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Vizita oficială de prietenie 

în țara noastră a șefului statului 
Republica Islamică Mauritania

Convorbiri între președinții Nicolae Ceaușescu 
Haidallași Mohamed Khouna Ould
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TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
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Sarcini de mare răspundere pentru colectivele

de oameni ai muncii din Valea Jiului

Mobilizare exemplară 
pentru obținerea unei noi 

calități și ridicarea 
pe o treaptă superioară a 

întregii activități economice• •

La Palatul Consiliului de 
Stat au continuat, vineri 
dimineața, convorbirile o- 
ficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și locote- 
nent-colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, 
președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Repu
blica Islamică Mauritania.

Cea de-a doua rundă de 
convorbiri a fost consacra
tă examinării unor proble
me majore din sfdra vie
ții internaționale.

De ambele părți s-a ex
primat profunda îngrijora
re față de încordarea gra
vă la care s-a ajuns în re- 
lațiile internaționale, ur
mare directă a intensifică
rii cursei înarmărilor —

îndeosebi a înarmărilor 
cleare —, a politicii 
forță și de amenințare cu 
forța, de amestec în tre
burile interne, a menține
rii unor puternice focare 
de tensiune în diferite zo
ne ale lumii Și apariției 
altora noi, a adîncirii con
tinue a decalajelor dintre 
țările bogate și cele săra
ce. In timpul convorbirilor 
a fost relevată necesitatea 
unirii eforturilor și a con
lucrării tot mai strînse a 
tuturor popoarelor, a for
țelor progresiste de pretu
tindeni în vederea opririi 
agravării situației interna
ționale, pentru promova
rea unei politici de dezar
mare, de destindere, cola
borare și pace. 
In acest context, președin
tele Nicolae 
a subliniat.

nu
de

Ceaușescu 
în mod

deosebit, pericolul grav 
pe care-1 reprezintă pen
tru pacea lumii amplasa
rea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa, subliniindu-se că tre
buie să se țină seama de 
voința opiniei publice, a 
popoarelor — care nu do
resc și nu 
nucleare și 
manifestații și acțiuni de 
masă se 
pentru dezarmare, 
pace.

Un loc important l-au 
ocupat, în cadrul convor
birilor, problemele lichidă, 
rii subdezvoltării și insta
urării unei noi ordini eco
nomice internaționale. S-a 
apreciat că trebuie să se 
facă totul pentru promo
varea unor relații econo-

vor noi arme 
care, în mari

pronunță ferm 
pentru

(Continuare in pag. a 4-a)
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ASTĂZI, TRANSMISII DIRECTE LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

Recenta plenară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a dezbătut și aprobat „Pro
gramul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea consumului de mate
rii prime, de combustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și materialelor în pe
rioada 1983 — 1985 și pînă în 1990“, program a cărui 
îndeplinire va avea o contribuție hotărîtoare la rea
lizarea obiectivelor Congresului al XII-lea de ob
ținere a unei noi calități în toate domeniile, la ridi
carea pe o nouă treaptă superioară a întregii activi
tăți economice.

în sistemul complex de măsuri cuprinse în acest 
program, deosebit de important pentru dezvoltarea 
economiei noastre naționale, oamenii muncii din Va
lea Jiului au la dispoziție un bogat plan de acțiune 
pentru întreaga lor activitate viitoare. Dispunînd de 
un puternic potențial de cercetare și de institute spe
cializate, care își desfășoară activitatea în bazinul 
nostru carbonifer — I.C.P.M.C., C.C.S.M., filiala
din Petroșani a C.C.S.I.T.U.M. — precum șl de o do
tare tehnică modernă, cu un înalt grad de complexi
tate și de mare productivitate — complexe mecani
zate, combine de abataj și de înaintări, mașini de în
cărcat și cărucioare de perforat, fluxuri de trans
port pe benzi de cauciuc etc, ca să nu amin-

Astăzi. în jurul orei 10,30 posturile de 
radio și televiziune vor transmite direct 
de la Palatul Consiliului de Stat al Re-

publicii Socialiste România ceremonia 
semnării documentelor oficiale româno- 
mauritaniene.

men- 
efortul 
colecti- 
a creș- 

zil-

Cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Prin mai buna organiza
re a procesului productiv 
și intensificarea efortului 
colectiv, minerii și mecani
zatorii din cariera Cîmpu 
lui Neag au extras în a- 
ceastă lună 3718 tone de 
cărbune cocsificabil 
te sarcinile de plan, 
proape cu 3000 de
de cărbune și-au depășit 
sarcinile de plan la zi în 
această lună și minerii de 
la Paroșeni, care aproape 
zi de zi și-au depășit pre
liminariul. Trebuie 
ționat, totodată, și 
pe care îl depune 
vul minei Dîlja de
te producția extrasă 
nlc. In săptămîna care se 
încheie astăzi, minerii de 
aici și-au depășit ritmic 
planul zilnic la producția 
fizică de cărbune, recu- 
perînd astfel o parte din 
rr musul cumulat în prima 
jumătate a lunii. Iată că 
după ce minerii de la Lo- 
nea s-au confruntat în ul
timul timp cu mai multe 
greutăți, joi, 17 noiembrie, 
ei au reușit să le depă
șească și să extragă pes
te sarcinile de plan ale 
zilei, 120 tone de cărbune.

Apelului Marii Adunări Naționale către parlamentele
și parlamentarii din statele europene, S.U.A. șt Canada

Deplină aprobare a oamenilor 
muncii din Valea Jiului

Chemarea țării 
este și chemarea noastră

cu viu interes 
des- 

de pa- 
sfat al 
numele 
tuturor 

Ne-au

(Continuare în pag. a 2-a)

Dar aceasta este subiectivă!indisciplina.
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Brigada ce o conduc, toți 
minerii Lupeniului au luat 
cunoștință 
și deplină satisfacție 
pre noua chemare 
ce pe care marele 
țării a adresat-o în 
poporului român 
națiunilor lumii,
mers la inimă mai ales cu
vintele secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostite 
în cadrul sesiunii Marii A- 
dunări Naționale, prin ca
re subliniază că trebuie 
făcut totul pentru a salva 
Europa și întreaga omeni
re de la catastrofă, de la

Tînărul brigadier loan 
Cibea și ortacii lui, Mi
hai Pușcașu, Octavian 
Ștefan și Petru Gadja 
sînt cunoscuți ca fiind 
cițiva dintre destoinicii 
mineri din cadrul sec
torului II de la I.M. 
Paroșeni, care lucrează 
ia pregătirea noilor ca
pacități de producție.

distrugere și să acționăm 
cu toate forțele pentru apă
rarea dreptului vital al 
popoarelor, al oamenilor 
la existență, la viață, la 
bertate, independență 
pace.

Ne bucură, ne umple
nimile de mîndrie faptul 
că din nou, din capitala 
patriei noastre, prin gla
sul primului bărbat al ță
rii.

lî-
Și

1-

au răsunat aceste vi-
Grigore FLOREA, 

miner, șef de brigadă, 
sectorul IV, I.M. Lupeni

(Continuare io pag. a 2-a)
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Expresie a 
dorinței 
unanime 
de pace

Cuvîntarea 
NICOLAE 
în cadrul sesiunii 
Adunări Naționale, Apelul 
Marii Adunări Naționale a- 
dresat parlamentelor șl 
parlamentarilor din statele 
europene, S.U.A. și Canada 
constituie expresia voinței 
unanime de pace a poporu-

Ilie CATILINA, 
maistru constructor, 

șantierul 1 Petroșani 
al T.C.II.

tovarășului
CEAUȘESCU

Marii

(Continuare io pag a 2-a)

Consfătuiie de lucru cu caracter
de schimb de experiență

Aplicarea generalizată 
a acordului glooai“
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I.M. Vulcan, sectorul 1. 
în luna octombrie, din ce
le 4 brigăzi, doar una (con
dusă de Mihai Dudescu) 

și-a realizat sarcinile. La 
minusul sectorului din oc
tombrie (aproape 3000 to
ne de cărbune), determinat 
de nerealizarea productivi
tății muncii, pe sector și 
în cărbune — cu 800 kg 
pe post, cea mai mare 
„contribuție" și-a adus-o 
brigada lui Florin Șerban, 
care a rămas datoare cu 
peste 2500 tone. In luna 
noiembrie, la prima deca
dă. această formație în
registra c râmînere în ur
mă de peste 500 tone de 
cărbune, datorită nereali- 

zării productivității muncii 
în cărbune cu 1200 kg pe 
post. Firesc, ne-am în
dreptat atenția asupra a-

cestei formații de lucru, 
insistînd asupra greutăților 
acesteia și căutind căile 
prin care se poate redresa.

— în luna octombrie, la 
închiderea feîiei am avut

fără asigurare. Cu asta am 
pierdut mult. Mai avem 

și alte necazuri. Ducem 
trolii de aer la atelierul 
electromecanic, acolo le 
spală în motorină și ni le

de-a face cu o surpare, la 
care am lucrat o săptămî- 
nă, ne spune brigadierul. 
Eu eram plecat atunci. In 
perioada aceasta, în loc să 
dăm 300 vagoneți pe zi, 
am dat 100. A fost negli
jența oamenilor din bri
gadă, fiindcă s-a pușcat

trimit înapoi la fel, nere
parate. Pentru ciocane și 
sape nu avem niște cozi 
de lemn ca lumea. Cele 
care ni se dau sînt putre
de. De ce nu se fac la noi 
în atelier? Noi am tot pro
pus, dar degeaba.

— Problemele brigăzii

nu sînt atît de grave, in
tervine sing. Liviu 
adjunctul șefului de 
tor. Aprovizionarea 
făcută o dată pe zi 
echipă specială 
din 4 oameni, 
materialul pînă în abataj. 
Am asigurat artificieri pen
tru fiecare schimb la cele 
trei fronturi de lucru. Da
că măcar unul dmtre ce
le trei fronturi nu prinde 
două pușcări pe zi, nu se 
poate realiza productivita
tea.

— Necazurile cele mai 
mari sînt cu indisciplina, 
ne spune brigadierul. In 
octombrie am avut în bri
gadă 36 de nemotivate, în

Mircea BUJOKESCU

Popa, 
sec- 
este 

de o 
formată 

care duce 3

I
5

La Casa de cultură din 
Petroșani are loc azi, in 
organizarea Consiliului 
municipal al sindicatelor 
și Combinatului minier 
Valea Jiului, o consfătuire 
de lucru pe tema : „Apli
carea generalizată a acor
dului global in întreprin
derile miniere". Partici
pă mineri, șefi de briga
dă, membri ai birourilor 
grupelor sindicale, ai co
mitetelor sindicale pe 
sectoare și pe întreprin
deri, maiștri, șefi de sec
toare și conducători de 
întreprinderi, secretari ai 
organizațiilor de partid.

Participanții la această 
utilă consfătuire de lucru 
cu caracter de schimb de 
experiență au făcut de-

plasări, 
ieri, la 
miniere 
Vulcan, 
sa, Petrila și Lonea, pre
cum și la I.U.M. Petro
șani și I.P.S.R.U.E.E.M.

In cursul zilei de azi 
vor avea ioc expuneri cu 
privire la experiența a- 
cumulată și rezultatele 
înregistrate după prima 
lună de aplicare a acor
dului global, la sarcinile 
ce revin sindicatelor, co
lectivelor de oameni ai 
muncii pentru creșterea 
producției fizice de căr
bune, îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras și 
creșterea eficienței econo
mice a întreprinderilor 
miniere.

în cursul zilei 
întreprinderile 

Lupeni, Paroșeni, 
Uricani, Aninoa-
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întărirea numerică si calitativă>
a rindurilor partidului

Pe parcursul anului 1983, 
Ia mina Lonea au sporit 
preocupările comitetului de 
partid pe întreprindere 
pentru întărirea numerică 
și calitativă a rindurilor 
partidului. Au fost realiza
te majoritatea prevederilor 
stabilite în perspectiva a- 
nuală a primirilor în partid 
și un accent deosebit a 
fost pus pe calitatea acti
vității din 
în vederea 
conducător
<1? partid, 
tății lor de soluționare a 
problemelor i-
vite în acti- .............
vitatea de ba
ză a între

prinderii.
Consemnăm 

că 
loc 

în 
lună 
lor biroului comitetului de 
partid cu comuniștii intrați 
în rîndurile partidului în 
anii 1982—1983, acțiune cu 
im recunoscut conținut edu
cativ, menită să sprijine 
integrarea celor tineri în 
exigențele vieții de organi
zație.

în acest an, toate orga
nizațiile de partid din ca
drul sectoarelor minei Lo
nea au făcut primiri în 
partid. Din evidența ce ne-a 
fost pusă la dispoziție de 
tovarășul Augustin Gruber, 
secretar adjunct cu 
bleme organizatorice, 
desprins că între 
predomină muncitorii 
locurile hotărî toare 
extracției cărbunelui: mi
neri, electricieni și lăcătuși 
din formațiile de produc
ție, investiții sau de între
ținere a utilajelor și insta
lațiilor din subteran. Ti
nerii, proveniți în totalita
te din organizațiile U.T.C., 
au fost îndrumați îndea
proape de comuniștii cu 
experiență politică mai în-

acest domeniu, 
creșterii rolului 
al organizațiilor 
întăririi capaci-

va avea 
chiar 

această 
o intilnire

în-delungată, fiindu-le 
credințate sarcini politice, 
economice sau educative 
corespunzător capacității lor 
de acțiune.

Pentru întărirea calita
tivă a organizațiilor de ba
ză s-a acționat și 
promovarea unei 
țe ferme față de abaterile 
săvîrșite de unii membrii 
de partid. Astfel, pentru 
neparticiparca la viața de 
organizație sau comporta
rea necorespunzătoare la 
locul de muncă și în so
cietate Eugen Mate, 
cu Stoica,

prin 
exigen-

Deplină aprobare a oamenilor muncii din Valea Jiului
Chemarea țarii este și chemarea noastră

(Urmare di o pac I)

Pe agenda de lucru 
a organizațiilor 

de partid

a membri-

pro- 
am 

primiri 
din 
ale

Voi-.
Radu Zachman 

și Mihai Cor- 
bcanu au fost 
puși în discu
ția adunărilor 
generale 
comuniștii 
hotărît în 
nanimitate 
din rîndurile 

cons- 
a

iar
au
u-

ex-

brante chemări la rațiune, 
la responsabilitate, că Ma
roa Adunare Națională a 
adoptat Apelul adresat par
lamentelor și parlamentari
lor din țările europene, 
Statele Unite ale Americii 
și Canada prin care se ce
re ca acum, cît nu este în
că prea tîrziu, să se facă 
totul pentru oprirea insta
lării noilor rachete nu
cleare, la retragerea și dis
trugerea celor existente. A- 
ceste chemări sînt și che
mările noastre și ne expri
măm profunda încredere că 
prin acțiunile hotărîte și 
unite ale popoarelor, ale 
tuturor oamenilor simpli 
de pretutindeni cauza păcii 
și bunăstării omenirii poa
te și trebuie să fie salvgar
dată.

Noi, minerii muncim cu 
multă dăruire și responsa-

bilitate tocmai pentru pro
gresul și bunăstarea popo
rului nostru. Munca, stră
daniile noastre pentru a- 
sigurarea fronturilor de lu
cru a marilor 
canizate sint 
de rodnicie — 
tru se află în 
trecerii pe 
mai mult cărbune, 
peste 45 000 de tone 
cărbune cocsificabil extrase 
peste plan de la începutul 
anului din abatajele secto
rului exprimă voința noas
tră unanimă dc a asigura 
independența energetică a 
țării, progresul multilateral 
al patriei. Tocmai pentru 
a putea beneficia de roade
le eforturilor noastre și ale 
întregului popor, susținem 
din toată inima strălucite
le demersuri de pace ale 
țării noastre, ale președin
telui.

(Urmare din pag. I)

abataje tne- 
încununate 

sectorul nos- 
fruntea în- 

mină pentru 
Cele 

de

lui român. înflăcăratele 
chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la rațiu
ne, la oprirea cursei înar
mărilor, la distrugerea tu
turor armelor nucleare, co
respund năzuințelor, intere
selor și aspirațiilor de pa
ce ale poporului nostru, 
ale tuturor popoarelor lu
mii. Noi, constructorii, ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii, dorim să ne des
fășurăm munca și viața în 
pace, să ne aducem contri
buția la înflorirea economi
că a patriei, la edificarea 
civilizației socialiste. Iată 
de ce ne-au mers la inimă 
cuvintele rostite de la 
înalta tribună a Marii A- 
dunări Naționale de tova
rășul Nicolae Ceaușescu ; 
„Nimic nu justifică ampla
sarea noilor rachete și dez-

cluderea lor 
partidului. Efectul 
tructiv al sancțiunilor 
fost simțit, în scurt timp, 
în 
al întregului 
ce 
comuniștilor asupra o- 
portunității hotărîrilor a- 
doptate, asupra necesității 
de a se acționa și în conti
nuare pentru promovarea 
exigenței față de abateri.

Preocupările sporite din 
acest important domeniu 
al vieți’ de organizație, 
pentru întărirea numerică 
și calitativă a rindurilor 
partidului, au avut un efect 
pozitiv asupra activității 
de ansamblu a întreprin
derii. Căci, se poate spune 
că la îmbunătățirea rea
lizărilor zilnice în produc
ție ale sectoarelor au 
contribuit nemijlocit mă
surile întreprinse pentru 
creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de bază, 
pentru întărirea exigenței, 
a disciplinei dc partid și 
creșterea participării tutu
ror comuniștilor la viața dc 
organizație. (I-M.)

climatul de disciplină 
sector, fapt 

a întărit convingerea 
asupra 

hotărîrilor

6

acțiune. Aceasta nu înseam
nă acțiune in serviciu pă

voltarca celor existente!...
Este, deci, necesar nu
un acord care să por-
ncască de la a lăsa
ambelor Părți un nu
măr egal de focoase ri u-
cleare cu rază medie de

cii și al dezarmării, în- 
seamnă o acțiune de răz
boi, o acțiune de înarmare 
nucleară. Este necesar un 
acord care să pornească de 
la oprirea oricărui arma
ment cu rază medie dc ac
țiune în Europa, care să 
ducă la distrugerea celor 
existente, să deschidă ca
lea realizării unei Europe 
fără nici un fel dc arme 
nucleare".

Sîntem mîndri că năzuin
țele noastre de pace sînt 
în mod strălucit promova
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre so
cialiste, eminentul om po
litic de talie mondială a- 
le cărui inițiative de pace 
au devenit cunoscute pe 
toate meridianele lumii. 
Susținem din toată inima 
această nouă și strălucită 
inițiativă dc pace a secre
tarului general al partidu
lui, spunînd un NU hotă- 
rît războiului și sîntem ho- 
tărîți de a face totul pen
tru a ne aduce contribuția 
la înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe 
r partidului și statului nos-

(Liniare din pag. I)

ră Constantin Grivei (21 
HD 2037), Traian LTngu- 
reanu (41 IID 1816), Liviu 
Onica (1 MH 4747) si Ca
rol Alb (3 HD 710).

Carolina 
Nicoleta 

in clasa 
la Liceul 
de drept
care face 

la I.T. Petro-

10 zile din luna asta alte 
8. Au mai scăzut, dar nu 
putem să le stîrpim. Dacă 
și minerii fac nemotivate, 
ce să zic de vagonetari ? 
Am hotărit să desfacem 
contractul de muncă mine
rului Mircea Olenici. Acum 
parcă s-au mai liniștit cu 
absențele.

1 rrcotoarea
Chi.ș și tînăra 
Sibisan, elevă 
a Xl-a B, de 
economic și 
administrativ, 
practică 
șani.

ACCIDENTELE AU I'OST 
EVITATE, DAR......... RECOMANDĂRI

Mobilizare exemplară
(Urmare din pag I)

tiin decît zestrea tehnică 
a întreprinderilor miniere 
— colectivele unităților e- 
conomice din Valea Jiului 
au create toate condițiile 
pentru îndeplinirea în 
: od exemplar a sarcinilor 
stabilite prin acest program.

Minerii și preparatorii 
trebuie să-și orienteze mai 
stăruitor preocupările spre 
îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui, iar cer
cetătorii și specialiștii din 
acest important domeniu 
de activitate au datoria 
să-i sprijine în realizarea 
acestui deziderat major al 
actualei etape de dezvolta
re a producției de cărbune 
extras, pentru valorificarea 
deplină a acestei rezerve 
de creștere a producției de 
cărbune. La îîndul lor. 
constructorii de mașini și 
utilaje miniere, care, de 
asemenea, au la dispoziție 
utilaje moderne, dar și un 
puternic centru de cerceta-

re și proiectare, trebuie să 
asigure pe baza ultimelor 
cuceriri ale științei, tehni
cii și tehnologiei, realiza
rea integrală a obiective
lor și sarcinilor prevăzute 
în program, să facă totul 
pentru ca produsele româ
nești să 
petitive, 
dere al 
calității, 
produse 
dial. Aceleași sarcini 
venind și colectivelor 
muncă din unitățile indus
triei ușoare cum sînt în
treprinderea de confecții 
din Vulcan și întreprinde
rea de tricotaje din Pe
troșani.

Totodată Programul pu
ne un accent deosebit pe 
reducerea consumurilor de 
materii prime, de combus
tibili și energie, pe valori
ficarea superioară a mate
riilor prime și materiale
lor, domenii în cate toți 
oamenii muncii din între
prinderile și unitățile eco-

fie tot mai com- 
din punct de ve- 
niveiului telinic și 
cu cele mai bune 
de pe plan mon- 

re- 
de

nomice ale municipiului 
noștru își pot afirma ple
nar energia creatoare, pu
terea de mobilizare și ca
pacitatea organizatorică. în
deplinirea prevederilor a- 
cestui Program constituie o 
condiție esențială pentru 
eroarea unei economii mo
derne. de înaltă producti
vitate și eficiență. Oamenii 
muncii din întreprinderile 
din institutele de cerceta
re și proiectare, din sectoa
rele de concepție din Va
lea Jiului creează premise 
sigure pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a tutu
ror prevederilor programu
lui dezbătut și aprobat de 
plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, înfăptuind în felul 
acesta obiectivele ~ 
sului 
re a 
toate 
pe o 
întregii activități produc
tive.

...Petre Sabău, conducă
tor auto la l.C.F. Hațeg și 
Emil Asandci de la Coope
rativa „Straja" Lupeni au 
rămas fără 250 lei (con
travaloarea amenzii) și fă
ră permisele de conducere 
care le-au fost reținute în 
vederea suspendării. Pri
mul s-a angajat cu auto
vehiculul 31 HD 4744 în- 
tr-o depășire periculoasă, 
iar cel de-al doilea aflîn- 
du-se la volanul autovehi
culului 21 HD 1553 nu a 
acordat prioritate de tre
cere autoturismului 2 DB 
7699. în ambele cazuri ac
cidentele au fost evitate 
în ultimul moment, dar cei 
care veghează la desfășu
rarea normală a traficului 
i-a sancționat pe cei 
conform legii.

Odată cu apariția frigului 
și condițiile de trafic rutier 
s-au îngreunat din cauza 
ceței și a poleiului care se 
depune pe partea carosabi
lului.

• Folosiți o viteză adec
vată condițiilor atmosferi
ce • Folosiți frina de mo
tor și nu pe cea de ser
viciu, pe porțiunile de drum 
pe care s-a așternut polei
• Nu plecați la drum fără 
ca instalația de dezaburire 
și spălare a parbrizului să 
funcționeze ireproșabil
• Pe timp de noapte și de 
ceață, folosiți corect 
minile de întîlnire.

lu-

doi

GRABĂ...

Congre- 
al XU-lea de obține- 
unei noi calități în 
domeniile, de ridicare 
treaptă superioară a

Mulți conducători ' auto 
se grăbesc dimineața să 
plece în cursă fără să aș
tepte ca parbrizele să se 
dezghețe și să aibă vizibi
litate bună pentru a nu 
stînjeni pe ceilalți partici
pant la traficul rutier. 
Printre cei opriți și averti
zați dc agenți de circulație 
pentiu graba lor se numă-

Duminică, 20 noiembrie 
1983, au drept de circula
ție autoturismele proprie
tate personală înmatricula
te cu număr FĂRĂ SOȚ.

I

I
I
I

g SUBCENTRUb pentru 
preluarea de la populația o- 
rașului Petroșani a mate
rialelor rcfolosibile — hîr- 
tie, carton, resturi textile, 
piei, lină, tuburi spray, acu
mulatori și alte materiale 
rcfolosibile —, funcționea
ză in strada Minerului, blo
cul nr. 19, scara a IlI-a, la 
subsol. Programul de lucru 
al unității este de la ora 
< la ora 15.

B ȘAH. Reamintim ci
titorilor noștri și amatori
lor de șah din Petroșani 
că marele maestru interna
țional Florin Gheorghiu va 
susține astăzi și mîine do
uă simultane. Astăzi la o- 
ra 17,30 primul simultan 
la Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani, iar 
mîine de la ora 11,00 în 
corpul nou al Institutului

B DUMINICĂ, 20 noiem-r de mine din Petroșani cel 
brie a.c., este deschisă pen* de-al doilea cu studenți și 
tru servirea publicului, în- cadre didactice de aici, 
tre orele 8—20, farmacia 
nr. 14 din cartierul „Car- 
pați" — Petroșani.

B REAMINTIM că maga
zinele alimentare din Pe
troșani lucrează în prezent 
cu program redus cu o oră, 
în vederea economisirii e- 
nergiei electrice. Astfel, 
magazinele sînt deschise 

în zilele lucrătoare de la 
ora 6,30 pînă la ora 19, 
iar duminica de la ora 7 
la ora 11.

Petroșani are loc tradițio
nalul „Bal al bobocilor", 
în programul artistic sint 
cuprinși soliști și formații 
ale studenților, laureați ai 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". (A.I1.)

B ASTAZI în noul local 
al Institutului de mine din

B REPROFILARE. Fos
ta secție de panificație din 
Lupeni a fost igienizată, 
modernizată și reprofilată 
in unitate pentru speciali
tăți de panificație; cornuri, 
batoane, pansele crestate, 
cozonaci, covrigi etc. Sec
ția va asigura aproviziona
rea vestului Văii. (I.V.)

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al miliției municipiului 
ctroșani

B IZVOR. De astă pri
măvară, în curtea gospoda
rului Ion Vreja din Live- 
zeni a izbucnit un izvor, 
ale cărui ape amenință te
melia casei. Nu este vor
ba de un fenomen natural, 
ci de neglijența celor 
trebuie să repare o 
ductă de aducțiune a 
potabile. Izvorul a și 
mit denumirea comună ri
sipei — Apa Sîmbetei. 
(I.V.)

care 
con- 
apei 
pri-

B PIAȚA NOUA. în spa
țiul dintre complexul co
mercial din cartierul Co-

Deci, toata lumea recu
noaște că formația de lu
cru nu are probleme prea 
mari. Aprovizionare este, 
efective sînt, doar discipli
na mai șchioapătă. înseam
nă că se poate. Brigadierul 
este un om vechi, price
put, șefii de schimb (schim
burile sint compuse din 
13—14 oameni, la trei fron
turi de lucru) de asemenea. 
Lipsește pofta de lucru? 

răspuns. N u 
să cîștige? Ce 
în cazul aces- 
un termen sca-

Nu, ni s-a 
vor oamenii 
întrebare?!, 
ta, am cerut 
dent, pentru data la care 
brigada Florin Șcrban iși 
va realiza sarcinile.

Brigadierul, adjunctul șe
fului de sector, maistrul 
Victor Gonteanu ne-au a- 
sigurat că, în luna noiem
brie, atît brigada cit și 
sectorul își vor realiza 
sarcinile. Deci în luna no
iembrie, brigada lui Florin 
Șerban își va îndeplini 
sarcinile. Este un angaja
ment asupra căruia vom 
reveni!

Calificare
De curînd, la cariera 

Cîmpu lui Neag, 37 de 
muncitori au terminat un 
curs de calificare, obținînd 
atestarea în specialitatea de 1 
excavatoriști — buldozeriști. 
Tot aici, pină la finele lu
nii noiembrie vor începe 
încă două cursuri pentru 
forozori și mecanici de u- 
tilaje, cu cîte 40 dc cursanți. 
Demn de menționat e fap
tul că prin noua serie de 
cursanți, sectorul de me
canizare nu va avea mun
citori necalificați, iar jumă
tate din cursanți vor obți
ne o a doua calificare. Deci 
vor deveni policalificați. 
(I.D.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

roești și str. Republicii din 
Vulcan numeroși muncitori 
de pe șantierul de construc
ții din localitate al T.C.H. 
cu ajutoare primite de la 
Deva, lucrează in ritm sus
ținut la definitivarea struc
turii de rezistență a noii 
piețe agroalimentare a 
rașului. (Șt. N.)
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„UNIRE-N CUGET Sl-N SIMȚIRI II
Vis de secole al între

gului popor, unirea in
tr-un singur stat a tutu
ror teritoriilor locuite de 
români a însemnat saltul 
calitativ ce a permis pu
nerea bazelor României 
moderne. Aici, pe terito
riul carpato-dunăreano- 
pontic, a luat naștere și 
s-a dezvoltat, din sim
bioza a două mari cul
turi, romană și cea da
cică, o națiune purtătoa
re a unui tezaur material 
și spiritual.

Prin specificul ei, arta 
a contribuit decisiv la 
constituirea unității de 
neam, limbă și teritoriu, 
obiceiuri, a latinității fi
inței noastre, a continui
tății din cele mai vechi 
timpuri pe aceleași pă- 
mînturi. Arta a păstrat în 
timpuri grele toate carac
teristicile ființei noastre 
naționale.

Prin comuniunea „vers- 
vîere", muzica, „un grai 
in care se oglindesc fără 
posibilitate de prefăcă-' 

torie, însușirile psihice a- 
i le omului, ale popoare

lor11 (George Enescu), a 
păstrat în ea setea de 
dreptate națională și so
cială, dragostea nețărmu
rită pentru pămîntul pa
triei, pentru oamenii a- 
cestor locuri. „Făuritorii 
școlii muzicale naționale 
modeme s-au adresat 

, muzicii țărănești, auten- 
| tice, creînd din elemente

le ei un limbaj diferit 
de cel al altor culturi 
muzicale, fiind convinși 

I că numai astfel muzica

Puiu Călinescu susține serios

„Sînt un Dobrin in teatru"
— Ce e cu umorul, Puiu

Călinescu?
— Umorul e un lucru 

foarte greu. Să dau un e- 
xemplu. America are mai 
mult de 5000 de actori și 
doar 4—5 comici de excep
ție. Românul are, prin ex
celență, umorul in sînge. 
E bine că oamenii își cul
tivă ce au ei mai bun și 
la noi e un cult pentru u- 
mor, pentru comedie.

— Doar nu susțineți că 
există o rețetă pentru a 
deveni umorist... 

românească se va putea 
afirma cu succes și din
colo de hotarele țării" 
(Zeno Vancea).

Cea mai aproape de a- 
cest deziderat a fost mu
zica corală, modalitate 
de expresie care 6-a dez
voltat intr-un mod cu to
tul deosebit. Gheorghe 
Dima și Iacob Mureșianu 
în Transilvania, Ciprian

Porumbescu în Bucovina, 
Ioan Vidu și _Tiberiu 
Brediceanu în Banat au 
considerat opera lor mu
zicală ca un important 

mijloc de întărire a conș
tiinței naționale.

Trăgîndu-și rădăcinile 
din tradiția cintecului re
voluționai- al anului 1848, 
cînd lucrări precum „Deș- 
teaptă-te române" sau 
„Pandurul" străbateau 
Carpații de o parte și de 
alta, purtînd în ele me
saje de o înaltă valoare 
mobilizatoare, muzica co
rală românească de la 
sfîrșitul secolului al XIX- 
lea și începutul secolului 
al XX-lea va contribui 
masiv la realizarea de
plină a celui mai mare 
deziderat al timpului, 
Unirea Transilvaniei cu 
România.

Societățile corale din 
Sibiu, Brașov, Lugoj, Bu
curești, Iași, dar și coru
rile țărănești din Chiză- 

G î N D DE P H E
Ard întrebările iubirilor noastre 
Bătrîne pămînt de un veac amețit, 
In lumea de vise, pădurea de astre 
Stăpină pe tine s-a împietrit.

Cuprins intr-o fugă zadarnică, surd. 
Spărgînd in urechi îndrăznețe idei, 
Mă poartă-n zenit credibila undă, 
Speranța-i la tine, să vii să mă iei.

Plutește-mprejur a morții privire, 
Culoarea luminii-i pierdută pe drum 
întoarceți o clipă eterna rotire,
Salvîndu-ne pașii din flăcări și scrum.

O clipă pămîntul se-ntoarse privind, 
își schimbă orbita sărind peste-un veac 
Din seva iubirii cu calm făurind 
O lume .în care doar armele tac.

Ioan ROMAN, 
student

lău, Gruni, Coșteiu-Mare 
și multe altele, grupau 
muzicieni profesioniști și 
amatori, mijlocind con
tactul continuu al oame
nilor de toate categoriile 
cu specificul național al 
artei. „Cîntînd în cadrul 
„reuniunilor" melodii 
populare, compoziții ro

mânești, membrii forma
țiilor și ascultătorii din 

cele mai diferite profe
siuni se înfrățeau în lup
ta pentru drepturile națio
nale" (Octavian Lazăr 
Cozma).

Creația corală atestă 
tocmai această angajare 
politică a genului. Ea es
te subordonată eforturilor 
depuse pentru progres și 
civilizație, pentru apăra
rea demnității umane, 
pentru crearea atmosferei 
coeziunii naționale, pen
tru conservarea trăsături
lor spirituale ale neamu
lui. Cîntecul revoluționar 
preia atît fondul de cîn- 
tece protestatare, doina, 
balada, cît și elemente 
ce aparțin cîntecului mi
litant european, formînd 
o modalitate de comuni
care deosebit de accesibi
lă și mobilizatoare Ci
prian Porumbescu, Ale
xandru Flechtenmachcr 
Gavril Muzicescu, D.G. 
Kiriac, Gh. Dima, Iacob
Mureșianu, dar mai a

les loan Vidu se impun 
ca principali exponenți 
ai lui.

Despre Iacob Mureșia
nu, Gheorghe Breazul spu
nea: „a fost călăuzit de 
poruncile ancestrale ale 
existenței și progresului 
soqial al poporului din 
care s-a ridicat, ale re
deșteptării lui naționale, 
ale dezrobirii, luptei și 
uniunii lui, ale culturii 
și artei românești, iden- 
tifieîndu-se în cuget și 
simțire cu năzuințele 
obștii și ascultînd vers 
și viere de dincoace și 
dincolo de munți..."

„Prin cîntecul pe care 
l-a ales și l-a armonizat, 
Ioan Vidu a fost și un 
factor de unitate naționa7 
lă și un educator... a fă
cut ca toți românii să se 
recunoască, sub farmecul 
muzicii unitare, membrii 
unui singur popor „(Nico- 
lae Iorga), „Răsunet de 
la Crișana", „Răsunetul 
Ardealului" dar mai ales 
„Preste deal", rămînînd 

’documente vibrante ale 
curajului politic, ale mi
litantismului lui Vidu.

Idealurile lui Vidu, 
Mureșianu, Dima, ale tu
turor celorlalți se vor îm
plini la început de de
cembrie 1918, piin însăși 
lupta maselor populare, 
luptă plină de sacrificiu 
pe fronturile de la Mă- 
rășești și Oituz, victorie 
a voinței unui neînfricat 
popor.

Prof. II. ALEXANDRESCU

NOTE DE SPECTATOR

Iată că se poate!
Un spectacol realizat cu 

forțe proprii, fără nume 
de rezonanță și capete de 
afiș costisitoare, am ur
mărit, joi seara, la clu
bul sindicatelor din o- 
rașul Petrila. Aici s-a 
încetățenit ideea că, o- 
dâtă cu instalarea noului 
director Aurel Hlușcu, în 
colaborare cu comitetul 
orășenesc U.T.C., se or
ganizează acțiuni cultu
ral-educative frumoase, a- 
tractive și eficiente. Și 
ne-am convins de aceas
ta. Spectacolul „La braț 
cu muzica și satira", care 
a durat trei ore și jumă
tate!!) s-a bucurat de o 
sală plinfi și de aprecie
rea spectatorilor. Am vă
zut o formație de muzică 
ușoară cu reale perspec
tive (grupul „Raid", for
mat din Marcel Muntea- 
nu, Gheorghe Mogoș. E- 
manuel Golgoțiu și Tibe- 
riu Konyar), care a pre

SALONUL DE TOAMNA 
AL UMORULUI

PETROȘZlNr83
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zentat un repertoriu va
riat, adecvat vîrstei tine
re. Pe o prezentare ins
pirată, realizată de Nico- 
lae Terentică, am urmă
rit în continuare cîțiva 
soliști folk, care au cîn- 
tat melodii bine alese. A- 
ceștia sînt Florentin Bu- 
dea (membru permanent 
al cenaclului „Flacăra"), 
Virgil Stratulat (cîștigă- 
tor al mai multor festi- 
v aluri ale genului), Aida 
Anghelache (o voce cal
dă, o interpretă de care 
vom mai auzi). Ileana 
Berki și Claudiu Lapșans. 
chi. Momentele vesele au 
fost susținute cu aplomb 

de studenții Radu Pietrea- 
nu și loan Buda, iar ce
naclul „ Venus" a fost 
reprezentat de loan Dan 
Bălan, Angliei Dosoftei și 
Dumitru Burduja^. Un 
spectacol reușit care do
vedește că se poate ! •

Bujor MIRCESCU

— Nu. Umorul e nativ, 
nu se învață în nici o școa
lă și după nici o carte. Da
că te-ai născut posac, ră- 
mîi posac și tot așa „dai 
în primire". De regulă oa
menii veseli trăiesc mai 
mult.

— Cine credeți că sînt 
cei mai buni umoriști 
din țara noastră?
— Ara avut: Birlic, To

ma Caragiu și mulți alții! 
Acum Sfe numără pe dege
te: Stela Popescu, Jean 
Constantin, Nicu Constan
tin, Amza Pellea, Ștefan 
Bănică...

— —și Puiu Călinescu...

— Bine, bine și eu. De 
regulă, partenerii se aco
modează greu cu mine. 
Sînt actor de inimică și 
mișcare. Unii zic că sînt 
fentos 1 Apropo de fente, 
îmi place să mă consider 
un Dobrin în teatru.

_  în ce jucați acum și 
Ia ce lucrați 1
— La Teatrul „Constan

tin Tănase" țin de doi ani 
afișul cu spectacolul „Fru

mosul din pădurea ador
mită". Mai joc într-un 
spectacol cu titlul grozav 
de frumos „Femei, femei, 
femei" Este că am zis-o? i 
Am în plan cîteva specta
cole axate pe satiră pe ca
re vreau să le trimit ta 
teatre din țară, mai am 
(doar m gînd) o carte au
tobiografică. Am ce să 
scriu, cite nu se întîmplă 
și pe scenă...

— La Petroșani ?
— Vin destul de des și 

aș veni și mai des. Mine
rii pentru munca lor au 
nevoie de umor ca de 
aer (aj). Sînt un public dor
nic și darnic. Ne și ase
mănăm. Așa cum ei scot 
din piatră bogăția neagră 
pentru energie, așa și noi 
scoatem, „apă din piatră", 
adică umor din texte care 
(uneori) n-au umor. Dacă 
n-au destul atunci trecem 
la... fente. Asta ne e da
toria și ne-o facem cu 
plăcere pentru plăcerea iu- 
biților noștri spectatori.

Discuție consemnată de
Mircea BUJORESCU

Primele succese I
= După un an de acti- i 
| vitate, Clubul de Bridge = 
! al Casei de cultură din ] 
î Petroșani confirmă spe- ! 
i ranțele și încrederea a- i 
i cordată. Participînd la ‘ 
i patru mari concursuri i 
î naționale la Cluj, Arad, i 
I Craiova, Timișoara, pe- i 
I troșănenii au obținut i 
i locuri în prima jumăta- i 
i te a clasamentelor. Con- i 
i firmarea valorică a ca- i 
î lității bridge-lui petro- : 
i șenean a venit la cel i 
i mai mare concurs din I 
i țară — Festivalul Inter- ! 
î național de Bridge or- i 
= ganizat de Clubul A.C.R. I 
î București la Mamaia. ; 
i Diploma și premiul ob- i 
i ținute pentru locul 7 de i 
i ing. Mircea Bârsoianu i 
I la concursul mixt, din ‘ 
i 494 concurenți — cei ;
i mai buni jucători din : 
: țară și invitați de pes- i 
î te hotare — au umplut i 
î de bucurie și speranțe i 
; inimile bridgeiștilog din Ș 
; Petroșani. Clubul are j 
: peste 30 de membri per- i 
i manenți care se întil- j 
| nesc marți și vineri, la : 
î ora 18,30, la casa de ț 
j cultură. (Ing. C. BOLOG) j

ț
l

î
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Pentru astăzi (ora II) 
s-a anunțat vernisajul ex
poziției de caricatură a 
Salonului de toamnă al 
umorului. Petroșani 1983, 
cea de-a VIIl-a ediție fi
ind dedicată „Vîrstei a 
treia". Organizatorii și-au 
propus, de-a lungul ani
lor, o privire gravă a-
supra noii condiții uma
ne deși se apelează la
floreta umorului. In e-
dițiile precedente, mani
festările au avut ca te
mă „Mesaj despre starea 
copilului" (1979), „Cherchez 
la femme" (1982), perspec- 
.iva arătîndu-se generoasă 
pentru profilul moral și 
intelectual al bărbaților 
și tinerilor. Unul dintre 
inițiatorii salonului, cu
noscutul caricaturist din 
Vale, Ion Barbu, al că
rui palmares artistic pe 
meridianele umorului es
te impresionant, ne fur
nizează amănunte asupra 
actualei ediții.

— Organizatorii — 
Consiliul municipal Pe
troșani de educație poli
tică și cultură socialistă 
și Comitetul județean 
Hunedoara de cultură și 

educație socialistă — au 
selecționat 70 de lucrări, 
operă a 32 de caricatu- 
riști din municipiul nos
tru și din țară. Vernisa
jul se va desfășura în 
foaierul Teatrului de stat 
„Valea Jiului". între nu
mele care onorează ac
tuala ediție îi amintesc

Ediția a VIH-a a 
manifestării

pe cunoscuții caricatu- 
riști: Albeit Pocii, Oc
tavian Bour, Mihai Boa- 
că, Pavel Botezatu, Mir
cea Bâtcă, Pavel Constan
tin, Mihai Pinzaru-Pim, 

Viorel Teoc-Nasta și al
ții-

— Salonul a consacrat 
și sperăm că va mai 
consacra caricaturiști din 
Valea Jiului.

— Pentru „vîrsta a 
treia" candidează: Ștefan 
Barath, Iulia Makar, Mir
cea Boldea, Mihai Bar
bu, etc.

— Bineînțeles și dv. 
Care este componența 
juriului ?

— Patru scriitori cu î 
pană spirituală. Poetul, ' 
traducătoi'ul și editorul \ 
Romulus Vulpescu, în ț 
calitate de președinte, * 

criticul Radu Ionescu, pro- ) 
zatorul și „confabulistul" f 
Iulian Neacșu, romancie- i 
rul Eugen Uricariu, că- r 
roia li se adaugă un om > 
de spirit din municipiul l 
nostru, dr. Mihai Bănacu, / 
directorul Spitalului mu- > 
nicipal. Vor fi acordate \ 
trei premii. I

— Manifestările din a- 
ccastă toamnă sînt pro- 1 
gramate între 19 și 29 ( 
noiembrie... <

— Oaspeții Văii vor a- ' 
vea astăzi după-amiază o | 
întîlnire cu minerii pe- I 
trileni în sala de apel, .* 
urmînd ca duminică să | 
fie invitații cadrelor me- l 
dicale și sanitare de la 1 
spitalul municipal. i

Așadar, astăzi, începînd ( 
de la ora 11, lucrările în 1 
tuș, acuarelă, tempera ) 
sau ulei, dedicate vîrstei) 
a treia pot fi vernisate, l 
harul și ideea artistică / 
așteaptă deci prețuirea 1 
iubitorilor de furmos, ai 1 
umorului, indiferent de... < 
vîrstă. J

Ion VULPE \
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IVizita oficială de prietenie 
in țara noastră a șefului statului 

Republica Islamică Mauritania
FILME

Convorbiri între președinții Nicoiae Ceausescu 
și Mohamed Khouna Ould Haidalla

f (Urmare din pagina I)

mice bazate pe deplină e- 
galitate șl echitate, care 
să asigure progresul mai 
rapid al tuturor țărilor și. 
In mod deosebit al celor 
rămase In urmă, să înles
nească accesul larg al tu
turor popoarelor la cuce
ririle științei și tehnicii 
înaintate. în același timp, 
a fost evidențiată impor
tanța deosebită pe care o 
au dezvoltarea continuă a 
cooperării dintre țările in 
curs de dezvoltare, întări
rea solidarității și unității 
lor de acțiune, inclusiv 
prin organizarea unei con
ferințe la nivel înalt a a- 
cestor țări.

S-a efectuat, de aseme
nea, un amplu schimb de 
vederi asupra unor pro
bleme complexe, care pre
ocupă continentul african, 
A fost relevat rolul ce re
vine Organizației Unității 
Africane In întărirea cola
borării și solidarității din
tre țările continentului, în 
soluționarea pașnică a pro
blemelor litigioase care 
mai există între unele din
tre aceste state, în împli
nirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare, de dez
voltare liberă și indepen
dentă a popoarelor Africii, 
în ceea ce privește Nami
bia, a fost reafirmată soli
daritate? militantă și spri
jinul ferm al României și 
Mauritaniei față de lupta 
dreaptă a poporului aces
tei țări, sub conducerea 
SWAPO — unicul său re
prezentant — pentru li
bertate șl independență, 
pentru lichidarea totală a 
politicii de discriminare 
rasială și de apartheid în 
Africa.

Referindu-se la situați
ile conflictuale existente in 
diferite zone ale globului, 
inclusiv în Africa, a fost 
evidențiată necesitatea re-

zolvării acestora numai pe 
calea negocierilor, prin tra
tative, evitîndu-se soluțiile 
militare, confruntările ar
mate. în acest context, s-a 
relevat importanța intensi
ficării eforturilor 
instaurarea unei păci glo
bale, juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, pe baza 
retragerii Israelului din 
toate teritoriile arabe o- 
cupate în urma războiului 
din 1967, a recunoașterii 
drepturilor legitime ale 
poporului palestinian la 
autodeterminare — inclu
siv la constituirea unui 
stat propriu, independent 
—, a asigurării și garantă
rii securității și dezvoltă
rii libere, independente a 
tuturor statelor din zonă. 
S-a relevat, totodată, im
portanța retragerii Israelu. 
lui din Liban, a respectă
rii independenței, suve
ranității și integrității te
ritoriale ale acestui stat, 
a realizării u- 
nei largi reconcilieri na
ționale a forțelor politice 
și sociale 
astfel incit poporul liba
nez să-și 
singur problemele.

S-a reliefat, totodată, 
importanța Încetării grab
nice a războiului 
Iran și Irak și a 
la reglementarea 
melor existente pe 
negocierilor, pentru 
junge la restabilirea rela
țiilor de bună vecinătate 
și prietenie dintre cele 
două popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii, 
înțelegerii și stabilității în 
această zonă șl în întrea
ga lume.

Convorbirile au pus, de 
asemenea, în lumină con
vergența punctelor de ve
dere ale celor două țări 
în majoritatea probleme
lor abordate, îndeosebi In 
ce privește necesitatea

creșteril rolului O.N.U., al 
țărilor mici și mijlocii, al 
țărilor în curs de dezvol
tare și celor nealiniate în 
dezbaterea și soluționarea 
problemelor internaționale 

pentru actuale. A fost reafirma
tă hotărîrea României 
Mauritaniei 
conlucrarea 
național și 
contribuția 
glementarea justă, 
cratică a problemelor ma
jore ale vieții Internațio
nale, la promovarea pă
cii, securității și cooperă
rii în întreaga lume.

Convorbirile între 
doi șefi de stat au loc 
tr-o atmosferă cordială, 
prietenie și înțelegere 
ciprocă.

Și
de a întări 

pe plan inter- 
de a-și aduce 
activă la re- 

demo-

cei 
în
de 
re-

din țară,

poată rezolva

dintre 
trecerii 
proble- 

calea 
a se a-

•k
in cea de-a treia rundă 

de convorbiri, care a avut 
loc în după-amiaza zilei 
de vineri, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, 
nent-colonel 
Khouna Ould 
președintele 
Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Repu
blica Islamică Mauritania, 
au reluat examinarea u- 
nor aspecte importante ale 
dezvoltării și aprofundării 
relațiilor dintre Româ
nia și Mauritania.

O atenție specială a fosț 
acordată problemelor lega
te de diversificarea rapor
turilor economice. Mem
brii celor două delegații 
au informat pe președin
ții Nicoiae Ceaușescu și 
Mohamed Khouna Ould 
Haidalla asupra concluzi
ilor întîlnirilor de lucru, 
asupra înțelegerilor stabi
lite în timpul 
lor purtate în 
la București, 
indicațiilor și 
convenite la nivel înalt, se 
are In vedere Inițierea u-

și locote- 
Mohamed 
Haidalla, 

Comitetului

convorbiri- 
aceste zile 
In spiritul 
orientărilor

nor noi acțiuni de colabo
rare .și cooperare în dome
niile pescuitului, hidrauli
cii, agriculturii, industriei 
alimentare, minelor, ma
șinilor agricole, construc
țiilor și reparațiilor na
vale, în transporturi și te
lecomunicații. De aseme
nea, s-a exprimat dorința 
de a se Iniția acțiuni de 
cooperare și colaborare in 
domeniul științei și teh
nologiei, precum șl al a- 
sistenței medicale.

Cei doi președinți au 
apreciat rezultatele la ca
re s-a ajuns în cadrul în
tîlnirilor de lucru dintre 
membrii delegațiilor ro
mână și mauritaniană. Tot
odată, s-a indicat ca orga
nele de resort să studieze, 
în continuare, căi și moda
lități concrete, eficiente de 
lărgire și diversificare a 
cooperării româno-mauri- 
taniene, pe baze reciproc 
avantajoase, de deplină e- 
galitate.

La convorbiri, care se 
desfășoară Intr-o atmosfe
ră cordială, de stimă și 
înțelegere reciprocă, parti
cipă persoane oficiale ro
mâne și maurltaniene.

Primirea șefilor 
misiunilor 

diplomatice
Vineri după-amiază, lo- 

eotenent-colonel Moha
med Khouna Ould Hai
dalla, președintele Comi

tetului Militar de Salvare 
Națională, șef al statului 
Republica Islamică Mauri
tania, a primit, la palatul 
din Piața Victoriei, pe șe
fii misiunilor diplomatice 
și pe reprezentanții unor 
organizații internaționale 
acreditați în țara noastră, 
cu care s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Misterele Bucu
reștilor; Unirea : Avalan
șa, 1—II.

LONEA ; Haiducii. 
AN1NOASA : Adîncu- 

. rile, I—II.
VULCAN — Luceafă- I rul : Ochi de urs.'
LUPENI — Cultural :

I Un comando pentru apa 
I grea, I—II.

URICANI i Escapada.
rv

| 10,15 Muzică populară.

Iln jurul orei 10,30 
transmisiune directă de 
■ la Palatul Consiliului de 

I’ Stat al Republicii Socia
liste România: ceremo
nia semnării documen- 

| telor oficiale româno- 
I mauritaniene. •

— Muzică populară.

111,00 Din marea carte a 
patriei.

111,25 Film serial :
Omul din AtlantisI (color).

112,15 Ora de muzică. 
13,00 La sfîrșit de săptă-

mînă (parțial co
lor)
Gala desenului anii 
mat.
Magnetoscop muzi- I 
cal.
Din cîntecele 
piei dobrogene.

17,50

18,05
18,20

18,50
19,00

19,20

19,40
19,50
20,30

21,20

22,15

22,30

La întreprinderea bucureșteană „Electronica"
Vineri la prinz, președin. 

tele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șeful 
statului Republica Islami
că Mauritania, locotenent- 
colonei Mohamed Khou
na Ould Haidalla, a vizi
tat întreprinderea „Elec
tronica- din Capitală.

Oaspetele a fost însoțit 
de tovarășul Gheorghe O- 
prea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Vizita la cunoscuta în
treprindere bucureșteană 
a oferit posibilitatea de a 
cunoaște succesele colecti
vului de aici, nivelul teh
nic și calitativ ridicat al 
produselor realizate în a- 
ceastă unitate reprezenta
tivă a industriei electro
nice românești.

La sosire, numeroși oa
meni ai muncii au întîm- 
pinat cu deosebită bucurie 
pe șeful statului maurita- 
nian, căruia i-au făcut o 
primire plină de căldură.

în cadrul unei cuprin
zătoare expoziții, direc
torul întreprinderii, Ro
land Ionescu, a prezentat 
pe larg profilul și evoluția 
cunoscutei unități indus
triale bucureștene. Oas
petelui îi este prezentată 
gama largă de televizoare 
staționare și portabile, în 
special cele asimilate în 
ultimii ani, activitatea de 
extindere a fabricației ti
purilor cu circuite integra
te, diversele radiorecep
toare, aparatură electro- 
acustică de înaltă fidelita
te și celelalte echipamen

te ce poartă marca „Elec
tronica**.

In continuare, au fost 
vizitate cîteva sectoare de 
producție.

Locotenent-colonel Mo
hamed Khouna Ould llai- 
d. 11a a exprimat deosebi
te aprecieri ia adresa pre
ocupărilor colectivului de 
la „Electronica1*, a realiză
rilor obținute. Impresiile 
din timpul întilnirii cu co
lectivul muncitoresc bucu- 
reștean a șefului statului 
mauritanian au fost con
semnate și în cartea de o- 
noare a întreprinderii : 
„Am cunoscut această re
marcabilă uzină în cursul 
vizitei oficiale în frumoa
sa dumneavoastră țară. 
Am fost plăcut surprins de

calitatea produselor care 
se fabrică și păstrez amin
tirea de neuitat a tuturor 
oamenilor de aici și a pri
mirii foarte prietenești pe 
care mi-au făcut-o“.

Președintele Comitetu
lui Militar de Salvare Na
țională, șeful statului Re
publica Islamică Maurita
nia, a mulțumit pentru 
posibilitatea de a cunoaș
te această importantă în
treprindere, realizările sa
le, semnificative pentru 
nivelul de dezvoltare a 
industriei românești.

La plecare, șeful statu
lui mauritanian a fost sa
lutat cu deosebită căldură 
de numeroși muncitori de 
pe această platformă in
dustrială a Capitalei.

Vizitarea Muzeuiui de istorie al Republicii Socialiste România
Locotenent-colonel Mo

hamed Khouna Ould Hai
dalla, președintele Comi
tetului Militar de Salva
re Națională, șef al statu
lui Republica Islamică 
Mauritania, împreună cu 
celelalte persoane oficia
le mauritaniene, a vizitat, 
vineri. Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste 
România.

Iu timpul vizitei, oaspe
ții au fos. însoțiți de to
varășa Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Cul
turii șt Educației Socialis
te.

Distinsul oaspete a fost

invitat să cunoască expo
ziția „Dovezi ale dragostei, 
înaltei stime și profundei 
prețuiri de care se bucură 
președintele Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor 
relații de prietenie și co
laborare dintre poporul 
român și popoarele altor 
țări**.

Șeful statului maurita
nian s-a oprit cu atenție 
și cu admirație în fața 
numeroaselor exponate ce 
ilustrează cu pregnanță 
vasta activitate desfășura
tă de președintele țării 
pentru progresul Româ
niei socialiste, pentru ridi

carea patriei pe noi trepte 
de progres și civilizație, 
rolul său determinant în 
creșterea neîntreruptă a 
nivelului de trai material 
și spiritual al poporului. 
Oaspeții au luat cunoștin
ță de inalta apreciere, de 
considerația deosebită de 
care. se bucură, pe toate 
meridianele globului poli
tica internățipnală a Româ
niei socialiste, contribuția 
remarcabilă a președintelui 
României la soluționarea 
marilor probleme ale lumii 
contemporane, la împlini
rea aspirațiilor de pace, 
libertate și progres ale o- 
menirli.

In continuare, directo
rul muzeului, prof. dr. 
Florian Georgescu a pre
zentat o serie de expona
te ilustrind momente sem
nificative ale istoriei noas
tre, vestigii de mare va
loare științifică și docu
mentară, aflate în acest 
prestigios așezămint de 
cultură al țării.

Interesul cu care au 
fost urmărite exponatele 
prezentate și-a găsit ex
presia și în impresiile pe 
care șeful statului mauri- 
lanian le-a consemnat, la 
încheierea vizitei, în car
tea de onoare a muzeului.

cta I
Muppets și un invl- | 
tat.t-----.. Fot_

Po- I 
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La ora 14,00 — 
bal : Rapid — 
litehnica lași.
Contemporanii

tri.
Săptămîna politică. I 
Serial științific 
„Omul și natura** 
(color).
1001 de seri.
Telejurnal (parțial 
color).
Strînsa unitate 
poporului 
partidului, chezășia 
împlinirilor 
liste. 
Ritm și melodie. 
Teleenciclopedia. 
Film serial :

„Frontul
(color) 
Episodul 
Sîmbătă 
rietăți I 
Telejurnal (parțial 
color).
Invitații televiziu

nii.

a
în jurul

socia-

invizibil**
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Pentru un consum de apă 
cit mai judicios, 

in spirit gospodăresc! I
Datorită perioadei îndelungate de sece

tă și a timpului friguros din ultima vreme, 
capacitatea surselor de apă potabilă este 

î foarte scăzută, situație ce impune distribu- 
Iția apei potabile pe perioada cit se menține ’ | 

această stare, cu PROGRAM DE RESTRIC- 
| ȚIE ÎN TOATE LOCALITĂȚILE DIN VA- 
j LEA JIULUI.
I /Programul de restricție este zilnic, în-
I tre orelo 10—16 și 22—5.

Totodată toți consumatorii de apă pota-j
ș bilă (casnici, instituții și întreprinderi indus- 
l triale) sînt rugați să folosească și să gospo- , 

dărească apa în mod judicios la strictul ne- ■ 
j cesar pentru A EVITA ORICE RISIPA DE 
î APA.
? ]

Mica publicitate
Vi ND apartament 3 ca

mere Deva, telefon 22627. 
(1346)

Vlty’D autoturism Mosk- 
vici 407, stare bună. Uri- 
cani, telefofc 197. (1358)

VÎND autoturism GAZ 
69, preț convenabil. In
formații Lupeni, strada 
Jiului nr. 56, telefon 398, 
zilnic. (1359)

PERSOANA în vîrstă, 
îngrijesc copil mic. In
fo. -nații Vulcan, strada 
Aleea Muncii bloc 2/1L 
(1350)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negoiu 
Viorel, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(1347)

PIERDUT legitimație de 
sr rviciu pe numele Lăban 
Ana, eliberată de l.U.M. 
Petroșani O declar nulă. 
(1349)'

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2450, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1353)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Berben-

tea Ion, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nuL (1354)

PIERDUT carnet stu
dent și legitimație de bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Drăgănescu Marian, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1355)

PIERDUT parafă medic 
pe numele Ghițoaica Sa
bina, eliberată de. Spitalul 
municipal Brăila. O declar 
nulă. (1356)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Daj 
loan, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1360)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gaidoș 
Maria, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
<1361/

PiERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 
Alexandru eliberată de 
l.U.M Petroșani. O declar 
nulă. (1362)

PIERDUI legitimație de 
serviciu pe numele He- 
gedus Zoltan eliberată de 
I.U M Petroșani. O declar 
nulă. (1363)

REDACȚIA Șl ADMINISTRATA: Petroșani, str. N. Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL t Tipoflrofio Petroșani, str. N. Bâlcescu - 2.


