitorul țării noastre moderne
Fac parte din tînărul colectiv al Fabricii de mo

bilă din Petrila, obiectiv intrat in funcțiune în cadrul 
programului suplimentar de dezvoltare a Văii Jiului, 

inițiat și-materializat prin grija tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Crearea de noi locuri dc muncă pen
tru. femei, deziderat realizat și prin intrarea în func
țiune a fabricii noastre, este una din nenumăratele 
preocupări permanente pe care omul din fruntea 
destinelor țării Ie are față de mineri, față de soțiile 
și fiicele acestora.
/ Acum, în zi de sărbătoare, gîndul și fapta noas
tră se îndreaptă spre omul a cărui neobosită acti
vitate creatoare este dedicată binelui țării, bunăstă
rii poporului. în numele muncitorilor de la fabrica 
noastră de mobilă, al soțiilor și fiicelor de mineri 
care muncim în această nouă unitate economică 
adresăm ctitorului României moderne un gînd cu
rat împreună cu urarea de sănătate și „La mulți ani!“

Maria TIȚA,
muncitoare. Fabrica de mobilă Petrila

întreprinderea de tricotaje Petroșani, cons
truită în cadrul planului suplimentar adop
tat la indicația secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a ajuns cunoscută în toate 
colțurile țării, datorită varietății și calității produselor 
executate.  .

înfăptuim cuvintul Minerului nostru de onoare înfloresc orașele noastre
Urmare din pag. 1) 

minerilor, întregului nos
tru popor.

Demn de subliniat este 
faptul că mina Paroșeni, 
prin grija partidului, a 
fost și este una dintre 
cele mai mecanizate uni
tăți de profil din. Vale. 
Minerii noștri au benefi
ciat printre primii de a- 
vantajele mecanizării 
complexe. Aici, la noi, 
au fost introduse în sub
teran primele mașini de 
încărcat, cărucioare de 
perforat și complexe me
canizate. Mecanizarea nu 
numai că a condus la în
deplinirea ritmică a sar
cinilor de plan, ci a 
schimbat din temelie con
dițiile de munoă și de 
viață ale minerilor. Re
zultatele obținute la ex
tracția de cărbune au fă
cut ca minei Paroșeni 
să_i fie acordat. Ordinul 
Muncii clasa a Il-a.

Datorită mecanizării 
complexe a lucrărilor din 
subteran, nivelul produc
ției de cărbune a fost 
mai mare în 1980 cu 
300 000 tone față de 1975. 
Totodată trebuie să a- 
mintîm că din totalul 
producției, în cincinalul 
trecut un volum de pes
te 60 la sută a fost ob- 

Urmaie din pag. I)

formarea specialistului ce
oeptul de integrare a în- 
vățămîntului superior cu. 
cercetarea, proiectarea 
și producția, expri
mat cu claritate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a deschis pers
pective noi școlii româ
nești, pregătind ținăra 
generație intr.un contact: 
nemijlocit cu realitățile 
socialiste ale patriei.

Prin structura și con
ținutul în vățămîntului
superior minier, prin va
lorile moral-spîrituale co
muniste pe care le cul
tivă în rîndul studenți
lor, prin integrarea com
plexă, multilaterală, cer
cetarea și producția mi
nieră a Văii Jiului și a 
țării în condițiile revo
luției științifice și teh- 
nice contemporane, insti- mare a prestigiului știin-
tutul de mine contribuie, 
cu eficiență economică 
sporită de la un an la 
altul, la soluționarea pro
blemelor industriei mini
ere. Acest obiectiv esen_

■ țial se realizează prin- 
tr-un ridicat nivel știin
țific al procesului de 
învățămînt care se în
trepătrunde cu o cons-i. 

ținut pe calea mecaniză
rii. La ora actuala co
lectivul nostru este pre
ocupat de introducerea 
pe scară largă a mecani
zării complexe a lucră
rilor din subteran, con
form programului elabo
rat din inițiativa și cu 
participarea directă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului. Ca ur
mare a grijii pe care 
ne_o poartă Minerul de 
onoare al Văii Jiului, re
alizările noastre au fost 
tot mai bune. Colectivul 
de oameni ai muncii de 
la Paroșeni a înfăptuit 
sarcinile cincinalului 1976 
—1980 cu trej zile naai 
devreme. Puternic mobi
lizați de chemările și 
indicațiile date cu dife
rite prilejuri de secreta- 
tarul general al partidu
lui, minerii de aici ac
ționează ferm pentru în
deplinirea în mod exem
plar a producției fizice 
și nete, pentru valorifi
carea superioară a resur
selor materiale și redu
cerea cheltuielilor mate
riale, intr-un cuvînt pen
tru rentabilizarea între- 
gii noastre activități pro
ductive.

Ca miner, ca reprezen
tant al minerilor din Va- 

va munci m producție, 
fiind receptiv ia noută
țile științei și termicii, a- 
plicmdu_ie cu discerna- 
mint, pornind ae la o 
profunda cunoaștere a 
realității. Cu o mare e~ 
ficieiija educativă, for
mativa, zi de zi, an aupă 
an, practica social-econo- 
mica connrma previziu
nile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in pregătirea 
tinerej generații, a for
ței de munca, corespun
zător construcției noii, 
noastre societăți și la ni
velul celor mai înalte re
alizări mondiale. Faptul 
că în institutul nostru 
învață studenți din 27 țâri 
ale lumii este o confir- 

țific și moral pe care-1 
are Institutul de mine pe 
plan internațional. Iar a- 
cest prestigiu este doar o 
mică parte din imensul 
prestigiu pe care-1 are 
în lumea contemporană 
România socialistă, al 
cărei făurar clarvăzător 
și curajos este tovarășul 

lea Jiului în cel mai înalt 
for legislativ al țării, Ma
rea Adunare Națională, 
am avut prilejul să1 
transmit nu o dată parti
dului, secretarului .său 
general, cele mai alese 
gînduri de stimă și recu
noștință pentru condiții'e 
minunate de muncă și de 
viață ce ne sînt create. 
O fac și cu acest prilej, 
exprimînd convingerea 
noastră, a minerilor, că, 
avîndu-1 în fruntea parti
dului pe comunistul cu o 
gîndire profund revolu
ționară, omul de omenie, 
conducătorul nostru iu
bit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România va 
cunoaște noi culmi de 
Civilizație și progres. Ia
tă de ce. sîntem hotărîți 
noi minerii, întregul po
por, să depunem toate1 
eforturile pentru înfăptu
irea Programului parti
dului, a sarcinilor de 
producție ce ne revin, 
conștienți că ne făurim 
un viitor luminos. Cn 
prilejul aniversării zilei 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și respectat fiu 
al poporului nostru, noi, 
minerii din Valea Jiului, 
îi adresăm din toată ini
ma LA MULTI ANI. 
MULTA SANATATE SI 
FERICIRE. NOROC BUN!

Nicolae Ceaușescu, fiu 
ai poporului roman, i_ 
dentiiicindu-se cu cele 
mai proiunde și no oile 
aspirații de lioertate, in
dependență și pace.

in amfiteatre sau în a- 
teliere, in laboratoare 
sau in activitatea de ex
tracție a cărbunelui, in
tr-o neooosita muncă 
străbătută de ideile cu
prinse în istoricele do
cumente ale Congresului 
al Xil-lea al Partidului 
Comunist Român — asi
gurarea independenței e_ 
nergetice a țării — cadre
le didactice și studenții 
Institutului de mine oma
giază în aceste zile, de 
început de an și dc nou 
cincinal, ampla și neobo
sita activitate revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,1 ctitor al șco
lii românești contempo
rane. Așa cum viața Va

lidează justețea aprecie
rilor conducătorului nos
tru înțelept, și activitatea 
economică demonstrează 
temeinica pregătire știin
țifică, practică și moral- 
politică a studenților Ins
titutului de mine, înaltă 
școală pentru mineritul 
românesc.

(Urmare din pag. I)

blemelor cardinale ale 
dezvoltării patriei și ale 
mersului ei neabătut pe 
calea socialismului și 
comunismului, , a fost 
primit cu bucurie de 
minerii Petrilei pentru 
că, împreună cu ei, se
cretarul general al parti
dului — in fructuosul di
alog de la gînd la gînd 
de mai bine, de la ini
mă la inimă de comu
nist — a stabilit impor
tante obiective de dez
voltare și modernizare a 
minelor și de creștere a 
producției de cărbune, de 
creștere urbanistică a o- 
rașului și a calității vie
ții pentru locuitorii săi. 
La indicațiile date de to
varășul Nicolae 
C e a u ș e s c u, pe 
baza cunoașterii realită
ților la fața locului,- au 
fost concepute și puse în 
aplicare programe de 
mecanizare în subteran, 
de îmbunătățire a con
dițiilor de muncă ș i de 
viață pentru mineri. 
Drept urmare a grijii 
partidului în frunte cu 
eminentul său cîrmaci 
revoluționar, a înfăptu
irii acestor programe, a- 
batajele minei Petrila 
precum și cele de la 
Lonea — din -ce în ce 
mai mult dotate cu com
plexe mecanizate, com
bine și alte utilaje mo
derne — au devenit a_ 
devărate uzine subterane, 
capabile de înaltă pro
ductivitate și mare rod
nicie în extracția căr
bunelui, locuri de mun
că mult visate de mineri, 
în care le este asigurată 
o deplină securitate și 
posibilități de cîștiguri 
sporite. Citeva cifre sem
nificative ilustrează, fă parate de cofetărie-pati-

Intreprinderea de confecții Vulcan, uniiaie nouă, construită in urma indi
cațiilor secretarului general ai partidului, tovarășul Nicolae ' Ceaușescu, s-a 
impus în scurt timp în rîndul unităților economice ale municipiului nostru.

ră putință de tăgadă, ce 
a însemnat pentru eco
nomia orașului nostru și 
populația sa înfăptui
rea orientărilor date de 
conducătorul partidului 
și statului. De la 500 
milioane lei, media va
lorică din anii 1971— 
1975, producția globală 
a orașului Petrila a cres
cut continuu, urmînd să 
atingă nivelul de 1,176 
miliarde lei în 1981, creș
tere care, în cea mai 
mare parte, s-a obținut 
pe seama amplificării fă
ră precedent a extrac
ției de cărbune.

Orașul Petrila benefi
ciază din partea sta
tului socialist de un e- 
fort de investiții în con
tinuă creștere: 1 mi
liard de lei în cincina
lul de curînd încheiat, 
iar în 1981 are alocat 
peste o treime din a- 
cest volum de investiții 
— 350 milioane lei. Se 
dezvoltă și se mecani- 
zează în continuare cele 
două întreprinderi mi
niere creîadu_se noi ca
pacități de producție, iar 
preparația cărbunelui 
Petrila este supusă în 
prezent unei ample dez
voltări și modernizări. 
La rîndul său, orașul 
nostru își trage seva u_ 
nei dezvoltări edilitare 
și înnoiri fără prece
dent, dobîndind o în
fățișare demnă de epo
ca progresului și civili
zației socialiste pe care 
o trăim. In cincinalul 
1976-1980 an fost cons
truite și date în folosin
ță oamenilor muncii 
700 de noi apartamente 
în blocuri modeme și cu 
un ridicat grad de con
fort, 2 cămine de ne- 
familiști cu 250 locuri, 
un laborator de pre

scrie, un dispensar me
dical, 2 școli ou 24 săli 
de clasă, un atelier școa
lă, noua clădire a liceu
lui industrial. S_a îm
bunătățit alimentarea cu 
apă în urma amenajă
rii captării Taia, se a- 
flă in finalizare cons
trucția căminului cultu
ral de la Cimpa și vor 
fi atacate lucrările al
tor edificii social-cultu- 
rale, care vor ridica o- 
rasul nostru, în ascensi
unea sa continuă, pe noi 
cote ale înfloririi ur
banistice, spre bucuria 
locuitorilor săi.

Imaginea calității vie
ții ce se edifică te
meinic în orașul nos
tru va apare și mai com
pletă arătînd că putere^ 
de cumpărare a popu
lației a crescut continuu 
prin sporirea retribuți
ilor — minerii au bene
ficiat de o majorare de 
32 la sută în lirfcinalul 
trecut — și' a altor ve
nituri pentru toate ca
tegoriile de oameni ai 
muncii, fapt ilustrat’ și 
de dublarea volumului 
produselor de larg con
sum desfăcute în co
merțul socialist, produ
se a căror valoare a 
ajuns la 190 milioane în 
1980, iar în acest an va 
crește la 207-210 mi
lioane Iei.

Cu imaginea tonifi
antă a înfățișării ora
șului nostru modern de 
azi, cu bucuria împlini
rilor pe care ie trăiesc 
din plin minerii, toți oa
menii muncii din Petrila, 
ne îndreptăm, o dată ma; 
mult In aceste zile, un 
vibrant gînd de fierbin
te recunoștință și înaltă 
prețuire spre ctitorul bu
năstării noastre — to
varășul Nicolae 
Ceaușescu.
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Gîndul și fapta președintelui
Anchetă de opinie

Cel mai scump ideal al lumii este pa
cea. Cele doua conflagrații mondiale, mi
lioanele de vieți secerate de cancerul 
războaielor și de veninul, lagărelor de 
exterminare naziste sînt semnale de ă~ 
larmă pentru azi. Focarele de încordare, 
conflictele existente acum în lume sînt 
un avertisment pentru viitor, pentru 
totdeauna. Intr-o țară a păcii ca Româ
nia socialistă, condusă de un partid al 
păcii în frunte cu un om al păcii, pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU, Mine-

nii muncesc și trăiesc în spiritul păcii. 
„Pace-n țară, grîu la vară" spun româ
nii și cuprind totui în aceste cuvinte. 
Pacea noastră și a urmașilor noștri sînt 
gîndul și fapta Președintelui României 
care se sintetizează în asociații de înaltă 
profunzime ; pacea—omului, pacea—lu
mii, pacea—azi, pacea—mîine, pacea— 
totdeauna. Iată tema anchetei de opinie 
întreprinsă în rîndul oamenilor muncii 
din Valea Jiului, în aceste zile de săr
bătoare.

tării

DUMITRU BURLAN, 
miner, șef de brigadă, 
I.M. Vulcan, setorui VII: 
„întreaga activitate. tot 
ce întreprind atît de te
meinic partidul si statul 
nostru, sînt puse în sluj
ba păcii, a desfășurării 
unei vieți interne si in
ternaționale lipsite de 
norii negri ai războiului. 
Oamenii trebuie să lu
creze sub cerul senin al 
libertății, în demnitate și 
pace. De aici, din subte
ran. locul de unde plea
că spre furnalele
cărbunele, gîndul nostru 
de recunoștință se 
dreaptă. în aceste zile de ■ 
sărbătoare dragă poporu
lui român, spre omul dă
ruit total, în strălucit chip 
revoluție nar, pentru des
tinul de pace al națiunii 
sale. Noroc bun si la mul- 
ți ani, minunat OM între 
oameni 1".

GHEORGHE BRUSTU- 
REANU, preparator, Pe- 
triia : „Urmăresc cu înfri
gurare paginile externe a_ 
le ziarelor. Situația con
flictului din Salvador, și 
nu numai de aici, apari
ția și proliferarea focare
lor de încordare, odioase
le acte de terorism, 
îngrijorează pe toți, 
înțelepciunea sa, 
omenia tradițională, 
sul poporului român 
auzit si se va auzi mereu 
în lume, prin vocea auto
rizată a președintelui 
Nicolae Cewușesca. ca
re exprimă vibranta che
mare oa în locul bubui
torilor de tun si al plîn-

în-.

as 
Prin 
prin 
gla
s-a

șului milioanelor de copii 
nevinovati să facem totul 
pentru prietenie, 
pace și înțelegere 
toate popoarele'1.

Pentru 
între
i

Ing. CORNELIA 1LOIU, 
directoarea Întreprinde
rii de tricotaje Petroșani: 
„Ca mamă, nu cred ' că 
există derintă mai fier
binte decît aceea de a 
lăsa copiilor o lume fără 
războaie, fără arme. Ci
tesc si aflu că „munții" de 
armament 
lume au 
verestul, 
mor anual 
me mai mult de 12 
lioane de copii. Ca om al 
muncii într-o întreprin
dere înființată din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca mamă, 
duc.' acum, la ceas de 
sărbătoare, calde si since
re mulțumiri, aleasă re
cunoștință secretarului 
general al partidului nos
tru pentru condițiile de 
muncă și viată oe ne sînt 
create, pentru modul ferm 
în care apără pacea, pen
tru măsura profund uma
nitară de reducere a 
cheltuielilor militare, 
pentru tot ceea ce face, 
ca eminent om de stat 
în vederea instaurării li
nei noi ordini economice 
și politice internaționale".

Ing. ALEXANDRU 
PREDA. Filiala CCSITUM 
Petroșani: „Fac parte din- 
tr.un colectiv de muncă 
înființat din inițiativa to
varășului Nicolae 
Ceausescu. secretarul ge
neral al partidului. Sîn_ 
tem un colectiv de cerce-

existent în 
depășit E- 

că în lume 
de foa_ 

mi_

a-

tători. Căutăm să reali
zăm utilaje pentru, meca
nizarea abatajelor, utilaje 
destinate ușurării muncii 
minerilor. In colectivul 
nostru de cercetători și 
proiectanți desfășurăm 
c muncă creatoare de va
lori pentru societate, so
cialism si pace. Mă îngri
jorează si mă întristează 
cînd mă eîndesc că în 
alte părți ale lumii, mii 
si mii de cercetători lu
crează pentru scopuri dis
tructive, creează arme de 
o forță înspăimântătoare, 
care, folosite. n_ar lăsa 
nici învinși, nici învingă
tori. ar nimici civilizația 
Terrei. Iată de ce gîndul 
meu fierbinte de recunoș
tință. al nostru, al cerce
tătorilor, se îndreaptă la 
această sărbătoare scum
pă poporului nostru spre 
OMUL, din inițiativa și 
sub coordonarea căruia 
România militează pentru 
întronarea în lume a unul 
climat de pace, securitate 
și înțelegere, de soluțio
nare a litigiilor cu înțe
lepciune. pe calea tratati- 
velor

Ancheta realizată de 
Mimea BUJORESCU

loan CHIRAȘ, 
tipograf

Pornite din

DIN ADÎNCUL INIMII
Bărbat viteaz

cîntec și în faptă ești, 
gîndul ni-l călăuzești, 
brațele și crezul, 
năzuinței miezul.

Iubite Ceaușescu Nicolae, 
Ești ce are mai bun țara 
Pe-acest pămînt străbun. 
Bărbat viteaz, -cutezător, 
Suflet din suflet de popor 
Al patriei și-al păcii brav 

tribun 
Falnic stejar și-aleasă 

floare 
Ne ocrotești și ne iubești, 
Și te iubim, căci ne ești 

soare, 
Ani multi și fericit să ne 

trăiești !..,

„OMAGIU MINERI
LOR" — lucrare realiza
tă de Ladislau SCHMIDT.

Făurarul epocii de aur 
Iubit conducător, de cînd ne știm 
N-am pregetat o clipă să iubim 
Pămîntul sfînt pe care ne-am născut 
Și pentru-a cărui pace stat-am scut 
Și trup și os din osul strămoșesc, 
Să înflorească tot ce-i românesc ! 
In țara noastră, pentru tot cc-avem 
Prin timp a trebuit să priveghem, 
Avînd cîte-un viteaz conducător.
L-a sprijinit' tot omul din popor, 
Pe Basarab, pe Mușatin, apoi 
Mihai și Cuza-n vremile mai noi ! 
Iubit conducător, de cînd te-a chemat 
Partidul să-1 conduci, ne-ai îndreptat 
Din pisc în pisc, cerîndu-he mereu 
Să nu ne poticnim unde e greu, 
Inaintînd, noi ne rostim mîndria : 
Partidul, Ceaușescu, România ! 
Iubit conducător, carpatin stejar, 
Ești epocii de aur făurar. 
De la bătrîni la cel- mai tînăr ram 
Te știe și iubește întregul neam 
Manifestîndu-și demn statornicia : 
Onoarea, Ceaușescu, România ! 
Iubit conducător, ne-nveți să fim 
Noi înșine și liberi să trăim, 
Să fie-n casa lui Omul stăpîn 
Și mîndru că e patriot român, ' 
Urnaîndu-și spre victorie făclia : 
Poporul, Ceaușescu, România!

Aurel D. CÂMPEANU

lin nume de ernu
Un nume rostit cu l 

mmdrie, 1 
în inimă și cuget înscris, 1 
Ne este speranță, lumină, ț 
In zborul spre stele de i 

vis... J 
Un nume pe tîmpla j 

de-aramă i 
A țării române-ncrustat, J 
Izvor viu de fapte >

..; și-avînturi \ 
gînd de i 

bărbat. J
Un nume-viteaz cum nu-i } 

altul i
Ne e trăinicie, credință, . 
Prin el împlinim viitorul 1 
Ce-ns-cris-a pe steag l

BIRUINȚA ! 1 
Irimie STKAU? .’

Manifestări omagiale
• SIMPOZION,

la ora 17. în sala mică a 
Casei de cultură din Pe
troșani va avea ioc un sim
pozion organizat cu prile
jul aniversării zilei de naș
tere a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. 
Vor fi prezentate lucrări și 
comunicări științifice care 
reliefează contribuția hotă- 
rîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fun
damentarea teoretică si în
făptuirea politicii interne 
și_ externe a partidului și 
țării noastre. Simpozionul 
se va încheia cu un spec
tacol omagial.
• MEDALION. „Nicolae 

Ceaușescu, exemplu comu
nist, idea! de muncă și de 
viață al întregului nostru 
popor" este tema medalio
nului omagial dedicat se
cretarului general al parti
dului, organizat luni la 
Casa pionierilor din Vulcan.

® ADUNĂRI FESTIVE. 
La școlile generale nr. 1, 
4. 5 din Petroșani, nr. 1. 
5,6 Petrila; în sccl.ile ge
nerale din Vulcan si Lu- 
peni vor avea loc. luni, 
adunări festive de unitate 
sub genericul ,O viață de 
muncă și luptă închinată 
poporului", organizate în 
semn de fierbinte omagiu.

Mîine, adus de copiii din Valea 
Jiului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului cu pri
lejul zilei sate de naștere, 
sărbătoare a întregului 
popor.

• SPECTACOLE. Pic- 
nierii si etevăî școlilor ge
nerale nr. 2, 6, 7 Petroșani, 
elevi ai lieet'lor industria
le din Lupeni. Vulcan, Pe
trila și Petroșani vor sus
ține luni -programe artistice 
tematice, spectacole de 
muzică si Poezie patriotică 
prin care isi exprimă dra
gostea fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul împlinirii a 63 de 
și aproape 50 de ani de 
tivîtate revoluționară.

® PE PLATOUL din 
ța Casei de cultură
Petroșani a avut loc aseară 
o vibrantă manifestare cul_ 
tural-educatîvă organizată 
cu prilejul aniversării a 
122 de ani de la Unirea 
Principatelor Române la 
24 ianuarie 1859 și apropia
tei sărbătoriri a zilei de 
naștere- a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România. Spectacolul or
ganizat. cu acest înălțător 
prilej s_a încheiat cu „Ho
ra Unirii".

ani 
ac-

fa- 
din

ou Intrat sub zodia meca
nizării. Spre finele anulai, 
vor iu neț i tna 13 
complexe mecanizate, 8 
combine de iuaiutase în 
cărbune și Sterii. Se va 
extinde transportul pe 
benzi, va crește substan
țial numărul mașinilor de 
încărcat și perforat, al 
transportoarelor cu ra- 
cletc, fondurile fixe ale 
întreprinderii depășind. 
2 6X000 000 Im. Ofensi
va tehnicii a -creat mese
rii noi, ca hidraulician, 
combamier etc., cursurile 
de policalificare fi spe
cializare devenind o ne- 
cesitate curentă. Elocvent 
în acest sens este faptul 
câ anual 1 1&0 de munci
tori, din 5 000 cfct are mi
na, au urmat aceste 
cursuri.

Această nouă eră a 
mineritului românesc, ca
re duce la înlocuirea e- 
fortului fizic cu cel de 
gîndire, a demarat spre 
mijlocul cincinalului tre
cut îndemnul secretaru
lui general al partidului, 
t o v a r ă ș u l Nicolae 
Ceaușescu de a forma 
mineri-tehnicieni, capa
bili să strunească teh
nica avansată, s-a con
cretizat în omogenizarea 
unor brigăzi de înaltă 
productivitate, încadrate 
cu specialiști în diferite 
domenii, care exploatea
ză complexele mecaniza
te și combinele de îna
intare. Cine n-a auzit de 
producțiile record reali
zate de ortacii lui Cons
tantin Pgpa, Constantin 
Lupulescu, ai inginerului 
Victor Bolosin și altora ? 
De exemplu, brigada lui 
Popa are în această lună 
o depășire a planului de 
peste 7 000 tone de căr
bune.

Dacă însă sectorul IV 
a dat „tonul" introdu-

ob^ne le inchiwm se- 
____ __________ _  cretdrului general al 
ăle'țârii. Nu îtemtât. Ion partidului, tovarășul

- ' Nicotae Ceaușescu. Ono
răm deci ziua de naște
re a secretarului general 
al partidulici cu ten plus 
de 7 509 tone de cărbune.

Din sectarul IV 
întîmputat, cu trivialele 
de inaH& prețuire «te 
«rtacilor săi, șeful de 
brigadă Constantin Popa.

— Minerul de astăzi 
gîndește mai mult, nu 
mai Jace mari eforturi 
fizice, aceasta o datorăm 
secretarului general al 
partidului, la îndemnul 
dînsului s-a hotărît me
canizarea lucrărilor în 
subteran. Iată de ce nai 
ti omagiem ziua de naș
tere raportînd peste plan 
3 000 tone de cărbune.

Il completează colegul 
său de muncă, șeful de 
brigadă Aurel Manda.

— Am deplină încre
dere în ortacii mei Vic
tor Trifa, Al. Dincă, Ma- | 
rin Paraschiv, Vasile Bă- I 
lan, Tudose Marin, Gheor- 
ghe Floare și ceilalți. Îm
preună am hotărît să ne 
înzecim eforturile pentru 
a da patriei mai mult 
cărbune. Pentru noi este 
o mare cinste de a ura 
sănătate și fericire pri
mului bărbat al țării, ani 
îndelungați de activitate 
fertilă în conducerea so
cietății noastre socialiste, 
în ctitorirea, împreună . 
cu întregul popor, a vii
torului de aur al Româ
niei, contribuția de pres
tigiu a secretarului nos
tru general avînd tot
odată darul să pună te
melii trainice și noi, re
lațiilor dintre țări și po
poare, într-o lume paș
nică a colaborării și în
trajutorării. Urăm deci 
la mulți ani și fericire 
minerului nostru de o- 
noare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

tățeni, chemați să con
ducă destinele socialiste

Urare pentru primul 
bărbat al țării

ternii atingea 2 426 lei, 
astăzi a ajuns la 3 579, 
dar cîștigurile lunare în 
valoare de 6—8000 lei au 
devenit un lucru obișnuit 
la Lupeni. In ultima pe
rioadă de timp, 250 de 
mineri s-au mutat în ca
se noi, multe familii 
și-au cumpărat autoturis
me, mobilă, alte bunuri 
care le înfrumusețează 
căminul, le asigură un 
confort sporit, O altă ci- 
fră-argument a prețuirii 
de care se bucură .mine
rii, numai la Lupeni, se 
cheltuiesc lunar 400 000 
lei pentru asigurarea me
sei gratuite dinaintea șu
tului. Și exemplele ar 
putea continua.

Răspunsul minerilor 
față de această grijă pă
rintească se reliefează în 
miile de tone de cărbune 
scoase la lumină peste 
sarcinile de producție, în 
hotărîrea cu care‘acțio
nează nu numai ca mun
citori, ci și ca demni ce

viitorul patriei. La fel, 
Constantin Lupulescu fa
ce parte din organul cen
tral al sindicatelor, Bon- 
calo și alții, din organele 
de conducere colectivă 
ale minei, combinatului, 
ale unor organizații ob
ștești etc.

Cu ce gînduri au de
butat în acest an minerii 
Lupeniului ? Primul răs
puns ni-l oferă un vred
nic șef de brigadă: de la 
sectorul III, Mihai Blaga, 
câre muncește de aproa
pe două decenii în sub
teranul Lupeniului.

— E o mare diferență 
dintre munca de altădată 
și cea de acum. Uneori 
coboram lemnul legat de 
picior, în aurind, împre
ună cu cei 24 de ortaci 
ai mei, vom introduce în 
abataj cel de-al treilea 
complex fabricat • la 
I.U.M.P. Vom face totul 
ca utilajele să porneas
că mai devreme, bunele 
rezultate pe care le vom

I
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Prezențe românești peste hotare

Schimb de mesaje de 
prietenie intre România 

și libia

Apel pentru sprijinirea
tarilor sărace din Africa

TRIPOLI 24 (Agerpres). 
Un schimb de mesaje de 
prietenie a avut loc la 
Tripoli între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, și co. 
Ionelul Moammer El Ge- 
dafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septem. 
brie.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise condu
cătorului Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie și so
ției sale, Safia Farcas, u- 
rări de sănătate și ferici

rea de către colonelul 
Moammer El Gedafi a 
tovarășului Vasile Pun- 
gan, reprezentant personal 
ai președintelui. României, 
ministru secretar de stat. 

Schimbul de mesaje și
re personală, de progres convorbirea care a avut 
și bunăstare poporului li- loc s-au desfășurat intr-o 
bian prieten. atmosferă caldă, priete-

După ce a mulțumit nească, caracteristică re- 
călduros pentru mesajul lațiilor dintre cei doi con- 
primit, conducătorul Ma_ ducători.

ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚA 
ia Hanoi, Consiliul guver
namental al R.S. Vietnam 
a examinat probleme legate 
de reforma învățămîntu- 
lui și a hotărît crearea de 
consilii ale învățămîntului 
în toate orașele, provinci
ile și districtele țării.. . La 
ședință a fost subliniată 
importanța introducerii pe 
scară largă a învățămîn- , 
tului profesional în școlile 
medii de cultură generală, 
precum și a întăririi siste
mului de învățămînt teh
nic și profesional.

- DELEGAȚIA SOVIETI
CA, condusă de Ivan Ar
hipov. prim, vicepreședin
te al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care a 
participat la lucrările celei 
de-a 6_a sesiuni a Comisiei 
interguvernamentale so- 
vieto-indiană pentru cola
borare economică și tehni- 
co-științifică, si-ă încheiat 
vizita la Delhi.

FENOMENELE de criză 
prezente în economia sue
deză se vor accentua in a- 
cest an — aceasta este con
cluzia unui studiu dat pu
blicității la Stockholm de 
Uniunea Industriașilor Sue
dezi. Potrivit prognozelor 
documentului, numărul șo
merilor se va dubla, în

Principalul subiect în 
presa britanică de vineri 
a fost anunțul olicial că 
lordul Thomson, proprie
tarul grupului „Times 
Newspapers", grup care 
reunește prestigioasele 
„The Times" și „Tnc Sun
day Times", precum și trei 
suplimente, a acceptat să 
le vîndă, din motive de 
nerentabilitate financiară 
magnatului de presă Keith 
Rupert Murdoch din Aus
tralia.

Pe iîngă diferite aspec
te, achiziționarea de că
tre Murdoch a grupului 
„Times" are implicații de- 
curgînd din prestigiul 
principalei publicații — 
cotidianul „The Times", 
fondat în 1785, practic o 
„instituție națională" — 
cum este definit în An
glia și e întruchipare a 
tradiției britanice în pu

rii Revoluții de Ia 1 Sep
tembrie a rugat să se 
transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 
un salut de prietenie și 
Urări de sănătate și feri
cire personală, de noi suc
cese poporului român 
prieten.

Schimbul de mesaje a lost prilejuit de primi

Pe
comparație cu anul 1980, a_ 
fectînd 3,5 Ia sută din în
treaga forță de muncă a 
țării. Dacă in anul 1980 
creșterea produsului națio
nal global a 'fost de 2 la 
sută, în anul 1981 acest in
dice se va reduce cu 0,7 
Ia sută.

PRODUCȚIA INDUS
TRIALA a FRANȚEI a 
scăzut. în luna decembrie 
a anului care s-a încheiat, 
cu 2,3 la sută în compara
ție cU noiembrie. In pe
rioada noiembrie 1979 — 
octombrie 1980, declinul 
producției industriale fran
ceze a fost de 4,5 la sută, 
a anunțat la Paris, Institu
tul Național de Statistică 
și Cercetări Economice.

IN R.F. GERMANIA, 
„binomul inflație.șomaj a 
atins în prezent o formă ce 
nu cunoaște precedent*' a 
declarat președintele băncii 
centrale a R.F.G. — Bun
desbank —, - Karl Otto 
Poehl. Ei a apreciat că, în 
perioada imediat următoa
re șomajul va continua să 
crească, deoarece „nimeni 

0 afacere deloc „respectabilă“
blicistică. La rîndul său, 
„Sunday Times", editat 
prima dată cu 157 de ani 
în urmă este .unul din ce
le mai apreciate săptă- 
mînale în Anglia și în lu
mea occidentală.

■.■.W.Wr.WAY.’.'.'.'.'.'.Yr.'A'.'.W.'.WAW/.WAV,

Comentariu extern
A-,-.r.'AWrA‘.Wr//r.WA,rAW.Y<VA,AVr.W.V,

Anunțarea tranzacției 
a ștîrnit o vie reacție atît 
în cercurile politice, cît 
și în presa britanică. In 
primul rînd datorită re
putației puțin onorabile 
a cumpărătorului, patron 
al unui șir de publicații, 
ziare și reviste, în număr 
de 80, în Australia, S.U.A. 
și Marea Britanie.

Murdoch — scriu a-

R.F.G.

Proiect de buget federal 
pe anul 1981

BONN 2-i (Agerpres). 
Prezentînd în Bundestag 
bugetul federal, ministrul 
vest-german al economiei, 
Hans Matthofer, a arătat 
că, deși R.F. Germania va 
depăși și în 1981 dificultă
țile mai bine decît alte țări 
occidentale. Unind scama 
de schimbările economice 
ce au avut loc pe plan 
mondial. R.F.G., ca și cele
lalte state industrializate, 
„trebuie să se distanțeze 
de iluziile de pînă acum cu 
privire la bunăstare". Vor
bitorul a menționat că ci
frele din raportul econc- 
mic anual al guvernului, 
care va fi dat publicității 
săptămîna viitoare „vor 
trebui, probabil, să fie co
rijate în sens negativ în ce 
privește ocuparea forței de 
muncă".

Pe de altă parte, minis
trul vest-german a declarat 
că ..mișcarea preturilor 

nu scontează în viitor pe 
o ameliorare substanțială a 
conjuncturii".

RATA ȘOMAJULUI în 
Irlanda de Nord se ridică 
in prezent la 16,3 la sută 
din forța de muncă, ceea 
ce reprezintă un trist re
cord pentru perioada ulti
milor- 30 de ani. După cum 
relatează ziarul ..Irish Ti
mes", experții apreciază 
că pînă la sfîrșitul acestui 
an șomajul în Ulster va 
crește cu 21 la sută. încă 
de pe acum. în unele orașe, 
între care Strabane si Ty
rone. rata șomajului este 
de două ori mai mare de
cît media pe tară.

CREȘTEREA PREȚU
RILOR în Franța a fost, 
pe ansamblul anului 1980, 
de 13,6 la sută, s_a anunțat 
oficial la Paris.

PAZNICUL DE VINA-- 
TOARE Miro Stoianov. 
din județul Sumen (R.P. 
Bulgaria), a încercat să 
salveze viata unui pui de 
căprioară, dîndu-1 cățelei 
sale, Diana. să_l alăpteze. 
Experiența a reușit și puiul 
de căprioară a devenit a_ 
cum un animal adult si. 
bineînțeles, prieten nedes
părțit al cîinelui.

gențiile internaționale de 
presă — este „proprieta
rul unui imperiu de. presă 
care prosperă cultivînd 
erotismul, obscenitatea, 
scandalurile, senzaționa
lul" și excelează printr-o

„prezentare tendențioasă de 
dreapta" a fenomenului 
politic. Un număr de 80 
de membri ai Camerei 
Comunelor au semnat o 
petiție în care cer o in
vestigație în legătură cu 
această tranzacție a Co
misiei parlamentare îm
potriva instituirii unui 
monopol nedorit și res
pins de largi cercuri bri

continuă să Provence în
grijorare'* și că în R.F.G. 
conjunctura „r.ămîne mar
cată prin incertitudine".

Ilans Matthofer a califi
cat cooperarea economică 
cu tarile în curs de dez
voltare drept premisă pen
tru asigurarea pe termen 
lung a păcii, relevă agenția 
DPA.

Proiectul de buget fede
ral pentru anul 1981 va 
fi dezbătut, săptămîna vi- 
itcare, in parlament.

Economia americană -

atacuri
rasiste asupra

Angolei
NAȚIUNILE UNITE 24 

(Agerpres). Regimul rasist 
din R.S. A. reprezintă o 
primejdie gravă pentru pa
cea si stabilitatea din su
dul continentului african, 
o piedică în calea efortu- 
lor comunității internațio
nale în direcția obținerii 
independenței reale a-Na_ 

. mibiei — se relevă într-o 
scrisoare a reprezentantu
lui permanent al Angolei 
la O.N.U., dată publicității 
la Națiunile Unite în legă
tură cu c serie de noi ata- 
curi ale regimului sud- 
african asupra teritoriului 
Angolei. Trupele rasiste, 
continuă să ocupe zona an. 
goleză Kuamoto, unde au- 
loc lupte puternice înregis- 
trîndu-se victime în rîndul 
populației pașnice. — se 
arată în document. Ter
țele armate din Angola, 
împreună cu populația vor 
apăra suveranitatea și in
tegritatea teritorială a tă
rii. continuînd lupta pînă 
la alungarea de ne pămîn_ 
tul angolez a ocupanților 
rasiști.

tanice. Cererea a fost spri
jinită de cotidianele „Fi
nancial Times", „Daily Xe_ 
legraph", „Daily Express*. 
„Daily Mirror", „Morning 
Star". Conducerile a- 
cestoi- ziare evidențiază că, 
dacă grupul „Times" în
cape în mîinile lui Mur
doch care - controlează alte 
două ziare britanice, a_ 
cesta „ar pune circa 
30 la sută din piața pre
sei naționale de duminică 
în mîinile unu; singur om“

Și dacă acest om este în 
cazul de față K.R. Mur
doch, opinia publică bri
tanică, publiciști; acestei 
țări consideră că aface
rea în care sînt implica
te ziare binecunoscute în 
Anglia nu. este deloc res
pectabilă. v

- ■ A'' C. B.

NAIROBI 24 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la ședința 
de deschidere a reuniunii 
Fondului african pentru 
dezvoltare, Mwai Kibaki, 
vicepreședinte al Kenyei. 
a făcut apel la statele oc
cidentale industrializate si 
la cele exportatoare de pe
trol să aloce mai multe 
fonduri pentru sprijinirea 
celor mai sărace țări de 
pe continentul african. El 
a arătat că, din cauza unor 
factori economici exîstenți 
astăzi în lume. ritmul de 
dezvoltare a multor țări

sub influența 
inflației

WASHINGTON 21 (A- 
gerpres). -Un raport pu
blicat la Washington de 
Ministerul Muncii arată că 
în 1980 economia Statelor 
Unite a continuat să evo
lueze sub influenta presiu
nilor inflaționiste, rata de 
creștere a preturilor fiind 
de 12,4 la sută. Este pentru 
prima cară din perioada 
1918—1919 cînd Statele U- 
nite înregistrează doi ani

j

FILME
25 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Noi aventuri 
pe vasul Poseidon ; Re
publica : Moara cu no
roc ; Unirea: Pierdut 
si regăsit. ;

PETRILA: îptîlnire
de gradul III, seriile 
I—II..

LONEA : întîlnlre de 
gradul III, seriile I—II-

ANINOASA: Vînătoa- 
re neobișnuită.

VULCAN — Luceafă
rul : A patra înălțime; 
Muncitoresc : Mitul Fe- 
dorei.

LUPENI — Cultural: 
Strada Hanovra ; Mun
citoresc : Singur printre 
prieteni.

URICANI : Un om de 
zăpadă pentru Africa.

26 ianuarie
PETROȘANI'— 7 No

iembrie : Pe aripile vîn_ 
tului, seriile 4—II.; Re
publica : în așteptarea 
ploii; Unirea: Al trei
lea salt mortal.

PETRILA : întîlnire 
de gradul III, seriile 
I—II.

LONEA : Pierdut și 
regăsit.

VULCAN — Luceafă
rul : Familia Berkley de 
pe Broadway ; Muncito
resc : Mitul Fedorei.

LUPENI — Cultural: 
Braconierii ; Muncito
resc : Singur printre 
prieteni.

URICANI: Un om de 
zăpadă pentru Africa.

TV
25 ianuarie

8,30 Tot înainte I 
9,15 Film serial pentru

africane a fost redus la 
minimum. ■ '

Kibaki a subliniat ca, 
în aceste condiții, se pre
vede în anul în curs o rată 
negativă de creștere a e- 
conomiilor multor țări a- 
fricane, precum și un de
ficit important al balanțe
lor lor de plăti.

Reuniunea discută “în
deosebi problema procură
rii fondurilor necesare pen
tru realizarea, în următo
rii trei ani, a pește f30 da 
.proiecte de dezvoltare, în 
27 de țări africane.

consecutiv o rată anuală a 
inflației de peste 10 la sută 
(în 1979 creșterea prețuri
lor a fost de 13,3 la sută).

Cele mai însemnate ma
jorări le_au cunoscut pre
turile si tarifele la produ
sele alimentare. energie 
si locuințe, ceea ce s_a 
repercutat negativ asupra 
nivelului de viață al marii 
majorități a cetățenilor a* 
rnericani.

copii : Contele de 
Monte Cristo". E- 
pisodul 7.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii- 

Din primele audi
ții de muzică ro- . 
rriânească ale anu_ 
Iu, 1980.

12,30 De strajă patriei. 
13.00 Telex.
13,05 Album dumireai.
15,50 însemnări despre 

’ Australia. Docu- 
■ mentar realizat de 

studiourile din 
Sydney.

16,00 Telesport.
17.10 Ecranizări — Ca- 

ragiale. „Telegra
me".

18.40 Micul ecran pen
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 Rostire de gînduri 

și sentimente ale 
poporului. Repor
taje și interviuri.

19.40 Antena „Cintării 
României". Spec
tacol prezentat de 
municipiul Bucu
rești.

21.10 Film artistic. Zi
le fierbinți". Pro
ducție a Casei de 
filme trei.

22.40 Telejurnal.

26 ianuarie
15.30 Telex.
15.40 Emisiune în lim

ba maghiară.
18.30 Secvențe indiene 

—documentar.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.40 Din inima acestei 

țări.
21,35 Roman foileton 1 

Trecea un călăreț. 
Episodul 7.

22.30 Telejurnal.
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