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TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
ES

Brigada fruntașă a minei
Stimat și apreciat de ortaci, miner cu 

o înaltă pregătire profesională, comu
nistul Nicolae Toma conduce o formație 
de lucru destoinică, cunoscută pentru e- 
forturite depuse, pentru creșterea con
tinuă a producției de cărbune, în cadrul 
sectorului III al I M. Dîlja. Depășind 
productivitatea muncii cu peste 1300 kg 
cărbune pe post, brigada raportează de

pășirea sarcinilor de plan, la zi, cu pes
te 4000 tone cărbune, fapt care o situ
ează pe primul loc în întrecerea socia
listă pentru mai mult cărbune.

în imagine, schimbul condus de mine
rul Vasile Drob din brigada mai sus 
amintită.

Nicosia, 24 octombrie 
1983. Zi de o deosebită 
semnificație în cronica re
lațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare 
dintre România și Cipru. 
A început vizita oficială 
de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectu
ează în această țară, la 
invitația președintelui
Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou și a doamnei 
Mimi Kyprianou.

Este prima vizită pe 
care șeful statului nostru 
o face aici, prilej fericit

pentru gazde de a-1 în
tâmpina cu onoruri deo
sebite pe conducătorul 
României Socialiste, de 
a-și manifesta satisfacția 
pentru această fntîlnire
cu președintele 
Ceaușescu.

Ora 12,00. 
prezidențială

Nicolae

Aeronava 
aterizează

pe aeroportul din Larnaca, 
împodobit sărbătorește cu 
drapelele de stat ale 
României și Ciprului. Pe 
frontonul clădirii " este
înscrisă, în limbile româ
nă și greacă, urarea „Bi-— 
ne ați venit in Cipru", în
cadrată de portretele pre

ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, de o 
parte,"și de cel al pre
ședintelui Spyros Kypri
anou, de tealaltă parte.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întîmpi- 
nrți, la coborîrea din a- 
vion, cu deosebită cordia
litate și alese cuvinte de 
bun sosit, de președinte
le Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, de doamna 
Mimi Kyprianou. Cei doi 
președinți își exprimă sa-

(Continuare in pag. a 4-a)

l oto : Șt. NEMECSEK
încheierea vizitei oficiale 
de ' prietenie a tovarășului 

NICOLAE .CEAUȘESCU 
în Republica Democratică 

Sudan
în dimineața zilei de 

24 octombrie, înaintea 
semnării Declarației co
mune, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena

Ceaușescu s-au reîntîlnit, 
la Palatul Poporului, cu 
Gaafar Mohamed Nimeiri, 
președintele ' Uniuni: So
cialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii De
mocratice Sudan, și doam
na Buthayna Nimeiri.

Conducătorii de partid 
și de stat din cele două 
țări au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei, lio- 
tărîrea Ror '.niei și Su
danului dc a pune în prac
tică aceste noi înțelegeri.

Ceremonia plecării din Khartum -

| Sup!i3ientarr 5265 tone cărbune |
Succes deosebit, în condițiile programului de i 

î lucru continuu, pentru unitățile miniere din ; 
î .Valea Jiului, în ziua de 23 octombrie. Acționînd cu ; 
I o deosebită rodnicie în abataje, minerii de la șase I 
i unități miniere (Lonea, Petrila, Dîlja, r upeni, Băr- j 
1 bătem și Uricani) au extras la un loc, o producție I 
; suplimentară de 5265 tone.

De remarcat că mai mult de jumătate din a- î 
i ceastă cantitate o reprezintă cărbunele cocsificabil. i 
i Cele 3003 tone au fost extrase de mina Uricani i 
I (plus 1821 tone), mina Lupeni (plus 796 tone) și i 
I mina Bărbăteni (plus 386 tone).

Din estul Văii Jiului s-a detașat colectivul i 
i întreprmderii miniere Petrila care a raportat extra- I 
I gerea suplimentară a 1391 tone de cărbune energe- i 

tic, urmată fiind de mina Lonea (plus 778 tone) și i 
nnna Dîlja (plus 93 tone). i

Iată un bilanț deosebit de rodnic care dovedeș- i 
te că minerii Văii Jiului fac din deviza „Țării, cît i 
mai mult cărbune 1“ un mod de gîndire și acțiune i 
comunistă. (T.A.) j

în condifiile acordului global

Răspundere și inițiativă 
în valorificarea 

resurselor de creștere 
a producției

Colectivul bobinatoare
lor din secția fire a insta
lației de finisaj textil de 
Ia l.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
se remarcă cu consecven
ță prin realizări de pres
tigiu in sporirea produc
ției și îmbunătățirea cali
tății produselor. Pentru 
merite deosebite, ■ forma
ția bobinatoarelor a fost 
declarată fruntașă pe fa
brică pe 1982, situîndu-se 
pe primul loc in întrece
rea socialistă 
și pe primul semestru 
al acestui an. Sint rezul
tate care denotă climatul 
de angajare responsabilă 
a întregului colectiv în e- 
forturile de realizare in
tegrală a sarcinilor de 
plan, experiența valoroasă 
a organizației d partid în 
stimularea responsabili
tății și inițiativei colecti

vului față de onorarea e- 
xemplară a sarcinilor de 
zi cu zi. Despre această 
experiență, despre acțiuni
le inițiate de biroul orga
nizației de partid, de gru
pa sindicală în vederea 
creșterii realizărilor colec
tivului în condițiile exi
gențelor aplicării acordu
lui global ne-ain interesat 
zilele trecute în cadrul 
formației.

— întreaga muncă poli
tică desfășurată de orga
nizația de bază, de agi
tatori, de grupa , 5i nd cală 
a fost subordonată cunoaș
terii prevederilor noilor 
acte normative, a avanta
jelor aplicării acordului

Ioan DUBEK
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® „Săptămîna 
economiei"
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Ziua Armatei Republicii Socialiste România
Republi- 

România,

Poporul nostru sărbă
torește la 25 octombrie, 
Ziua Armatei 
cii Socialiste 
în semn d.e omagiu adus 
mărețelor fapte de vite
jie săvîrșite de. ostașii 
români în luptele j Uita
te pentru libertatea Și 
independența patriei, 
pentru victoria revolu
ției de eliberare socială 
și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, e- 
roismul dovedit de ar
mata română în războiul 
antihitlerist. Această
sărbătoare, devenită tra
dițională, constituie o 
manifestare a înaltei pre
țuiri de care se bucură 
astăzi armata țării din 
partea partidului, a în- 
?-.jgului nostru popor.

Făurită și condusă de 
Partidul Comunist Ro
mân, armata României 
soc'aliste reprezintă una 
dintre cele mai însemna
te realizări ale revoluți
ei șl construcției socialis
te din țara noastră, ea 
este continuatoarea dem
nă a glorioaselor tradi
ții ale poporului român 
în luptele purtate de-a 
lungui istoriei sale, de 
peste două milenii, pen
tru apărarea gLei stră
moșești, pentru liberta
te, independență și pro
gres social.

înaltul sentiment al 
dragostei de patrie, răs
punderea pentru desti

.Vizita oficială ' de prie
tenie în Republica Demo
cratică Sudan a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
efectuată la invitația pre
ședintelui Uniunii Socia
liste Sudaneze, președin

nele ei sint viu oglindite 
de strălucitele fapte de 
arme ale celor care, de-a 
lungul istoriei neamului 
au contribuit la obține
rea biruințelor poporu
lui român asupra duș
manilor. Vor rămîne 
pentru totdeauna în 
conștiința poporului nos
tru eroismul, curajul și 
spiritul de sacrificiu al 
bravilor ostași români ca
re, în cel de al doilea 
război mond'al, în crîn- 
cenele încleștări cu duș-

25 octombrie
mânui la Sfîntu Gheorghe, 
Tg. Mureș, Oarba de 
Mureș, Păuliș, Turda, 
Cluj, Oradea, Cărei, au 
înscris cu litere de aur, 
în filele cronicii 'elibe
rării întregului teritoriu 
al patriei, simboluri vii 
de fierbinte patriotism.

25 octombrie 1944, da
tă cînd ultimele locali
tăți românești au fost e- 
liberate, a devenit Ziua 
Armatei noastre. însu
flețită de cauza dreaptă 
a luptei pentru înfrîn- 
gerea definitivă a fascis
mului, armata română a 
continuat operațiile mi
litare, alături de armata 
sovietică, pentru 
rarea Ungariei, 
slovaciei și 

elibe-
Ceho- 

a unei părți

tele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Moha
med Nimeiri, și a doam
nei Buthayna Nimeiri, a 
luat sfîrșit luni, 24 octom
brie.

întreaga desfășurare a 
vizitei în Sudanul prie
ten, convorbirile avute au 
reliefat încă o dată pro
funzimea și trăinicia ra
porturilor româno-suda- 

teritoriul Austriei, 
la victoria finală a-

din 
pînă 
supra Germaniei naziste, 
în focul acțiunilor duse 
timp de aproape 9 luni, 
trupele române au stră
bătut prin lupte 
peste 1700 km, au 
rat peste 3800 de 
tăți, printre care 
orașe importante, 
cerit numeroase 
strategice, au produs ina- 

1 plicului pierderi, echi-
valînd cu efectivul a 14 
divizii. Drumul glorios 

grele 
elibe- 
locali- 
53 de, 

au cu- 
poziții

morți,

șl al 
Su-

de luptă al armatei ro
mâne, din rîndul că
reia au făcut parte a- 
proape 540 000 militari, a 
fost presărat cu jertfele 
de sînge a circa 170 000 
ostași și ofițeri, 
răniți și dispăruți.

Pentru eroismul lor în 
războiul antihitlerist, tru
pele române au fost ci
tate prin ordine de zi 
ale Ministerului de Răz
boi al României 
Coman lamentului 
'prem Sovietic. Ca o re
cunoaștere a contribuției 
pe care armata română 
a adus-o la înfrîngerea 
fascismului și la elibcra- 
rarea altor țări, peste 
300 000 ostași, subofițeri 
și ofițeri români au fost 

neze, dorința României și 
Sudanului, a conducători
lor celor două țări de a 
extinde în continuare 
colaborarea multilaterală 
și cooperarea economică, 
tehnico-științifică și cultu
rală dintre România și 
Sudan în folosul celor do
uă popoare, spre binele,

(Continuare in pag. a 4-a) 

partea opi- 
internațio- 
delegației 

Conferința 
la Paris, a- 

dus 
zdrobirea

recunoscute de 
„Acțiunea ro- 
relata Radio 
la 23 August 

la scurtarea 
și a ■ salvat 

de soldați a- 
rîndul său, 

Paris, 
ia-

distin.și cu ordine și me
dalii românești, sovie
tice, cehoslovace și un
gare. Aportul poporului 
român la războiul anti
fascist s-a bucurat de o 
caldă și binemeritată a- 
preciere din 
niei publice 
nale. Șeful 
sovietice la 
de pace de 
răta : „România... a 
lupta pentru 
lui Hitler, a adus în a- 
ceâstă luptă sacrificii 
și meritele poporului 
român, în această privin
ță sînt 
noi toți", 
manilor, 
Londra, 
1944, a .dus 
războiului 
viata a mii 
liați". La

. Postul dc radio 
în emisiunea din 13 
nuarie 1946, exprimînd 
poziția oficială a Franței, 
considera că România a 
adus prin contribuția ei 
o scurtare a războiului 
cu cel puțin 6 luni de 
zile.

Evocînd 
ce au avut 
cu 39 de 
aniversarea 
tei sale, poporul nostru 
își îndreaptă gîndurile

evenimentele 
loc în urmă 
ani, acum la 
Zilei Arma-

Maior Grigore VĂDUVA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Dintotdeauna, cumpă
tarea și prevederea au ca
racterizat spiritul gospo
dăresc al poporului nos
tru. în anii construcției 
socialiste, aceste alese în
sușiri au căpăta* noi va- 
lOnțe, urmare firească a 
dezvoltării în ritm susți
nut șl mutilateral a eco
nomiei naționale și, pe a- 
ceastă bază, a creșterii 
necontenite a nivelului 
material șl spiritual al 
întregului popor. Sporirea 
veniturilor bănești ale 
populație; creează de la 
un an la altul disponibi
lități pentru economisi
rea de sume t't mai în
semnate la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni 
în vederea utilizării a- 
cestora pc -tru procura
rea de bunuri de folosin
ță îndelungată și cu va
loare mai mare.

Potrivit tradiției sta
tornicite în anii socia
lismului, în fiecare an, 
între 25 și 31 octombrie, 
6e organizează 
mîna conomiei1 
constituie un 
de trecere în 
rezulta teloi- 
în procesul 
dezvoltare a 
economisire 
în acest an 
economiei" 
condițiile în 
gul nostru popor parti
cipă cu însuflețire la în
deplinirea programelor 
de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei, de 
creștere a venitului na
țional și, pe această ba-

ză, a veniturilor tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii, ceea ce creează 
condiții de sporire a de
punerilor la C.E.C., ac
țiune care o dobîndit de 
pe acum un caracter de 
masă, dacă ținem seama 
de faptul că în prezent 
în munmipiul Petroșani 
există peste 154 mii de 
librete de economii, a- 
dică un libret la 1,1 lo
cuitori.

De asemenea, soldul 
general al economiilor

con- 
bune a 

extin-

Raspundere și inițiativă 
în valorificarea resurselor

„Săptămina 
economiei*4

25-31 octombrie

„Săptă- 
_i“ care 
bun prilej 
revistă a 
înregistrate 
amplu de 
acțiunii de 
la C.E.C. 
„Săptămina 
are loc în 
care între-

populației a înregistrat o 
creștere în actualul cin
cinal de peste 20 la sută.

Acțiunea de economi
sire are la temelie, creș
terea 
rilor bănești ale popu
lației, i 
nentă 
mărfuri 
sum, 
rilor de valoare mai ma
re și de folosință înde
lungată, asigurarea de 
numeroase avantaje (ga
ranția statului și secre
tul depunerilor, dobînzi 
și cîștiguri etc.), încrede
rea populației în Casa de 
Economii și Consemna-

continuă a venitu-

sporirea perma- 
a fondului de 

i de larg con- 
îndeosebi a bunu-

țiuni, activitatea pozitivă 
desfășurată de 'aceasta 
pentru servirea în 
diții cît mai 
populației, prin
derea operațiilor fără nu
merar. organizarea de
punerilor la C.E.C. prin 
virament oe bază de con- 
slmțămînt scris, efectu
area de plăți din contu
rile curente 
altele.

în același timp 
de Economii 
națiuni 
îmbunătățească
nuu 
vire

personale și

Casa 
și Consem- 

a căutat să-și 
conti- 

activitatea de ser- 
a 

popularizare a i 
jelor economisirii, 
fost extinsă rețeaua 
unități proprii și 

’tare, nunîndu-se 
cent deosebit pe 
erea acțiunii de 
misire de locul de 
prin ’nființarea în 
rea majoritate a 
prinderilor și instituțiilor 
de ghișee C.E.C.

Prin mijloace și for
me adecvate. Casa de 
Economii și Consemna- 
țiuni dezvoltă spiritul de 
economisire și buna gos
podărire a banilor în 
rîndul tuturor cetățeni
lor, aducînd o importan
tă contribuție la crește
rea vitezei de circulație 
a banilor, la ridicarea 
nivelului de trai al po
porului.

Aurelian DRĂGUȘIN, 
directorul filialei 
C.E.C. Petroșani

populației, de 
avanta- 

A 
de 

manda- 
un ac- 
apropi- 
econo- 
muncă, 

ma
in tre-

de creștere a producției
(Urmare din pag. I)

global de către întregul 
personal — ne <pune 
maistrul Irina Ilribal, se
cretara organizației de ba
ză nr. 5 (bobinaj — răsu
cit). Cu ocazia prelucrării 
și dezbiterll noilor regle
mentări. s-a insistat, atît 
în adunarea de partid, în 
grupa sindicală cît și în 
discuțiile purtate de agita
tori asupra necesității or
ganizării superioare a pro
ducției și a muncii, folo
sirii integrale a timpului 
de lucru și a mașinilor, 
intensificarea autocontro
lului la prelucrarea fire
lor în scopul . îmbunătăți
rii calității acestora și re
ducerea consumurilor spe
cifice de energie și de u- 
leiuri textile — principa
lele căi pentru obținerea 

. unor producții superioare

Instantaneu de 
că din cadrul 
nr. 7 de mică 
condusă 
Schniaus
Cooperativei 
Lupeni.

de 
din

raun- 
unitâții 

serie 
Aurora 
cadrul 

„Straja"

Foto : Șt. NEMECSEK

și, pe această bază, a u- 
nor venituri mai mari. In 
cadrul dezbaterilor, pe ba
ză de calcule precise, pe 
categorii de încadrare, s-au 
demonstrat sporurile de 
venituri ce pot fi obținu
te, în funcție de anumite 
depășiri ale indicatorilor 
de plan, sau, invers, cu 
cît scade cîștigul cînd pla
nul nu se realizează.

Odată cu dezbaterile și 
discuțiile purtate cu mun
citoarele formației s-au 
întreprins acțiuni practi
ce, atît în vederea crește
rii producției fizice, cît și 
a îmbunătățirii calității 
firelor. Astfel, concomi- 

~ tpnt cu întărirea climatu
lui de ordine și disciplină, 
a răspunderii muncito
rești pentru folosirea la 
întreaga capacitate a ma
șinilor. în colaborare cu 
compartimentul C.T.C. 
s-au intensificat controale
le pentru eliminarea vici
ilor ascunse ale bobinelor 
și, drept urmare, indicele 
de calitate obținut este 
superior zi de zi planului 
cu cîte 1—2 procente. 
Totodată, prin intensifi
carea autocontrolului, s-a 
ajuns ca la controlul final, 
formația să nu mai aibă 
bobine respinse și să se 
reducă cu 5 la sută deșeul 
finit ceea ce înseamnă 
plus de peste 400 kg

bine de mătase.
Principalul rezultat,

reținut din evidența reali
zărilor formației, constă

în faptul că în cursul aJ 
cestei luni nu ma; sînt 
muncitoare cu sarcinile de 
plan la zi nerealizate, 
dimpotrivă realizările me
dii decadale sînt cu cîte 
140 kg fire superioare ce
lor din luna septembrie. 
S-au remarcat prin reali
zări deosebite, respectiv 
depășiri de cîte 10—20 la 
sută, bobinatoarele Eca- 
terina Cochină, Ioana Ro- 
șoiu, muncitoare cu expe
riență, dar și tînăra Dom
nita Tecar, proaspătă ab
solventă a liceului chi
mic, precum și Maria Das- 
călu, Dorina Gemănu, lu- 
dita Narița, Ileana Popes
cu și răsucitoarele Giea 
Apostol, Janeta Șeraco- 
van, Iolanda Tamaș și E- 
lena Andrei.

— Rezultatele noastre, 
ne spunea secretara de 
partid, sînt efectul nemij
locit al întăririi climatu
lui de resnonsabilitate în 
rîndul muncitoarelor, al 
eliminării abaterilor teh
nologice și de muncă, ex
presia voinței lor unani
me de a-și spori realizări
le la nivelul exigențelor 
pe care le implică acor
dul global. Desigur, acțio
năm cu răspundere și ini
țiativă pentru valorifica
rea tuturor resurselor noas
tre interne și, pe măsura 
îmbunătățirii aprovizionă
rii cu materia primă, fire 
d'* bună calitate, realiză
rile noastre vor fi tot mai 
bune.

un 
de

(Urmare dio pag. 0

evi- 
Du-

Petru

De la maistrul Gheor- 
ghe Socolescu — serviciul 
„producție", Secția de pre
parare a cuarțului Uricani 
— primim noi date despre 
rodnicia în muncă a aces
tui colectiv. Pînă în data 
de 22 octombrie s-au pro
dus 65 tone materie pri
mă pentru cristal, 100 tone 
pentru emailuri și glazuri. 
Totodată, din carieră s-au 
transportat peste 1000 tone 
de minereu selecționat în 
incinta secției. S-au 
dențiat loan Maftei, 
mitru Argeșanu, 
Czegher și Constantin Ior- 
dache (în carieră). (A.T.)

I

J
) J

de aleasă re noștință și 
prețuire spre comuniști 
și ceilalți luptători pa- 
trioți, spre ostașii și ofi
țerii armatei române, spre 
toți fii țării care au lup
tat și s-au jertfit pentru 
ca România să-și dobîn- 
dească libertatea, dem
nitatea și independența.

Dînd o înaltă aprecie
re rezultatelor obținute 
în toate domeniile de 
activitate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a re
levat la Convocarea- 
bilanț a activului cadre
lor de bază ale armatei, 

, că : 
este 
în-

con- 
mare 

răspundere ce-i revin în 
fața poporului, a parti
dului, de apărare a cu
ceririlor revoluționare, 
de apărare a indepen-

denței suveranității
României". Această înal
tă apreciere 
un puternic 
tru întreaga 
amplificarea 
consacrate înfăptuirii noii 
calități, 
procesul 
cativ, în 
tinuă a

reprezintă 
imbold pen- 
oștire în 

eforturilor

armata 
înscrie cu un 

aport cons- 
edificarea u- 

obiecti-

am

Conservarea produselor
de sezon implică

o mare răspundere

superioare, în 
instructiv-edu- 

ridicarea con- 
nivelului ordinii

i u a

din martie 1983, 
„...armata noastră 
astăzi în stare să-și 
deplinească în bune 
diții datoriile de

I 
I 
I 
I

DEZBATERE. La mina 
Lupeni a avut loc dezba
terea „Policalificarea — 
cerință a progresului teh
nic în minerit", organiza
tă de clubul sindicatelor, 
în colaborare cu C.I.T. și 
școala de calificare a mi
nei. Au participat șefi de 
brigadă, cadm tehnice și 
nou încadrați de la cele 
două unități miniere ale 
orașului.

tegrare socială; 
română se 
remarcabil 
tructiv la 
nor importante 
ve ale economiei naționa
le, cum sînt: combina
tele siderurgice Călărași, 
Galați, Tirgoviște, cetă

țile -himiei de la Năvo
dari, Craiova și Pitești,

armatei
și disciplinei militare la 
exigențele cerute de Di
rectiva Comandamentu
lui suprem, creșterea 
puternică a capacității 
combative a unităților și 
marilor unități.

In accentuarea profi
lului de armată revolu
ționară, pusă în slujba 
intereselor supreme ale 
societății, un rol hotărâ
tor îl are profunda ei în

canalul Dunăre — Marea 
Neagră, metroul din 
București etc., la dezvolta
rea bazei energetice, rea
lizarea unor căi 
municație 
rutieră.
rea are 
derabil 
agricole 
toamnă, 
menilor 
gr icul tură

de co- 
feroviară și 
de an, oști- 
aport consi- 

campaniile 
vară și de

An
un 
la 

de 
la eforturile oa- 
muncil din a- 

consacrate

strîngeril depozitării
recoltelor. Ea este în a- 
celași timp o prezență de 
prestigiu în viața politi
că, Ideologică, științifi
că și culturală a țării, o 
participantă activă 
marile manifestări 
cadrul Festivalului 
țional „Cîntarea Româ
niei" și ale competiției 
sportive naționale „Da- 
ciada".

La aniversarea Zilei 
sale, în raportul solemn 
pe care-1 dă patriei, 
partidului. Comandantu
lui suprem. Armata Re
publicii Socialiste Româ
nia se prezintă cu un bi
lanț bogat de realizări 
în îndeplinirea misiuni
lor ce i-au fost încredin
țate, bilanț îr care se re
găsește toț ce este mai 
definitoriu, un înalt ni
vel de pregătire, patrio
tism înflăcărat, spirit de 
dăruire Și devotament în 
slujirea intereselor su
preme ale națiunii.

la 
din 
Na-

i

1

Secția de producție in
dustrială a C.P.V.I.L.F, 
Petroșani se aseamănă 
cu o fabrică unde se pre
pară conserve de legume 
și fructe. Prestigiul unită
ții a crescut mereu în 
rândurile gospodinelor din 
întreaga Vale a Jiului ca- 
re-i apreciază produse
le. De mai mulți ani sec
ția este condusă de harni
cul șl Inimosul Gheorghe 
Stănculete, un adevărat 
specialist care se pricepe 
să facă din „murături" 
produse căutate precum 
pîinea caldă.

— Cînd ați început 
„ofensiva" conservării 
produselor ?

— Secția noastră are un 
caracter permanent deoa
rece tot 
și răcoritoarele, 
au început 
roase ne-am 
reu sarcinile 
răcoritoare.
țele la răcoritoare au în
ceput să mai scadă în 
schimb au crescut cele de 
murături.

— Ce sortimente și în 
ce cantități puteți oferi 
cumpărătorilor de acum 
și pînă la noua recol
tă ?

gogo-

aici se prepară 
De cînd 

zilele căldu- 
depășit me
de plan la 
Acum cerln-

— Am pus la murai 
pînă acum 50 tone gogo
nele, 15 tone murături a- 
sortate, 5 _ tone pepeni 
verzi, 90 tone varză albă 
și 17 tone castraveți plus 
alte 73 tone de castraveți 
aduși din județul Sălaj.

— „Campania" de 
vară-toamnă a secției 
se apropie acum de 
sfîrșit ?

— Nu. Continuăm cu ace- 1 
eași intensitate să punem 
murături asortate,
nele și varză albă pe cît 
ne stă în putință în can
tități și de calitate în mă
sură să satisfacă cerințele 
cumpărătorilor. Pe lingă 
personalul permanent ne 
desfășurăm activitatea cu 
încă 20 muncitori sezoni
eri. La /epararea butoaie
lor avem în Iosif Trlf un 
meseriaș de nădejde care 
de un sfert de veac mun
cește la noi 
are de lucru 
Să întreții 
vreo 3000 de 
tru murături 
De fapt ne mîndrim 
întregul colectiv care asi
gură populației Văii Jiu
lui produse de calitate.

D. CRIȘAN

în secție. Și 
nu glumă, 

șl să repari 
butoaie pen- 
nu-i glumă.

cu

„SĂRBĂTORITUL SAP- 
TAMÎNII". Mult 
ta gazetă 
săptămînii"
Petrila își consacră ediția 
actuală maistrului minier 
principal Dumitru Litea- 
nu. Cu ocazia ieșirii la 
pensie, după 30 de ani de 
muncă, se evidențiază ca
riera exemplară a acestui 
miner vrednic care, prin 
muncă plină de dăruire șl 
perfecționarea pregătirii 
profesionale, din ajutor 
miner a ajuns un apreciat

aprecia-
„Sărbătoritul 

de" la mina

cadru tehnic, aducîndu-și 
din plin contribuția la in
troducerea utilajelor ifio- 
derne în abatajele secto
rului IV.

NU ESTE O NOUTATE 
faptul că în cadrul Poli
clinicii din Petroșani func
ționează un cabinet de 
cultură fizică medicală. 
O noutate în activitatea 
cabinetului : în afara bol
navilor aflațl în recupera
re, sînt primiți toți copiii 
școlari, preșcolari și elevi 
scutiți de programul de

că 
noutate s-a 

de multă vreme 
școlare, cabine- 
este prea puțin 
de cei care nu

educație fizică. Rău e 
deși această 
comunicat 
unităților 
tul c.f.m.
'recventat
ar avea decît de cîștigat 
prin practicarea gimnasti
cii medicale.

LA VULCAN, în cadrul 
complexului comercial
din centrul orașului, 
redeschis unitatea de 
parați! și umplerea 
dietelor, aparținînd

s-a
re- 

bri- 
de

Cooperativa meșteșugăreas
că „Straja" din Lupeni.

ATENȚIE 1 în localită
țile municipiului, atît în 
cartiere, cît și pe lingă 
unele importante artere de 
circulație s-au înmulțit 
gurile de canalizare fără 
capace. Fără a fi acoperi- 

....... ilumina- 
public deficitar, 
gropi 
pericol

te, in condițiile 
tului 
ceste 
grav 
copii,

ÎN
XULUI de alimentație pu-

a- 
unprezintă 

atît pentru 
cit și pentru adulți.

CADRUL COMPLE-

blică
(în vecinătatea 
lui alimentar) 
o nouă unitate 
serie-gospodina. 
oferă, pe lîngă deliciosul 
pui la rotisor, o gamă 
riată de preparate gospo
dina și răcoritoare.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

,Jiul“ din Petroșani 
magazinu- 

s-a deschis 
— de roii- 

Unitatea
I
!

I
I

Ogga ]

va-
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Deschiderea anului sportiv școlar Două goluri, două puncte prețioase
O sărbătoare a tinerilor

din Valea Jiului
23 
avut 

,Jiul“

Duminică, 
brie a.c., a 
stadionul 
derea anului

ele- 
Și 

Jiu- 
in 

școlar

octom- 
loc pe 
deschi- 
sportiv 

școlar. Au participat
vii școlilor generale 
liceelor din Valea 
lui. Tinerii pornesc 
noul an sportiv 
cu ambiția unei mai bu
ne pregătiri în sporturi
le care le practică atît 
în cadrul orelor obliga
torii de sport, la Clubul 
sportiv școlar din Petro
șani sau alte cluburi.

Am stat de vorbă cu 
unii dintre participanții 
la această manifestație 
sportivă. De la Liceul de 
matematică-fizică profe
sorul Valeriu Piscoi și

elevul Sebastian 
ne-au dat cîteva 
riri cu privre la 
ta tea sportivă. în 
liceului 80 la sută din
tre elevi vor participa la 
întrecerile _ 
Crosul este sportul nu
mărul unui 
liceu. De asemenea 
schi alpin 
noi performanțe dat fi
ind că elevul Marian 
Nicoară a adus deja do
uă medalii în palmaresul 
școlii. Un alt obiectiv 
este cîștigarea locului I, 
faza municipală cu echi
pa nou înființată de 
gimnastică ritmică. O 
altă noutate este înfiin
țarea unei echipe de

Telbls 
lămu- 

activi- 
cadrul

Daciadei".

al acestui 
la 

se urmăresc

badminton.
Performanțe mereu 

perioare, „țintesc" și 
levii Clubului sportiv 
școlar din Petroșani, de 
la toate liceele și școlile 
generale din Valea Jiu
lui. Dorim tuturor elevi
lor Văii Jiului 
profesorilor lor 
în desfășurarea 
tății sportive de 
de performanță.

su- 
e-

cit și 
succese 
activi- 

masă Și

a 
a

Deschiderea festivă 
anului sportiv școlar 
fost urmată de întreceri 
la diferite discipline 
sportive, întreceri aplau
date de spectatori.

Text șl foto : 
Marian DESPINA

-<

MINERUL LUPENI — 
MINERUL MOTRU 2—0 
(1,—0). Rarăori ne-a fost 
dat să vedem pe te- 
r nul din Lupeni un joc, în 
cadrul diviziei „B“, de o 
factură tehnică atît de 
slabă. O partidă foarte să
racă în faze de 
în fotbal autentic, 
Insă din nefericire 
bundat faulturile.

Vina aparține în 
rînd oaspeților care 
indu-se cu o echipă „sub
țire", lucru demonstrat 
de-a lungul celor nouăzeci 
de 
un 
de 
in 
lui. Lucru pe care 
reușit cu concursul... gaz
delor și chiar al arbitrului 
M. Bădici (Caracal), ul
timul nesancționînd decît 
arareori jocul „tip"... an- 
tifotbal al reprezentativei 
minerilor de la Motru.

Am spus că oaspeții au 
putut limita numărul go
lurilor primite cu ajutorul... 
gazdelor pentru că, total 
contraindicat, jucătorii de 
la Minerul Lupeni nu au 
găsit mijloacele adecvate 
pentr’- a contracara jocul 
obstructionist al oaspeți
lor. Dimpotrivă, s-au an
grenat în jocul destructiv 
al acestora și astfel, în 
lipsa fazelor clare de fot
bal (excepție făcînd ulti
ma jumătate de oră a me-

poartă, 
în care 
au a-

primul 
* ști-

minute, au recurs la 
joc obstructionist, dur, 
continuă fragmentare, 
ideea limitării sooru- 

1-au și

stadionul „Jiul" 
din Petroșani s-a des
fășurat festivitatea des
chiderii anului sportiv 
școlar. Aspect de la a- 

j cest solemn eveniment.

Popicarii din Valea Jiului 
calificați pentru semifinală

„Me- 
1 a 

județeană 
republi-

ciulul), golurile au căzut 
aproape întîmplător (chiar 
dacă ele sînt absolfit 
meritate I). în minutul 12, 
linia de fundași a oaspe
ților (foarte ușor de de
pășit de un atacant lucid 
și calm..? „admiră" cen
trarea lui Colceag, și Ni- 
chimiș „țîșnește" înscri
ind pe lîngă ex-craiovea- 
nul Purcaru, 1—0; în ml-

FOTBAL 
divizia B

gaz-

din 
să 

să-i

nu'.ul 60 al partidei, o se
rie de șuturi la poartă se 
soldează cu o minge res
pinsă de blocajul advers 
în piciorul lui Sebeștyen, 
care de la 12 metri, late
ral stînga, înscrie stabilind 
scorul la 2—0 pentru 
de.

Echipa minerilor 
Lupeni este în stare 
presteze jocuri care
dea adevărata măsură a 
valorii. Ea a probat-o nu 
o dată. Duminică, deși a 
obținut două puncte me
ritate, jocul echipei a pur
tat amprenta grabei, a 
precipitării... nefirești (da
că avem în vedere că ad
versarul a fost o echipă 
dificilă — e drept —, dar, 
în fond, net inferioară la 
capitolul tehnic).

Degeaba de pe banca

antrenorilor Indicațiile 
cereau joc combativ, cu e- 
vitarea contactului direct 
cu adversarii care con
trolau mal mult piciorul 
jucătorului advers decît 
mingea... Jocul haotic pe 
care 1-^au prestat în primul 
rînd atacanții 
doilea rînd 
(doar apărarea a jucat mai, 
calm și 
pune o 
situației, 
o etapă 
cu C.S.M. Reșița. Un meci 
deosebit de dificil, care 
trebuie pregătit cu minu
țiozitate. Nimeni nu con
testă importanța celor do
uă puncte cucerite dumi
nică. ț>ar să ne aducem a- 
minte că, în condițiile u- 
nui joc ^semănător, 
nerul a pierdut (cu 
talurgistul Cugir) 
punct care o situează 
clasamentul adevărului
în dreptul lui —1. Atenție!

MINERUL LUPENI 1
Grigore — Leordean, Chi- 
țac, R. Rusu, Sebeștyen — 
Ionel Popa, Petre Popa, 
Voicu — Nichimiș (mln. 
76 Ene), Sălăjan, Colceag 
(imn. 80 Pantelimon).

La--juniori, „elevii" lui 
Cotroază au cîștigat în 
fața jucătorilor antrenați 
de Flavius Domide ! Mi
nerul Lupeni — U.T. 
Arad 2—1, în campionatul 
republican, juniori I.

Alexandru TATAR

și in al 
mijlocașii

mai ordonat) lm- 
analiză lucidă a 
Urmează după 
„afară", meciul

Mi- 
Me- 
acel 

în

I

1

Je marginea meciuiui 
Jll/l — „ir CRAIOIA

Arena de popice 
talul" din Hunedoara 
găzduit etapa 
a campionatului 
can individual și perechi 
seniori, competiție des
fășurată în cadrul „Daci
adei". La această întrece
re, Valea Jiului a fost 
prezentă cu cei mai buni 
jucători din secțiile de po
pice, Minerul Lupeni, 
Constru orul minier Pe-

■oșani, Jiul Petriia și Pa-
.jngul Lonea.

După două zile de în-
treceri echilibrate atît in
proba individuală cit Și
la perechi titlurile de
campioni județeni au re-
venit jucătorilor hunedo- 
reni care după cum se 
știe activează în divizia 
A. Dar iată ordinea in 
clasamentul primilor 5 
clasați : 1. Nicolae Popa 
(Hunedoara) 1738 p.d.; ‘ 2) 
Ion Scorțea (Minerul Lu-

peni) 1728 p.d.; 3) Victor
Miclea (Jiul Petrila) 1725 
p.d.; 4) Mihai Tdrok (Hu
nedoara) 1722 p.d.; 5) Ni- 
colae Silaghi (Hunedoara) 
1711 p.d. r-a proba de pe
rechi, primele două locuri 
au fost cucerite de popica
rii din Hunedoara, 
III revenindu-le 
rilor din Lupeni, 
tiv Ion Scorțea și 
Schuller II care au 
lizat 1664 p.d. Desigur că 
la etapa semifinală ce 
se va desfășura în luna 
noiembrie a.c. vor fi pre- 
zenți și popicarii noștri 
care au obținut dreptul de 
participare în urma rezul
tatelor etapei județene 
de la Hunedoara. Sperăm 
că în acest interval de 
timp ei se vor pregăti cu 
mai multă sîrguință în 
vederea calificării pentru 
etapa finală.

Staicu BĂLOI

locul 
popica- 
respec- 

Bela 
tota-

LACLASAMENTUL DIVIZIEI A, FOTBAL
1. STEAUA 9 6 1 2 22— 7 13
2. Sportul studențesc 9 6 1 2 17— 6 13
3. F.C. Bihor 9 5 3 1 16— 8 13
4-5 F.C. Olt 9 3 5 1 8— 5 11

Politehnica Iași 9 3 5 1 8— 5 11
6. Dinamo 8 4 2 2 12— 6 10
7. JIUL 9 4 2 3 9—11 10
8. Rapid 9 3 3 3 10— 9 9
9. Chimia Rm. Vîlcea 9 3 3 3 9—11 9

10. A.S.A. Tg. Mureș 9 3 3 3 9—12 9
11. S.C. Bacău 9 4 1 4 9—15 9
12. Universitatea Craiova 8 3 2 3 11— 8 8
13. F.C. Baia Mare 9 3 2 4 9—16 8
14. F.C. Argeș 9 3 0 6 10—13 6
15. C.S. Tîrgoviște 9 1 4 4 5—11 6
16. Dunărea C.S.U. Galați 9 1 4 4 2— 8 6
17. CORVINUL 9 1 3 5 8—13 5
18. Petrolul Ploiești 9 1 2 6 8—18 4

ETAPA VIITOARE : F.C. Argeș — Dinamo, Po-
Vîlcea, Steaua — Jiul, 
Corvinul — C.S. Tîr-

litehnica Iași — Chimia Rm. 
Dunărea — F.C. Baia Mare, 
goviște, Universitatea Craiova — Petrolul, Sportul 
studențesc — F.C. Olt, A.S.A. Tg. Mureș 
Bihor, C.S. Bacău — Rapid.

HANDBAL
VICTORIE PE TOATĂ 

LINIA
Timp de două zile 

localitatea Vata a avut 
loc turul II al campiona
tului județean de hand
bal rezervat echipelor de 
seniori. Au participat e- 
ehipele I.M.C. Bîrcea, „Po
norul" Vața, Explorări De
va și Utilajul-Știința Petro
șani.

Comportindu-se și cu a- 
cest prilej la nivelul din 
primul turneu găzduit cu 
puțin timp în urmă de o- 
rașul Petroșani, formația 
noastră, condu
să de Ion Gliga a cîștigat 
toate cele 3 întîlniri. Dar 
Iată 
ie :
ca 
prin 
pei 
22—17 cu

rezultatele înregistra- 
Utilajul-Știința 45—10 
I.M.C. Bîrcea ; 6—0
neprezen tarea echi- 

Explorări Deva 
„Ponorul"

B, STAICU
Jraza oin jncciul „Jiul" Petroșani — Universitatea Craiova.

Foto î D, MARIAN

ION MITITELU, miner, 
l.M. Aninoasa: Nu încerc 
să comentez 
vreau totuși 
la cel de-al 
tor. Galeria 
reprezenta 
spectatorilor 
clasată 
rii olteni. Numai „ 
cată" de adversar și 
golul înscris de Cura 
făcut auzit glasul, ori, și 
la bine și la 
rău, se cu
nosc adevăra- 
ții susținători 
al echipei din 
Petroșani. Se 
tot vorbeș
te de uh 
club organizat 
lor, dar pînă acum nu s-a 
întreprins ceva. în acest 
context, țin să subliniez de- 
serviciile pe caro 
aduce manifestările 
ganice din tribune, 
peetăm valoarea 
din Bănie, nu putem însă 
tolera gesturile nesporti
ve ale suporterilor ei, ca
te au huiduit încontinuu, 
au aruncat cu sticle 
mere în gazon.

rezultatul, 
să mă refer 
„12-lea“ jucă- 

din Vale, deși 
majoritatea 

fost sur- 
suporte- 

i „provo- 
la 

și-a

a
de

I
punct în prima repri- 
cînd înaintașii săi n-au 

expediat măcar un șut pe 
spațiul porții lui Lung. 
Craiovenii, cu o ambiție 
demnă de toată lauda, sînt 
în revenire de formă, deci 
au demarat în cursa de 
prindere a plutonului frun
taș. »

lea 
ză,

1
i

Din colțul 
tribunei

al suporteri

le pot 
huli- 
Res- 

echipel

Și

SEBASTIAN COSO- 
ROABA, inginer, l.M. Li- 
vezeni: Ca suporter mai 
nou. al Jiului, am cuvinte 

laudă pentru dăruirea 
seriozitatea căpitanu- 
de echipă Cavai, mo
de angajare pentru 

mai tinerii săi coechipieri. 
Fotbaliștii din linia me
ci'ană nu reușesc încă să 
asigure legătura dintre 
compartimentele margina
le de joc.

DORIN C1NTAR, tehni
cian cu aprovizionarea. 
Fabrica de mobilă Petri
la : Oricît ar părea de bi
zar, Jiul a pierdut al doi-

NICOLAE STAVILA, 
lăcătuș, I.F.A. Vîscoza Lu

peni : Neaten
ția 
re, 
sa
a 
au 
în 
minute,

în a pă ra
dar și lip- 
de sprijin 
atacanțllor 

condus, 
ultimele 

. , .la
pierderea unui punct pre
țios. Din păcate întîlnirea 
din această toamnă cu fot
baliștii doljeni se constitu
ie în reversul victoriei 
din returul trecut.

lor! VULPE

N.R. întotdeauna întîl- 
nirile dintre Jiul și „U“ 
Craiova au fost urmărite 
cu viu interes de un nu
meros public. Ne bucură 
prezența la meciuri a nu
meroși suporteri, unii ve- 
niți chiar din Bănie. Dar, 
pentru a doua oară sîntem 
nevoiți să dezaprobăm ie
șirile huliganice ale unor 
suporteri certați cu etica 
sportivă, ori turmentați 
de băutura pe care o stre
coară în tribune. Așa cum 
se ocupă de educarea spor
tivilor, ar trebui ca, clu
bul craiovean să întreprin
dă acțiuni — și încă ener
gice — pentru educarea 
suporterilor prea înflă
cărați. Nu de alta dar nu 
„e asta Craiova" cum stri
gă ei. în acest mod nu 
aduc Băniei decît deservl-

. cii.
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Cipru
Sosirea la Nicosia

*11 ,i.i il. înmii .'.I—i ill.wii.l
■XlTiBd M

(Urmare din pag I)

tisfacția pentru această 
nouă întîlnire, prima pe 
pămintul cipriot, își string 
mîinile cu căldură.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ccaușcscu li se ofe
ră frumoase buchete de 
flori.

Președintele Spyros Ky
prianou îl invită apoi pe 
șeful statului român în 
fața drapelului Republi
cii Cipru. Tovarășul Nicolac 
Ceaușescu salută drapelul.

Răsună solemn și emo

ționant acordurile imnuri- 
lo» de stat ale celor două 
țări, in timp ce sînt trase, 
în semn de salut, 21 de 
salve de artTerie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu pri
etenie manifestărilor en
tuziaste ale numeroșilor 
ciprioți veniți la aeroport.

După ceremonia sosirii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele 
Spvros Kyprianou și 
doamna Mi mi Kyprianou, 
însoțiți de celelalte per

soane oficiale venite în în- 
timpinare, se îndreaptă 
spre capitala țării.

Părăsind Larnaca, co
loana oficială de mașini, 
încadrată de motocicliști, 
străbate un traseu de cîte- 
va zeci de kilometri pen
tru a ajunge la Nicosia.

Coloana de mașini pă
trunde în antica Lcdrea, 
Nicosia de astăzi. Locuito
rii Nicosiei au ieșit, pe ar- 
tene pentru a saluta pe 
oaspeții dragi ,.in România, 
au ovaționat pentru prie
tenii dintre țările noastre.

Pretutindeni flutură tri

colorul românesc, înca- 
drind portretele pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elene. Ceaușescu.

înalții oaspeți români 
au fost conduși la reședin
ța ce le-a fost rezervată 
pe timpul șederii la Nico
sia. Președintele Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin cor
dial cu președintele Spy
ros Kyprianou și doamna 
Mimi Kyprianou, care le 
urează încă o dată bun 
sosit pe pămîntul cipriot.

O. N,U,

lnmînarea mesajelor de pace 
ale participantilor la adunările 
oamenilor muncii din România

inceoerea convorbirilor oficiale Vizită protocolară
Luni, 24 octombrie, la 

Nicosia au început convor
birile oficiale între pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou.

La convorbiri participă: 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru 
al guvernului, persoane o- 
ficiale române și cipriote.

Președinții României și 
Ciprului și-au manifestat 
deplina satisfacție față de 
rezultatele conlucrării
dintre țările noastre în 
cele mai diferite domenii 
de activitate, precum și 
convingerea că actualul 
dialo' la nivel înalt se va 
solda, asemeni celui des- 

A

Inminarea unor
în cadrul unei solemni

tăți care a avut loc la 
Palatul Prezidențial din 
Nicosia, președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei 
El na Ceaușescu le-au fost 
înmînate de către pre
ședintele Republicii Ci
pru, Spyros Kyprianou, 
cea mai înaltă distincție 
cipriotă — „Marele „colan

fășurat în vara anului 1979 
la București, cu rezultate 
d ntre cele mai fructuoase, 
contribuind la dezvoltarea 
c< Jinuă a relațiilor ro- 
mâno-cipriote în domeniile 
economic, tehnlco-științi- 
fic și cultural, cît și a 
conlucrării pe plan inter
național, în interesul reci
proc al celor două popoa
re al cauzei păcii, securi
tății și cooperării în re
giunea noastră, în Europa 
și în întreaga lume.

în continuare s-a pro
cedat la un larg schimb de 
opinii în probleme actua
le ale vieții internaționale.

Schimbul de păreri asu
pra acestor probleme va 
continua în dimineața zi
lei de marți.

înalte distincții
al Ordinului Makarios".

La solemnitate cei doi 
șefi de stat au rostit scur
te alocuțiuni.

în încheierea solemni
tății, președintele Spyros 
Kyprianou și doamna Mi- 
mi Kyprianou i-au feli
citat călduros pe președin
tele Nicolae Ceaușescu .ți 
pe* tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, luni 
după-amiază, o vizită pro
tocolară președintelui Re
publicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, și doamnei 
Mimi Kyprianou, la Pala

tul Prezidențial din Nicosia.
Cei doi președinți au 

procedat la un prim schimb 
de păreri, premergător 
convorbirilor oficiale, în- 
tîlnirea desfășurîndu-se 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă.

NAȚIUNILE UNITE 24 
(. .gerpres). — O nouă și 
puternică expresie a voin
ței de pace a poporului 
român, a României socia
liste, a activității neobo
site a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dedicată făuri
rii unei lumi a colaborării 
pașnice, un eveniment cu 
profunde semnificații în 
conștiința lumii con
temporane a iest prilejuit 
de desfășurarea la sediul 
O.N.U. din New York a 
solemnității în cursul că
reia mesajele pentru pace 
și dezarmare adoptate de 
participanții la adunări și 
mitingurile oamenilor
muncii de pe cuprinsul în
tregii noastre țări au fost 
înmînate președintelui 
actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., Jor
ge Illueca.

Președintele actualei

sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a arătat că 
mesajele primite constitu
ie o mărturie revelatoa
re a dorinței de pace și 
dezarmare a poporului ro
mân, dorință atît de preg
nant demonstrată în am
plele manifestații împo
triva cursei înarmărilor, 
ce au loc în România.

Cu această ocazie, pre
ședintele Adunării Gene
rale a O.N.U. a exprimat 
respectul său deosebit și 
profunda apreciere pen
tru eforturile consecven
te și inițiativele președin-' 
telui Nicolae Ceaușescu în
dreptate spre promovarea 
unor acțiuni concrete de 
salvgardare a păcii și secu
rității internaționale, pen
tru dezarmare și crearea 
condițiilor propice liniștii 
și progresului pe planeta 
noastră.

Primirea șefilor misiunilor 
diplomatice

Luni după-amiază, pre
ședintele Republicii Socia- 
lste România, tovarășul 
Nicolae Ceatișescu, și to

varășa Elena Ceaușescu au 
primit pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați î» 
Republica Cipru.

Primirea președintelui Camerei 
Reprezentanților și a liderilor 

partidelor politice
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au primit, luni după-amia
ză pe Gheorghios Ladas, 
președintele Camerei Re
prezentanților a Republi
cii Cipru, precum și pe 
conducătorii celor patru 
partide politice reprezen
tate în parlamentul țării, 
— Ezekias Papaioannou, 
secretar general al Parti
dului Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), Glafkos deri
des, președintele Partidu
lui Adunarea Democrati

Dineu
Președintele Republicii 

Cipru, Spyros Kyprianou, 
și doamna Mimi Kypria
nou au oferit luni un di
neu oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președinții Spyros Ky-

că (D.I.S.I.), Vassos Lys- 
sarides, președintele Parti
dului Socialist din Cipru 
(E.D.E.K ', Stavros Posco- 
tes, secretar general al 
Partidului Democratic, de 
guvernămînt.

Exprimînd deosebita 
gratitudine pentru onoa
rea de a fi primit de șe
ful statului român, pre
ședintele Camerei ' Re
prezentanților a adresat un 
cald salut de bun venit în 
Republica Cipru tovară
șului Nicolac Ceaușescu și 
tovarășei Elene Ceaușescu.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

oficial
prianou și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toas
turi. Urmărite cu deosebit 
interes .le cei prezenți la 
dineu, toasturile, cît și în
treaga desfășurare a di
neului, au reliefat stimași 
prețuirea reciprocă. prie
tenia ce caracterizează 
raporturile dintre Româ
nia și Cipru.

A

încheierea. vizitei tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU in Sudan

Semnarea documentelor oficiale
Luni, 24 octombrie, la 

Palatul Poporului din 
Khartum, a avut loc cere
monia oficială a semnării 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și Gaafar Mohamed Ni

meiri, președintele Uniunii 
Socialiste Sudan, pre
ședintele Republicii Demo
cratice Sucțan, a Declarați
ei comune româno-sudane- 
ze.

Au iuat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E-

xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, persoane oficia
le române și sudaneze.

După semnare, cei doi 
șefi de stat își string mîi
nile cu căldură, se îmbră
țișează. Se rostesc alocuți
uni.

După încheierea solem
nității semnării Declara
ției comune, președintele 
Nicolae Ceaușescu' și tova- 
șăra Elena Ceaușescu s-au 
întreținut, într-o atmos
feră caldă, prietenească, 
cu președintele Gaafar' 
Mohamed Nimeiri și doam
na Buthayna Nimeiri.

Ceremonia plecării din Khartum
(Urmere din pag. I)

progresul și bunăstarea 
lor, conlucrarea pe plan 
internațional pentru insta
urarea unei noi ordini po
litice și economice inter
naționale, pentru promo

varea cauzei păcii și des
tinderii.

După ceremonia sem
nării documentelor ofici
ale, înalții oaspeți români, 
însoțiți de președintele 
Sudanului și de doamna 
Buthayna Nimeiri, de alte 
persoane oficiale sudane
ze, au părăsit Palatul Po
porului, reședința ce le-a

tost rezervată pe durata 
vizitei.

Pe traseul urmat de co
loana oficială, mii de lo
cuitori ai capitalei suda
neze, veniți încă din pri
mele ore ale dimineții 
să-și ia rămas bun de la 
solii poporului român, 
salută cu deosebită căldu
ră pe înalții oaspeți, ma- 
nifestînd pentru prietenia 
româno-sudaneză, pentru 
conducătorul României so
cialiste.

Aeroportul internațio
nal din Khartum este îm
podobit cu drapelele de

stat ale României și Su
danului.

Garda militară de onoa
re prezintă onorul pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui 
Gaafar Mohamed Nimeiri- 
Cei doi șef: de stat urcă 
apoi pe podiumul de o- 
noare Se intonează im
nurile de stat ale celor 
două țări.

Cei doi președinți trec 
în revistă garda de onoa
re aliniată pe aeroport.

înainte de a se urca în 
a^'lon, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau

un călduros rămas bun de 
la președintele Gaafar 
Mohamed Nimeiri și 
doamna Buthayna Ni
meiri. Cei doi șefi de stat 
își' string îndelung mîinile 
și se îmbrățișează cu prie
tenie.

La ora 9,00, avionul 
prezidențial decolează, în- 
dreptindu-se spre Repu
blica Cipru, următoarea 
etapă a vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreu
nă’ cu tovarășa Elena 
Ceaușe-cu o efectuează în 
țări din Europa și de pe 
continentul african.

Calendar săptămînal
MARȚI, 25 OCTOMBRIE
— Se deschide, la Stockholm, întîlnirea pregătitoa

re a Conferinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare în Europa.

MIERCURI, 26 OCTOMBRIE
— La Luxemburg se întîlnesc miniștrii economiei 

ai țărilor Pieței Comune în problema restricți
ilor comerciale din cadrul C.E.E. și miniștrii 
cercetării care discută promovarea înaltei teh
nologii.

JOI, 27 OCTOMBRIE
— Președintele Franței, Francois Mitterrand, so

rește în vizită în Tunisia (27-r-28 X.);
— în Zambia au loc alegeri prezidențiale și parla

mentare:
— La Viena se deschide reuniunea Comitetului de 

supraveghere al O.P.E.C.
VINERI, 28 OCTOMBRIE
— Ministrul de externe al Spaniei, Fernando Mo

ran, sosește în vizită oficială în China (28 X.— 
2 XI).

SÎMBĂTA, 29 OCTOMBRIE
— La Haga au loc manifestații antinucleare.
DUMINICA, 30 OCTOMBRIE
— Au loc, în Argentina, alegeri prezidențiale și par

lamentare;
— începe vizita în Japonia a cancelarului vest- 

german — Helmut Kohl.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Iubii e fără soa
re; Unirea : Transportul.

LONEA ; Vizita de 
dimineață.

ANINOASA : Raidul
vărgat.

VULCAN — Luceafă
rul : Fata care vinde 
flori,

LUPENI — Cultural: 
bani grei.

UR1CANI : Noaptea e 
scurtă.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Roman foileton : 

„Rebecca" 
(color). 
Episodul 1.

12,00 Publicitate.
12,10 România pitoreas

că.
12,35 Desene animate : 

„Povestiri din pă

durea verde".
13,00 închiderea pro-

gramului.
16,00 Telex.
16,05 Festivalul națio-

nai „Cin ta re:i Romă-
niei“.

16,25 Clubul tineretului.
17,00 'Amfiteatru studen-

țesc.
17,45 Publicitate.
17,50 100] de seri
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,30 Ostași partidului 

și tării.
— înregistrare din 

spectacolul festiv 
organizat cu pri
lejul sărbătoririi 
Zilei Armatei Re-

21,15

21,40

22,30

publicii Socialiste 
România.
Videoteca interna
țională (color).
Tclefilmoteca de
aur (parțial
— Emanoil Petruț.
Medalion cinema
tografic și 
Telejurnal 
color).

teatral.

Mica publicitate
VÎND Skoda M.B. 1000, 

strada Cocoșului 2/1 Pe
tri la. (1224)

PIERDUT ecuson 4668 
eliberat de Preparația căr
bunelui PetriLi. îl declar 
nul. (1227)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Vasi- 
liu Rodica. eliberată de 
Fabrica de morărit și pa
nificație Petroșani. O de
clar nulă. (1226)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Griff 
Eleodor, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (1225)

REDACJIA SI ADMINISJRAJIA i PeVosonl. str. N. Bâlcescu - 2. tsletoone 4 16 62 (secretcrict), 4 16 63, 4 24 64 (secții). [IFARUl t [ipog cfic Petioșonl, rtt, N. Bâlceseu - 2.


