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PATRIEI FAȚĂ DE NOUA INIȚIATIVĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, A AVUT LOC

Marea adunare populară a oamenilor 
muncii din Capitală, consacrată 

dezarmării și păcii
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, președintele Fron
tului Democrației și Unită-, 
ții Socialiste, vineri după-a_ 
miază a avut loc marea a- 
dunare populară a oameni
lor muncii din Capitală 
consacrată dezarmării și 
păcii.

Prin întreaga sa desfă
șurare, adunarea s-a cons
tituit într_o vibrantă ma
nifestare a adeziunii tutu
ror cetățenilor patriei față 
/Je noua și strălucita ini
țiativă a conducătorului 
partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind -redu
cerea de către România, cu 
5 la sută, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor 
militare, adoptată și legi
ferată de Marea Adunare 
Națională și care urmează 

să întrunească, la referen
dumul de la 23 noiembrie, 
aprobarea întregii națiuni.

Miile de participanți au 
exprimat omagiul fierbin
te adus de întregul popor 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, acționînd 
cu exemplară dăruire și 
abnegație revoluționară, 
pentru înflorirea continuă 
a României socialiste, s-a 
impus, totodată, spre mîn- 
dria întregii țări, ca perso
nalitate proeminentă a 
vieții internaționale Con
temporane, Erou al Păcii, 
apărător ferm al înaltelor 
idealuri ale omenirii de 
propășire liberă și demnă, 
într-o lume fără arme și 
fără războaie, o lume a 
înțelegerii și colaborării 
pașnice.

Aceste profunde simță
minte și-au găsit o preg
nantă expresie în primirea 

caldă, entuziastă, făcută to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu la sosirea 
la Palatul Sporturilor și 
Culturii, unde a avut loc 
rnarea adunare populară.

Pe platoul clin fața in
trării principale se aflau 
mii și mii de bucureșteni 
care au aclamat îndelung 
pentru partid și secretarul 
său general. Pionieri și 
șoimi ai patriei, tineri și 
tinere s-au apropiat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușhscu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferin- 
du-le cu multă dragoste, 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ș; tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâm
pinați cu aceeași însufle
țire de participanții la 
adunare, aflați în marea 
sală.

In aplauzele și uratele 
celor prezenți, împreună

cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezi
diu au luat loc membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al
partidului, membri de
partid cu stagiu din ile
galitate, membri ai gu
vernului, ai Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, conducători de institu
ții centrale, organizații de ‘ 
masă și obștești, reprezen
tanți ai unor mari colecti
ve de oameni ai muncii din 
Capitală.

In sală se aflau membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, cadre din conduce
rea unor ministere, insti
tuții centrale, organizații 
de masă și obștești, acti-

(Continuare în pag. a 4-a)

Președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, tovarășul 

Sinan Hasani, 
și-a încheiat vizita oficială 

de prietenie în țara noastră 
încheierea convorbirilor oficiale

Vineri s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Sinan Hasani, pre
ședintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

In cursul dimineții, cei 
doi președinți au continuat

Ceremonia plecării
Vineri seara, s-a înche

iat vizita oficială de prie
tenie efectuată în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre

examinarea unor probleme 
actuale ale situației inter
naționale. In acest cadru, 
a fost evidențiată preocu
parea celor două țări fațf 
de situația gravă și com
plexă existentă în lume, 
ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor și în
deosebi a celei nucleare, a

(Continuare în pag. a 4-a) 

ședintele Republicii Socia
liste România, de tovarășul 
Sinan Hasani, președin
tele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

(Continuare în pag. a 4-a)

MINERI I
OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI I

♦ ACȚIONAȚI CU ABNEGAȚIE Șl ÎNALTĂ DĂRUIRE PA
TRIOTICĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII 
MULTILATERALE A PATRIEI I

♦ MUNCA NOASTRĂ VA FACE DOVADA VOINȚEI NE- 
TRĂI INTR-O LUME

Împliniri pe frontul muncii pașnice pentru progresul țării
CU PLANUL PE 11 LUNI ÎNDEPLINIT
Brigada Cornel Pilea de la I.M. Lonea

CLINTITE A POPORULUI ROMÂN DE A 
A PĂCII !

Minerii din brigada lui 
CORNEL PILEA, din sec
atorul V al I.M. Lonea, ra
portează realizarea planu
lui pe 11 luni ale anului. 
Plusurile înregistrate față

tașă va putea să extragă 
pînă la sfârșitul lui noiern - 
brie o producție suplimen
tară, față de sarcinile pe
rioadei, de peste 2 500 de 
tone de cărbune. (S.B)

La vremuri de restriște, 
voievozii români n-ar fi 
fost în stare să stăvileas
că puhoaiele năvălitoare
— cînd barbare, cînd 
cu pretenții de civilizație
— cu puținii oșteni de 
meserie și atunci chemau 
țara să-și apere fruntari
ile. Lăsa fînul necosit ță
ranul, din coasă făcea sa
bie, din furcă —- suliță. 
Toate împlinirile aces
tui pămînt n-au fost mi
nunipogorîte din ceruri 
blînde, n-au fost dăruite 
de mărinimia unor lumi
nați împărați; Unirea, 
Independența, Victoria 
revoluției de eliberare so
cială, națională antifas
cistă și antiimperialistă 
au fost obținute cu arma 
în mină, prin unitatea de 
crez și voință a 
lui, nostru neam, 
impus drepturile ' 
fundamentale.

Opțiunea pentru 
alism, sub conducerea co
muniștilor, a pus în va
loare vocația de construc
tori a românilor, dorința 
lor de pace și înțelegere 
cu toate popoarele lumii. 

Acum, cînd deasupra pla-

întregu- 
care a 

sale

soci-
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netei albastre planează 
amenințător norii răz
boiului și pericolului nu
clear, națiunea română 

?.-r- prin glasul răspicat al 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele României socia
liste, demn urmaș al fal
nicilor voievozi, ctitori de 
țară — îndeamnă la' rați
une, cheamă popoarele 
lumii la luptă pentru pa
ce și înțelegere. Cu tra
diționala unire în cuget 
și sihțțiri, țara întreagă, 
prin entuziaste adunări . 
ale' oamenilor muncii, în i 
presa vorbită sau scrisă, ( 
și-a manifestat adeziu
nea față de noua iniția- 
tivă de pace a celui mai 
iubit fiu al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu 
responsabilitate pentru 
soarta, sa și a planetei, 
poporul român se prezin
tă inline la referendumul 
împotriva .. înarmărilor, ■, 
războiului ' și pericolului . 
nuclear, adresînd între
gii lumi strămoșeasca u- 
rare de binețe PACE BU- ț 
NA ! (Ion VULPE) ț

_______ __  l

VOTUL NOSTRU - 
VIBRANTA ADEZIUNE 

LA POLITICA 
PARTIDULUI DE 

CREAȚIE PAȘNICA
ancheta de opinii

Rezultat al muncii constructive din acești ani ni socialismului, bogați în împliniri, orașul minerilor —
I.upeni, cunoaște a doua sa,tinerețe. Foto : Al. TĂTAR

Depășiri
Puternic mobilizat de 

îndemnurile secretarului 
general al partidului, to
varășul N i c o I ă e
Ceaușescu, de a acționa 
ferm pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor la 
export, colectivul din în
treprinderea de confecții 
Vulcan s-a mobilizat ple
nar pentru perfecționarea 
mumcii în acest domeniu. 
Astfel,, prin mai buna Or
ganizare a secțiilor și for
mațiilor care lucrează pe

de graficele la zi rezultă 
în principal prin depăși
rea cu mai bine de 2 000 de 
kilograme pe post a ran
damentelor planificate.

Pe baza succesului obți
nut, această brigadă frun-

ale sarcinilor la export 
cializat, prin asigurarea 
corespunzătoare a aprovi
zionării tehnico-materiale, 
ritmurile de producție au 
crescut în mod substanțial 
în cursul acestei luni, ob- 
ținindu-se importante de
pășiri ale prevederilor din 
contractele încheiate cu 
beneficiari de peste hota
re. In felul acesta, 'se. 
estimează, pe baza rezul
tatelor obținute pînă ia 
finele decadei a doua, că

cțepășit, la producția pentru 
export, cu mai bine de 3,3 
milioane de lei.

Intre colectivele de 
muncă fruntașe se remar
că schimburile conduse de 
maiștrii Adela Matei și E- 
lena Mandia.

O atenție deosebită se 
acordă calității confecți
ilor, în acest 3cop fiind 
exercitat un exigent și 
competent control interfa- 
zic, pe întreg fluxul de fa-



■
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Răspunsul Văii Jiuluija noua inițiativă de pace

>entru 
pentru

OPȚIUNE
AFIRMATA DIN

de » V

In pragul unui eveniment politic de o excepțio
nală însemnătate, cu profunde rezonanțe în con
știința milioanelor de fii ai patriei dornici de a 
trăi în pace, feriți de ororile războiului, de a mun
ci în liniște și înălța edificiul luminos al construc
ției socialiste pe pămîntul României, ne-am adresat, 
în unitățile economice și instituțiile Văii Jiului, mai 
multor oameni ai muncii de diferite categorii socio- 
profesionale și vîrste cu întrebarea: CU CE SEN
TIMENTE, CU CE GÎNDURI VA PREZENTAȚI LA 
REFERENDUMUL DIN 23 NOIEMBRIE ? Răspunsu
rile date de interlocutori, reporterilor ziarului — 
în ancheta de opinie de față :

Sinceră aprobare

ANCHETĂ DE OPINII
Privim cu încredere viitorul

senin al omenirii
ANTON FLOREA, 

ner șef de brigadă, 
Lonea : Mineritul este o 
meserie grea, dar prețui
tă în țara noastră; mine
rul știe deci cît valorea
ză fiecâre tonă de căr
bune, care aduce lumi
nă și căldură în casele 
oamenilor. Preocupați de 
munca noastră, sîntem 
.profund interesați I să. 
sprijinim dezvoltarea e- 
conomică a patriei, să ne 
creștem în liniște și pace 
copiii, să le asigurăm un 
viitor fericit, întrupat din 
destinul socialist al țării. 
Glasul președintelui Ro
mâniei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care cheamă 
la rațiune popoarele lu
mii, este glasul țării noas
tre iubitoare de pace, ca
re propune în locul fron
tului distrugător al răz-

mi- 
I.M.

boiului, frontul muncii, 
lupta pentru prosperitate 
și fericire. Credincioși ă- 
cestor idealuri scumpe 
ale poporului nostru; mi
nerii sectorului IV, de 
la mina Lonea, au extras 
suplimentar, de la înce
putul anului, aproape 
22 000 tone de cărbune, 
din frontul brigăzii pe 
care o conduc a ieșit la 
lumină un plus de peste 
10 000 tone. Acesta este 
buchetul de realizări cU 
care ne prezentăm mîine . 
la referendum, pentru a 
spune un ,,DA“ ferm pă
cii, viitorului, senin al 
omenirii. DA — silabă a 
fericirii planetare — pe 
care, o vor rosti cu si
guranță, în numele vie
ții și condiției umane, 
toate popoarele Jumii.

condiții de pace ea poa
te rodi pe deplin, ațît 
în planul conștiinței oa
menilor cît și al bună- 
stării materiale. Prin 
munca noastră, a între
gului popor, urcăm noi 
trepte de progres și civi
lizație, potrivit luminoa
selor perspective deschi
se de istoricul Congres 
al XlII-lea al partidului 
și dorim să împlinim cum 
se cuvine programele 
privind perfecționarea 
continuă a tehnologiei de 
preparare, să ne creștem 
copiii frumoși și sănătoși.

Iată de ce, ne este 
scumpă pacea, iar mîi
ne, în cadrul referendu
mului, vom spune un 
„DA" hotărât pentru 
dezarmare nucleară, pen
tru asigurarea unui cli
mat sănătos de destinde
re și înțelegere între 
popoarele lumii.

în numele celor 
mai scumpe idealuri

CAROL RIDZI, șeful 
brigăzii Lupeni — Valea 
de Brazi a întreprinderii 
de antrepriză construc
ții și montaje miniere: 
Dreptul la viață, pacea, 
sînt idealuri scumpe ale 
poporului nostru, ale tu
turor popoarelor lumii. 
Iată de ce susținem cu 
tot entuziasmul străluci
ta inițiativă de pace â 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu și vom spune 
un „DA" unanim la re
ferendumul de mîine, pen
tru dezarmare, pentru 
conviețuirea pașnică, pen
tru pace. Susținem votul 
nostru prin fapte ' de 
muncă semnificative. Re
cent, colectivul nostru a 
raportat, cu satisfacția 
datoriei împlinite, reali

zarea sarcinilor de plan 
pentru întregul an 1986. . 
Pîhă la sfârșitul anului 
ne-am propus să realizăm 
suplimentar, lucrări de 
construcții și montaje în 
valoare de peste 12 mili- 

. oane lei. Avem în curs 
de înfăptuire un program 
de măsuri prin care vom 
crea condiții optime de 
realizare a sarcinilor spo
rite de plan care ne re
vin în anul viitor. Vom 
face totul pentru punerea 
în funcțiune a obiective
lor de investiții miniere, 
pentru a contribui la 
dezvoltarea economică a 
patriei, la înfăptuirea is
toricelor prevederi înscri
se în documentele Con
gresului al XlII-lea 
partidului.

VASILE RACA.ȘAN, 
șef de echipă, Uzina de 
preparare Lupeni : Noua 
inițiativă a președintelui 
Republicii pentru pro
movarea dezarmării, pen
tru asigurarea 'unei păci 
trainice, a fost primită de 
toți cei 1200 preparatori 
din Lupeni cu mîndrie 
patriotică, cu vie satisfac
ție și sinceră adeziune. 
Ca făuritori de bunuri 
materiale, ca preparatori 
care purificăm rodul mun
cii minerilor din adîncuri 
și asigurăm astfel o ma
terie primă energetică de 
primă importanță pentru 
ramurile de vîrf ale e- 
coriomiei naționale, pen
tru siderurgie și uzinele 
energetice, pentru înflo
rirea multilaterală a pa
triei. îndrăgind munca 
pe care o facem și care 
ne asigură multe satis
facții și împliniri, sîntem 
conștienți că numai în 

Efortul creator se împlinește
numai în liniște

MIHAI TEODORESCU, 
muncitor, IUM Petroșani: 
Mîine, în cadrul referen
dumului voi spune „DA“, 
alături, de tovarășii de 
muncă, făurarii utilaje
lor miniere de la IUMP, 
exprimîndu-ne astfel a- 
cordul deplin față de 
politica externă a Româ
niei socialiste, condusă 
cu clarviziune și realism 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față 
de noua inițiativă de 
pace a României — e- 
xemplu concret de acțiu
ne politică oferit întregii 
lumi, care relevă calea 
care trebuie urmată pen
tru destindere, pentru 
instaurarea unui climat 
de securitate generală și 
pace în lume..

Aprobare din
MARGARETA ZEIDES, 

directoarea întreprinderii 
de confecții Vulcan: 
In timpurile noastre; pa
cea nu poate reprezenta 
doar o opțiune personală 
— este o necesitate vita
lă pentru întreaga ome
nire. In timpurile noas
tre, în care armele, dacă 

•ar fi folosite, ar provoca 
distrugerea planetei,, pa
cea se confundă cu în
săși existența.

lată de ce, împreună cu 
intregul nostru colectiv de

Numai în pace munca 
noastră își găsește îm
plinirea firească, numai 
în pace efortul nostru 
creator, al celor ce mun
cim pentru* ridicarea mi
neritului românesc pe 
noi culmi, pentru afir
marea în lume a poten
țialului creator tehnic 
românesc, ne putem reali
za Obiectivele, edificînd 
societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată.

Purtînd în gînd dorin
ța de a munci mai bine, 
pentru progresul patriei, 
dorința de a ne vedea co
piii ajunși oameni de nă
dejde, feriți de ororile 
conflagrației, mîine în 
referendum vom spune 
,,DA“ hotărît păcii, prie
teniei, colaborării între 
popoarele lumii.

inimă de mamă
muncă, alături dc între
gul popor, susținem din 
toată inima, politica de 
pace a României, a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, concretizată 
în strălucite inițiative, 
care înseamnă trecerea 
de la vorbă la faptă. Și, 
o asemenea convingătoa
re faptă, o reprezintă ho
tărîrea de a reduce cu 5 

sută armamentele, 
și cheltuielile 
important și 

asupra 
nostru

la
efectivele 
militare - 
semnificativ pas, 
căruia întregul

popor este chemat să se 
pronunțe iii cadrul re
ferendumului de mîine. 
In cuprinsul vibrantei a- 
dunări care a avut loc 
în întreprindere, colecti
vul nostru de muncă și-a 
exprimat deplina adezi
une, hotărîrea fermă de

a rosti „DA“ la această 
largă și democratic: con
sultare, un „DA“ pentru 
pace, pentru viață, Este 
un „DA" spus de către . 
cele 900 muncitoare din 
unitate, o aprobare iz- 
vorîtă din inimă de ma
mă.

Semănăm și semnăm pentru 
vieții!

vrut să răpească terito
riu sau bunuri de la ni
meni, n-a purtat război 
cotropitor împotriva ni
mănui, dorința de pace 
fiind cîntecul vesel de 
dimineață și cîntecul de 
leagăn din amurg. Ase
menea înaintașilor noș
tri, și noi, țăranii de azi, 
nutrim aceeași dorință 
nestrămutată de pace. De 
aceea, la referendum voi 
spune un „DA" răspicat 
pentru pace, pentru de
zarmare, pentru ca * “ 
xnîntul să rodească 
cerul senin al înțelegerii 
între popoarele lumii.

pîinea
ALEXANDRU BARBU, 

țăran, comuna .Aninoasa : 
Noi, căi care muncim pen
tru pîinea vieții, știm 
cel mai bine cu cîtă tru
dă și sudoare se plămă
dește ea. In vreme de tih
nă a nopților ce despart 
zilele de muncă, în vre
mea de odihnă dintre 
două recolte, moșii și stă- 
moșii noștri ne-au po
vestit că românii au fo
losit uneltele războiului 
doar pentru â-și 
glia lor, pentru a-și 
păra 
reți 
odată poporul nostru n-a

apăra 
. ‘ a- 

hotarele de hrăpă- 
contropitori. Nici-

pă- 
sub

Mîn 
vorîtă 
plină 
nă re 
a par 
nostrt 
să de 
ah pa; 
Nicok 
tă se: 
noi, c 
lături 
am p; 
venta 
a Ron 
vind 
sută ; 
fectiv, 
milita

Ace 
jor, i: 
nanirr 
-mân 
și col 
popoa 
împre 
dărui; 
teriali 
Cinsti 

n; 
'(„..li,

Expresia vocației noastre 
constructive

LOGIN BERENDE — 
student în anul V la 
Institutul de mine: 
Doresc pacea pentru că 
numai astfel noi, studen
ții mineri, toți tinerii ță
rii, ne putem forma 
pentru a continua mă
reața operă de ctitorire a 
României socialiste. Vrem 
să învățăm, să trăim, 
să muncim în liniște, să 
respirăm liber, nu sub 
presiunea morală a înar
mării', nu sub amenința
rea nucleară. Știința și 
tehnica trebuie să 
jească progresului și 
vilizației, nu creării 
nor noi arme sofisticate.

slu- 
ci- 
u-

De aceea dorința ne
strămutată de pace face 
parte din însăși tinerețea 
generației noastre, din 
rosturile adinei ale fi
inței noastre ' naționale. 
Iată de ce noua.inițiativă 
de pace a României, a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, e o 

' chemare la rațiune, ex
presia elocventă a voca
ției constructive a po
porului român. Voi spu
ne „DA" din toată inima 
pentru dezarmare și pace, 
„DA“ pentru viață, pen
tru dezvoltarea patriei so
cialiste.

Spre împlinirea celor mai 
frumoase aspirații tinerești 
ALINA SPINANȚ, c- Mîine, noi cei aflați încă,

levă, clasa a X-a, Liceul pe băncile școlii, ne vom
economic și de drept ad- putea face eunocute lumii 

întregi aspirațiile cele 
mai frumoase, alăturîn^ 
du-ne glasul de pace gla
sului întregului popor, 
exprimîndu-ne voința li
beră și nestrămutată în 
cadrul referendumului. 
Voi spune „DA“ la refe
rendum, reafirmînd ast
fel dorința fierbinte, u- 

. nanitnă, de pace a gene
rației mele, gîndurile îna
ripate de mai bine, în- 
tr-o lume fără arme 
războaie nimicitoare.

ministrativ Petroșani : 
Sînt unul dintre miile de 
elevi care învață și 
muncesc cu ardoare, pre- 
gătindu-se pentru viață în 
acești ani luminoși, de 
impresionantă- înflorire a 
României moderne, 
nerația noastră este, 
cum o cere partidul, 
cretarul său general, 
varășul Nicol 
Ceaușescu, o generație a 
romantismului revoluțio
nar, o puternică forță so
cială pusă în slujba păcii.

Ge- 
așa 
se- 
to- 
a e

Mii 
preui 

fțjșteniei 
tre c 
re, pi 
tot c 
rămî; 
copii; 
hărni 
mâți 
rința 
nuri, 
nia [ 
progi

Al; 
mun< 
rea c 
ne ,, 
feren 
expri 
ță d< 

, alisță 
pm;

•ele 
înțelt 
ale p 
rășul 
Aces- 
dorin 
copii, 
oame 
patri 
linișt 
tre, 
rită 
tru 1 
noi, 
copii 
cei < 
nă' v 
mint

Ar 
tre . 
Iătui 
zent

petrecute. în Viața orașelor (stinsa — Petroșani, dreaptaDoua imagini de referință priv ind profundele și calitativele
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Nieicînd, în istoria mi
lenară a umanității, vele, 
două noțiuni contrare, 
pacea și războiul, n-au 
îrribrăcat un conținut mai 
dramatic ca în acest sfîr- 
șit de secol 20. Pentru că,
alăturate verbelor a fi consultarea poporului 
și a există, ele nu mai 
îngăduie nici un . cuvânt 
dubitativ, nici un 
totuși sau poate, 
înseamnă a fi, 
pentru omenirea

exemplu de luciditate res
ponsabilă și de acțiune 
concretă îl oferă 
hotărîrea României de 
reduce cu 5 la sută 
mamentele, efectivele 
cheltuielile militare

lumii
a

ar
și 
și 
în 
în

Act
patriotică iz- 
j adeziunea de- 
blitica exter-
i clarvăzătoare
ii și statului 
ducii condu- 
ătarul general 
iii, tovarășul 
ru.șescu — ia
htul cu care

diactice, a- 
itregul -popor 
noua și eloc- 
ttivă de pace 
socialiste, pri- 
treâ cu 5 la 
amentelor, e- 
i cheltuielilor

politic major
forțelor iubitoare de pace pentru pace, pentru înțe- 
calea de urmat pentru 
reducerea încordării in
ternaționale, pentru re-

politic ma- 
din voința u- 
poporului ro- 
răi în pace 
e cu toate 
urnii, făurind 
arin muncă și 
i bunuri ma- 
spirituale, 
a ’m 
if- 
afto.a

legerea între oameni, mi
lităm pentru un viitor 
luminos, pentru omul nou, 

alizarea securității pe toate cu o înaltă conștiință, 
continentele, pentru salv
gardarea păcii și instau
rarea unui climat de co
laborare între națiuni.

istoria românilor este 
o istorie a păcii. Nicicînd 
nu am cotropit pămîntul 
altora. Ne-am. apărat cu 
dîrzenie ființa națională, 
pămîntul străbun, dar 
n-am rîvnit niciodată la 
avutul altora. Gîndurile 
de pace ne-au însoțit is
toria ; în acest context tică, acestea sînt 
se înscrie nemijlocit poli- ficațiile pe care le 
tica externă de pace și co- cuvîntului DA pe 
laborare promovată de 
România.

Noua inițiativă de pa
ce a României constitu
ie pentru noi, cei ce mun
cim în domeniul culturii, 
al învățămîntului și ști
inței, garanția 

depline a 
Militînd

pentru o lume în care 
bogăția cea mai de preț 
— viața ■— să fie ferită 
de amenințarea războiu
lui. Dorim să trăim în- 
tr-o lume în care glasul 
armelor să tacă pentru 
totdeauna, iar cultura, 
știința, artele să înflo- : 
rească. Acestea sînt gîn- 
durile noastre în aceste 
momente de vibrantă an
gajare politică și patrio- 

semni- 
dăm

care-1 
vom spune răspicat, la 
unison cu țara întreagă, 
în 
de

cadrul referendumului 
mîine.

se 
nou 

întregii împlinirii 
tuturor muncii noastre.

Lect. liniv. 
Tiberiu GAGYI, 

rectorul Universității cul
tural științifice Petroșani

noastrecăminelor
pășit 14 ani, pentru vi- prietenia, colaborarea și 
itorul lor. Sîntem ani- pacea să triumfe în lume, 
mâți de aceleași gînduri. ca exemplul României, al,

nească în jurul măreței 
idei, salvgardarea păcii, 
toate forțele progresiste 
din lume.

niștea
m spune îm- 

vieVfj prie- 
ttțelegă.r£i în- , .............
, între popoa- și sentimente. Este prima președintelui ei, să reu- 
Jace, pentru ca 
i făurim să 
timp, vorbind 
îo.ștri despre 
.mcnilor ani- 
ama de

lor mare opțiune politică 
și îi văd că trăiesc cu 
emoție acest moment ma
jor din viața 

Alături de 
do- de oameni ai 

crea noi bu- țara întreagă, 
ridica Roma- spune „DA“, 
trepte de nostru luminos.

lor.
milioanele 
muncii clin 
mîine vom 
viitorului 

Vrem ca

Agripina JPOSTOLĂCHE, 
muncitoare confecționeră, 

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

j Chemarea președintelui Ceaușescu
Al țării cel mai drag, întîiu-i fiu

l Cu neamul său repetă într-un glas:
? „Prieteni, acest drum ne-a mai rămas :
ț Și să-l urmăm, pînă nu-i prea tirziu !'*.
i Din România pleacii o solie,
; Chemînd popoarele neapărat
1 Să-nceapă dezarmarea imediat,
i Pămîntul să-și trăiască viața vie !
i NU ! armelor distrugerii totale !
1 Nu, groazei morții injectată-n noi !
ț Războiului să-i declarăm război !
1 Vrem Pace pe-ale lumii magistrale ’
> „Pămîntul e menit să îl lucrăm,

V

. —---- - -------------— ------------,
Sa răsplătească truda înzecit J 
Destule veacuri sînge l-a stropit! 
Senin de-albastru-n zare să-nălțăm

Aurel D. CAMPE AN U

— SIMBOL
Prin muncă ne-am

croit un nume, 
Iar stropul de 

sudoare-i stea. 
Urînd războiul, năzuim, 
Un MÎINE-n față

viu ne stea, 
Demni, liberi

și mai buni să fim, 
Străluminați

de-a păcii stea. 
Irimie STRĂUȚ 

senina

UN NUME
i Din veac, al nostru
) blind popor
ț Care-a știut
i ce-i viața grea,
? Din pace și-a făcut
> un dor,
i Pe cerul lumii,
i caldă stea.
> Visînd la liniște 

r

i 
I 
s
ț

I

i

în lume, 
La porumbelul alb, 

de nea,

O lume
Trăim în anotimp de vremuri bune,.
Din Valea Jiului rostim : Prezent 1 

" Istoria o scriem cu cărbune
Și cu pickamerul incandescent 

Subscriem pentru-o viață fericită. 
Pentru un cît mai pașnic viitor ! 
Vrem să ne facem vocea auzită 
Jn impresionantul țării cor! 

palma care smulge din adîncuriCu
Din abataj, cărbunele spre soare 
Votăm pentru o lume mai senină 
Și pentru PACE, pentru dezarmare.

Ioan VASIU ~

V,

legătură cu aceasta 
cadrul unui referendum. • 
E o dovadă că pacea nu 
constituie un ideal ab
stract pentru națiunea 
noastră, ci o preocupare 
permanentă, manifestată 
efectiv prin hotărîrea 

fermă de a 
face tot ce 
ii stă în pu
tință pentru 

eliminarea 
definitivă a 

spectrului 
războiului și 

al morții. Este și o ex
presie a dorinței unui 

■e, este, astăzi, negația popor niciodată răsfățat

a

dacă,
Pacea 
exista 
care,

chiar de n-a ajuns să tră
iască în deplină armonie, 
bunăstare și 
dreptate, are— 
în față toa-. 
te posibilită
țile de a ur
ca noi trepte 
spre ele. Răz-~ 
boiul, însă 
înseamnă a nu mai fi, a 
nu mai exista om și ome
nire, . ...
absolută a vieții pe a- 
eest Pămînt. Cînd s-au 
adunat ’arme în stare să 
distrugă de mai multe 
ori planeta, un război nu
clear nu înseamnă doar 
a trăi mai rău, a jertfi tin 
număr de vieți, ci a dis
truge definitiv viața, , a 
transforma Pămîntul în- 
tr-un corp mort care să-și 
plimbe pe elipsă absurdi
tatea. De aceea, a milita 
și a lupta pentru pace 
sînt singurele acțiuni ra
ționale și posibile, dacă 
vrem ca omenirea și fie
care dintre noi să dăinu
iască. Desigur, 
ța istoriei și 
prezentului nu ne permit 
să ne scăldăm 
utopiei și să credem că 
pacea ar putea fi reali
zată, printr-o proclamație, 
de la o zi la alta. Dar 
aceeași experiență și o 
responsabilă luciditate ne 
spun că înfăptuirea idea
lului de pace este posibi
lă și că pacea este un 
bun ce trebuie cucerit 
pas cu pas. Un astfel de

CARNET DE 
SCRIITOR

experien- 
realitățile

în apele

de istorie, dar care, din- 
totdeauna, nu a visat alt
ceva decit să trăiască și ■ 
să muncească liber și în 
pace între hotarele sale, j . 
E un fapt pe care îl a- 
testă cu prisosință în
treaga zestre culturală a 
poporului nostru: nu e- 
xistă în creația româ
nească, fie ea orală sau 
scrisă, nici un vers, nici 
o pagină de autentică ar
tă care să instige la răz
boi, la cotropire. Este ex
presia credinței unui po
por în valoarea nealtera
tă, nepîngărită a verbe
lor a fi și a exista, este 
esența politicii externe 
clarvăzătoare promovată ■ 
cu atita consecvență de 
partid și conducătorul său, 
politică pusă în slujba 
păcii, destinderii inteiv 
naționale, înțelegem și 
colaborării între toate 
popoarele lumii.

Corneliu RADULESCU

te' colegele de,
Intreprinde- 

itaje vom spu
zi cadrul re
ni de mîine, 
-ne acordul fa
ta externă re- 
șnio^ată de 
ață vibran- 
!a-..rțiune, lâ 
și dezarmare 

țtelui ei, tova- 
ăe Ceaușescu. 
A" înseamnă 
a ne vedea 
oși, devenind 
nădejde ai 
V* ' înseamnă, 
linelor noas- 
nă viața fe- 
-imejdii pen- 
rștri, . pentru 
oarele, pentru 
l, pentru toți 
,DA“ înseam- 
s planeta pă-

amenajate pentru votare în Valea Jiului

’opii. Doi din
ii mîine, a- 

>i părinții pre- 
ferendum, vo- 
!e-abia au de-

PETRILA
• Clubul Petrila — stră

zile: Castanilor, Cărbu
nelui, Cocoșului. Digu
lui, Fero, Florilor, 11 Iu
nie, Karl.Marx, Minei, 
Primăverii, Prundului,

• Prevescior, Republicii
1—71, 2—78, Roșia, Tran
dafirilor, Nicolae Băl- 
cescu, Cremenii, Grădiș
te!, Privighetorilor, Al. 
Sahia, Victoriei, Vînăto- 
rilor, T. Vladimirescu, 
Zorilor, 7 Noiembrie blo
curile 1—11, Rîndunicii, 
Vulturului, Romanilor, 
M. Sadoveanu, A. Vlăicu, 
Republicii blocurile 31, 
57, 73, 53.

• Școala generală nr. 1
— cartierul Tudor Vla
dimirescu blocurile 36A, 
36G, 37, 38, 39A, -39B, 85, 
86, , străzile Republicii, 
blocurile 79, 54, 55, Pa- 
rîngului, Jiului.
.• Școala generală nr. 6

— străzile: Dacilor, car
tierul Minerul blocurile 
104—111, cartierul 8 Mar
tie blocurile 11—8, 11, 12,
13, 38, 39, 46—49.

• Școala generală nr. 5
— c a r t i e r u 1 8
Martie blocurile 9, 10,
14, 16—37, 45, 52—58, stra
da Republicii 164—180.

• Liceul industrial —
străzile: Luminii, Mes
teacănului, Tr. Vuia, 23 
August, Crinului, Demo
crației, Pieții, Scânteii, 
Tăii, Taia, Republicii nr. 
187—271,' 196—240, Lun
ca. . ' ’
• Școala generală nr. 2 

Lonea —. cartierul 6 
August blocurile 1—8, car
tierul. Muncii blocurile 
1—14, cartierul Emiggs- 

cu blocurile 02, Al—A4, ' 
Bobîlnei, Budapesta, Cio
cârliei, Decebal, Griviței, 
înfrățirii, Liliacului, Lu
ceafărul, 6 Martie, 1 Mai, 
Progresului, Sarmizegetu- 
sa, Școlii, Șurianu, Tran
silvaniei, Republicii blo
curile 315—317, 319, 321, 
290—298, Republicii nr. 
■242—288, 283—313.

• Școala generală nr. 3 
Cimpa — străzile : Bur- 
dești, Cimpa, Galeria 
Cimjșa, Moșiei, Birăoni, 
localitatea Cimpa, loca
litatea Tirici.

• Școala generală Răs
coala —. localitatea Răs
coala.

• Ocolul silvic Petrila
— străzile: AUșelului, A- 
paductului, A. Iancu, 
București, I. Creangă, Ci
mitirului, Cîmpului, Cri- 
șan, Cloșca, Carpați, >G. 
Coșbuc, Delavrancea, Dea
lului, Doinei, Dobrești, G. 
Enescu, Fr. Erigels, FIo- 
i’ia, Independenței, Izvo
rului, P. Ispirescu, VI. 
Lenin,.. Libertății, Mine
rilor. Parcului, Prieteni
ei, Predoni,-Popi, Stadio
nului, Șoimilor.

» Școala nr. 4 Jieț —
■ localitatea Jieț.
VULCAN

• Școala generată nr. 1
străzile : Vasile Alecsan- 
dri 1-—85, 10—82 (blocu
rile 37, 39, 50, 52, 54);
23 August, -Brazilor, Pe
rilor, Pinului, Parîngu- 
lui (blocurile N, M, R) 53, 
55, Carpați, Cabanei, Cri
nului, Fîntinelor, Mine
rului, Plopilor (blocurile 
T, U), Parcul Octogon, 
Bazinului, Morii, 1 Mai, 
Aleea Pajiște! (blocurile

D4, D7, B52, A52), Bule
vardul Victoriei nr. 28, 
43 (blocurile 19, 45), Re
publicii nr. 18 (blocul 
B53), Dorobanți nr. 2, 
4, 6, 5, 7, 9, 11, 13 (blo
curile 47, 60, 62, 49, 56,
57, 58, 59, 48, 65, 64,: 63, 
61), 23 August nr. 1, 2, 4, 
6, 8, Românească nr. 1 
(blocul 46), Republicii 
1—23, 2—16, Căprioara, 
Căprișoara, Cireșilor, Ca- 
raiman, Decebal, Doinei, 
Mărășești, Gri vița, Mo- 
rișoara, Oituz, Plevnei, 
Zorilor, N. Bălcescu, I. 
Creangă, Gării.

• Școala generală nr. 4 
— străzile: 7 Nofemebrie, 
Pandurilor; Platoului, A- 
leea Crizantemelor 8, 
10, 12 (blocurile 8, 9, 10 
termic), Republicii . nr. 
36—38 (blocurile 3, 4 ter
mic),, Preparației nr. 1, 
3 (blocurile 7, 8), G. 
Barițiu, Barierei, 30 De
cembrie, 16 Februarie, 
Florilor. ..Fabricii, - Inde
pendenței, 1 Iunie, 1] Iu
nie, Libertății, V.I. Le
nin, A. Mureșan, Prepa- 
raîiei nr. 2, 4, 6, 8, 10
(blocurile F5, F6, F7), Re
publicii 55A (blocul F4), 
T. Vladimirescu, Teiului, 
Plesmtoare, Aleea Cri
zantemelor 2, 4, 6 (blocu
rile 5. 6, 7 termic), Re
publicii 32, 34 (blocurile 
1, 2 termic). Bulevardul 
Victoriei 18 (blocurile 
3B1— 2—3, 3A1, .3C1), V. 
Alecsandri 2, 4 (blocuri
le R62, P62),- Republicii 
27 (blocul S63), Romani
lor 3, 5 (blocurile B61, 
A61), ■ Aleea .Trandafiri
lor 1, 3, 5 (blocurile C61. 
1)61, 061), Crișan, Repu

blicii 20, 25 (blocurile 
A52, E N—S—V), Roma
nilor, Bulevardul Victori
ei 22 (blocul 21 A), Bu
levardul Victoriei 24, 26, 
Romanilor 8 (blocurile 
21B, 17, 18).

• Școala generală tir. 5
— străzile: Coroești; Se- 
ciului, Socănească, Re
publicii nr. 71B, C, E 
(blocurile Fl, F2, F3) și 
casele particulare din 
jur, Valea Ungurului, Ză
voi, Republicii nr. 71A, 
69A (blocurile D7, D9, 
Dll, D13), Aleea Lalele
lor nr. 1, 3, Republicii nr. 
62, 64, 65, 67,' 69 (blocu
rile E5, E4, D10, D12, D8) 
și casele proprietate per
sonală din jur, Valea ' 
Lupșească, . Bulevardul
Victoriei 1, 3, 5, 7, 2
(blocurile El, Bl, B2, B3, 
Dl), și casele particulare 
din jur, Bulevardul Vic
toriei. 4; 6, 9, 11, 13, 15
(blocurile D2, D3. E2, 
C25, C24, C23).

• Școala generală nr. 6 
—străzile: Aleea Viitoru
lui 11, 13, 15, 17, 19, 21 
(blocurile 17, 16, 15? 13, 
11.),Aleea Viitorului .23, 
25, 27, 29, 31 (blocurile
9, 7, 5, 3, 1, Q), Șt. O. 
losif 7, Aleea Viitorului
2, 4, 6, Șt. O. Iosif 1,
3, 5, 2, 4, Mihai Em'ines- 
cu i, 2, 3, Mihai Emines- 
cu 4, 6, 8.

• Liceul industrial 
Bulevardul Victoriei 8,
10, 12, 17—21' (blocurile 
D4, D5, D6, E3, G3), Ale
ea Muncii 1, 3, 5, 16, 11 
(blocurile C7; C6, Cil— 
12—13, CI—2, C22); Bu
levardul Victoriei 16. 
I6A, 23, 25, 27 (blocurile

IM, IA, F8, F9, G4), A- 
leea Muncii 2—-14 (blocu
rile Al. G12, G10, G8, 6a, 
4a—2b), Aleea Viitorului 
1—9 (blocurile A2, A3,
A4, A5, A6).

• Școala generală nr. 3 
— localitatea componen
tă Jiu Paroșeni 72—376, 
Valea Baleii, Mesteceni
lor, Muntelui, Obrejii, lo
calitatea componentă Jiu 
Paroșeni 1—169, 2—58, 
blocurile intervenții, stră
zile Liliacului, Lăcră
mioarelor 1—5, 2—6, Pis
cului, Straja, Aleea Sal- 
clinilor 3, 5, 4, 7, locali
tatea Jiu Paroșeni 167 —■ 
209.

• Școala generală Dea
lul Băbii — Localitatea 
Dealul Babii.
• întreprinderea minieră 

■— străzile Abator, Valea 
Arsului, Crividia, Dealu
lui, Dîmbovița, Gorunu
lui, Retezatului, Vîlcele- 
lor, Buciumani, Izvor, Me- 
rișor.
URICANI

® Casa de cultură — 
cetățenii din localitatea 
TJricani de la nr. 1 la 
214, blocurile Sterminos 
de la nr. 6 la nr. 22, stra
da Republicii de la hr. 

'2 la 18, Aleea Plopilor 
nr. 1 și 3, străzile ’ 23 
August blocurile 1—11, 
Republicii blocurile 5—28, 
1 Mai blocurile .1—13. A- 

. leea Trandafirilor blocu
rile J —4, . 7 Noiembrie 
blocurile 1—-5, Aleea Jiu
lui blocurile 1—7, gos
podării individuale Ster- 
miuos de l-a nr. 151 la 
203, Bulevardul ' Muncit 
blocurile 2. 29, 16D, '3,
28, 17, Bl, 18A, 1.9, stra

da Ghioceilor blocurile 4, 
6, 8, 10, 12, Aleea Pro
gresului blocurile 18B, 
21, 22, . 23, 23A, 16ABC, 
26, 27, 31, 32 și 48, Ale
ea Teilor blocurile 24, 
25, 30, 33, 34, strada Bra
zilor, cămin de nefariii- 
liștî, localitatea Valea de 
Brazi.

• Școala generală Cîm- 
pu lui Neag ■— participă 
cetățenii neîncadrați în 
muncă din localitatea 
Cîmpu lui Neag.
ANINOASA n

• Școala generală nr. 1 
— străzile: 23 August 
1—163 și 2—146, 23 Au
gust blocurile Al și. A2, 
București 1—4/2, S. Băr- 
nuțiu 1—10, Cimitirului 
1—4/3, Cocoșvăr 1—11, 
Gh. Doja 1—20, M. Emi- 
nescu 1—4/2, Horea 1—-9, 
Izvor 1—-3, Gh. Lazăr 
1—8, Piscului 30—32, Pro-

185—206.

greșului 1—9, 1 Mai 1—6,
Republicii 1—21, M. Sa-
doveanu 1—4/2, Scolii
1/1—2/9, Uzinei 1—-29A,
Văleni 1 22—184.

• Școala generală nr.
2 Iscroni — blocurile de
la A la P, Bănciloni nr.
230—274, Costeni " nr.
275—324, ■ Centru I nr.
75—93 Ai, Centru. II
207—229, Cătănești nr.
1—50A, ’ 325—329, Dănu-
toni nr. 330—369, Marți-.
nesti nr. 5.1—-74B, Jiului
nr. 94—1121.,- Vulculești nr.

BANIȚA j
• Școala primară Cri- 

vadia. '
• Școala primară Me- 

rișer.
• Consiliul popular Ba

nița.
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FILME
• •

(Urmare din pag. I)

memento

sî-
a

No-
Fa- 

de

Marea adunare populara a 
enilor muncii din Capitală 

consacrată dezarmării și păcii

Marile momente ale 
baletului.
Flamura de pace — 
moment poetic.

— Farmecul muzicii — 
Poem cinematogra
fic închinat păcii.

—- Telesport — rubrică 
de actualitate spor
tivă.

— Autograf muzical. 
14,45 Săptămîna politică. 
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.

•— La referendum Un 
DA hotărît pentru 
dezarmare, progres 
și pace 1

19,20 Votăm pentru pace 
— Emisiune de ver
suri (color).

19,35 Pentru dezarmare 
și pace (color).

— Splendida definiție 
a păcii — reportaj. 

19,50 Pacea lumii o slă
vim — moment co
regrafic (color). 

20,05 Teleenciclopedia.
(color).

— Pagini de vitejie în 
străbuna vatră daci
că (I).

— Mesajul umanist al 
artei plastice.
O planetă a iubirii 
— Muzică ușoară 
românească (color). 
Film artistic.
Columna.
Partea 1. (color). 
Telejurnal.

PETROȘANI — 7 
iembrîe: Furtună în 
cific; Unirea: Clipa 
răgaz; Parîngul: Căpita
nul Florian, I—II.

PETRILA: Oaspeți 
seară.

LONEA: Cantonul 
răsit.

VULCAN — Luceafă
rul: Moara lui Călifar.

LUPENI -- Cultural: 
Căutătorii de aur.

URICANI: Ultimul mo
hican.

In uralele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au părăsit Pa
latul'Sporturilor ' ~ " 
rii.

Impresionanta 
tare din Capitală 
unitatea ștrînsă, de 
clintit a întregii națiuni în 
jurul partidului și al . se
cretarului său general, 
voința de nestrămutat a 
tuturor cetățenilor țării 
de a-1 urma, cu credință 
și devotament, pe condu
cătorul iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în tot 
ce întreprinde spre binele 
și gloria nepieritoare a pa
triei, pentru triumful so
cialismului și păcii în lu
me. Totodată, a fost pus în 
evidență sprijinul unanim 
și entuziast al întregului 
popor față de măsura luată 
de țara noastră, la iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a reduce ar
mamentele, efectivele și 
cheltuielile militare, nouă 
și elocventă mărturie a 
hotărîrii României socia
liste de.a-și aduce în mod 
nemijlocit .contribuția 
realizarea dezarmării, 
consolidarea destinderii și 
salvgardarea păcii, bunul 
cel mai de preț al omenirii.

științifică a evoluției 
tuației internaționale, 
realităților lumii contem
porane, a căilor și modali
tăților de soluționare con
structivă a problemelor 
fundamentale ale epocii 
noastre —• a fost Urmărită 
cu deosebită atenție, cu 
deplină satisfacție și apro
bare, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu puter
nice aplauze, urale și o- 
vații.

S_a scandat cu însufle
țire „Dezarmare — Pace", 
„Vom munci și vom 
lupta, pacea o vom apăra!", 

hotărîrea 
popor 
toate 
operă

P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. -

Au vorbit, apoi, tovară
șii : Petre Răducanu, se
cretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea 
„23 August", Aurelia Bra- 
tu, secretar al Comitetului 
de partid de la întreprin
derea de Confecții și Tri
cotaje, Constantin Arseni, 
președintele Biroului Co
mitetului Central al Orga
nizației Democrației și U- 

, Cristina 
Vladu, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comu
niști din Centrul Universi
tar București, Marin Ivgș- 
cu, director general 
Institutului Central 
Fizică.

întâmpinat cu multă 
dură, cu entuziasm și 
vrante sentimente de 
goste, cu îndelungate 
ții, a luat cuvîntul 1 
rășul
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului — 
amplă și profundă analiză

viști de partid și de stat, 
oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri 
superiori, numeroși oa
meni ai muncii din Ca
pitală, elevi și studenți.

In Sala Palatului Spor
turilor și Culturii domnea 
o atmosferă sărbătorească, 
caracteristică evenimente
lor de seamă din viața ță
rii. Steaguri roșii și trico- ..... __ _........
lore încadrau portretul to- , nității Socialiste, 
varășului Nicolae '
Ceaușescu, sub care era 
înscrisă Urarea „Trăiască 
Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său 
general tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1“.

Exprimînd voința nestră
mutată de pace a națiunii 
noastre, se aflau îr.:“i“ 
semnificativele 
„La 23 noiembrie, întregul 
nostru popor va spune DA 
reducerii cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor șl 
cheltuielilor- militare".

In sală au răsunat 
lemn acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socia
liste România.

Cuvîntul de deschidere 
a marii adunări populare 
a oamenilor muncii din 
Capitală, a fost rostit de 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al

înscrise
cuvinte :

so-

de

pă

și Cultu-

manifes- 
a relevat 

ne-

mo- 
în 
a?

Ci-

al 
de

căl_
vi- 

dra- 
ova- 

tova_ 
NICOLAE

exprimîndu-se 
fermă a întregului, 
român, angajat cu 
forțele . în- măreața 
de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pă- 
mîntul României. '

In această atmosferă vi
brantă, un grup de pionieri 
au urcat la tribună oferind 
cu dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu flori, 
într-un simbolic gest de 
recunoștință pentru grija 
pe care partidul șl secreta
rul său general 
tinerei generații pentru a-i 
asigura condiții tot 
bune de viață, de 
și învățătură, un viitor de 
pace.

N.R. Eventualele 
dificări intervenite 
programarea filmelor 
parțin întreprinderii 
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

ntână (color).
■— Cîntece de pe Valea 

Someșului cu orches- 
tra „Mărțișorul".

•— Gala desenului ani- 
mat.

— Temelia trăiniciilor 
noastre — reportai.

20,30

21,15

o poartă

mai 
muncă

22,20

CASCADORIE

POST

Președintele Prezidiului R.S.F. 
și-a încheiat vizita în țara

Iugoslavia 
noastră

Încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

convorbirilor 
necesitatea 
eforturilor, 

po-

O ca.scadorie, fără voie 
și fără a fi filmată, s-a 
întâmplat, recent, pe DN 
66, în dreptul Peșterii 
Bolii. NeredUcînd viteza 
pînă la evitarea oricărui 

. pericol, loan Hasu (2 HD 
3588) din Petrila n-a 
mai putut stăpîni auto
turismul, care a derapat 
pe polei, răsturnîndu-se 

, în afara părții carosabi
le. S-a ales cu spaima și 
cu... paguba.

. CEAȚA
Pe timp de ceață se 

circulă cu luminile de în
tâlnire. Acest „amănunt" 
nu l-au știut conducăto
rii auto Titus Zamfiroiu 
(2 GJ 337), Dumi t ru Mi- 
tucă (1 HD 2046) și Ion 
Gherghină (3 DJ 4938). 
De acum, în cazul lor 
s-a făcut... lumină, aviz 
altor amatori I Recoman
darea este, însă, valabilă 
și pentru profesioniști.

Duminică, 23 noiembrie 
a.c. au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală în
matriculate sub număr 
FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului Circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

Condiția conducătoru
lui auto profesionist pre
supune un mai ridicat 
grad de responsabilitate 
decît a celui amator, în- 
trucît. el își cîștigă plinea 
zilnică la volan. Iată în-' 
să că, recent, trei astfel 
de meseriași Gheorghe 
Cosa (41 HD 2381), Cos- 
tică Secrieru (31 HD 5299) 
și Constantin Pîslaru (.31 
HD 3552) s-au abătut de 
la exigențele regulilor 
circulației rutiere. Pen
tru o perioadă de 1—3 
luni, le-a fost suspendat 
dreptul de a urca 
volan, întrucît au 
surprinși eonducînd 
influența băuturilor 
coolice.

Ceremonia 
plecării 

(Urmare din pag. I)
ficate eforturile pentru so
luționarea globală a pro
blemelor legate de lichi
darea subdezvoltării — in
clusiv a datoriilor externe 
deosebit de mari ce împo
vărează țările îh curs de 
dezvoltare —, pentru edifi
carea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

A fost pus în evidență 
rolul important ce revine 
statelor miei și mijlocii, ță
rilor în curs de dezvoltare 
și celor nealiniate în 
zolvarea justă, durabilă 
marilor probleme ce 
fruntâ omenirea, în 
inovarea politicii de 
independență și 
re internațională.

In cursul după-amiezii, 
tovarășul N i c o 1 a u 
Ceaușescu și tovarășul Si
nan Hasani au continuat 
convorbirile în prezența ce
lor două delegații.

In acest cadru, miniștrii 
comerțului exterior și de 
externe ai celor două țări 
au prezentat rezultatele dis
cuțiilor purtate în timpul 
vizitei, măsurile și acțiu
nile convenite privind dez
voltarea, în continuare,, a 
colaborării și conlucrării 
româno-iugoslave atît pe 
plan bilateral, cit și în. do
meniul vieții internaționale:

Ijl încheiereă convorbi
rilor — care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de

caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă — 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Si- 
nan Hasani și-au manifes
tat satisfacția față de re
zultatele noului dialog la 
nivel înalt româno.iugoslav, 
exprimîndu-și convingerea 
că acesta va contribui la 
întărirea tradiționalelor re
lații de prietenie și cola
borare dintre România și 
Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre popoa
rele celor două țări, la 
dezvoltarea pe mai departe 
a conlucrării lor pe arena 
internațională, în intere
sul reciproc, al cauzei păcii 
și securității, 
și înțelegerii în 
lume.

Tovarășul Sinan. 
a mulțumit încă 
pentru ospitalitatea 
re s-a bucurat în 
vizitei, pentru

politicii de forță și dictat, 
de amestec în treburile in
terne ale altor state.

In timpul 
s-a subliniat 
intensificării
a întăririi conlucrării 
poarelor pentru . oprirea 
cursei înarmărilor și tre
cerea Ia măsuri concrete 
de dezarmare.

A fost evidențiat rolul 
deosebit de important ce 
revine Europei, popoarelor 
de pe continent în rezol
varea marilor probleme ale 
lumii de azi, în ‘ 
dezarmării, în 
Unui climat de 
ritate, de largă 
i ntemațională.

O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor 
referitoare la situația din 
Balcani, subliniindu_se în
semnătatea întăririi încre
derii și înțelegerii, dezvol
tării colaborării între ță
rile din regiune, promovă
rii relațiilor de bună veci
nătate, transformării aces
teia într.o zonă lipsită de 
arme nucleare și chimice, 
fără baze militare străine, 
o zonă a colaborării și pă
cii.

Ținînd seama de înrăută
țirea situației țărilor în 
curs de dezvoltare, s-a a- 
precîat că trebuie intensi- 

Oaspete al întreprinderii „Electronica'4 și Muzeului de

înfăptuirea 
edificarea» 

pace, secu- 
colaborare

re- 
a 

con- 
pro- 
pace, 

colabora-

destinderii 
întreaga

Hasani, 
o dată 
de ea- 
timpul 

convorbiri
le purtate cu acest, prilej.

S-a hotărît continuarea 
dialogului româno-iugoslav 
la cel mai înalt nivel, sub- 
liniindu-se rolul său hotă- 
rîtor în dezvoltarea rapor
turilor prietenești dintre 
țările, partidele și popoa
rele noastre.

In legătură cu rezultate
le vizitei a fost convenit 
un comunicat care se dă 
publicității.

Președinții N i cola e 
Ceaușescu și Sinan Hasani 
au sosit împreună la Gara 
Bănoasa unde ă avut loc 
ceremonia oficială.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia și 
Republicii Socialiste Româ
nia. Cei doi președinți au 
trecut în revistă garda de 
onoare.

In continuare, președin
tele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia și-a luat rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale române venite 
salute Ia plecare, 
prezenți membri șl 
bri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al parti
dului, membri ai Consiliu
lui e Stat și . »ui emului

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat 
soanele oficiale care 
însoțit pe tovarășul Sinan 
Hasani în Vizita oficială de 
prietenie în' țara noastră.

Lâ despărțire, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu 
nan Hasani și_au 
îndelung mîinile, 
mîndu-și din nou satisfac
ția pentru, convorbirile din 
timpul vizitei.

istorie al R.S.R.

să-i 
Erau 

mem.

per-
1-au

și Și
st r în s 

expri-

al-

HD

VITEZOMANI 
STOPAȚI

Viorel Katinyan (2 
7534) și Romică Petrică
Ghinea (3 HD 6587) și-au 
etalat calitățile de „ași** 
ai volanului pe drumu
rile publice. Cursele ires
ponsabilității au fost sto
pate la timp, cei doi au 
fost siliți să tragă pe 
dreapta pînă Ii se va po
toli zelul vitezomaniei.

Mica publicitate
CUMPĂR mașină cusut 

cizmărie. Adresați T. Vla- 
dimirescu, bloc D2, ap. 39. 
Lupeni. (9324)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Onițiu 
Daniel, eliberată de Prepa- 
rația Corcești, O declar 
nulă. (9322)

ANUNȚURI

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iorda- 
che Dumitru, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar 
nulă. (9328)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivătiuț 
Lilica, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. O declar nulă. 
(9323)

DE FAMILIE

Președintele, Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul 
Sinan Hasani. împreună eu 
persoanele oficiale care 
îl însoțesc a vizitat, vineri 
ălimineața, întreprinderea 
„Electronica" clin Capita
lă. Oaspetele a avut cuvin
te de apreciere față ' de 
succesele obținute de spe-

cialiștii: unității în realiza
rea unor tehnologii de vîrf 
pentru această modernă ra
mură industrială și a îtrat 
colectivului noi succese în 
activitate,
relațiilor de 
R.S.F. 
țari.
’ Tot 
a fost

în dezvoltarea 
cooperare cu 

Iugoslavia și cu alte

în cursul dimineții 
vizitat Muzeul de

Istorie al Republicii Socia
liste România. Aici a fost 
vizionată expoziția „Dovezi 
ale dragostei, înaltei, sti
me ,și profundei ' prețuirii 
de care se bucură pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare din
tre poporul român și po-

poarele altor țări".
Oaspetele a luat cunoș

tință, de asemenea, de va
loroase mărturii privind 
istoria și civilizația mul
timilenară a poporului 
român.

Președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia a semnat 
în cărțile de onoare ale 
obiectivelor vizitate. ■ ,i

PĂRINȚII Ion și Ana, soția Lucica, cu adîncă 
durere în suflet anunță dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost un bun fiu și soț

ION FLORIN
Inmormîntarca — azi, ora 1-1. Cortegiul funerar 

pleacă de la domiciliu. (9326)

Colectivul oamenilor muncii din cadrul Coope
rativei „Unirea" Petroșani, regretă dispariția fulge
rătoare a celui care a fost

DAN VISALON
și este alături de familia îndoliată.
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