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Sosirea la Khartum

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE! |
S

In centrul muncii politice

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a înce
put, sîmbătă, vizita oficia
lă de prietenie în Republi
ca Democratică Sudan, la 
invitația președintelui U- 
niunii Socialiste Sudaneze,

președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, și a 
doamnei Buthayna Nimeiri. 
La sosirea la Khartum, lo
cuitorii capitalei Sudanu
lui au făcut o primire deo
sebit de caldă și entuzias
tă înalților soli ai poporu
lui român.

Ora 12,00. Aeronava pre
zidențială aterizează pe pă-

mîntul sudanez. Aeropor
tul internațional al orașu
lui Khartum este împodo
bit cu drapelele dc stat a- 
le Republicii Socialiste 
România și Republicii De
mocratice Sudan. Domneș
te atmosfera caracteristică 
evenimentelor politice de 
semnificație majoră.

(Continuare în pag. a l-a)

Mobilizarea colectivelor pentru aplicarea 
cu cele mai bune rezultate a acordului global, 
in vederea creșterii producției de cărbune

A

încheierea vizitei oficiale 
«le prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
La mina Vulcan au fpst 

intensificate, în această 
perioadă, acțiunile politice, 
de mobilizare a colective
lor sectoarelor și brigăzi
lor de producție la o ac
tivitate tot mai bună, în 
vederea creșterii realizări
lor zilnice. în centrul a- 
tenției se află înfăptuirea 
prevederilor proprii, sta
bilite pentru trecerea la 
generalizarea acordului 
global. în abataje, în sala 
de apel a minei, la intra
rea și ieșirea din subteran 
au avut loc frecvente dis
cuții cu minerii, cu maiș
trii și ceilalți muncitori 
din subteran pentru popu
larizarea avantajelor a- 
cestei forme superioare de 
organizare a producției și 
a muncii. După cum 
relatat tovarășul 
Crișan, secretarul 
tului de partid pc 
discuțiile cu toate

ne-a 
Arpad 

comite- 
mină, 

catego-

i La sectorul IV

ale

riilc dc muncitori au pri
lejuit însumarea unui 
mare număr de propuneri 
vizînd în principal îmbu
nătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale și 
transportului minier, 
tensificarea acțiunilor 
recuperare și rcfolosirc

a 
în
de 

a 
unor materiale — domeniu 
în care mina are deja o 
bună experiență — întări
rea ordinii și disciplinei la 
toate locurile de muncă, 
mai buna folosire a efec
tivelor de la lucrările de 
întreținere și auxiliare. 
S-au făcut- numeroase re
feriri concrete pentru eli- 

unor neajunsuri 
unde potențialul 

sectoarelor a fost 
cu maximă răs-

dezbaterile

în Republica Arabă Egipt

minarea 
și, acolo 
uman a' 
mobilizat
pondere — ca de pildă la 
sectoare! III și IV — 
producția medie zilnică a 
înregistrat deja o impor
tantă creștere. Cele două

I. M. Lonea
Noi dovezi

hărniciei
Cu cele 180 tone extrase peste plan în ziua 

octombrie, colectivul de mineri din sectorul IV 
minei Lonea raportează extragerea suplimentară 
1027 tone cărbune numai în această lună. De remar
cat că ocupanții locului I în întrecerea 
mină au extras, de la începutul anului 
tone in plus față de sarcinile de plan.

Rezultatele de mai sus s-au obținut 
unor noi sporuri ale productivității muncii, și anume 
plus 300 kg cărbune/post pe sector și, respectiv, plus 
700 kg/post în cărbune.

In obținerea tuturor acestor succese pe care sec
torul IV al minei Lonea le raportează in întrecerea 
socialistă pentru mai mult cărbune furnizat economiei 

con-

79

naționale s-au evidențiat minerii din brigăzile 
duse de Grigore Mindruț, Anton Horea, Aurel 
rian, Gheorghe Rusu și Ion Ilca. (AI TĂTAR)

Vibrant ecou al
înflăcâratelor chemări

ale tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
pentru o lume a păcii

și colaborării

Vrem să. trăim
în pace, 

să ne creștem 
în iimște copiii

Să tie pace 
pe pămînt!
IN PAGINA A 2-A

sectoare se alătură astfel 
sectoruliti V care „merge 
din plin*1, avind posibilita
tea de a încheia luna oc
tombrie cu planul reali
zat și depășit.

— Folosim
din adunările generale ale 
organizațiilor 
ale grupelor sindicale, in
clusiv cursurile 
mîntului politic 
cunoașterea și însușirea te
meinică a măsurilor a- 
doptate 
partidului și statului, 
domeniul 
cii, ne-a 
tarul de 
Cele trei 
cu privire la acordul glo
bal, calcularea fondului 
dc retribuire și majorarea 
retribuțiilor - sînt prelu-

Vechile meleaguri de la 
izvoarele Jiilui de Vest 
vor cunoaște o dezvoltare 
ii "ustrială și socială fără 
precedent. Pentru pune
rea in valoare a bogăției 

l încătușate în adine, de la 
? Lupeni pînă Ctmrni hlî 
! Neag se vor< I 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț (

1

de partid,

învăță- 
pen’.ru

a măsurilor
de conducerea 

, în 
mun- 

sec re
mind, 

normative

retribuirii 
explicat 
partid pe 
acte

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, sîmbătă di
mineața, la palatul Kubeh, 
cu președintele Republicii 
Arabe Egipt, Hosni Muba-

Sîmbătă dimineața, la 
Palatul Kubeh, s-a desfă
șurat ceremonia semnării 
documentelor oficiale ro- 
mâno-egiptene. Președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Hosni Mubarak, au semnat 
Declarația comună cu pri
vire la dezvoltarea susți-

In d mineața 
sînibătă, 
încheiat 
prietenie 
Nicolae 
ședințele 
liste România, 

tovarășa

rak și doamna Suzanne 
Mubarak.

Intr-o atmosferă cordia
lă, prietenească s-a evi
dențiat satisfacția recipro
că pentru rezultatele dia
logului la nivel înalt pur
tat în ultimele zile la

Cairo, relevîndu-se totoda
tă importanța acestui e- 
veniment pentru evoluția 

relațiilor reciproce, 
deschide perspective 
tradiționalelor legături 
tre România și Egipt.

care 
largi 
din-

nută a cooperării dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă E- 
gipt.

La ceremonie au partici
pat tovarășa Elena 
Ceaușescu, prim-viceprim 
ministru al guvernului, 
alte persoane oficiale 
române și egiptene.

în aplauzele întregii a- 
sistențe, cei doi președinți

s-au felicitat cu căldură, 
s-au îmbrățișat 
te. evidențiind 
tisfacția pentru 
le rodnice ale 
convorbiri purtate, pentru 
înțelegerile la care au ajuns 
atît în planul dezvoltării 
colaborării bilaterale, cit
și în sfera conlucrării pe 
tărîm internațional.

Ceremonia plecării
zilei de

22 octombrie, s-a 
vizita oficială de 
pe care tovarășul 
Ceaușescu, pre- 
Republicii Socia- 

împreună 
Elena

Ceaușescu, a efectuat-o în 
Republica Arabă Egipt, la 
invitația președintelui Mo

hamed Hosni Mubarak și 
a doamnei Suzanne Muba
rak.

In fața Palatului Kubeh 
are loc ceremonia oficială

prieteneșn 
astfel sa- 
rezultate- 
amplelor

Foto: Șt. NEMECSEK

în condițiile

socialistă pe 
peste 31 000

a plecării înalților oaspeți 
români. S-au intonat im
nurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Egipt.

(Continuare în pag. a t-a)

Un colectiv

Obișnuit dialog mine
resc între ortacii din 
brigada condusă de mi
nerul Dezideriu Ciortan 
și maistrul Anton Ma- 
kai, d.e la sectorul VII 
al minei Lupeni, după 
ieșirea din șut.

unui nou cîmp minier, la minieră. Producția de căr- 
Valea de Brazi. Aici se va bune de la ’ alea de Brazi 
construi într-o primă eta- se va realiza în condiții 
pă, pînă la sfîrșitul anu- de eficiență sporită, deoa-

i lui 
noi 
Lu- 

va 
nu- 

Prin 
incintei minei 

nînă la sfîrși- 
an, va 
cantitatea

Lupeni pînă la Cîmpu 
1__ „ construi-
unități economice. In 
peni și Uricani se 
construi un însemnat 
măr de apartamente. 1 
construirea 
Lupeni-Sud 
tul acestui 
considerabil 
cărbune cocsificabil 
zilnic.

In orașul Uricani 
l alocate investițiile 
| sare pentru valorificarea

spori 
de 

extras

au fost
nece-

Dezvoltarea industrială 
determină 

ample prefaceri sociale

perimetrul incintei 
de la Valea de 

se va amenaja puțul

lui 1981, o exploatare mi
nieră.

In
minei
Brazi
principal, se vor construi 
blocuri pentru personalul 
de intervenție și o cantină

rece este prevăzută aici 
construcția unei prepara- 
ții pentru cărbune, care 
va prelua pentru spălare 
și cărbunele extras de la 
întreprinderea minieră U- 
ricani.

Intre preparație și noua

mină de la Valea de Brazi l 
vor lua ființă instalații ’ 
moderne de transport a 1 
cărbunelui extras, decan- i 
toare pentru șlam, stații . 
pentru presortarc, spălare* 
și flotație. I

în vederea preluării 
sporului de trafic rutier în 
partea de vest a bazinului 
carbonifer al Văii 
de la Livezeni pînă 
Valea de Brazi, 
carosabil se 
și vor apare în 
zone trasee
Din DN 66 vor fi deviate 
noi artere rutiere în zona 
incintei noii preparații și

Jiului, 
la 

actualul
va moderniza 

anumite 
rutiere noi.

(Continuare în pag. a 2-a)
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1

care se distinge 
plin muncă

Colectivul de oameni 
ai muncii de la atelie
rul de bobinaj 
I.P.S.R.U.E.E.M. 1 
șani și-a cîștigat 
muncă, pricepere 
dăruire un bun 
me concretizat în 
zultatele de prestigiu 
obținute an de an, ca 
dealtfel și în primele 
9 luni din acest an. Lu
nar, din atelierul de 
bobinaj sînt expediate 
întreprinderilor minie
re din Valea Jiului și 
din țară peste 180 mo
toare 
nă 
15—20 ventilatoare 
mină și 4—5 transfor
matoare de forță și ilu
minat, utilaje de o deo
sebită importanță pen
tru desfășurarea acti
vității din subteran. 
Munca acestui 
lectiv este destul 
dificilă întrucît 
utilaje nu sînt fabrica
te în atelier, ci 
doar recondiționate 
redate circuitului
nomic. Motoarele elec
trice arse de la locomo-

al
Petro- 

prin 
Ș‘ 

renu- 
i re-

electrice de pî- 
la 600 kW;

de

co
de 

aceste

sint
Șl

eco-

Gheorghe BOȚEA

(Cont. în pag. a 2-a)
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r Vibrant ecou al înflăcăratelor chemări aie tovarășului j
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru o lume a păcii șicosahorării r (Urmare din pag. I)

Vrem să trăim în pace, 
să ne creștem 

în liniște copiiiA

chemări
secretarului general 
partidului

N i c o

înflăcăratele 
ale 
al 
tovarășul 
Ceaușescu, Apelul 
brant al Frontului 
inocrației și Unității 
cialiste au avut un 
ecou în inimile 
toarelor, tehnicienelor și 
inginerelor de la între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. întregul colectiv 
întrunit într-o emoționan
tă adunare pentru dezar
mare și pace și-a spus, 
prin cei care au luat cu- 
vîntul — Gheorghița Ni- 
ță. Daniela Potroca, Ele
na Chelaru, Cornelia 
Ispir, Emilia Strat și Ro- 
dica Bodescu — răspicat 
vrerea lor de a munci în 
pace, efe a făuri copiilor 
lor un viitor fericit asu
pra căruia să nu planeze 
teama catastrofei nuclea
re care ar duce la dispa
riția vieții pe pămint.

Telegrama adresată se
cretarului general 
partidului, 
Republicii 
România, 
șui Nicolae Ceaușescu ex
primă sentimentele de 
aleasă stimă și considera
ție pentru lupta neobosi-

nostru, 
a e 
vi- 

De- 
So- 

larg 
munci-

1

al
președintele 

Socialiste 
tovară-

tă dusă de 
României socialiste 
vederea salvgardării 
cii, a stăvilirii cursei 
narmărilor, pentru o 
me a colaborării șl 
nei înțelegeri între toate 
popoarele lumii. „Prin 
grija părintească a parti
dului, a dumneavoastră 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu trăim 
o viață nouă, muncim în
tr-o întreprindere mo
dernă realizată la indi
cațiile dumneavoastră. 
Noi soțiile și fiicele de 
mineri care beneficiem 
de aceste condiții minu
nate de muncă — 
spunea în telegramă 
vrem să trăim în 
să ne creștem în 
copiii, să-i educăm 
spiritul dragostei 
de patrie și partid, 
respectului pentru 
că, al prieteniei cu toate 
popoarele, așa cum dum
neavoastră ne dați un 
strălucit și însuflețitor e- 
xemplu". Sînt cuvinte 
pornite din inimă, ex- 
primînd hotărîrea aces
tui colectiv de a munci 
fără preget pentru înflo
rirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

președintele 
în 

pă- 
î- 

lu- 
bu-

se

pace, 
pace 

în 
față 

al 
mun-

Dezvoltarea industrială
(Urmare din pag. t)

a orașului Uricani. Peste 
Jiul de Vest se va execu
ta un nou pod de cale fe
rată spre incinta minei 
Valea de Brazi. Vor fi 
construite, de asemenea, 
noi triaje, gara Bărbăteni 
se va moderniza, vor 
prinde contur alte nume
roase rețele de dotări 
utilități. Albia 
regularizată 
noii preparații, 
centru pentru 
pzeindustrializarea lemnu
lui din Uricani va fi mu
tat și modernizat.

Noile obiective industria
le care se prefigurează 
aici în viitorul apropiat

Și 
Jiului va fi 
și în zona 
iar actualul 
sortarea și

vor avea drept consecință 
firească, dezvoltarea cons
trucției de locuințe, edifi
carea noilor centre civice 
din Lupeni și Uricani, do
tarea noilor cartiere cu u- 
tilități ‘ehnico-edilitare. 
Pînă la sfîrșitul actualului 
cincinal, pentru orașul Lu
peni se prevede și cons
truirea unui dispensar-po- 
liclinică, a unei noi grădi
nițe, iar la Uricani un 
dispensar-policlinică și un 
nou atelier-școală, dotări 
ehr'„ ,-edilitare care vor 

contribui la creșterea 
gradului dc urbanizare, la 
asigurarea unor condiții 
n i bune de muncă și de 
viață locuitorilor acestor 
meleaguri. (V.S.)

Să fie pace pe pămînf!
Sute de elevi și cadre 

didactice de Ia Liceu] in
dustrial 
s-au întrunit 
brant miting 
dezarmării și 
primîndu-și 
într-o unitate de voință, 
de a trăi într-o lume al 
cărei cer să nu fie 
norat de pericolul 
război distrugător, 
ținînd din toată 
noile demersuri și 
tive ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mo
bilizatoarele chemări ale 
Apelului Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, și în 
primul rînd cele nuclea
re, pentru asigurarea pă
cii și colaborării pe pla
neta noastră, 
ții și-au unit 
cu ale întregii 
spunînd un NU 
înarmărilor, un DA 
toată inima păcii și 
niștii. Numai într-o 
mosferă de pace și cola
borare tinerele generații 
ale patriei se pot forma 
ca demne continuatoare 
ale măreței opere de dez
voltare a României so
cialiste.

în cadrul mitingului de 
la acest liceu industrial, 
în care învață aproape 
2500 de elevi, au vorbit 
profesorii Anton Popes
cu, Niculina Marin, Au
rica Rădulescu, Mircea

din Petroșani 
într-un vi- 

consacrat 
păcii, ex- 

hotărîrea,

în- 
unui 
Sus- 

inima 
iniția-

participan- 
glasurile 

națiuni 
hotărît 

din 
li- 
at-

Munteanu, elevul Adrian 
Apostu, secretarul comi
tetului U.T.C. Cu toții 
au reliefat că actuala 
cursă a înarmărilor, 
proporții niciodată 
noscute în Istorie, 
zintă un real pericol i 
tru tot ce a creat 
nobil și durabil 
rea, pentru însăși 
tența umană. Cu 
mente de mîndrie 
tică, participanții la mi
ting au susținut politica 
de pace și colaborare a 
României socialiste, ini
țiativele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, emi
nent fi . al poporului. în
tr-o atmosferă de vibrant 
patriotism, elevii și ca
drele didactice au adop
tat o telegramă adresată 
tovarășului N ' c o I 
Ceaușescu, secretar 
neral al partidului, 
ședințele Republicii 
cialiste România. Au 
fos' trimis® scrisori 
tre ambasadele U.R.S.S. 
și S.U.A. la București și 
un mesaj către Organi
zația Națiunilor Unite, 
în încheierea mitingu
lui, sute de elevi și cadre 
didactice 
fie pace 
cîntec în 
centrează 
Siv dorința de a trăi, în
văța și munci într-o țară 
liberă și independentă, 
într-o lume a păcii și 
colaborării.

cu 
cu- 

pre- 
pen- 
mai 

omeni- 
exis- 

senti- 
patrio-

1 a e 
ge- 

pre- 
So- 

i mai 
că-

„Să 
pămînt !“, 
se con-

au cîntat 
pe 
care 
atît de exPre-

J

DE LA CABINETUL
MUNICIPAL
DE PARTID

PENTRU
ACTIVITATEA

LA MINA Vulcan a fost 
deschis un curs de califi
care cu specialitatea to- 
pografi pentru lucrări în 
subteran. Cursul este urmat 
de 17 tineri muncitori de 
la mina Vulcan și de alți 
18 de la minele Uricani, 
Bărbăteni și Lupeni. Du
rata cursului, destinat ab
solvenților de liceu, este 
de un an.

recitatori și grupul folk, 
cu sprijinul colectivului 
bibliotecii clubului sindi
catelor din Lupeni au sus
ținut în fața tinerilor de 
la căminul de nefamiliști 
nr. 10 un reușit microre
cital de poezie și muzică. 
(I.D.)

Aspect de muncă din 
cadrul secției bobinaj de 
la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani.

Foto; Cristian ȘTEFAN

erate în strînsă concordan
ță, pentru a fi pe deplin 
înțelese 
major, prin faptul 
menite, împreună, 
ționeze în vederea 
nei organizări a 
ției șl creșterii realizărilor 
fizice. Implicit, pe această 
bază se va ajunge la cîș- 
tigur mai mari.

— Se face și o populari
zare semnificativă a căilor 
pe care pot fi obținute 
cîștiguri mai mari 7 

îndemînă 
semni- 
expli- 

pe bri- 
muncă,

prin sensul 
că 

să 
mai 
produc-

lor 
sînt 
ac- 
bu-

— Avem 1 
grafice cu calcule 
ficative. De pildă, 
căm prin calcule, 
găzi, pe locuri de 
cît se poate cîștiga în di
ferite situații posibile ; da
că se realizează depășirea 
planului fizic, dacă se ob
ține o economie de pos
turi, dacă se încadrează 
sau nu în criteriile 
calitate și eficiență.

— Concret ?
— în mod concret, 

liefăm că un miner de 
tegoria a V-a poate obține 
în condițiile acordului glo
bal 
lei 
ză 
zic 
nostru de 6200 tone 
cărbune, nu o economie de 
60 posturi din cele 960 
planificate. Cele mai avan
tajate vor fi brigăzile ca
re depășc-c planul fizic, 
cu încadrarea în posturile

de

re- 
ca-

un spor de peste 1000 
dacă brigada realizea- 

în întregime planul fi- 
staNlit — în cazul 

de

prevăzute. Avem calcule 
la fel de semnificative și 
pentru maiștrii minieri, 
pentru celelalte categorii 
de personal.

Rezultatele populariză
rii noilor reglementări în 
domeniul retribuirii mun
cii se întrevăd și în alte 
sectoare. După cum ni s-a 
relatat, acționează bine 
prin acțiunile practice în
treprinse, secretari ai co
mitetelor de partid ca 
Mircea Bălțătescu, Cons
tantin Mareș, de la sectoa
rele V și I, Ion Munteanu, 
secretar adjunct la sec to- - 
rul VII, Arpad Șipoș, se
cretar al b.o.b. de la ate
lierul mecanic, 
IX. O activitate 
tă, convingă'oare desfășoa
ră propagandiștii Ana To- 
doran, Iustin Stoenescu, 
Gheorghe Pardos, Luciano 
Petriș, Grlgore Călina 
alții. în general, 
tehnico-inginerești 
nă în mod activ 
politică desfășurată 
organizațiile de partid, în 
centrul 
această 
b'ectiv 
nătate 
gului potențial al formați
ilor de lucru, al sectoare
lor -entru aplicarea cu 
cele mai bune rezultate 
a prevederilor acordului 
global, a programului pri
vind perfecționarea siste
mului de retribuire șl, Im
plici' creșterea produc
ției de cărbune.

sectorul 
susținu-

Și 
cadrele 
spriji- 
munca 

de

căreia se află, în 
perioadă, ca o- 

de maximă însem- 
mobilizarea între-

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI ARMATEI

a a- 
de- 
Au 
ca-

Cu prilejul Zilei Arma
tei Republicii Socialiste 
România, ieri, la Casa de 
cultură din Petroșani 
vut loc o conferință 
dicată evenimentului, 
participat militari și
dre de ofițeri, veterani de 
război, precum și numeroși 
invitați, activiști de partid, 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, reprezentanți 
ai colectivelor oamenilor 
muncii din unitățile eco
nomice, instituțiile social- 
culturale și de învățămînt 

. alea Jiului. Despre

semnificația și importanța 
Zilei Armatei a vorbit ÎL 
col. Ion Oancea, coman
dantul garnizoanei milita
re Petroșani. Conferința a 
fost urmată de un montaj 
literar-a rtistic.

în aceste zile, în între
prinderi economice. Insti
tuții, în unitățile de învă
țămînt au loc numeroase 
acțiuni — expuneri, întîl- 
niri, manifestări cultural- 
artistice — dedicate apro
piatei sărbători de la. 25 
octombrie.

SE LUCREAZĂ insis
tent, la Lupeni, pentru a- 
menajarea viitoarelor sere 
ale I.AC.C.V.J. Serele, ca
re vor acoperi o suprafa
ță productivă de circa 1 
ha, vor fi prevăzute cu 
instalații menite să asigu
re agentul termic necesar 
unei activități productive 
tn toate anotimpurile.

DE CURÎND, pe distan
ța Deva—București a fost 
introdus un nou tip de 
vagon-cușetă de dormit 
Cușetele dispun de cîte 
6 locuri confortabile, ofe
rite călătorilor la prețuri 
accesibile. În timpul zilei, 
cușetele sînt utilizate drept 
compartimente.

ÎN CADRUL serilor 
^Eminesciana", formația de

PERICOL. Datorită se
cetei din această toamnă, 
s-au înmulțit pericolele de 
incendii în păduri. Iată de 
ce lucrătorii ocoalelor sil
vice din Petroșani și Lu- 
peni atrag atenția în acest 
sens culegătorilor de ciu
perci, fructe și turiștilor 
de a nu se... Juca cu focul. 
(I.V.)

CENACLUL 
lor „■ _ 
convoacă pe toți 
într-o formă sau 
îndeletnicesc cu 
produs în mod 
să se întîlnească 
primă ședință de

umoriști- 
,Spiritul adîncului" 

cei care, 
alta, se 

hazul 
voluntar, 

într-o 
constitui

re, luni, 24 octombrie, ora 
17, în Sala Artelor din 
cadrul Casei de cultură 
din Petroșani. A bon en- 
tendeur, salut ! (M. Barbu)

IDEOLOGICA
POLITICO-

un colectiv care se distinge prin munca
(Urmare din pag. [)

sub-
e-

Deschiderea cursu
rilor Universității 
politice și de condu
cere — filiala Petro
șani — va avea 
in ziua de luni, 
octombrie 1983, 
16 la Casa de cultu
ră (sala mică).

Participă cursanții 
celor patru ani 
studiu.

t

I

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

tivele de mină, trans
portoare, benzi, pompe, 
combine de înaintare și 
compresoarș aduse la 
atelier sînt preluate 
de echipele conduse de 
Aurelian Oprea, 
tantin Vîrlan și 
Androne care le 
membrează, recuperea
ză din acestea tot ce se 
mai poate refolosi (axe, 
scuturi, cutii de borne, 
bobine, plăci de borne 
etc.) care sînt recondi
ționate și refolosite. De 
aici motoarele sînt tri
mise la rebobinare. 
Deci, preluate de mîini 
harnice, care lucrează 
cu o finețe de bijutier. 
Motoarele care păreau 
'recuperabile

Cons- 
Petre 
dez-

devin...

noi. Aceasta implică 
ni numai operativita
te, dar și economie de 
sute de mii de lei, da
că avem în vedere nu
mărul impresionant de 
motoare și transforma
toare care „tranzitează" 
prin atelierul de bobi
nai Un asemenea 
ium de lucrări 
forță de muncă 
măsură și ar fi nedrept 
s nu evidențiem e- 
chipe de bobinatori 
cum sint cele conduse 
de Gabriela Pop, Geor- 
geta Chircu, Ilona Mun- 
teanu, Marin Borneș, 
Ioan Bercea, Elena 
Palfi, Viorica Păstrăva- 
ru, Ludovic Bicskei și 
Victor Vîrlan conduse 
și îndrumate cu multă 
pricepere și competen-

vo- 
cere 

pe

ță de șeful de atelier 
ing. Spirea Suditu, de 
maiștrii Ladislau Reve
zi și Gheorghe Ștefan, 
Adrian Avrămuț și 
Francisc Lazăr. Pentru 
a face i 
munca lor, 
motoarele 
mai precis 
de

tivul atelierului 
se de schimb și 
ansamble (motoare 
lectrice, ventilatoare, 
transformatoare -și al
tele) în valoare de pes
te o jumătate de milion 
de lei, dar cu cheltuieli 
minime. Faptul că de 
la 1 octombrie întregul 
personal al atelierului 
a trecut la forma de 
retribuire în acord glo
bal, a mobilizat și mai 
mult oamenii de aici 
care sînt hotărîți să fa
că totul pentru a reda 
circuitului economic cît 
mai multe motoare e- 
lectrice, dar și de cea 
mai bună calitate care 
să răspundă solicitări
lor la care sînt puse în 
subteran.

i*ai eficientă 
, o parte din 

re bobinate, 
> din o sută 

re bobi na te 
rebobinate 
recuperată 

arse.

motoare
15 sînt 

sirmă 
la motoarele 

nu se aruncă. 
Conductorii care nu 
mai pot fi refolosiți se 
depozitează și se trimit 
pentru retopire și 
punere în 
conomic.

în cele 9 
trecut din 
fost redate 
economic

cu 
de 
Nimic

circuitul
re- 
e-

au 
au

luni care 
acest an 

circuitului 
de colec-

4
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File de istorie

Contribuția locuitorilor Văii 
Jiului la făurirea statului 
național unitar român (Ii)

Anul 1877 împlinea un 
ideal sfînt al românilor: 
independența 
Mulțj hunedoreni, 
tre care și jieni 
dat sprijinul 
moral, alții s-au 
alături de frații

• flați pe teatrele 
rațiuni militare 
de Dunăre.

Exploatarea 
telor de cărbuni din Va- 
lei Jiului devine tot mai 
sistematică în a doua 
jumătate a secolului al 
XIX-lea. Conștiința na
țională a maselor munci
toare se întărea, amplifi- 
cîndu-se lupta de elibe
rare de sub dominația 
străină în Transilvania.

Luptele de la Jiu, în
scrise în cartea de aur a 
tradițiilor glorioase 
poporului nostru, 
desfășurat în vara 
toamna anului 1916. 
chip permanent, 
țile Grupului • „Jiu" au 
fost sprijinite de locuito
rii Văii Jiului, care „au 
dat deseori lovituri ni
micitoare unor formațiuni 
răzlețe sau izolate ger
mane, în numeroase ac
țiuni grele au fost de un 
real sprijin trupelor 
noastre, aprovizionîn- 
du-le permanent cu mu- 
nițiuni șl cu hrană, ară- 
tîndu-și hotărîrea de a-și 
uni eforturile cu ale os-

L ______

națională, 
prin- 
și-au 

material, 
jertfit 

lor 
de 
la

a- 
ope- 
sud

zăcămin-

ale 
s-au 

Și 
în 

unită-

tașilor pentru nimicirea 
și alungarea din țară a 
cotropitorilor germani" 
(col. Alex. Niculescu). în 
intervalul august 
tombrie 1916, în 
acțiunilor militare 
Valea Jiului s-au 
țit și au strălucit 
virtuți militare ostași ro
mâni de pe ambele ver
sante ale Carpaților Me
ridionali. Au avut loc 
acțiuni ofensive, impor
tante în scopul ocupării 
păsurilor Surduc, Vîlcan 
și Merișor, precum și a 

Vîrful 
Arca- 

etc.

— oc- 
cadrul 

din 
înfră- 

prin

unor înălțimi: 
Muncel, Dealurile 
nulul și Scurtului 
folosindu-se cu pricepere 
terenul frămîntat, ata
curile de noapte, acțiuni
le de cercetare, focul de 
artilerie.

Minele din Valea Jiu
lui au fost, în anii pri
mului război mondial, 
supuse unor „măsuri ex
cepționale", iar minerii 
au fost obligați să facă 
„prestații de război".

Criza regimului dualist 
s-a accentuat 
pierderilor 
de armatele 
gare pe teatrele de luptă 
(1917—1918), ca și dato
rită luptei dîrze a țăra
nilor și muncitorilor din 
acea vreme.

Prof. D. PELIGRAD 
(Va urma)

datorită 
Înregistrate 
austro-un-

NANI, NANI...
Societatea „Direct Diag

nostics LTD" din Sussex, 
Marea Britanic, a pus la 
punct și produce un mic 
dispozitiv electronic menit 
să vină în ajutorul părin
ților care întîmpină difi
cultăți la adormitul copi
ilor mici. Aparatul, avînd 
dimensiunile de 14,5 x 8 x 
4 cm. emite sunetele pe 
care copilul le aude în 
timpul vieții sale intrau-

ELECTRONIC

fi
c
E

i

i
!

i

i

i

— Tăticule, inscrip
ția 6R de pe autobuzul 
acela înseamnă 6 ra
pid 7

— Nu, puișor, înseam-

t

I

nă 6 rar.
★

— De ce te-ai decis
să-ți vinzi mașina 7 i
Este doar într-o stare ;
perfectă.

— Mă costă imens.
— Reparațiile 7
— Nu, contravențiile!

+
_  Ei, cum a început 

scandalul 7

Anecdote
ș

— Onorată instanță, 
dumnealui m-a amenin
țat că mă reclamă la 
servici...

— Și atunci ai scos 
cuțitul la el...

_  Ce să fac dacă în 
acea zi eram răgușit 7

★
— Cred că v-am fă

cut o vizită prea lungă. 
Nu vă mai deranjați 
să mă conduceți.

— Ooo, nu-i nici 
deranj, e o plăcere

★
— Azi noapte 

trat un hoț în
— V-a furat
— N-a apucat, 

vastă-mea l-a 
dat cu mme' și 
nenorocitul este la spl 
tal.

ne-a 
casă.
ceva

un 
I

in-

7
Ne- 

confun- 
acurn

Culese de 
Cristian ȘTEFAN

II

fotografiază

pentru 
romanice. 
Bardului 
o cupă

de So- 
studiul 
Juriul 

de la
de argint.

Știați că...

2)e la o duminica la alta

ț
|

c

t

ziția cititorilor cărți 
limba română din diferit© 
domenii de știință ?

„Intre pămint și cer 
Foto: V. BUTULESCU

...la Montpellier, în Fran
ța, în cadrul unei mari 
serbări populare, organiza
tă la 22 mai 1879, s-a au
zit pentru prima oară 
„Cîntecul gintei latine" 7 
Acesta a fost pus pe note 
de compozitorul italian 
Marchetti, al cărui text 
era scris de Vasile Alec- 
sandri — premiat 
cietatea 
limbilor 
a oferit 
Mircești

...cabinetul de 
Iui C.A. Rosetti, 
funcționat în cadruf- 
bliotecii 
transformată în 
că Națională, a fost 
mul care a pus Ia dispo-

lectură al 
care a 

bi
de la Sf. Sava, 

Bibliote- 
pri-

Sa ne cunoaștem

terine. Astfel, relevă „Lon
don Press Service", copilul 
este cuprins de un senti
ment de siguranță și adoar
me mai ușor.

Dispozitivele de acest 
tip pot fi utilizate însă și 
de adulții care adorm greu, 
încercările efectuate in
tr-un salon de spital în 
care erau internați bolnavi 
cu arsuri au dat rezultate 
poziit've.

I 
I 
I 
I i 
I i 
I 
i 
I 
l 
I 
i 
I 
i 
I
■

O SUBSTANȚA 
ÎMPOTRIVA 

HIPERTENSIUNII
Colaboratorii unui 

institut de cercetări ști
ințifice din Montreal au 
anunțat că au reușit să 
separe o substanță pro
dusă de mușchiul car
diac de mare însemnă
tate în combaterea hi
pertensiunii arteriale șl 
a altor maladii ale cor
dului. în cadrul labora
toarelor institutului s-a 
reușit obținerea subs
tanței respective și pe 
cale sintetică. Ea ac
ționează ca un regula
tor al masei de sînge 
în organism, controlea
ză conținutul de sodiu 
din celule și contribuie 
la lărgirea vaselor san
guine, contribuind la 
reglarea tensiunii arte
riale.

Cronică nerimafă (112)
era constantă.
cărți despre stările alotropice

Instabilitatea ei
S-ar putea scrie 

ale aceleiași conștiințe.
Prostul care prinde să se îndoiască de perfec

țiunea lui devine simpatic.
De ce nu se mută eschimoșii în Sahara 7
O capcană defectă 

refugiu
Conștiința tremură, 

mîinilor scrîșnesc două

Nu cred că strămoșii noștri 
cînd își așezau orașele în zo
nele ferite de vînturi și le o- 
rientau cu ferestrele spre soa
re erau conștienți că fac o 
„arhitectură bioclimatică". Ce
ea ce nu poate fi pus la îndo
ială este că, în siguranța cu 
care își rostuiau casele, se re
găsea o experiență de veacuri 
a unor meșteri Manole ce 
construiau, frumos și durabil, 
edificii pe care le privim 
tăzl ca opere de artă.

Toată această experiență 
dusă „la zi", pe baza celor 
noi cuceriri ale științei și
nicii contemporane, alcătuieș
te ceea ce se numește „arhitec
tură bioclimatică" — noțiune 
în care intră : alegerea locului, 
orientarea și forma casei, pen
tru a se profita cît mai mult 
de o climatizare naturală.

O asemenea casă, despre 
care se afirmă cu temei că este 
cea mai economică din lume, 
a fost construită recent de

(CRONICĂ RIMATA)
în geam, OCTOMBRIE ne bate 
cu raza unui soare blind 
și-n fiecare zbor de frunze 
aud viața fremătînd.

în pașii fiecărui Ins
s-a scuturat o toamnă, iar.
(De cite ploi s-au tot prelins 
e umed bietul calendar.) 

Și totuși filele se rup, 
cu fiecare zi trecută.
(Și crizantemele se rup, 
tribut în alb pentru vreo nuntă.)

Și vin iar dimineți cu frig.
(De ceață e văzduhul plin) 
Și vine bruma, vine vînt 
...autobuze doar nu vin.

Și fiindcă vara-a fost mai scurtă 
și ne-am pierdut în meditații, 
centrale termice mai sînt 
și-acum rămase-n... reparații.

Și deși afară-i frig
și-n magazii avem cărbuni, 
pînă cînd se duce frunza, 
ne-încălzim cu promisiuni.

...însă pînă-i timp frumos 
JIUL am vrea să 6e învețe 
să nu curgă prea în jos 
dar nici la mijloc să-înghețe.

Un ULCIOR CARE NU MERGE 
DE jîrea MULTE ORI LA APA, 
în premieră-i la teatru.
(Să sperăm, nimeni nu-1... scapă.) 

Pentru noul bulevard 
ieri s-a mai tăiat un pom.
la maternitate, iar 
s-a născut un pui de om.

Cad ultime frunze de sus 
(tributul de trecere-al vamei) 
confetii cu-aromă de ger 
la balul de-adio al toamnei.

I

...primul pas în noua sa
lă de ședințe a Parlamen
tului român de pe Dealul 
Mitropoliei a fost făcut 
de deputății vremii 
în 1908 7 Adunarea votase 
proiectul de lege care îm
puternicea guvernul să 
ridice clădirea încă din
1882, dar concursul pentru 
amenajarea colinei cîștîgat 
de arh. D. Maimarolu, se 
organizase tocmai în 1890, 
trecerea la construcția 
propriu-zisă avînd loc a- 
bia în 1906.

...la Cîmpulung Moldo
venesc se află singurul mu
zeu al lingurilor de lemn 
din lume ? Aici există 
5400 de exemplare, fiecare 
lingură deosebindu-se de 
cealaltă prin dimensiune, 
formă și model al 
rii. De realizarea 
mari colecții s-a 
cîteva decenii de-a
un învățător din localitate, 
specialiștii sînt unanimi că 
valoarea artistică a colec
ției este foarte mare.

Culese de I. B.

clopli- 
acestei 
îngrijit 
rîndul,

Mircea ANDRAȘi

Casa cea mai economică

ușile 
vîntul,

E

în încleștarea pătimașă a 
verighete diferite.

Valeriu BUTULESCU

jumătate, 
maximum de

poate deveni un ospitalier

din lume

as-

a- 
mai 
teh-

japonezi. La acest imobil, în 
comparație cu construcțiile cla
sice, consumul anual de ener
gie este redus de la 400 milioa
ne calorii pe metru pătrat la 
mai puțin de 100 milioane pe 
mp Și aceasta, pe baza unor 
dispozitive, dealtfel cunoscute, 
de producere a energiei solare, 
de stocare și de economisire.

Ceea ce au adus nou specia
liștii japonezi este forma imo
bilului, aproape cubică, limi- 
tîndu-se schimburile termice 
între mijlocul clădirii și exte
rior : partea dinspre nord, cea 
mai expusă la soare, este în 
întregime realizată dintr-un 
perete dublu de sticlă, cu un 
efect de seră, iarna fiind folo
sit pentru încălzire. Vara, în 
schimb, o înclinare a acestor 
geamuri (în formă de piramidă 
inversă) reflectă razele verti
cale, mai violente ale soarelui, 
menținîndu-se o temperatură 
plăcută. Dealtfel, trebuie să 
remarcăm și faptul că în pe
rioada de vară instalația sola-

pro du-ră este folosită pentru 
cerea gheții.

Alte dotări specifice : 
sînt dispuse paralel cu 
volumul de încălzit a fost re
dus prin micșorarea plafoane
lor, izolațiile au fost extinse 
pînă la fundația imobilului, 
fost aplicate, după studiile 
rigoare, anumite vopsele, 
natură să îmbunătățească 
minozitatea. în acest domeniu 
— al iluminării — consumul a 
fost și el redus la 
profitîndu-se la 
lumina naturală și utilizîndu-se 
lămpi fluorescente

încă o mențiune: întregul
sistem de climatizare este con
trolat pe un ordinator care, a- 
nalizînd datele meteorologice 
(temperatură exterioară, vînt, 
soare, nori etc), deschide sau 
închide supapele respective, 
stabilind permanent starea de 
temperatură la beneficiari 
funcție de necesități.

Ing. Hie BREBEN
I
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica Democratică Sudan
Sosirea la

(Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ccaușescu sînt întîmpinați, 
Ja scara avionului, cu a- 
leasă prietenie și cordiali
tate de președintele Gaafar 
Mohamed Nimeiri și de 
doamna Buthayna Nimeiri. 
Cei doi șefi de stat își 
string cu căldură mîinile. 
se îmbrățișează și își ex
primă deosebita satisfacție 
de a se întîlni din nou. 
pentru a treia oară, pe 
oămîntul sudanez ospita

lier.
Celor doi șefi de stat, 

tovarășei Elena Ceaușescu 
și do mnei Buthayna Ni
meiri li se oferă frumoase 
buchete de flori.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Moha
med Nimeiri urcă pe po
diumul de onoare. In a- 
cordurile imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste 
România și Republicii De
mocratice Sudan sînt trase 
21 de salve de artilerie. 
Președintelui României i se 
prezintă raportul coman
dantului gărzii de onoare, 
după care cei doi șefi de 
stat trec în revistă garda 
de onoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați de 
gazde în salonul de onoa
re al aeroportului, unde se 
întrețin cu președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri

(Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae 
Ccaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați de 
Fuad Mohieddin, prim-mi- 
nlstru, Soufy Abou Taleb, 
președintele Adunării Po
porului, Mohamed Sobhi 
Abdel Hakim, președintele 
Consiliului Consultativ, vi- 
cepremieri, miniștri, de
canul corpului diplomatic 
din Cairo.

Cei doi șefi de stat trec 
în revistă garda de onoare.

înalții oaspeți și gazdele 
ospitaliere iau apoi loc în 
elicopterul prezidențial, ca

A

Schimb de mesaje 
de prietenie ia Damasc

DAMASC 22 (Agerpres). 
Un schimb de mesaje de 
prietenie a avut loc între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și Hafez Al-Assad, secretar 
genei al al Partidului Baas 
Arab Socialist, președinte
le Republicii Arabe Sirie
ne.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea

Khartum
și doamna Buthayna Ni
meiri, într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, tradițio
nală în relațiile româno-su- 
daneze.

Cei doi șefi de stat și 
persoanele oficiale care-i 
însoțesc se îndreaptă apoi 
spre Palatul Poporului, re
zervat’ ca reședință oficia
lă înalților oaspeți români 
pe perioada vizitei lor în 
Sudan.

Pe traseul urmat de co
loana oficială sînt arborate 
drapelele de stat român și 
sudanez, se află panouri 
mari pe care scrie în lim
ba română: ,,Bun venit
președintelui Ceaușescu!", 
„Ceaușescu — Nimeiri, 
românia — Sudan", „Tră
iască prietenia româno-su- 
danezăl".

Miile de locuitori ai ca
pitalei, aflați pe traseul ur
mat de coloana oficială, 
salută cu prietenie pe 
înalții oaspeți români. Ma
nifestările de caldă ospita
litate și prietenie ce se 

succed neîncetat pe tot tra
seul parcurs demonstrează 
simțămintele de stimă și 
admirație față de realiză
rile dobîndite de România 
socialistă în dezvoltarea e- 
conomică și socială, față 
de rolul remarcabil al ță
rii noastre în viața inter
națională, față de contri
buția deosebită adusă de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu la promovarea 
înțelegerii între popoare, 
conlucrării internaționale 

încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica Araba Egipt 

Ceremonia plecării
re-i duce la aeroportul in
ternațional Cairo.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hosni Muba
rak au apreciat în mod 
deosebit rezultatele rodni
ce ale vizitei, ale convor
birilor, r e 1 e v î n d că 
întilnirile la nivel înalt, 
care au devenit tradiționa
le și permanente, constituie 
o expresie a raporturilor 
frățești, prietenești dintre 
conducătorii celor două sta
te, a spiritului de priete
nie și înțelegere reciprocă 
ce caracterizează raporturi
le de colaborare dintre 
România și Egipt.

la Damasc, de către șeful 
statului sirian, t tovarășu
lui Nicolae Constantin 
membru a! Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al, 
P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R 
aflat în Siria la invitația 
Federației Generale a Sin 
dicatelor Muncitorilor dm 
această țară și pentru a 

parte la lucrările Bi
roului Federației Sindicale 
Mondiale.

-n interesul promovării pro
gresului și păcii în întrea
ga lume, față de activita
tea neobosită a șefului sta
tului român, consacrată a- 
părării independenței și 
libertății popoarelor, victo

Intîlnire
la Palatul

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut, sîmbătă 
după-amiază o Intîlnire la 
Palatul Prieteniei cu pre
ședintele Uniunii Socialis
te Sudaneze, președintele 
Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohamed Ni
meiri.

Conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări 
și-au exprimat satisfacția 
de a se întîlni din nou, de

D i n
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președin
tele Uniunii °ocialiste Su
daneze, președintele Re
publicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohamed Ni
meiri, și doamna Buthayna 
Nimeiri a oferit un dineu

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak își string 
mîinile îndelung, se îm
brățișează cu căldură. La 
rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Su
zanne Mubarak își string 
cordial mîinile, se îmbră
țișează.

La ora 9,50, aeronava 
prezidențială decolează, în- 
dreptîndu-se spre Khartum, 
capitala Republicii Demo
cratice Sudan, următoarea 
etapă a vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o' efectuează în

întrevederea tovarășului 
Nicu Ceaușescu 

cu secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE , 22 

(Agerpres). Tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Co
mitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Inter
național al Tineretului, a 
avut o întrevedere ia se
diul lir. New York al Na- 

uniloi Unite cu secreta
rul eneral a! O.N.U., Ja- 
i ,r Perez de Cuellar.

Secretaru’ general al 
O.N.U. a rugat să se trans
mit. prcșed.ntelui Repu
blicii Socialiste Român a, 

riei luptei împotriva im
perialismului, colonialismu
lui și rasismului, soluțio
nării pe cale politică, prin 
tratative, a problemelor di
ficile din viața internațio
nală.

Prieteniei
a proceda cu acest prilej 
la un schimb de opinii asu
pra problemelor de interes 
bilateral și internațional. 
Cei doi președinți au e- 
vidențiat bunele raporturi 
de prietenie româno-suda- 
neze, aflate într-o continuă 
dezvoltare, în folosul și 
spre binele ambelor țări 
și popoare, al înțelegerii 
reciproce, cooperării in
ternaționale și păcii în în
treaga lume.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, de stimă și 
prețuire reciprocă.

e u
de stat la Palatul Priete
niei.

Au luat parte persoane 
oficiale române și sudaneze.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două 
țări.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prieteneas
că, în acest cadru conducă
torii de partid și de stat 
ai celor două țări întreți- 
nîndu-se cu multă cordiali
tate.

țări din Europa și de pe 
continentul african.

Primirea deosebit de 
caldă și ospitalitatea rezer
vate înalților oaspeți 
români, sentimentele de 
profundă prietenie și admi
rație cu care au fost în
soțiți permanent la Cairo 
și Asuan au reliefat o dată 
mai mult stima și prețui
rea de care se bucură 
România, președintele său, 
pentru politica de pace, de 
respect al independenței 
și suveranității naționale, 
pentru eforturile depuse în 
vederea ed ficării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

9

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. un respectuos 
mesa; de salut și cele mai 
' v urări, împreună cu 
nalta s? apreciere față de 

inițiativele constante ale 
șefului statului român con
sacrate păcii, dezarmării, 
securității și colaborării in
ternaționale, de sprijin ii 
permanent pe care Româ
nia îl acordă Organizației 
Națiunilor Unite, creșterii 
rolului acesteia în viața 
internațională.

I
FILME

3
23 octombrie

| PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Melodii la Cos- 
i tinești ; Unirea: Pinten.
• LONEA; Țapinarii.

ANINOASA : Despăr
țire temporară, I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
Mult mai de preț e iubi
rea.

LUPENI — Cultural : 
Micul lord.

URICANl: întunericul
alb.

24 octombrie
PETROȘANI — 7 No- 

ie brie : Iubire fără 
soare ; Unirea: Transpor
tul.

LONEA: Vizita de di
mineață.

VULCAN — Luceafărul: 
Fata care vinde flori:

LUPENI — Cultural : 
Bani grei.

URICANl : Noaptea e 
scurtă.

TV.
23 octombrie

8,00 Agronomie.
8,30 Almanahul fami

liei.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi

bliotecă pe numele Fusar 
Vasile, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1197)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Simion, eliberată de

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția, copiii, cu inimile împietrite de durere a- 
nunță încetarea din viață a celui ce a fosț un bun 
soț și tată • ■

KADAR IOSIF (55 ani)
înmormîntarea are loc azi, 23 octombrie 1983, ora 

16, strada M. Kogălniceanu 5. (1223)

REZULTATELE ETAPEI A 9-a A 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

Sîmbătă s-au disputat 
opt meciuri contînd pen
tru etapa a 9-a a campio
natului diviziei A de fotbal, 
în centrul atenției situîn- 
du-se cuplajul interbucu- 
reștean. In ambele partide 
găzduite de stadionul „23 
August" din Capitală s-au 
înregistrat surprize : în
deschidere, Rapid a între
cut cu scorul de 2—1 pe 
Sportul studenețsc, iar in 
derbyul etapei, Steaua a 
obținut o victorie clară, cu 
3—0, în fața lui Dinamo 
București. Dintre celelalte 
rezultate, sînt de remarcat 
scorurile albe înregistrate 
în meciurile Petrolul —- 
Dunărea C.S.U. Galați, C.S. 
Tîrgoviște Politehnica
lași și F.C. Olt — Corvinu) 
Hunedoara.

lată rezultatele tehnice 
ale etape:; Sportul studen
țesc — Rapid 1—2 (0—1). 
Pentru învingători au mar
cat Damaschin (min. 31) 
și Manea (min. 84, din pe
nalty), studenții bucureș-

AVANCRONICA
Deschiderea anului 

sportiv școlar se va desfă
șura duminică, ora 9,30, pe 
stadionul „Jiul" din Pe
troșani. La această adevă
rată sărbătoare sportivă 
a tinereții, urmată de în
treceri sportive, vor parti
cipa elevi din toate loca
litățile Văii Jiului.

g FOTBAL. In campio
natul diviziei B de fotbal 
seria a IlI-a, duminică, la 
Lupeni, se anunță un meci 
de mare luptă, reprezen
tativa minerilor din loca
litate întîlnește pe aceea 
a minerilor de la Motru.

9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului. (CP)
11.45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
17.30 Micul ecran pentru 

cei mici.
18,00 Film serial: „Cer

vantes". (C)
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. (CP)
19.20 Floarea din grădină. 
20,15 Telecinemateca.

„Ceața". (C)
22,05 Intîlnire cu opera, 

opereta și baletul.
22.30 Telejurnal. Sport. 

(CP)

24 octombrie
14.30 Telex.
14.45 Emisiune în limba 

maghiară. (CP)
17.20 Pentru o lume mai 

bună. Documentar 
realizat de O.N.U. 
cu prilejul Zilei 
Națiunilor Unite.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal. (CP)
20.30 Panoramic economic.
20.50 Tezaur folcloric.
21.20 La zi în 600 de se

cunde.
21/ ’ Roman foileton. E- 

pisodul 1.
22,25 Melodiile Bucureș- 

tiului.
22.30 Telejurnal. fCP)

Preparația Petrila O de
clar nulă. (1210)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Mureșan Alexandru, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani O declar 
nulă. (1212)

teni înscriind prin Cazan 
(min. 82). Dinamo — Steaua 
0—3 (0—1). Golurile for
mației Steaua au fost rea
lizate de Lăcătuș (min. 4), 
Majaru (min. 48) și Turcu 
(min. 88). Chimia Rin. Vîl- 
cea — S.C. Bacău 3—2 
(1—1). Victoria vîlcenilor a 
fost obținută prin golurile 
marcat de Vergu (min. 42), 
Udr- (min, 49, din lovi
tură <’e la 11 in) și Basno 
fr ' . 66), pentru oaspeți 
înscriind Șoșu (m.n. 42) și 
Udrică (min. 85). Petrolul 
PI :ești — Dunăr t C.S.U. 
Galați j—0. C.S Tîrgoviș- 
t — Politehnica Iași 0—0. 
F.C. Ba.a Mare — A.S.A. 
Tg. Mureș 2—9 (1— ' Tul- 
ba (min 30) și Bălan (min. 
72) sin1, autorii golurilor. 
F.C. Rhor Orad ■<. — F.C. 
Argeș Pitești 3—9 (1—-0). 
Gazdele au punctai prin 
Geor esci (min. 41), Mu
reșan (min. 46) și Grosu 
(min. 67). F.C. Olt — Cor- 
vinul Hunedoara 0—0.

Tot reprezentativă mi
nerească întîlnește Minerul 
Aninoasa și în cadrul cam
pionatului diviziei C. Este 
vorba de Minerul Moldova 
Nouă. Meciurile din seria 
Văi. Jiului a campionatu
lui județean de fotbai se 
vor desfășura în Vale du
pă următorul program: Să
nătatea Vul an — Avîntul 
Hațeg, C.F.R. Petroșani — 
Preparatorul Lupeni, Pre
paratorul Petrila — Mine
rul Bărbăteni, Autobuzul 
Petroșani — Minerul U- 
ricani și Parîngul Lonea 
— Minerul Boița.

. D. C.
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