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Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Minerii, toți oamenii muncii și locuitorii din va
tra de bogată tradiție muncitorească a Văii Jiului, 
trăiesc cu nemărginită bucurie momentul sărbăto
resc prilejuit de aniversarea zilei Dumneavoastră 
de naștere și împlinirea a 50 de ani de activitate 
revoluționară. Alături de întregul popor, dăm glas 
sentimentelor noastre de adincă stimă și prețuire, 
pentru activitatea deosebit de rodnică desfășurată 
in conducerea operei de construcție socialistă, pen
tru abnegația comunistă și dăruirea patriotică cu 
care vă preocupați fără întrerupere de progresul 
multilateral al societății românești contemporane, 
de creșterea bunăstării tuturor fiilor patriei noastre 
socialiste.

In anii de cînd vă aflați la conducerea partidu
lui și statului, România Socialistă a obținut cele 
mai mari izbinzi din îndelungata sa istorie, datorită 
politicii științifice elaborate de Dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, o politi
că bazată pe cunoașterea temeinică a realităților, a 
posibilităților și condițiilor specifice ale țării noas
tre, în deplină concordanță cu aspirațiile și năzuin
țele poporului. Din inițiativa și cu contribuția Dum
neavoastră, nemijlocită, s-a întărit economia națio
nală, in principal pe baza industrializării socialiste 
și dezvoltării unor ramuri și subramuri ale indus
triei de vîrf, inexistente in trecut. Au fost puse ba
zele unei agriculturi moderne, s-a întărit activitatea 
de cercetare științifică și inginerie tehnologică, au 
luat amploare învățămîntul, știința, artele și cultu
ra — toate acestea dovedind justețea liniei politice 
generale izvorîtă din gîndirea Dumneavoastră înain
tată, revoluționară.

în Valea Jiului, activitatea pe care o desfășurăm 
la extracția și prepararea cărbunelui a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent, ca rezultat direct al 
preocupării Dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, „Minerul nostru de onoare", pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă și viață ale mun
citorilor. Urmînd indicațiile deosebit de prețioase 
ce ni le-ați trasat cu prilejul vizitelor de lucru între
prinse in municipiul nostru și in județul Hunedoara, 
am făcut progrese remarcabile în creșterea de la un 
an la altul a producției de cărbune, prin mecaniza
rea principalelor operații din abataje. Vă raportăm

COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI 
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Salba eroilor împodo- 
dobește nemurirea pa
triei, în columna de su
flet a neamului sabia 
voievodală s-a îngemănat 
cu furca țăranului, astfel 
independența și unirea 
au între ctitori fulgerul 
conștiinței și brațul oțe
tit în luptă. Comuniștii, 
fiii neamului trudit și o- 
primat, și-au asumat is
toricul rol de a conduce 
lupta celor mulți pentru 
egalitate și fericire în va
tra carpatină, înnobilând 
prin jertfa dăruirii pan
teonul eroilor naționali.

Universitatea de luptă 
a comunistului Nicolae 
Ceaușescu și-a împlinit 
menirea pe baricadele 
revoluției; cutezanța e- 
roică, luciditatea visului 
și spiritul de sacrificiu 
pentru cauza ideilor so
cialiste au conturat bio
grafia sa exemplară. 
Fapta și cuvîntul său, 
rodite intr-un fericit con
sens, au mobilizat oame
nii muncii în învingerea 
greutăților, in realizarea 
unor succese nevisate nici 
măcar de cei mai opti
miști precursori. Prin 
președintele țării, Româ
nia a făcut cunoscută lu
mii dorința sa de a con
lucra cu toate popoarele, 
într-un climat fertil visu
lui de aur al omenirii —

Ion VULPE

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceausescu, a 
primit, miercuri diminea
ța, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe șefii misiunilor 
diplomatice, pe reprezen
tanții unor organizații in
ternaționale acreditați în 
țara noastră, care i-au pre
zentat felicitări cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de 
activitate politică, revolu
ționară și a celei de a 65-a 
aniversări a zilei sale de 
naștere.

La solemnitate au parti

cipat tovarășa ‘Elena 
Ccaușescu, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

în numele reprezentan
ților diplomatici prezenți, 
a luat cuvîntul ambasa
dorul Republicii Peru, Ro
ger Eloy Loayza Saavedra, 
decanul corpului diploma
tic, care a exprimat pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceanșescu, senti
mentele de deosebită pre
țuire, înaltă stimă și con

siderație ale corpului di
plomatic.

Răspunzînd, a luat apoi 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care a mulțu
mit reprezentanților diplo
matici pentru felicitările 
.și cuvintele de deosebită 
apreciere rostite la adresa 
sa, a poporului român.

în încheierea- solemni
tății, reprezentanții diplo
matici au ciocnit o cupă de 
șampanie cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în să
nătatea președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Masă tovărășească
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, cu prilejul oma
gierii a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și a- 
niversării zilei de naștere, 
mare sărbătoare, cu pro

fundă rezonanță în conș
tiința țării și trăită cu mul
tă bucurie și satisfacție de 
întreaga noastră națiune 
Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guver
nul Republicii Socialiste 
România au oferit o masă 
tovărășească in ziua de

26 ianuarie, la Palatul din 
Piața Victoriei din Capita
lă. '

Au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Constantin Dăsgălescu, alți 
tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

(Continuare in pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat expoziția florală

Tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a vizitat, în cursul dimi
neții de miercuri, expozi
ția florală, organizată în 
semn de omagiu la împli
nirea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și ani
versarea zilei sale de naș
tere.

Secretarul general al 
partidului a fost, însoțit de

• 
tovarășa Elena Ccaușescu, 
de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, de alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

în foaierele sălii Palatu
lui Republicii, locul unde 
este amenajată expoziția, 
prin intermediul unor fru
moase aranjamente florale 
și plante ornamentale, 
sînt conturate harta Româ
niei socialiste, drapelele 
partidului și statului, date

le aniversare însoțite de 
tradiționala urare ..La 
mulți ani !“, exprimînd 
prin mijloacele frumoasei 
lor îndeletniciri, sentimen
tele de dragoste, stimă și 
prețuire ale floricultorilor 
de pe întreg cuprinsul ță
rii, față de secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii tovară-

(Continuare în pag. a 4-a)(Continuare în pag. a 3-a)

FIERBINTE 0MA6IU, VIBRANTE MESAJE DE FELICITARE
în mesajul consiliului oa

menilor muncii de la 
C.M.V.J. se spune : „Comu
niștii din Valea Jiului — 
minerii, maiștrii, tehnicie
nii și inginerii, întregul 
personal muncitor din a- 
ceastă vatră străbună a 
cărbunelui dau o înaltă a- 
preciere și cinstesc cu în
treaga lor ființă, îndelun
gata și rodnica dumnea
voastră activitate, atașa
mentul și devotamentul 
nemărginit față de cauza 
partidului și poporului. Do
rim să vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Mine
rul nostru de onoare și 
prietenul cel mai apropiat 
al oamenilor muncii din 
adincuri, că așa cum ne-ați 
cerut și ne-ați indicat cu 
prilejul vizitei dumnea

Comuniștii, minerii, toți oamenii muncii din Va
lea Jiului își alătură glasul vibrantelor mesaje a- 
dresate din toate colțurile țării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, cu prilejul 
omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară și 
a zilei sale de naștere. Prin telegrame, colectivele 
miniere, colectivele celorlalte întreprinderi și insti
tuții din Valea Jiului își exprimă sentimentele de 
caldă recunoștință, de stimă și dragoste față de ma
rele conducător al partidului și statului, cel mai iu
bit fiu al poporului român, pentru eroica sa activi
tate pusă în slujba fericirii și prosperității națiunii 
noastre socialiste.

voastră de lucru în Valea 
Jiului în septembrie 1982, 
ne-am îndeplinit angaja
mentul asumat și am in
trat în anul în care ne a- 
flăm cu realizări la nive
lul sarcinilor de plan, men- 
ținînd un ritm constant în 
producția de cărbune, fapt 
ce ne garantează succesul

deplin în tot ceea ce avem 
de înfăptuit în acest an : 
12 000 000 tone cărbune 
brut, 8 000 000 tone cărbu
ne net și 2,5 milioane hui
lă pentru cocs, de calitate 
superioară și cu costuri de 
producție sub nivelul celor 
din anul 1982. Sub condu
cerea organizațiilor de

partid vom acționa tot mai 
ferm și mai eficient pen
tru a ne spori contribuția 
la realizarea mărețului 
program elaborat de Con
ferința Națională în vede
rea asigurării independen
ței energetice a țării, la 
asigurarea progresului ge
neral și ridicarea ei pe cele 
mai înalte culmi ale civi
lizației comuniste".

„în aceste momente, cînd 
întreaga națiune sărbăto
rește cu însuflețire 50 de 
ani de activitate revoluțio
nară și ziua dumneavoastră 
de naștere, colectivul de 
oameni ai muncii din în
treprinderea minieră Uri- 
cani raportează cu mindrie 
patriotică realizări însem
nate în sporirea producției

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada condusă de Gavril Jurcan de la sectorul 
III al minei Petrila continuă și în această lună bunele 
rezultate obținute în anul trecut, cînd a extras su
plimentar 5500 tone de cărbune. în imagine, șeful de 
brigadă cu cîțiva ortaci din schimbul condus de An
tonie Cătineanu.

VIBRANT OMAGIU 
OMULUI, 

REVOLUȚIONARULUI.
CONDUCĂTORULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
(In padinile 2-3)
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„Să facem din Valea Jiului nu j 
numai un centru minier puternic, i 
ci și un centru muncitoresc în care 
condițiile de viață și de muncă să 
fie exemplare46

NICOLAE CEAUȘESCU I

i Vibrant omagiu on 
! conducătorului NIî

IMAGINI 
DE NEUITAT
Din fototeca redac

ției am reluat o ima
gine semnificativă pen
tru a ilustra atașamen
tul minerilor față de 
conducătorul partidului 
si statului nostru. Afliu- 
du-se in deosebit de 
rodnice vizite de lucru 
in Valea Jiului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
„Minerul de onoare al 
țării", a fost întîmpi- 
nat cu entuziasm și 
bucurie fără margini. 
.Minorii l-au primit pe 
„Minerul de onoare" cu 
caldă și puternică ma
nifestare a sentimente
lor de recunoștință pen
tru grija ce le-o poar
tă, pentru măsurile în
treprinse an’ de an în 
vederea dezvoltării e- 
conomico-sociale a Văii 
Jiului, pentru creșterea 
bunăstării celor ce ex
trag cărbunele din a- 
dincuri.

Dăm viață indicațiilor secretarului general al partidului
Cel mai fierbinte omagia

noastrefaptele
Noi, minerii Lupeniului 

am simțit din plin grija 
părintească pe care o 
poartă secretarul general 
al partidului pentru dez
voltarea mineritului, pen
tru asigurarea unor
diții de muncă .și de viață 
mereu îmbunătățite mi
nerilor.

In abatajul 
dotat cu 
complexă — 
mod curent
tați de 13—14 tone 
post. Astfel, am realizat 
din această primă lună a 
anului o producție su
plimentară de 3 000 tone 
de cărbune, iar sectorul 
nostru, cu o depășire de

con-

nostru — 
mecanizare 
realizăm în 
productivi- 

pe

5 500 tone, se află 
fruntea întrecerii pe 
nă.

Acestea sînt faptele — 
omagiul fierbinte, expre
sia stimei și recunoștin
ței noastre pe care îl a- 
ducem tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
tru de 
care-J 
tregul 
ocazia ; 
ani de 
lulionară și a 
de naștere.

în 
mi-

„Minerul 
onoare", omul 
sărbătorește 

nostru popor 
aniversării a 50 

i activitate 
zilei

nos- 
pe 
în- 
cu 
de

revo- 
sale

Teodor BONCALO, 
Erou al Muncii Socialiste, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Lupeni

rezultatelor obținute în 
dezvoltarea uzinei, a
construcției de utilaj mi
nier, ci a prilejuit mult 
mai mult : noi învăță
minte și îndemnuri în- 
suflețitoare la o activitate 
tot mai rodnică în rea
lizarea la parametrii ca
litativi superiori a utila
jelor miniere.

De la vizită, am 
parcurs o pe
rioadă densă în înfăp
tuiri. Ghid ne-au fost și 
ne sînt orientările de i- 
nestimabilă valoare ale 
secretarului general al 
partidului. La indicația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu producem com
plexe mecanizate și com
bine de abataj care lu
crează ia parametrii su
periori Ia fronturile sub

terane, am asimilat și li
vrăm unităților miniere 
piese de schimb, inclusiv 
elemente de hidraulică, 
în tot ce Jaccm și gîndim, 
avem un ghid clar șt- în
suflețitor ■— orientările 
secretarului general al 
partidului, omul care, 
conducînd eu înțelepciune 
spre un viitor luminos 
destinele țării, ne-a indi
cat cu clarviziune tot ce 
avem de făcut pelîtru a 

,ne înscrie activitatea în 
ritmul susținut al pro
pășirii patriei. Mulțu- 
mindu-i, ii urăm din toa
tă inima ani multi, să
nătate și fericire, putere 
de muncă spre binele și 
fericirea întregului nos
tru popor.

Iosif KELEMEN. 
directorul I.L'.M, Petroșani

Cti încredere în propriile puteri
J în anii „Epocii 

Ceaușescu", și mina Uri- 
canl a devenit o unitate 
carboniferă modernă. în 

prezent, montăm cel de-al 
. doilea complex mecani

zat de mare capacitate 
i care va asigura o pro

ducție zilnică de o mie 
de tone cărbune. Totoda
tă, ne concentrăm preo
cupările pentru 
rea înțeleptelor 
ale secretarului 
al partidului privind creș
terea eficienței în exploa
tarea utilajelor din dota
re, îmbunătățirea plasă
rii fronturilor de lucru, 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a minerilor, 
creșterea productivității 
muncii. Din prima lună 
a acestui an am livrat 
6 000 tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan.

înfăptui- 
indicații 
general

Cu incredere in propri
ile noastre puteri, încre
dere pe care ne-o întă
rește mereu gîndirca clar
văzătoare și activitatea 
exemplară și neobosită a 
iubitului nostru condu
cător pusă in slujba în
floririi patriei, ne vom 
face datoria, ne vom 
consacra toate forțele creș
terii producției de cărbu
ne. Cu aceste gînduri, in
tr-un glas cu toți mine
rii țârii, cu întregul po
por, cu prilejul omagie
rii a 50 de ani de activi
tate revoluționară și a zi
lei de naștere, odată cu 
strămoștescul „La multi 
ani l“, îi urăm cu stimă 
.și nemărginită dragoste 
„Noroc bun !“.

Cornel BOLOLOI, 
secretarul comitetului de 

partid, I.M. Uricani

Avem
de

întreprinderea

condiții minunate
muncă și viață

Avem un ghid clar 
și însuflețitor

tre și, ca de fiecare dată, 
și această vizită a cons
tituit pentru noi nu doar 
un prilej do Raportare a

f In toamna trecută, se
cretarul general a fost 
pentru a treia oară oas
petele întreprinderii noas-

de con
fecții Vulcan face parte 
din obiectivele industri
ale cuprinse in progra
mul suplimentar de dez-, 
voltare a Văii Jiului, pro
gram inițiat de condu
cerea de partid și dc stat, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
pentru a crea noi locuri 
de muncă pentru soțiile 
și fiicele de mineri din 
municipiul Petroșani. 
Trebuie să spun de la în
ceput că secretarul ge
neral al partidului ne-a 
vizitat întreprinderea în 
anul 1979, prilej cu care 
nc-a indicat să asigurăm 
capacitățile productive 
cu dotare tehnică și e- 
fective, să folosim rațio
nal spațiul la sala dc 
croi, să facem tot ce este 
în putința noastră pen
tru a reduce consumurile 
de materii prime, energie 
și combustibil. Aeționînd 
in acest context, colecti
vul de la I..C. Vulcan și-a

de 
iar 

acest

îndeplinit sarcinile 
plan ale anului 1982, 
în prima lună din 
an a livrat la export pro
duse in valoare de 
milioane Iei valută, 
vem condiții optime 
ne îndeplinim in acest 
sarcinile de plan atît 
export cit .și la 
pielii interne.

In aceste zile de mare 
sărbătoare pentru întrea
ga noastră națiune — 
aniversarea a 50 de ani 
de activitate revoluționa
ră și a zilei de 
tovarășului N i 
Ceaușescu —, 
celor peste 700 
șl fiice de mineri se în
dreaptă spre 
rul nostru iubit, 
mindu-i pentru 
tele condiții dc 1 
viață, urîndu-1 
dineul inimilor 
viață îndelungată, 
tate și fericire.

Victoria ROȘCA, 
secretar al Comitetului de 

partid, I.C. Vulcan

1,2 
A- 
sâ
an 
la 

fondul

naștere a 
cola e 
gîndurile 
de soții

conducă to- 
, mulțu- 

minuna- 
muncă și 
din a- 

noastre 
sănă-

MECANIZARE — MO
DERNIZARE, două ca
racteristici esențiale ale 
mineritului In plină dez
voltare, izvorîte din cu
tezanța gîndirii revolu
ționare a secretarului ge
neral al partidului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a transformat industria 
extractivă, in general, și 
a Văii Jiului, in special, 
intr-unui dintre cele mai 
puternice domenii de ac
tivitate ale economiei 
naționale.

Indicațiile și orientări
le date de secretarul ge
neral al partidului cu o- 
eazia vizitelor dr Twru <’-• 
fectuate în Valea Jiului 
pe parcursul anilor au 
devenit sarcini de onoare 
pentru toți lucrătorii din 
domeniul mineritului, iar 
grabnica lor materializa
re cel mai important țel 
al întregii lor activități.

In 1966 la Lupeni, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Va
trebui să se acorde o mai 
mare atenție folosirii de
pline, cu maximum de e-

met< 
mai 
nații 
voi ti 
Jiul; 
rată 
se i 
plex 
Vait 
le c 
mod 
rien 
gene 
cîțiv 
Jiuli 
deos 
prin 
subt 
intei 
tot
Nice 
cia : 
ceea 
titui 
de

ficiență a utilajelor și fort;
mecanismelor cu care sînt 
înzestrate minele, crește
rii gradului de mecani
zare și introducerii unor

neri 
truci 
real 
cesa

i Sînt mîndru
i
I
I
I
I>
I
I
I
I
I
I
I
II

In istoria 
se remarcă 
perioade de vădit 
greș și di 
formări menite să le ri
dice continuu pe scara 
valorilor, a progresului 
și civilizației. O astfel de 
strălucită perioadă o tră
iește astăzi poporul nos
tru, perioadă marcată de 
cei 18 ani de cînd în 
fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, peri
oadă numită pe drept cu- 
vînt „Epoca Ceaușescu".

Calitățile de înflăcărat 
patriot, 
munist, experiența 
bîndită în cei 
ani de activitate 
luționară stau la baza în
făptuirilor 
obținute 
oadă, a 
riale și 
triei.

întîlnh’ile eu 
prilejuri la care am

de „Epoca Ce
popoarelor 

întotdeauna 
pro- 

profunde trans-

conducător
50

co- 
do- 
de 

revo-

remarcabile 
în această peri- 
înfloririi 
spirituale

mate- 
a pa-

diferite 
a-

vut onoarea să particip, 
vizitele secretarului ge
neral al partidului in Va
lea Jiului, la 
de mine, 
sa de 
tor al 
ne-au 
trăire 
demn 
integrarea mai 
că a învățămîntului 
cercetarea și 
de a face totul pentru 
asigura industriei < 
tractive specialiști cu înal
tă pregătire știinfițică și 
profesională care să con
tribuie la dezvoltarea și 
valorificarea 
bazei energetice a
— a cărbunelui atît 
necesar economiei 
onale. Pregătirea în 
cu nevoile cuceririi, 
cunoașterii în toate 
meniile este singura
— așa cum afirma 
cretarul general al parti
dului — pentru forina-

Insti tutui 
personalitatea 

înflăcărat promo- 
științei românești 
lăsat o profundă 
sufletească, de in
și acțiune pentru 

puterni- 
cu 

producția 
i a 
ex-

eficientă a 
țării 

de 
nați- 

pas 
ale 
do- 

eale 
se-

rea c<
com pe 
menii] 
indust 
niere.
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ilui, revoluționarului, i
OLAE CEAUȘESCU |

iritul modern — ctitorie a
erului de onoare ai țării
exploatare cit 

ate condițiilor 
Strategia dez- 

neritului Văii 
st astfel elabo- 
nina Paroșeni 
_e primul com- 
iccanizare din 
ui. Rezultatc- 
e confirmă in 
icit

secretarului 
partidului. Tn 

mineritul Văii 
oaște prefaceri

Mecanizarea 
or lucrări din 
;e face in ritm 
fel că în 1979, 
peni, tovarășul 
caușescu apre- 
i îndoială că 
a realizat cons- 
lucru deosebit 

, demonstrează 
apacitatea mi- 
industriei cons- 
ie mașini, de a 
"canizarea ne- 
ifășurării unei

producții moderne. pe 
baza unei tehnici avan
sate".

în 1982 in dotarea în
treprinderilor miniere, se 
aflau 49 de complexe 
mecanizate, a căror va
loare depășea 2,3 miliar
de de lei, cărora în acest 
an li se vor mai adăuga 
încă 24 de complexe, toa
te de construcție româ
nească. Producția de căr
bune care va fi extrasă 
cu aceste complexe me
canizate va reprezenta 
37,5 la sută din totalul 
producției extrase.

Mecanizarea complexă 
a abatajelor a atras după 
sine ca o condiție obliga
torie și mecanizarea lu
crărilor de deschideri și 
pregătiri — la acest gen 
de lucrări s-au folosit a- 
nul trecut 50 de combine 
și în acest an numărul 
lor urmînd să ajungă la 
G2. Transportul în subte
ran s-a modernizat la

Moment cu profunde 
semnificații, rămas a- 
dinc întipărit în me
moria oamenilor mun
cii de la Lupeni : întîl- 
nirea de lucru a secre
tarului general al parti
dului cu mineri, cadre 
tehnice și specialiști 
din bazinul nostru car
bonifer, prilejuită de vi
zita de lucru din toam
na anului trecut. 

Căldura părintească 
cu care conducătorul 
partidului și statului 
nostru s-a întreținut cu 
minerii, cu tineretul, 
dialogul fructuos purtat 
la fiecare vizită de lu
cru în Valea cărbunelui 
au rămas clipe unice, 

i de neuitat pentru oa- 
! menii acestor meleaguri.

rindul său. Prin introdu
cerea transportoarelor eu 
covor de cauciuc evacu
area cărbunelui se face 
în flux continuu.

Astăzi se poate spune 
cu toată certitudinea că 
mecanizarea a prins ră
dăcini adinei în mineri
tul Văii Jiului. datorită 
secretarului general al 
partidului, datorită gîn- 
dirii sale clarvăzătoare, 
profund științifică, dato
rită profunzimii cu care 
a scrutat viitorul.

în 1982 la marea adu
nare populară din mu
nicipiul Petroșani, tovară
șul Nicolae ■ Ceausescu, 
spunea, referindu-se la 
mineritul Văii Jiului : 
„Am creat aici o puterni
că bază materială. Acum 
trebuie să acționăm pen
tru a obține, cu această 
bază materială, cu dota
rea și cu mijloacele mo
derne pe care le avem, 
creșterea mai rapidă a 
producției", Indicîrid in 

continuare și calea ce 
trebuie urmată in această 
nouă etapă de dezvoltare 
a mineritului : „Să luăm 
toate măsurile si incă 
din acest an, să trecem la 
pregătirea temeinică, teh
nică și profesională a 
muncitorilor mineri pen
tru a putea mintii utila
jele de înaltă tehnicitate", 
subliniind cu tărie și cla
ritate : „Consider că a- 
ceasta reprezintă una 
din cele mai importante 
probleme pentru reali
zarea programului de dez
voltare a mineritului 
pentru că, pîiiă Ia urmă 
oricît de moderne ar fi 
utilajele, complexele, 
dacă nu avem oameni ca
re să le ininuiască, ele nu 
produc nimic. Deci, ho
lurilor sini tot oamenii, 
minerii !“.

Oamenii, minerii, ei 
sint cei spre care își în
dreaptă întotdeauna, cu 
statornicia părintelui iu-, 
bitor, gîndurile secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare.

Dorin GHEȚA |

TELEGRAMĂ
(Urmare din pag. 1)

cu acest prilej, mult stimate tovarășe 
secretar general, că în actualul cincinal 
vom extrage cu 14 milioane tone de 
cărbune mai mult decît în cincinalul 
precedent, ritmul mediu anual de creș
tere a producției fizice situîndu-se intre 
4,6 și 7,3 la sută. în bilanțul progresului 
înregistrat prin mecanizarea și moder
nizarea minelor, înscriem la loc de frun
te îmbunătățirea condițiilor de muncă 
din subteran, reducerea efortului fizic 
al minerilor și creșterea gradului de se
curitate a muncii, ridicarea nivelului de 
pregătire politică și profesională a în
tregului personal muncitor și alte rea
lizări calitative cu care ne mîndrim da
torită conținutului lor profund umanitar. 
Aceste realizări ilustrează grija cu ade
vărat părintească ce o purtați minerilor 
Văii Jiului, stăruința cu care întreprin
deți noi și noi măsuri pentru creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a Celor 
ce pun in valoare bogățiile din adincuri.

Vă rugăm să ne îngăduiți ca pentru 
toate aceste realizări remarcabile, obți
nute cu sprijinul dumneavoastră nemij
locit, să vă adresăm și cu acest prilej 
cuvintul nostru de mulțumire fără mar
gini, să vă asigurăm totodată, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
fi mereu alături de dumneavoastră, vom 
susține din inimă întreaga politică a 
partidului si statului, vom face totul 
pentru înflorirea patriei si dezvoltareaV _________ :______

neîntreruptă a societății noastre socialis
te, așa cum a fost prefigurată de isto
ricele hotăriri ale Congresului al Xll-lea 
al partidului.

Sîntem hotăriți ca in acest al treilea 
an al cincinalului în care ne aflăm, să 
dăm întreaga măsură a atașamentului 
nostru muncitoresc și comunist față de 
partid, față de Dumneavoastră, „Minerul 
de onoare al țării", cel mai iubit fiu al 
poporului român, conducător încercat și 
călit pe parcursul unei îndelungate ac
tivități revoluționare, de cinci decenii, 
pusă în slujba înfloririi celor mai înalte 
idealuri ale omului, de libertate și feri
cire, de bunăstare și pace pe întreaga 
planetă. Avînd în față exemplul Dum
neavoastră de militant neobosit pentru 
cauza socialismului și comunismului, ur
mînd indicațiile și orientările clarvăză
toare ce ni le trasați, vom contribui cu 
forțe mereu sporite la înaintarea Româ
niei socialiste pe calei progresului mul
tilateral, la creșterea și afirmarea pe 
mai departe a prestigiului țării noastre, 
în riadul tuturor națiunilor lumii con
temporane.

Dorim, cu prilejul aniversării zilei 
Dumneavoastră de naștere și împlinirii 
a 50 de ani de activitate revoluționară 
să vă adresăm urarea de ani mulți și 
fericiți, multă putere de muncă pentru 
a conduce pe mai departe "destinele pa
triei și poporului spre zările luminoase 
ale comunismului.

NOROC BON !

A

Incsitâ 
prețuire 
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pacea și prosperitatea 
planetară.

De o jumătate de veac, 
destinul revoluționarului 
s-a împlinit cu destinul 
țârii, pecetluind epoca de 
avint a socialismului, sub 
însemnele gîndi-ii clar
văzătoare. fertile, a ener
gicelor inițiative pentru 
fericirea poporului. „Epo
ca Ceaușescu" se împli
nește în plenare mutații 
structurale, in noua cali
tate a muncii și vieții in 
societatea românească. 
Gîndirea sa vizionară, ac
tivitatea neobosită pen
tru triumful cauzei soci
aliste au conturat efigia 
acestei epoci, au plămă
dit istoria contempora
nă, cîștigînd astfel drep
tul de a figura în istorie. 
Drept cuvenit doar eroi
lor luptători și ctitorilor 
de viafă nouă.

La ceas aniversar al 
secretarului general al 
partidului, președinte 

al liomăniei socialiste, 
dar și Miner de onoare al 
Văii Jiului, cinci o întrea
gă națiune iși omagia
ză făuritorul de destin, 
din Valea cărbunelui se 
înalță emoționante urări 
de viață lungă și prospe
ritate, putere de muncă 
în înfăptuirea istoricei 
sale misiuni, asociate cu 
tradiționalul salut mi
neresc „NOROC 13VN

Fierbinte omagiu
'Urmare din pag 1) 

de cărbune — se spune în 
telegrama colectivului I.M. 
Uricani. Colectivul 
nostru, sub conduce
rea comuniștilor, în cinstea 
sărbătoririi a 50 de ani de 
activitate revoluționară și 
a zilei de naștere, am rea
lizat la zi pe această lună 
peste prevederile de plan 
o producție de cărbune 
coesificabii de peste 601)0 
de tone'x

„Pcrmiteți-ne, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca la 
această aniversare scumpă 
noua minerilor, precum și 
întregului nostru popor, să 
vă raportăm că oamenii 
muncii de la mina Petrila 
se prezintă cu un bilanț 
pozitiv la producția de căr
bune. dind peste sarcinile 
pianului la zi un plus de 
peste 4000 tone cărbune, 
producție Ce s-a realizat pe 
seama creșterii productivi
tății muncii în abataje și 
pe întreaga activitate dm 
subteran", se spune în te
legrama minerilor de la 
Petrila.

"Studenții și cadrele di
dactico din Institutul de 
mine Petroșani, alături do 
întregul nostru popor. o- 
magiază cu aleasă stimă 
și mîndrie patriotică împli
nirea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și ani
versarea zilei dumneavoas
tră do naștere, mult iulvte 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător înțe

lept și încercat, exemplu 
de pasiune și dăruire în 
fruntea partidului și a 
țârii, se spune în telegra
ma Institutului de mine 
Petroșani. Pentru gri
ja părintească pe 
care o purtați generației 
tinere, întregului popor, 
permiteți-ne, mult iubite 
tovarășe secretar general, 
ca în această zi de sărbă
toare scumpă nouă tuturor, 
să vă urăm via'" 'mgă, 
multă sănătate, fericire, ne
secată putere u. mancă 
in fruntea partidului ș. avi 
țării"- •

In telegrama nm • > tor 
muncii de la ’ ■ se
spune : „Conștie -• • înal
ta misiune patriotică ce 
ne revine, de a a . „ mi
nerilor din Val"} Jiului, 
din întreaga țară, utilaje 
și piese de schimb d'n ce 
in ce mai multe și mai 
bune, necesare creșterii 
productivității miticii în 
abataje, no vom intensifica 
eforturile pentru materia
lizarea tuturor sarcinilor 
ce ne revin din programul 
de mecanizare a mineritu
lui.

în aceste momente săr
bătorești, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe se
cretar general, că orientă
rile și obiectivele jalonate 
la Conferința Națională 
a partidului, indicațiile 
dumneavoastră vor sta la 
baza întregii noastre acti
vități".
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Vasile COJOCAKUi

Dinti'-o parte în alta 
a Văii Jiului, de ]a Lo- 
nea șî pînă la Cîmpu lui 
Neag, ritmului de dez
voltare și modernizare 
a' mineritului, desfășurat 
în adincul abatajelor, ii 
corespunde un altul, la 
fel de intens, în ridica- 
carea nivelului de viață 
materială și spirituală a 
oamenilor muncii. Pen
tru minerii Văii Jiului a- 
ceastă operă de adinei 
prefaceri economice și 
sociale este legată indi
solubil de neobosita ac
tivitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, ale cărui întîlniri 
cu minerii din acest im
portant bazin carbonifer 
a) patriei au deschis, de 
fiecare dată, noi și su
perioare perspective în 
calitatea vieții munici
piului.

în aceste zile, cînd în
treaga națiune socialistă 
sărbătorește, cu senti
mente de adincă stimă și 
respect, împlinirea a 50

Grija partidului 
pentru minerii Văii jiului

de ani de excepțională 
activitate revoluționară și 
ziua de natșere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
Valea Jiului, această 
străveche așezare a țării, 
cunoaște adinei prefaceri 
înnoitoare în munca și 
viața minerilor.

Cărbunele reprezintă 
emblema Văii Jiului, iar 
minerii, cei care-1 smulg 
din tainițele adincurilor, 
formează un detașament 
de frunte al clasei mun
citoare, față de care emi
nentul arhitect al Româ
niei moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ma
nifestă o necontenită 
grijă, materializată in 
dinamica fără precedent 
a obiectivelor economi
ce și sociale.

Fiecare vizită efectua
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu printre mi

nerii Văii Jiului a fost o 
autentică întîlnire de 
lucru, desdiizind noi di
mensiuni in creșterea 
rodniciei muncii din a- 
dincuri, în sporirea gra
dului de confort și civi
lizație. Aproape trei sfer
turi din numărul locuito
rilor acestei străvechi 
vetre a cărbunelui locu
iește în apartamente con
fortabile din noile car
tiere — Hermes în Pe
troșani, Bucura, în Uri- 
eani, noul centru civic 
al Lupeniului sau ora
șul Vulcan — care s-au 
construit în acești aproa
pe 18 ani care ne des
part de un eveniment is
toric epocal; Congresul 
al IX-lea care a ales în 
fruntea partidului pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
mare patriot care s-a i

dentificat cu cele mai 
profunde idealuri ale 
poporului, de progres, 
civilizație și pace. -

Grija partidului pen
tru minerii Văii Jiului 
s-a concretizat in fapte 
trainice ale vieții de fie
care zi: peste 301)00 de 
apartamente construite 
din 1965, an care a inau
gurat cea mai fertilă epo
că a istoriei, epocă ce 
poartă pe drept cuvînt 
numele . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Mun
ca minerilor, care con
tribuie la realizarea in
dependenței energetice a 
patriei, obiectiv stabilit 
de Congresul al XU-lea 
al partidului, se află per
manent în atenția parti
dului. în ultimii ani, de 
exemplu, s-au construit 
și amenajat cantine și 
complexe de alimentație 

la Lupeni, Paroșeni și 
Petrila, care servesc mi
nerilor la intrarea în 
schimb 22 000 mese gra
tuite consistente in fie
care zi.

Tot ceea ce s-a reali
zat in Valea Jiului 
— întreprinderi de 
industrie ușoară, obiecti
ve sociale și culturale, 
este destinat minerilor. 
Și pentru aceste fapte, 
care demonstrează cu 
concretețea faptului în 
toate domeniile vieții e- 
conomicc și sociale, uma
nismul politicii partidu
lui nostru, minerii, oa
menii muncii din Valea 
Jiului păstrează in cuge
te sentimente de nețăr
murită flragoste pentru 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul a- 
cestei mărețe opere de 
dezvoltare multi la te .-aia 
a societății noastre soci
aliste, Minerul de onoa
re al minerilor, pentru 
a căror viață și muncă 
manifestă o înaltă și ne
contenită grijă.
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Solemnități de omagiere 
a 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
și a aniversării zilei sale 

de naștere
Masă tovărășească

1
]

înscriindu-se în suita acțiunilor de omagiere a președintelui r 

Bomâniei, în Marea Britanie a apărut volumul ------------------------------------------- ------------ ------------------------------------j

„Nicolae Ceaușescu : Constructorul României 
moderne—om de stat de talie internațională"

(Urmare din pag. I)

Au participat, de aseme
nea, membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, 
primi-secretari ai comite
telor județene de partid, 
membrii de partid cu sta
giul din ilegalitate, acti
viști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, oameni ai mun
cii din întreaga țară, re
prezentanți ai vieții noas
tre științifice și culturale, 
generali și ofițeri superiori.

In numele Comitetului 
Politic Executiv al Comite
tului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și 
a; guvernului, a adresat 
calde felicitări tovarășul 
Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

l.a rindul său tovarășul 
Andrei Neagu a exprimat 
urarea caldă a membrilor 
de partid cu stagiu din 
ilegalitate.

A luat, apoi, cuvintul to
varășul Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C al P.C.R., prim-secre- 
tar a! Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., care, 
a exprimat omagiul dele
gații!'t comitetelor jude
țeni- de partid, al celorlal
ți delegații de oameni ai 
niu.'i ii din țară.

A răspuns tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul secretarului ge- 
ni al al partidului, pre
ședintele Republicii, a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat expoziția florală

'Urmare din pag 11

șu. Nicolae Ceaușescu, pen
tru neobosita' și rodnica 
activitate pe care o desfă
șoară pentru dezvoltarea 
și înflorirea continuă a pa
triei, pentru prosperitatea 
întregului nostru popor.

in cadrul expoziției, ce 
va fi deschisă in zilele 
următoare pentru public, 
cunoscute întreprinderi, 
stațiuni de cercetare și la
boratoare horticole din în
treaga țară, intre care cele 
de la Arad, Codlea, Ora
dea. Dumbrăveni, Galați, 
Cbii-.tunța, „1 Mai" Ber- 
ceni, Băneasa, Popești și 
de la Cluj-Napoca, expun 
soiuri și varietăți noi de 
fiori și arbuști de seră acli

fost primit cu îndelungi a- 
plauze.

Participanții au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu 
o caldă și cmiționantă ma
nifestare de dragoste și 
stimă, exprimîndu-i pro
funda lor prețuire și re
cunoștință pentru tot ceea 
ce a făcut și face spre glo
ria și măreția națiunii 
noastre, pentru înțelepciu
nea, clarviziunea și cute
zanța revoluționară cu ca
re conduce partidul și 
țara, pentru activitatea 
neobosită ce o consacră, 
cu dăruire și abnegație, 
înfloririi continue a pa
triei, în deplină libertate 
și independență, bunăstării 
și fericirii poporului, creș
terii prestigiului și rolului 
României în lume, cauzei
socialismului și păcii.

Tovarășii din conduce
rea partidului și statului, 
membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, activiști
de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și 
obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, oameni 
de știință, artă și cultură, 
militari, mesageri ai tine
rei generații au felicitat cu 
căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, a- 
dresînd, din inimă, secre
tarului general al partidu
lui, președintele Republi
cii, urări de viață îndelun
gată, multă sănătate și pu
tere de muncă, pentru a 
conduce patria noastră so
cialistă spre noi și noi 
victorii, spre mari și mi
nunate împliniri.

matizați în țara noastră, 
precum și noi creații ale 
specialiștilor români din 
acest domeniu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe 
organizatori, pe creatorii 
și cultivatorii de flori și 
arbuști pentru reușita deo
sebită a acestei expoziții, 
pentru rezultatele muncii 
și pasiunii lor, urîndu-le 
succese în frumoasa înde
letnicire ce o desfășoară, 
pentru îmbogățirea în con
tinuare a sortimentației și 
speciilor, în mod deosebit 
al celor existente în pa
trimoniul autohton, în ve
derea unei mai bune a- 
provizionări a populației 
cu flori, pc tot parcursul 
anului.

LONDRA 26 (Agerpres). 
în suita acțiunilor ce 
marchează omagierea a 
50 de ani de activitate
revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
aniversarea zilei sale de 
naștere, prestigioasa e- 
ditură „Pergamon Press", 
din Marea Britanie, a scos 
de sub tipar un nou vo
lum consacrat persona
lității proeminente a pre
ședintelui României : 
„Nicolae Ceaușescu : cons
tructorul României mo
derne — om de stat de 
talie internațională".
Cartea apărută într-o ți
nută grafică deosebită, 
în colecția de mare au
diență — „Mari oameni 
de stat ai lumii" — a fost 
tipărită și difuzată si
multan de editură, la 
Londra, New York și în 
alte mari orașe ale lumii.

Editorul acestei colecții 
binecunoscute este Robert 
Maxwell, directorul edi
turii „Pergamon Press", 
care a efectuat, recent, 
o vizită în țara noastră, 
în cursul căreia a fost
primit de președintele 
Republicii Socialiste
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prezentînd cititorilor 
personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
care și-a consacrat întrea
ga viață luptei împotri
va oprimării sociale, îm
potriva fascismului, pen
tru edificarea României
moderne, pentru construe ■ 
ția socialismului în pa
tria noastră, volumul re
dă imaginea vie, fidelă, a 
istoriei, în curgerea sa

VARȘOVIA 26 (Agerpres).
La Ambasada română din 

' Varșovia a fost organizată 
' o gală de filme românești.

Au luat parte reprezentan
ți ai C.C. al P.M.U.P., 
Ministerului de Externe, 
conducerii unor instituții 
centrale și organizații de 
masă și obștești, redactori 
șefi și reprezentanți ai 
principalelor organe de 
presă, oameni de artă și 
cultură. Au fost prezenți 
șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Var
șovia.

*
PHENIAN 26 (Agerpres). 

Sub auspiciile Comitetu
lui popular municipal din 
Phenian și ale Asociației 
de prietenie coreeano-ro- 
mâne, la Casa de cultură 
a sindicatelor din capitala 
R.P.D. Coreene a avut 10c 
o adunare festivă.

In cuvîntările rostite, 

multimilenară, formarea 
poporului român, conti
nuitatea sa pe aceste me
leaguri, marile bătălii 
purtate de-a lungul tim
pului pentru o existență 
liberă și demnă.

Primul capitol al cărții, 
editată în Marea Britanie. 
se intftulează „O viață 
închinată oamenilor", ca
re realizează o emoțio
nantă prezentare biogra
fică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe fundalul 
evenimentelor social-po- 
litice din această perioa
dă, culminînd cu eviden
țierea activității sale în 
fruntea partidului și sta
tului. Capitolul II, „Vas
tă activitate științifică, 
teoretică și practică" evi
dențiază preocuparea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul ac
tivității sale multilate
rale pe plan intern, pen
tru soluționarea proble
melor majore legate de 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate în țara noastră.

Cartea evidențiază, ar- 
gumentînd cu citate din 
opera președintelui, con
tribuția remarcabilă a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea 
teoriei și practicii cons
trucției socialiste, la 
creșterea rolului condu
cător al partidului în 
perspectiva integrării sa
le în societate. Cititorul 
acestui volum ia cunoștin
ță de tezele referitoare 
la rolul crescînd al parti
dului comunist și sarci
nile ce revin statului în 
organizarea întregii acti- 

VAl

Numeroase manifestări 
peste hotare 

dedicate sărbătoririi 
conducătorului 

statului nostru
Numeroase și variate acțiuni .și manifestări orga

nizate peste hotare continuă să marcheze sărbătoarea 
cea mai de preț din aceste zile a poporului român : 
omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și aniversarea zilei sale 
de naștere. Adunări omagiale, conferințe de presă, 
expoziții de cărți și fotografii» gale de filme, alte 
manifestări au ca puncte comune reliefarea persona
lității proeminente a președintelui României, subli
nierea prestigiului său internațional.

vicepreședintele comitetu
lui, Wang Ghiong Haq, și 
ambasadorul țării noastre 
la Phenian, Constantin If- 
todi, au evidențiat persona
litatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, meritele sale 
deosebite în cei 50 de ani 

vității economice și socia
le a țării, cu privire la 
dezvoltarea democrației 
socialiste, ca aspect ma
jor al procesului de edi
ficare a noului sistem so
cial, precum și de tezele, 
originale, referitoare' la 
programul ideologic al 
partidului, la principiile 
și normele de muncă și 
viață ale comuniștilor, ale 
eticii și echității socialis
te.

Un capitol aparte, in
titulat „Permanent în 
contact cu partidul, cu 
poporul, cu țara" este 
consacrat prezentării sti
lului dinamic, de activi
tate laborioasă, de con
sultare nemijlocită a fău
ritorilor de bunuri ma
teriale în marile proble
me care privesc dezvolta
rea țării, progresul ei 
multilateral.

Capitolul „Luptător 
pentru pace, pentru co
laborare și înțelegere în
tre toate popoarele lumii" 
relevă vâsta activitate a 
conducătorului partidului 
și statului nostru dedica
tă soluționării importan
telor probleme ale lumii 
contemporane, democra
tizării relațiilor dintre 
state, instaurării unei 
noi ordini economice 
mondiale.

Volumul „Nicolae 
Ceaușescu : constructorul 
României moderne — 
om de stat de talie inter
națională" înfățișează ca
racterul novator al gîn- 
dirii și acțiunii președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
larg recunoscut de nu

de activitate revoluționară.
In încheierea adunării 

festive a fost prezentat un 
film documentar privind 
vizita oficială de prietenie 
efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena

meroase cercuri politice, 
culturale și științifice din 
întreaga lume. în volum [ 
sînt incluse citate din a- ( 
precierile unor șefi de l 
stat și partid, oameni ( 
politici de anvergură in- [ 
ternațională, care, refe- 
rindu-sc la personalita
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, relevă înaltul 
prestigiu de care condu
cătorul statului și parti
dului nostru, opera sa 
teoretică și practică se 
bucură pretutindeni pe 
glob.

De asemenea, volumul 
prezintă înaltele distinc
ții decernate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sare '• 
conturează recunoaște- l 
rea internațională, presti
giul și popularitatea la 
scară mondială de care se , 
bucură președintele ,
României. Lucrarea este 
completată cu lista ope
relor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — apărute în • 
zeci de limbi, pe toate • 
continentele.

Valorosul tablou pri- • 
vind viața și activitatea 
tovarășului Nicolae > 
Ceaușescu este întregit > 
printr-un amplu interviu , 
pc care conducătorul par
tidului și statului nostru 
l-a acordat lui Robert 
Maxwell, directorul edi- , 
turii „Pergamon Press", 
în care președintele 
României socialiste își 
exprimă opinia în legătu
ră cu probleme de mare >
actualitate ale construc
ției socialiste din țara 
noastră, ale vieții inter- [ 
naționale. [

Ceaușescu, în R.P.D. Co
reeană, în luna aprilie 1982.

+
•HANOI 26 (Agerpres). La 

ambasada țării noastre din 
Hanoi a fost organizată o 
gală de filme.

în alocuțiunea rostită 
cu acest prilej, Hoang 
Luong, adjunct al minis-, 
trului afacerilor externe, 
a elogiat meritul dccțsetit 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în dezvoltarea 
și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre România și Vietnam.

★
PARIS 26 (Agerpres). 

Ambasada română din 
Franță a făcut o donație de 
cărți bibliotecii orașului 
Palaiseau din regiunea pa
riziană. La loc de frunte 
s-au situat operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România.

I

| PETROȘANI — 7 No- 
j ifmbrie: Cursa inferna-
• 10 ; Unirea ; Ultimul car-

| LONEA . Pietonii ae- 
! rului.
I VULCAN — Luceafărul: 
I Femeia din Ursa Mare.
] LUPEN1 — Cultural :
I Pădurea nebună.
I URICAN1 : Bonner fiul.

• 11,00 Telex. 11,05 Mul
țumim pentru copilăria 
fericită. Program literar- 
muzical. 11,30 Școala în 
epoca Ceaușescu. 11,50 
Ansamblul folcloric „Ol
tul" din Slatina al Consi
liului județean al sindica
telor — Olt. 12,15 Forum 
politico-ideologic. 12,35 
înflorești pămint al bucu
riei — cîntece patriotice 
și revoluționare. 12,45 Ac
tualitatea economică. 16,00 
'•jlex. 16,05 Imagini din 
India — documentar. 16,30
Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri. 20,00

Telejurnal. 20,30 O viață ' 
eroică, revoluționară, | 
Nicolae Ceaușescu, om • 
pentru oameni. 21,10 Par- I 
tidului, conducătorului I 
iubit, un imn al tinereții | 
noastre. Spectacol oma
gial organizat de Comite- I 
tul Central al Uniunii Ti- • 
ncretului Comunist, Con- I 
siliul Uniunii Asociați- | 
ilor Studenților Comuniști j 
din România, Consiliul | 
Național al organizației | 
Pionierilor și Radiotelevi- I 
ziunea română. 22,00 Te- I 
lejurnal. 22,15 Mîndru I 
cîntec românesc — melo- I 
dii populare. ' •

VÎND mobilă dormitor. 
Strada Mihail Kogălni- 
ceanu 7 Petroșani, între 
orele 15—17. (88)

VIND Ford Taunus 17 
M, stare bună. Petrila, 8 
Martie bloc 52/47. (82)

CUMPĂR pianină. Adre
sați telefon 43316, după ora 
17. (84)

SCHIMB apartament 3 
camere Constructorul B/2/9 
Petroșani, cu apartament 
două camere și garsonieră. 
Telefon 42933. (92)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Vasile; eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(91)

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Tăs- 
lăuan loan, eliberată de 
I.J.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (93)

PIERDUT diplomă 8 cla
se pe numele Băluțoiu E- 
lena, eliberată de Școala 
generală nr. 6 Lupeni. O 
declar nulă. (94)

PIERDUT carnet student 
pe numele Priescu Ilie, e- 
liberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (95)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi- 
trana Iulian, eliberată de 
I.M.R. București. . O de
clar nulă. (83)

PIERDUT diplomă mi
ner în lucrări subterane, 
seria I nr. 31280 pe nume
le Găman Ilie, eliberată 
de I M. Petrila. O declar 
nulă. (85)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 2090, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (86)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chela- 
ru Constantin, eliberată 
de l.M. Paroșeni. O de
clar nulă. (87)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihai 
Liviu, eliberată de l.M. Pa
roșeni. O declar nulă. (89)
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