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Dintotdeauna tara 
națiunea noastră și-a 
vit și prețuit Eroîî. Ii 
pectă^Si venerează popo- 

..tui nostru cu căldura su
fletului său nobil pe ma
rii voievozi și ctitori de 
țară care au purtat cu vi
tejie stindardul luptei se
culare a neamului nostru 
pentru libertate și neatîr- 
nare. ca Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Mircea 
cel Bătrîn. Ioan de Hu
nedoara si multi alți Eroi 
eterni ca și existența mi
lenară a uămîntului stră
moșesc. Cu adinei senti
mente, pornite din inimă, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii din țara noastră 
— români, maghiari, ger
mani si de alte naționali
tăți — aniversează azi 
ziuă" de naștere a secreta
rului general al partidu
lui, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul NICOLAE (Continuare in ,.ag. a Lai

ÎNĂLȚĂTOR OMAGIU 
marelui bărbat a! țării

CEAUȘESCU. sărbătoare 
scumpă întregului nostru 

popor. Sărbătorind aniver
sarea conducătorului iu
bit al partidului si sta
tului nostru, cu toții ne 
îndreptăm gîndul si sen
timentele de fierbinte re
cunoștință și prețuire spre 
întîiul bărbat al țării, cel 
dinții președinte din is
toria României, care, 
eroism revoluționar 
clarviziune științifică, 
condus si conduce desti
nele patriei noastre pe 
calea unei epoci de 0 stră
lucire fără de seamăn — 
socialismul și comunis
mul.

înălțătorul omagiu pe 
care poporul nostru îl a-

cu 
Și
a

iubit 
de Carpa.fi 
maghiari, 
și alte nații, 
frunte.

Sărbătorindu-I, 
sărbătorim o tară 
Sărbătorind ul, 
sărbătorim pacea 
și gîndul de iubire- 
pentru glie.
Sărbătorindu l, 
sărbătorim OMUL, 
care-a făcut din România 
Românie.
Sărbătorindu-I. 
sărbătorim fiul 
cel mai 
la poale 
Români, 
germani 
cu el în . 
azi toți trăim ca frații. 
Sărbătorindu-l. 
țara-i mulțumește 
pentru că este cunoscută 
azi în lume. Prin EL 
avem o limbă, 
un loc intre popoare 
și un nume. '
Sărbătorindu-l, 
sărbătorim ceasul 
de adevăr și de dreptate. 
Sîntem la noi acasă, 
sîntem stgpini, 
avem destinul nostru, 
trăim în demnitate.
Pășim încrezători 
pe drumul comunist tot înainte 
Avîndu-vă în frunte 
vă dorim 
să ne trăiți 
Iubite Președinte ’

Mircea BUJORESCU

I

duce celui mai bun. mai 
viteaz și mai devotat fiu 
al său. dă expresie pre
țuirii strălucitelor meri
te ale secretarului gene, 
ral al partidului de a fi 
inițiat și edificat cea mai 
dinamică perioadă din e- 
poca deosebit de fertilă a. 
construcției socialiste, în 
care dezvoltarea economi- 
co-socială a patriei, știin
ța, tehnica. învățămîntul 
și cultura, bunăstarea po
porului nostru au fost ri- 
dicatț pe culmi nebănui
te. Alături de întregul. 
popor, trăind din plin sa
tisfacțiile perioadei cu 
cele mai strălucite reali
zări în creșterea forțelor 
de producție și a progre-
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roșu
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al partidului, 
Președintele Republicii Socialiste România

Troim cu toata ființa, din adîncul inimii înălțătoare 
sentimente de bucurie și satisfacție, de legitimă mîndrie 
patriotică pe care nouă, oamenilor muncii din Valea Jiu
lui, ca întregului popor român, ni le prilejuiește măreața 
aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Luminosul eveni
ment aniversar de azi se înscrie în conștiința noastră, ca 
o sărbătoare scumpă întregii națiuni avînd profunde sem
nificații pentru prezentul și viitorul patriei, pentru desti
nul nostru și al întregii omeniri.

Sărbătorind aniversarea dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar generai, sărbătorim uriașele transformări e- 
conomico-sociale ce'au avut loc în țara noastră și care 
se leagă nemijlocit de activitatea dumneavoastră, atît de 
strălucită și de bogată în împliniri desfășurată în fruntea 
partidului și statului. Spunem un mare adevăr cu care se 
mîndrește întreaga noastră națiune fiind unanim recunos
cut în întreaga lume, făcînd aprecierea că de cînd dum
neavoastră conduceți destinele noastre de libertate, in
dependență națională și progres social, România a stră
bătut cea mai dinamică și fertilă epocă din întreaga sa 
istorie milenară, epocă măreață de o creștere fără pre
cedent a forțelor de producție, de dezvoltare uriașă a 
bazei tehnico-materiale a socialismului prin ..care țara 
noastră a fost încununată de străluciri neasemuite și de

COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID 
PETROȘANI

sului economico-social tn 
patria noastră, nemijlocit 
legate de uriașa și neo
bosita activitate desfășu
rată în fruntea partidului 
și statului nostru de to

varășul Nicolae Ceaușescu. 
oamenii muncii din Valea 
Jiului privesc cu încrede
re viitorul. La locurile lor 
de muncă. d;n minerit, 
din construcția de mașini " 
și din C’lela’te domenii 
de activitate, gîndirea re
voluționară. novatoare, 
plină de cutoz-’tiță și clar- , 
viziune științifică a secre
tarul renera» a| na-L'In- 
lui. orientările și îndem
nurile sale de inestima
bilă valoare practică pri
vind introducerea meca
nizării și a progresn’ui 
tehnico-științific, se dove
dește o forță vie de înain
tare spre o nouă calitate, 
aducătoare de progres și

Și ieri, expresie a prețuirii și stimei deosebite pe care le nutresc, alături de întreaga națiune, față de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, minerii Văii Jiului au acționat cu multă însuflețire în subteran pentru a da țării cit. mai mult cărbune. Bilanțul schimbului II, încheiat la ora cînd se scriau ultimele rîn. duri aie acestui număr de

cără- 
firesc 

așa 
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Așa curii fiecare 
midă iși are rostul 
în zidul părintesc, 
cum Steaua polară 
că indubitabil nordul, pa
tria colindă din sîngele 
strămoșilor descălecători care l-a chemat în frun

tea partidului fi țării, in
vestiției de prețuire și 
încredere i-a răspuns cu 
toată ființa, ani de muta
ții structurale în univer
sul material și spiritual 
românesc, stau mărturie 
activității exemplare a 
primului Bărbat al țării, 
numele lui fiinft pronun
țat cu respect de întrea
ga lume, dăltuit simbol 
peren în conștiința uma
nității. Doctrina corabie- 
rului României socialis
te, efigie a viitorului in 
lume, confirmă astfel ti
nerețea veșnică a crezu
lui revoluționar, a celui 
care se dedică trup și su
flet fericirii poporului 
său.

Iată cum b zi ..simplă 
.iși cîștigă dreptul de a fi 
gravată cu litere roșii in 
calendarul țării. Ziua de 
naștere a președintelui 
țării e, astfel, întîmpiriată 
cu urări de viață lungă și 
belșug în împlinirile țării.

Ion VULPE

într-un mîine-continuu. 
Gospodarii rotundelor 
hotare înmulțesc cu bra
țul și mintea zestrea nea
mului, spre binele viito
rimii. obștea îi alege pe 
cei mai buni să-i condu
că destinele. Afirmarea 
pe plan politic a clasei 
muncitoare, cea mai re
voluționară forță socială 
a istoriei planetare, a im
pus însă bărbații aleși 
nu după stirpea singelui 
albastru 'sau tăișul strimb 
al săbiei, ci cumpănind 
tăria crezului în fericirea 
poporului, dăruireași spi
ritul de, sacrificiu față de 
cauza națiunii socialiste, 
încă din vremurile de 
tristă; an țintire, ale socie
tății bazate pe exploatare, 
tî iărui uieeist Nicolae 
Ceaușescu și-a asumat, 
înfruntînd toate riscurile, 
destinul de Prometeu al 
obidiților. Soldatul 
dincios al revoluției

cre- 
a 

impresionai prin fermita
tea revoluționară și cura-

întreprinderile miniere ale Văii Jiului raportează în perioada de la începutul anului livrarea integra, lă a cantităților de cărbune net stabilite prin plan. La producția fizică extrasă, cinci întreprinderi miniere din bazin ,— Vulcan, Paro- șeni, Uricani, Lupani și A- ninoasa — au obținut, pî- nă ieri, un plus care însumează 13 000 tone de cărbune. în ampla și fructuoasa întrecere pentru materializarea dezideratului ma. jor „Țării, măi mult cărbune !", locul I este ocupat în această lună de colectivul I.M. Vulcan, care a extras de la începutul anului, peste prevederi, 6000 de tone. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la I.M. Pa. roșeni și I.M. Uricani au extras fiecare, peste sarcinile la zi de la începutul anului, peste 2500 tone de cărbune. In această primă lună a anului, registrate, de cote superioare duetivitățil în dotate cu complexe mecanizate — la sectorul VII din Vulcan, I si II Paro- șeni. III. IV, VI și VII Lu- peni și II Uricani.
ziar, consemna în cronica întrecerii socialiste o depă. șire' a preliminarului pe întreaga Vale eu 500 tone de cărbune. Minerii de la Petrila raportau după primele două schimburi de lucru ale zilei un plus de 140 •de la Vulcan peste prevede la de
de tone, cei 330 de tone deri, iar cei teni un plus cărbune Bărbă-120 tone cocsificabil.

COLIND DE 
VIAȚĂ LUNGĂ 

jul de a se ridica împo
triva nedreptății, faptele 
lui au devenit deja, isto
rie. Istorie din istoria 
continuă a jertfelor pe 
altarul strămoșesc, istorie

!3
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„LA MUI 
IUBITE CO

Din inimă, 
președintelui țării

Munca, singurul mijloc de 
afirmare a personalității umane- Lucrez la mina Lu
peni din anul 1952. Aici 
m-am afirmat ca mese
riaș, ca om. în prezent 
sînt maistru electrome
canic și conduc sb bri
gadă care exploatează 
în stratul 3, sectorul IV 
un complex mecanizat. 
Pentru realizările pe 
care le-am obținut an 
de an în muncă — fiind 
fruntaș în producție de 
mai multe ori — în a- 
nul precedent mi s-a în
mânat personal de către 
tovarășul Ceaușescu, 
general al 
Președintele 
tul titlu de 
muncii socialiste. Trebu
ie de la bun început să 
spun că în patria noas
tră, în epoca socialistă, 
omul are nelimitate po
sibilități de afirmare a 
personalității sale.

Minerii clin Valea Jiu
lui, ca de altfel 
oamenii muncii 
România dispun 
de minunate condiții de 
muncă și de viață. în 
anii de cînd în fruntea 
partidului ^și a țării se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit

N i c o 1 a e 
secretarul 

partidului, 
țării, îndl- 
Erou al

toți 
din 

astăzi

și stimat fiu al poporu
lui, personalitate mar
cantă a vieții politice 
internaționale, Româ
nia a cunoscut mari pre
faceri în toate domeni
ile de activitate. Recenta 
chemare la . întrecere 
lansată de minerii de la 
Lupeni către toți mine
rii țării reprezintă ho- 
tărîrea lor fermă de a 
da viață indicațiilor da
te de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu di
ferite prilejuri, de a 
contribui la independen
ța energetică a țării.

Sînt mesagerul miilor 
de glasuri și inimi de 
la mina Lupeni, din în
treaga Vale a Jiului, de 
a transmite și cu acest 
prilej, din adîncul fiin
ței noastre, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mul
tă sănătate, putere de • 
muncă și tradiționalul 
salut mineresc Noroc 
Bun

Teodor BO NC ALO, 
șef de brigadă,

I M. Lupeni 
Erou al muncii socialiste, 

vicepreședinte al 
Consiliului Național al 

oamenilor muncii

h

Un strălucit 
exempluMunca și viața iubitului nostru conducător e o permanență pildă, un neprețuit exemplu pentru toți românii. L-am avut ca oaspete drag la frontul brigăzii pe care o conduc la I.M. Vulcan, unde a urcat la pupitrul de comandă al combinei de înaintare cu care sîntem dotați. Este în obișnuința Lui siî-i cunoască pe muncitori la locurile lor de muncă. Ca muncitor în deschiderea de noi fronturi de cărbune la I.M. Vul. can, pot zice că exemplul său ne-a fost și ne este per. manentă călăuză. Ne depă. șimlunăde lună sarcinile, iar pe întreaga întreprindere - depășirea la producția de cărbune extrasă în acest început de an este de peste 6000 de tone. . ’ ' 'U.Sîntem mîndri că putem , întăji prin faptele muncii noastre urarea de sănătate și fericire, de noi și remarcabile succese în eforturile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le depune pentru propășirea țării, pentru dezvoltarea pașnică a ome. nirii. îi urăm un fierbinte „La mulți ani" !

Hie CHIRON, 
miner, șef de brigadă 

I.M. Vulcan

Alături de bucuria realizărilor obținute în primul ari al cincinalului 1981— 1985. în această lună de început de an sărbătorim — cum a devenit tradiție — pe marele fiu al țării, „Minerul de onoare* al Văii Jiului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. O fericită coincidență a așezat pe file apropiate de ianuarie două aniversări încrustate în inima poporului român cu însemnele de lumină ale marilor împliniri naționale; aniversarea, la 24 ianuarie, a 123 ani de la punerea temeliei României unite, precum și aniversarea la 26 ianuarie a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Alături de întreaga națiune, și pentru noi, tinerii de la I.U.M.P.. aniversarea zilei de naștere a se. cretarului general al partidului constituie un minunat prilej de a exprima voința noastră a tuturor, de a fi mereu uniți în jurul partidului, al conducătorului nostru iubit, de a ne exprima dragosteaz profundă și înalta prețuire. 
Cele două prezențe ale tovarășului N i c ol a e Ceaușescu în mijlocul nostru au constituit tot atîtea prilejuri minunate de a lua contact pe viu cu experiența de viață și înalta gîndire patriotică și comu-

nistă a președintelui țării, în această perioadă a marilor angajamente, a asumării marilor răspunderi pentru realizarea sarcinilor 
ce ne revin, consider că nici un omagiu nu fi mai concludent, decît cel al faptelor remarcabile 
de muncă, pe care constructorii de mașini miniere de la I.U.M.P, sîntem hotărîți să le dedicăm partidului nostru, secretarului său general, rii țelului suprem al națiunii noastre, comunismul.Să ne trăiți întru mulți ani, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, spre binele fericirea întregului nostțu popor !

Nicolae GEAMANU. 
strungar — alezator. 

Mecanică grea 
Secretar adjunct al 
Comitetului U.T.C. 

I.U.M.P.

Mecanizarea—un progrc 
pentru ma

MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE I
Fîntîna dintre semne. Istoria, cu miez 
Al Timpului de Aur, sub comunistul soare 
Ni te-a adus, spre Țară, asemeni unui crez, 
fn care se jertfiră strămoșii din Izvoare. 
Chezaș al Ființei noastre, ai dezlegat tăceri. 
Pe inimi să tresalte, în hore, borangicul. 
Și tulnicul-voinicul a căpătat puteri, 
Să legene stejarul și-n holdă caldă spicul. 
Și cit e zarea Țării, sub soare Tricolor,

► Statornicind iri cumpeni Dreptatea și Vecia, 
Din glia cea străbună și din al ei popor.

. Ai ridicat lumina ce-și spune: ROMÂNIA
Din glia cea străbună și din al ei popor. 
Ai ridicat lumina ce-și.spune: ROMÂNIA! 
Părinte-a) nostru, frate de muncă și nesomn, 
Tu, suflet pe arcușul neostoitei tinderi 
Al zilelor senine, și-ai Păcii noastre*Domn, 
Primește, azi, Omagiul ce vine din cuprinderi : 
Mulți ani să ne trăiești, iubite Președinte ! 
Mulți ani, precum în creangă stau florile de măr! 
Mulți ani cu sănătate, și inimă fierbinte ! 
Mulți ani, întru cinstirea acestui Adevăr !

Mircea GORUN

ÎN GERAR
lujeri prind puteri

URARE
Ca-n sevele ce-n , . ...
Îmbogățind al codrului pastel 
Cu trei culori, unite in drapel, 
Trimitem drag salut de la mineri. 
Din bolți de-oțel ce-n abataj răsar 
Cu limpezimi de ochi catifelați, 
In susurul izvoarelor scăldați, 
Se naște o urare in gerar : 
Cununi de spice, roșii trandafiri, ■ 
La geamuri argintate cu nămeți, 
Bogate-n mii și mii de dimineți, 
Sporesc îngemănatele iubiri. 
Părinte gl viteazului popor, 
Nu șovăim a clipă, chiar de-i greu, 
Dorim pe cerul țării curcubeu 
Și-o lume dreaptă, pace tuturor. 
Ocean de raze, scânteind in zori, 
Cu tot ce are omul mal cinstit 
Pentru conducătorul mult iubit, 
Și sănătate, ani biruitori I

Aurel D. CÂMPEANU

v... ■

Urmăm pe-al nostru! 
președinte |Cu-ncredere, ca pe-un părinte, jUrmăm pe-al nostru președinte. iCe-a dat o nouă strălucire '-gloriosului trecutȘi din prezentul viu s< ut făurită libertății Cu dragoste, calde cuvinte, ’ Ne-nvață-al nostru președinte:— Visînd la liniște în lume, La porumbelul alb, de nea, Prin muncă ne croim un nume. Iar stropul de sudoare-i stea."Cu dragoste, ferme cuvinte, Kosteștc-al nostru președinte :— Urînd războiul, năzuim Un M11NE VIU in față să ne stea Demni, liberi și mai drepți să fim. Să lumincze-a păcii stea. Cu-ncredere, iubit părinte. Urmăm pe-al nostru președinte 1

Irimie STRAUȚ

o*
f
. <

Programul de mecani
zare a lucrărilor din sub
teran inițiat de conduce
rea superioară de partid 
și de stat, la indicația to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, a condus an 
de an la sporirea produc
ției de cărbune, la mutații 
calitative în acest dome
niu de virf al economiei 
naționale. Ce înseamnă 
mecanizarea pentru mi
neri, pentru economia 
națională 2 Iată o între
bare la care ne răspund 
eroi ai reportajelor noas
tre, pionierii ■mecanizării 
în Valea Jiului. „Am in
trodus primul complex 
mecanizat, la mina Paro- 
șeni de fapt primul din 
Valea Jiului. Lucrez de 
cîțiva ani buni cu aceste 
utilaje și trebuie să vă 
spun că an de an am ob
ținut randamente supe
rioare. în perioada care 
a trecut din acest an, pro
ductivitatea muncii a fost 
în medie de 19,6 tone pe 
post. Am avut și vârfuri

de peste 28 tone pe post. 
Pentru mecanizare, pen
tru minunatele condiții 
de muncă și viață, mțlțu-
mim din inimă partida- | 
lut, tovarășului Nicolae ' 
Ceaușescu, Minerul de o- 
noare al Văii Jiului. (Ti- 
tu Teacenco, miner spe
cialist șef de brigadă). 
„Mecanizarea — ne spu
nea inginerul șef electro
mecanic Petru Voinea ■— 
constituie elementul teh
nic prin care, în acest an, 
vom extrage 76,5 la sută 
din tatălui producției".

La I.M. Lupeni, unul 
dintre cei mai tineri șefi 
de brigadă care exploa
tează în stratul 5 blocul 
V, un complex mecanizat, 
Pavel Bujor, maistru e- 
lectromecanic, ne vorbeș
te. despre modul gum au 
înțeles cei 30 de ortaci ai 
săi mecanizarea, cum au 
înțeles chemarea adresa
tă de secretarul general 
al partidului de a spori

producți 
sificabil 
l-am în 
de 7 700 
iar in c 
2< un pl 
spori de 
re-!.țvor 
luna, cc 
pe care 
Ceaușeș 
nătățirii 
muncă .; 
perilor" 
șeful di 
Matyuș, 
tul că i 
crează < 
SMA-2 
mâneasi 
damenti 
—3 toni 
cele pil 
rește in 
gramuh 
progran 
tor est< 
ral al 
șui N 
Pentru

Cu tara in suflet
Rostire, cint și faptă ești,
Ctitor al demnității vieții noastre, 
Patria in inimă-i cuprinsă,
Și gindul ni-l călăuzești,

Ne întărești brațul și crezul
Iubite Ceaușescu Nicolae,
Bărbat viteaz, cutezător,
Al patriei și-al păcii brav luptător J

Spre fruntea ta de-atîtea gînduri ninsă,
Mă-nclin și iți doresc, Părinte,
Să-ți fie anii buni și luminoși,
Și plini de har și de-acum înainte !..!

loan CHIRAȘ
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ÎNDURI de recunoștință

Simbol al

politic, pentru

Gheorghe NEAGOE, 
dulgher, șantierul 1 
Petroșani al T.C.H.

G>e aproape trei decenii sînt muncitor : constructor în Valea Jiului. Trăiesc o Viață demnă; la temelia căreia, este ■ muncă'. Copiii mei au asigurat un viitor' fericit, pe măsura înclinațiilor lor • profesio- vară.șului nale. în toți acești ani prin munca noastră s-au clădit, orașele. înfloritoare de azi ale Văii Jiului. Dar am „ construit mai multe, mai repede și mai bine îndeosebi în anii de cînd la cîrmâ ță.rii se află tovarășul Nipoîae -Ceaușescu, cel

mai iubit fiu al națiunii noastre. în anul' 1981 am lucrat împreună cu oamenii din brigada pe care o conduc, pe șantierul, unuia dintre obiectivele care prind viață la indicația to- N i c o 1 a e Ceaușescu — magazinul U- niversal din Petroșani. în aceste momente, cînd întregul nostru popor își sărbătorește- conducătorul iubit, noi constructorii exprimăm din adîncul inimii gîndurile noastre de pro- - fundă știmă, de recunoștință fierbinte pentru tot ce

S-a înfăptuit, pentru viața s-fericită de astăzi sub conducerea înțeleaptă a partidului, avîndu-l în frunte pe eminentul om militant neobosit pace în lume și pentru fericirea poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Urăm din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu multă sănătate, fericire și putere de muncă- spre binele națiunii noastre.

întregul sârbă to reș- sehtimente ziua. -de tovarășului mun- între- tricota je îndreap- profund prețuire ăl pal

Astăzi, cînd nostru popor te cu fierbinți de patriotism, naștere a Nicolae .Ceaușese u, pitoarele de la prinderea de din Petroșani isi țS gîn-.iurile. < u respect și aleasă către, marele fiu triei, strălucitul. . ctitor, al României socialiste. în. trieprinderea noastră este o creație izvorîtă din nea-

înțelepciunii popoi semuita grijă a eminentului nostru conducător. pentru progresul și bunăstarea tuturor oamenilor, pentru dezvoltarea armo- ", nioasă a patriei. înalta ; pildă a tovarășului Nicolae , Ceausescu, de. activitate , neobosită, străbătută de pasiune și spirit comunist, revoluționar, ne este un far călăuzitor, care I ne în.. zecește forțele creatoare, ne stimulează eforturile "de perfecționare a muncii. Iată de ce îi dorim seere-

tarului generaî, tovarășul . Nicolae Ceaușescu. simbol al înțelepciunii poporului, multă sănătate-, ani îndelungați și putere de muncă pentru a ne conduce destinele, pentru înflorirea patriei noastre — România socialistă — într-o Iunie a- păcii și încrederii între popoare,, â. colabora rri prieten ești.
Cornelia LUPU, 

<?onf ecționeră

Rodnicia 
muncii noastre

Cel mai iubit dintre ctitorii de lumină
In plină desfășurare a 

lucrărilor de deschideri, 
mai precis la 7 oct&țnbrie 
1966, un nou obiectiv, 
piina Paroșeni, a fost vi
zitat de secretarul gene
ral al partidului, cartea 
de onoare a întreprinde
rii este inaugurată de 
slovele primului bărbat 
al țării: „La i . , ' _activității sale, urăm colectivului tinerei exploatări miniere Paroșeni mult spor în muncă; Succese cît mai mari în îndeplinirea planului de

afăptiiit pentru mineri, 
alt cărbune
une coc- ffi de muneg și . viață noi 
recedent îi mulțumim din inimă, și 
un plus 
cărbune, 
vem la 
de toij.^ 

» pe ca- 
lunfy de 
la grija 
Nicolae 

ă îmbu- 
or de 

ale mi
ll său.

Laszlo 
î; „Fap- 
ea l«- 
plex tip 
tție ro- 
em ran- 
i cu 2,5 
față de 

ie dato- 
înd pro- 
tanizare,

promo- 
il gene- 

tovară-•aușescu.

îi Urăm multă sănătate și 
putere de muncă".
,-Lă.rîndul său, inginerul 

Titus Costache, directorul 
t ehnic. electromec.a nic, spu
nea : .,Minerii de la Lu
pani sînt -preocupați con
tinuu de extinderea me
canizării. în prezent, - de 
pildă, avem in. dotare 
12 complexe mecanizate 
din care 6 sînt construite 
la I.t’.AI.P. în acest an 
rom mai introduce încă 

-două complexe SMA-2. 
Dotarea tehnică de care 
dispunem ne permite c.a 

. ponderea producției ex
trase inecomizat în acest 
an să fie de 60-4 la sută. 
Minerii de la Lupeni șînt 
hotăriți să-și îndepli
nească în mod exemplar 
sarcinile de plan și anga
jamentele asumate".

Aceeași preocupare, ho- 
tărire, angajare ,de a 

e condi- spori producția de cărbu-

r
ne pe baza •mecanizării 
complexe, a lucrărilor din 
subteran am mtîlnit g și 
la mina Uricdni. 'Cunos
cutul brigadier I lie A mo
ral iței. care a extras -. eu 
ortacii în acest an peste 
plan 2500 tone de cărbu
ne coesificabil, ne spunea: 
„Minerii au îndrăgit me
canizarea. pentru eă . a- 
ceasia a dus la sporirea 

. producției și productivită- 
. ții muncii, la ușurarea e- 

foriului fizic, la o mai 
'bună securitate a muncii 
m abataj. Trebuie să 
spun că toate -J marile 
transformări cate s-au 

, produs în domeniul mi
neritului se datoreșc parti- 
dului, .Secretarului său 
general tovarășul Nicolae Ceaușescu, noare ■ al
căruia noi,
Urieani ii

Minerul de o- -Yăii 
minerii 
Urăm

. sănătate și putere
muncă".

Jiuiui, ne la 
multă

îmi desfășor " activitatea în cadrul colectivului Fabricii de mobilă clin Pe- trila, de cînd la indicația secretarului general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu a fost construită și pusă în funcțiune, dînd posibilitatea soțiilor și fiicelor de mineri să lucreze și realizeze un trai familiei din care fac parte'. “ Ca soție de mulțumesc din adîncul ini- " mii, in numele tuturor soțiilor, fiicelor de mineri din Vale, deâui mai iubit fiu pe care .l-a avut vreodată România, pentru tot ce' ă făcut pentru noi. Cu prilejul aniversării zilei sale de naștere, sărbătoare scumpă a întregii națiuni, aducem omagiul nostru vi-Ș brant, rodul muncii noastre pentru înflorirea pa- . triei . socialiste. Multă sănătate și „La mulți ani“ 1 mult stimate conducător.
Maria . CAZAN, 

muncitoare, președintă 
comitetului de sindicat 

fabrică

astfel să mai bunminer.

sing. Ion Rățulescu, șeful 
sectorului investiții, au 
fost săpate galeriile est 
și nord pe o distanță de 
1,2 km, s-au executat lu
crări la circuitul puțuri
lor auxiliar și orb. la pla
nul colector etc. în cu- 
rînd vor demara lucrări- 
le de montare a benzilor . fapte la înțeleaptă politi- începutul colectoare pentru prelua- că a secretarului general 
rea cărbunelui din șira- al partidului, prețuirea pe 
tul .5, rezerva asigurînd . care o arătăm inițiative- 
prddticție și în cincinalul lor de pace și colaborare,, 
viitor. izvorîte din „Doctrina

Minerii de la orizontul Ceaușescu". Faptul că, a
. . ... . _ .7360'S-au întrecut în.vred- coborît cu noi în subic-prpducție,. sănătate și fe- _nicie. Au ascultat îndem- ' ran, .cînd deschideam o

general nouă cale de lumină, -de-. i convingător 
că cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste

■ pune mai presus de orice
cauza poporului, dă o 
înaltă apreciere breslei 
mineritului. Ne este ortac, 
fiindcă, așa cum niinerui 
este chemat să conducă 
destinele țării, în cele 
mai înalte foruri demo-, 
cratice, președintele țării 
nu pregetă să intre în ga
leriile și abatajele Păro- 
șeniului. împreună cu fo-

1 varășii met de muncă ti 
dorim, cu prilejul zilei 
de naștere, mulți ani de 
sănătate și bucurie, *peii- 
tru conducerea cu înțe
lepciune a poporului ro
mân pe orizonturile tot 
mai largi ale bunăstării.

Ion VtJLPE

rie.ire tuturor. Noroc bun!“Jăisle ani-, .președintele ță
rii a poposit din nou în 
mijlocul minerilor din. Pa
roșeni, Ion. Grigorescu își cu e deja maistru, 
aduce aminte cu emoție

cu care ne înconjoară 
Ortagul nostru de onoare. 
In 1980, brigada noastră 
a ocupat locul III pe 
Vale, în întrecerea socia
listă, în 1981, ne am si- 
tuat pe primul loc pe 
sector. Rezultatele noastre 
exprimă adeziunea prin.

nul secretarului
in ceea ce privește for- ' mdnstrează 
marea lor profesională, 

.ca oameni. Ion Grigores- 
’ ‘ Al.

.... _ ... ____ ... Laszlo urmează cursurile
de ziua de 16 august 1979, serale. Petru Antolii a a- 
cînd înalții oaspeți au juns forhaier lă 28 de 
fost prezenți la locul de .anir-iar Deleanu, 
muncă al formației sale, ------ — J'-‘ — !
cil care prilej a fost tăia
tă panglica inaugurală a 
lucrărilor de la orizontul- fru-ritași se pronunță 
360: în cuvinte calde, to
varășul " N i c o l a e 
Ceaușescu a recomandat 
ortacilor să-și însușească 
cu mai mult șirg meseria 
de miner-tehnician,: nece
sitate. obiectivă a strunifii 
tainelor mecanizării și au
tomatizării, a lărgirii q-. 
rizontului lor profesional

mai 
mare cu doi ani. condu
ce cea mai tînără briga
dă de la Paroșeni. între 

cu 
mult respect numele w- 
nor mineri ca Mircea A- 
drian, Deneș Meșter, Ioan 
Deghi I, Aurelian Lazăr, 
Marton Laszlo, Virgil 
Beșlea, ori ajutorii mi
neri Ion Măîaimare, Mi
hai lțomeghea și alții. ;

— Astfel am înțeles noi, 
.. . - iutei vine șeful- de briga-

ți cultural. dă Vasile Cerceja să o-
■ — De atunci, ne explică norăm grija și atenția

Aspirația milenară de pace a românilor
FAPTA PREȘEDINTELUI

i

a ți ta stăruință Minerul te realizările noastre. A- nostru de Onoare. Sârbă- cum, cînd, îl sărbătorim, torindu-1 astăzi, sărbăto. trăim clipa fericită de rim PACEA, - sărbătorim pace. O clipă veșnică, în ideea de liniște re, sărbătorim.rea noastră și clor , urmașilor .ta de c.e, eu și oamenii

într-o lume a cărei liniște e tulburată" de huruitul- tancurilor,- în > care unii." oameni rabdă . de foame și sete, iar alții, se îmbogățesc mlilteoștisitoare- într-o: Iunie în trul războiului amenință; să distrugă tot ce Umanitatea a creat, de aici de la poalele Carpaților, din țara Mioriței și a Ciocîr-- liei, un glas, cel mai autorizat, despică timpul și spațiul, cerînd „eu ârdoa-, ș re ceea ce oamenii, de cind sînt pe Pămint oameni, merită — PACE. Douăze; ișidouă de milioane de conștiințe se rășe Președinte sintetizează în conștiința CONSTANTIN ALBU, Președintelui secretarul general ai partidului nostru.. Prin gîndul și faptji sa. oamenii de pe toate meridianele au înțeles că pentru noi românii nimic nu e mai sfint decît pacea. A. curii, în prag înalt de sărbătoare, gândurile n 6 a st r e se îndreaptă către acela care este exponentul ■ dorinței noastre,.de pace. Este tema anchetei întreprinse în rîndul eîtorva d intre oamenii Văii Jiului. =
NICOLAE TĂIAN, miner sef de brigadă, secto-I’etrila : aiul;. ■oman

. construind rachete, care, ispe-c-

rul IV. I.M.„Pacea este ide mai scump al

Constantin GRAURE

/ *

1 ■ ' ■ '

sub soa- semnificația 'ei“, bunăsta- -■ RADU SORțN, șțu<len(, a urinași- Institutul demine Petro- noștri. Ia- șăni ^.PreședinteleNicolae Ceaușescu pe ’. care-i . conduc, alături" prietenul de ^ea.re- atu trimis „la neretului-.din ziuă“, numai de la înce- put.ul anului,Tnai mult de 1500 tone de cărbune. Viitorul ne aparține peste plan, ne îndreptăm a. um gîndurile de recunoștință spre condueățo- .rul destinelor noastre. La nostru, mulți ani, întru pace și ideal luptăm noi, ____independență, iubite tova- să învățăm și sâ muncim *. ... în pace, iar pentru pacea
'l, .de acum și de peste ani h reeimescăiori.Vom învăța și vom munci .dovedind astfel că Jsintenl demni de condițiile care ni s-au creat".

Prof. DUMITRU FELO- 
TU, Casa pionierilor Vul
can : „Copiii, noi cei care le îndrumăm pașii, vedem în secretarul general al partidului cel mai Strălucit exemplu pe care să-l urmeze ;.iii gînd și-n faptă. Și, cum gîndul și fapta președintelui sînt puse în slujba păcii, și noi cei care mddelăm. conștiințe și cizelării caractere. nu avem -nimic . mai scump pe Iunie de- cit pacea"1, : IAnchetă realizată tte. Mircea BUJORESCU j

este și; părintele-„tț- România. Și, mai mult pa orii ine, tinerii au nevoie de pace, r ' hși vrem ca el să rțe găsească în liniște. Pentru acest idea! luptă conducătorul , pentru acest Vrerii
României, maistru constructor, Gru- îi șîritein 

pul de șantiere Valea 
Jiului ai T. C. H. : „După decenii de muncă sub soarele dogoritor, sub ploi'.și la temperaturi sub zero grade,, miile de apartamente, pe care le-am construit împreună eu oamenii cu vocația înălțării, găzduiesc : oaingni doritori de pace. Munca noastră, care se vede și după zeci și sute de ani, este -dedicată păcii, Tar aici, în țara menilor. pașnici, trăieș. te ffi fruntea noastră u- nul dintre cei mai vajnici luptători, pentru pace — tovarășul Ceausescu. Ni "c .6,1 omul: de.

leagă.

pa
a e nu- Loa-
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TELEGRAMĂ
(Urmare din pag. I)

prestigiu în fața întregii lumi. Dacă azi, noi, zecile de 
milioane de fii ai patriei muncim in mine și uzine moder
ne, pe ogoare roditoare în condiții optime asigurate prin 
introducerea cuceririlor științei și tehnicii contemporane, 
dacă trăim o viață civilizată și cu o minunată perspecti
vă a zilei de miine, se datorează faptului că, în spiritul 

, revoluționar ce vă caracterizează atît de strălucit întreaga 
! activitate, dumneavoastră aplicați cu consecvență ceea 
l ce gîndiți cu cutezanță șl clarviziune științifică pentru 
r dezvoltarea patriei și asigurarea mersului înainte al so
li cietătii noastre spre comunism.
ț Triumful gîndirii dumneavoastră revoluționare, mult 

stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ma-
1 terializat in marile cuceriri ale poporului nostru, sub con

ducerea înțeleaptă a partidului, obținute în dezvoltarea 
multilaterală în toate domeniile, ne este îndemn de ne
prețuit în muncă întărindu-ne hotărîrea de o urma cu 

; fermitate indicațiile și orientările ce ni le-ați dat în ve
derea înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a 
hotărîr'or Congresului al Xll-lea. Urmînd cu devotament 
comun st pilda vie de muncă eroică ce o desfășurați in

fruntea partidului și statului, noi, minerii Văii Jiului vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci fără preget pentru a asigura creșterea produc
ției de cărbune și înfăptuirea dezideratului de cucerire 1 
a independenței energetice a patriei. Ca răspuns la che
marea dumneavoastră la plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1981 șl în Mesajul de Anul Nou, minerii de la 
Lupeni au chemat la întrecere toți minerii țării cu anga- l 
jamentul de a da suplimentar economiei naționale 25 000 
de tone de cărbune cocsificabiL Vă asigurăm și cu acest 
prilej, mult stimate tovarășe secretar general, că angaja
mentul minerilor de la Lupeni se constituie intr-un imbold 
și un mobilizator obiectiv pentru toți oamenii muncii din 
Valea Jiului de dăruire exemplară în activitatea produc
tivă și de creștere a contribuției la dezvoltarea economi- 
co-socială și înflorirea patriei. Animați de aceste gînduri 
de muncă angajantă vă adresăm de aniversarea dumnea- * 
voastră viață îndelungată, multă putere de muncă pen- i 
tru a conduce destinele patriei și poporului nostru pe ca- i 
lea păcii și libertății, a civilizației socialiste și prosperității. ? 
Să ne trăiți la mulți ani I |

Petroșani, 25 ianuarie 1982 /

Înălțător omagiu
(Urmare din pag.

bunăstare. Nemărginită 
mîndrie si satisfacție a- 
duce poporului nostru 1- 
mensul prestigiu cîștigat 
de România socialistă pe 
Plan internațional, prin 
strălucitele inițiative de 
pace si dezarmare, de co
laborare și înțelegere în
tre toate statele lumii a- 
le președintelui Nicolae 
Ceaușescu. dîrz și consec
vent slujitor al destinelor 
omenirii.

Profund încrezători în 
politica înțeleaptă internă 
și externă a partidului și 
statului, nostru, al cărei 
consecvent promotor este 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
oamenii Văii Jiului sînt 
ferm hotărîți să înfăptu

minerii, toți

iască fără preget chemări
le sale de a contribui la 
realizarea ^înaltului dezi
derat- de independență e- 
nergetică a patriei, acest 
obiectiv .patriotic urmă- 
rindu-1 de fapt chemarea 
colectivului minei Lupeni 
către toți minerii patriei 
cu angajamentul de a ex
trage suplimentar în a- 
cest an 25 000 tone de 
cărbune cocsificabiL In
tr-un singur gînd șl o 
singură conștiință. în- 
tr-o unitate de simțire pa
triotică cu întreaga țară, 
oamenii din Valea Cărbu
nelui îi urează marelui 
bărbat al țării, viată în
delungată deplină sănăta, 
te și putere de muncă 

măreția na-
bunăstarea și fe- 

poporului nostru.

spre binele si 
triei, 
rîcirea

.«•« • • • •• ••••••••••••••••••••••• •••• ••••»•••••••••• •••••••• •••••••••• • • •

Prezențe românești
DELIII 25 (Agerpres).— In capitala Indiei a avut loc o conferința internațională a tineretului la care au luat parte reprezentanți din 50 de țări, între care și România. In cadrul lucrărilor a luat cuvîntul primul ministru indian, Indira Gandhi. ca

re s-a referit la necesitatea înțelegerii si a cooperării între state ca factori ai edificării unei lumi mai bune, precizînd importanta realizării dezarmării generale.

In încheierea lucrărilor fale, conferința a adoptat o declarație în care se exprimă hotărîrea tineretului de a face totul pentru a- salva omenirea de pericolele unui război nuclear. Participanții se pronunță pentru consolidarea procesului destinderii, pentru lichidarea bazelor militare de De teritorii străine si a- doptarea de măsuri eficiente în vederea interzicerii tuturor tipurilor

"de arme de distrugere în masă. *
ATENA 25 (Agerpres). — In Capitala Greciei a avut loc o conferință internațională a reprezentanților organizațiilor progresiste de tineret din țările bazinului meditera- neean, sub deviza „Marea Mediterană trebuie să devină o zonă a păcii si colaborării'*.La Conferință a participat si un reprezentant al U.T.C. din tara noastră.

Sesiunea Seimului R.P. Polona FILME

Au luat sfirșit lucrările 
ctmisiei independente pentru 

problemele securității
BONN 25 (Agerpres). — 

La Bonn au luat sfîrsit du
pă trei zile de dezbateri, 
lucrările Comisiei inde
pendente pentru dezarmare 
și problemele securității, al 
cărei președinte e.'te fostul 
prim-ministru al Suediei, 
Oiof Palme. Creată în 1980. 
această comisie si-a propus 
ca obiectiv pregătirea unui 
raport cu recomandări ar
gumentate în problemele 
opririi cursei înarmărilor și 
înfăptuirii dezarmării, care 
Vă fi înaintat celei de-a 
doua sesiuni speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
Consacrate dezarmării, pro
gramată să se desfășoare In 
vara acestui an.

In cadrul unei conferințe de presă, membrii comisiei au arătat că principalele probleme examinate au fost limitarea armamentelor atomice și înfăptuirea dezarmării nucleare, interzicerea armelor chimice, înfăptuirea securității în diferite regiuni ale lumii, consecințele economice ale cursei înarmărilor si alte
le. Ei au subliniat impor
tanta angajării unui dialog si a unor negocieri de 
fond Est-Vest în problemele dezarmării, devenite deosebit de necesare în condițiile sporirii încordării în viata internațională.

LA BEIJING AU AVUT 
LOC SĂRBĂTORILE DE 

PRIMĂVARĂ 
(ANUL NOU LUNAR) 
BEIJING 25 (Agerpres).— La Beijing a avut loc duminică. în Marea Sală a Poporului, o manifestare cu prilejul Sărbătorilor de primăvară (Anul Nou Lunar). La manifestare, desfășurată sub președinția lui Hu Yaobang, președintele C.C. al P.C. Chinez, au participat conducători de partid si de stat, peste 5 000 de oameni ai muncii din diverse domenii de activitate — relatează agenția China Nouă.Luînd cuvîntul cu acest prilej, Li Xiannian, vicepreședinte al C C. al P.C. Chinez, a arătat că sarcinile anului 1982 sînt consolidarea realizărilor econo, mice, obținerea de noi rezultate. simplificarea structurii aparatului guvernamental, eliminarea birocrației si sporirea eficientei muncii.

Pe
IN MARILE CENTRE 

UNIVERSITARE ale Japoniei s-a încheiat seria „acțiunilor unite ale studenților împotriva militarismului". Ele s-au desfășurat din inițiativa Federației Naționale a Asociațiilor Autonome ale studenților si a altor organizații progresiste de tineret. La mitingurile care au avut loc în marile universități, studenții\ au cerut guvernului să adopte măsuri concrete în direcția dezarmării.
CONSILIUL NAȚIONAL 

PROVIZORIU AL APARĂ. 
RII din Ghana a hotărît trecerea sub controlul sta

tului a comerțului cu produse alimentare de bază, 
cum ar fi orezul, zahărul si lactatele, care vor putea fi vîndute numai prin unităti comerciale oficiale, informează agenția A.P.S. 
A fost aprobată, de asemenea. reluarea activității instituțiilor bancare si . de credit, care fusese suspendată la 31 decembrie anul trecut, la preluarea puterii de către Consiliul Național Provizoriu al Apărării. '■■■■'

LA SAN FRANCISCO, unul dintre cele mai mari orașe din S.U.A., costul vieții este în continuă creștere. Potrivit Ministerului federal al Muncii, anul trecut preturile ' au crescut aici cu 15,3 la sută. Cel mai mult au sporit preturile Ia alimente, transport, con-

fecții, medicamente si locuințe.
ABSENȚA TOTALA A 

PLOILOR din ultimele două luni va avea consecințe foarte grave pentru a- gricultura Israelului, pu- nînd în pericol si rezervele de apă ale țării, estimează oficialitățile israeliene de resort. După cum subliniază acestea, o secetă atît de îndelungată nu a mai fost înregistrată în această regiune din 1911. De asemenea. agricultura a avut de suferit din cauza înghețului ,care a afectat în- deosebi pomii fructiferi.
FILMUL „Atlantic City’', realizat de reputatul regizor francez Louis Malle, a fost distins de criticii cinematografici din orașul spaniol Sevilla cu titlul de „cel mai bun film al anu

VARȘOVIA 23 (Ager, preș). Agenția poloneză de presă PAP anunță că luni s-a deschis sesiunea Seimului R.P. Polone, pentru prima dată după introducerea stării de asediu în țară.Generalul de armată W. Jaruzelski, președintele Consiliului Militar pentru

Salvare Națională, președintele Consiliului de Mi. niștri, a rostit o cuvîntare consacrată situației din țară.Seimul dezbate proiectul de lege privind regimul juridic special în perioada stării de asediu, precum și alte proiecte de lege,
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PETROȘANI — 7 No- iembrie; Toată lumea este a mea, I-II ; Unirea : Jocuri serioase.PETRI LA: Bărbațiinu pling niciodată.LONEA : Orașul tăcerii.
La Stockholm s-au desfășurat 

lucrările forumului „Parlamentul 
popular pentru dezarmare"

STOCKHOLM 25 .(Agerpres). — La Stockholm au luat sfirșit lucrările forumului intitulat „Parlamentul popular centru dezarmare**, inițiativă originală a luptătorilor suedezi pentru pace. în favoarea o- pririi cursei - înarmărilor- si 
a înfăptuirii dezarmării, la care au luat parte 500 de ‘ delegați reprezentînd 300 de organizații politice, obștești. de tineret si femei din întreaga Suedie. „Parlamentul popular pentru dezarmare" a examinat peste 90 de propuneri îndreptate spre reluarea si continuarea politicii de destindere. stăvilirea actualei competiții militare, înfăptuirea unor măsuri practice de dezarmare. în primul rînd de dezarmare nu
cleară.Partizanii păcii din Suedia au exprimat din nou sprijinul lor pentru propunerea privind crearea unei zone denuclearizate în nor

dul Europei, apreciind că „proclamarea ei ar avea o mare însemnătate pentru atenuarea cursei înarmărilor și ar constitui un pas important pe calea consolidării procesului destinderii*'.Delegații la forum au adresat guvernului Suediei apelul de a întreprinde o inițiativă vizînd instL tuirea unui moratoriu privind producerea oricăror tipuri de noi armamente si desfășurarea de cercetări științifice în scopuri militare precum si o inițiativă vizînd reducerea cheltuielilor militare anuale. Ei au adresat tuturor statelor membre ale O.N.U. chemarea să adere la Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, să-și asume angajamentul de a renunța la punerea la punct, stocarea si folosirea arme^ lor nucleare si a tuturor celorlalte tipuri de arme de nimicire în masă.

ANINOASA: De moartea mea s-o acuzați pe Klava.

lui 1981“. Pe locul doi în acest „clasament" s-a situat „Kagemusha" (Japonia), în regia lui Akiro Kurosawa.
PREȘEDINTELE PAKIS. 

TANULUI, generalul Mohammad Zia-ul Haq, și-a încheiat astăzi vizita oficială efectuată în Iugoslavia. în cursul vizitei —- relatează agenția Taniug —oaspetele a avut convorbiri cu Serghei Krâigher. președintele Prezidiului RS.F. Iugoslavia, cu alte oficialități ale tării gazdă, fiind examinate probleme ale dezvoltării în continuare a cooperării bilaterale și realizîndu-se. totodată, un larg schimb de păreri asupra celor mai importante aspecte ale situației internaționale actuale.
LA TOKIO au fost reluate, luni, în prezența îm. pârâtului Hirohito, lucrări.

Ie sesiunii Dietei Japoniei. Pe agenda-dezbaterilor par. lamentare figurează o serie de proiecte de lege, în primul rînd cele referitoa- re la bugetul pe anul financiar 1982, care începe la 1 aprilie. Primul ministru Zenko Suzuki a prezen. tat parlamentului discur- sul-program al guvernului. Referindu-se la problemele economice interne, Zenko Suzuki atrăgea atenția că proiectul de buget pe exercițiul financiar 1982 este rezultatul eforturilor spre austeritate ale echipei sale ministeriale, prin „reducerea la maximum posibil a oricăror cheltuieli**.
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VULCAN — Luceafă
rul : Ca atomii marcați.LUPENI — Cultural: Sînt timid, dar mă tratez ; Muncitoresc : Tinerețea tatălui m®U;URICANI i PiedoneEgipt.
11.00

în
TVMuzica și poezia care 1 istoria. (Oameni ai marilor șantiere socialiste. Reportaj.11.50 Plai de cîntec, plai de dor. Program muzical folcloric.12.15 însemne ale înaltei prețuiri. Documentar.12.40 Cîntece patriotice și revoluționare.12,55 Telex.13,00 închiderea progra. 

mulul.16,00 Partid, părinte drag —- emisiune pentru preșcolari.16.15 Clubul tineretului.16,45 Agricultura românească —- împlî. niri și perspective.17.15 Viața satului.17.50 1001 de seri.t 18,00 închiderea I gramului.20,00 Telejurnal.20.40 «Treptele devenirii socialiste a pa. triei.
Omagiu celui mai 
iubit fiu al popo
rului.Spectacol muzicalii terar-coregraf ic.Pentru pace, cola- borare și securitate internațională. Telejurnal.Melodii îndrăgite, închiderea gramului.

11,30

21,20
22,20

pro-

pro-
memento
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