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poate exista astăzi 
importantă decît

Nu există și nu 
o altă problemă mai 
asigurarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la existență, la 
libertate, independență, la viață și pace!“

NICOLAE CEAUȘESCU

5)

AZI, REFERENDUM

ORA ÎNALTEI 
RESPONSABILITĂȚIAzi, întregul nostru popor își va exprima — în Cadrul marelui referendum, național — opțiunea față de strălucita inițiativă de pace a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul , Nicolae Ceaușescu, privind ' reducerea de către România socialistă, încă din a- cest an, cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Așadar, în acest an, în Anul Internațional al Păcii, România se afirmă din nou ca o țară puternic angajată în lupta pentru făurirea u_ nei lumi noi, fără arme și fără războaie, a păcii și colaborării între toate națiunile. Magistrala cuvîn- tare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii Adunări Naționale, cuprînzînd o amplă și aprofundată analiză a situației internaționale și a activității României pe arena mondială, hotărîrea adoptată de C.C. al P.C.R. și legiferarea ei de către forumul suprem al puterii de stat a reducerii pî- nă la sfîrșitul acestui an cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și Cheltuielilor militare reprezintă o nouă și elocventă expresie a atașamentului profund al întregului popor, al exponentului său cel mai autorizat —- președintele țării față de marea cauză a păcii și dezarmării, cerințe cardinale ale lumii contemporane.

Noua și istorica inițiativă de pace a României va dobîndi prin referendumul de azi aprobarea tuturor fiilor țării, a întregii națiuni. Expresie a profundului democratism ce caracterizează societatea noastră socialistă, a realității că poporul însuși decide în problemele care privesc prezentul și viitorul său, referndumui se constituie într-o nouă și puternică manifestare a hotărîrii tuturor cetățenilor patriei noastre, de a se angaja cu forțe sporite în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Noua inițiativă de pace a României poartă pecetea gîndirii și acțiunii înnoitoare, de excepțională forță creatoare a secretarului general al partidului, marele Erou al poporului român, patriot . înflăcărat, strălucit revoluționar și conducător comunist, personalitate eminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a consacrat întreaga viață și îndelungata activitate revoluționară intereselor supreme ale poporului, apărării independenței și suveranității patriei, progresului și înfloririi ei multilaterale, înălțării ei pe culmile luminoase ale societății comuniste, cauzei păcii, colaborării și înțelegerii între toate popoarele globului pămîntese. <■’-■■■
(Continuare în pag. a 2-a)
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Urmăm conducătorul
De-aici, de pe străbune plaiuri dace, 
Acum, cînd viața e un semn de întrebare, 
Dorința noastră fierbinte de pace 
Răsună ca un cîntec de privighetoare.

Istoria, cea scrisă și nescrisa, 
E buletinul nostru de identitate. 
Noi n-am cerut la nimeni teritorii 
și am trăit numai în demnitate.

Chipul rotund ai României mamă 
ne-a fost și crez, și lacrimă, și scut.
Chiar daca ne.au călcat cotropitorii
Noi am rămas aici, pe locul unde ne-am născut. 

De-aici, din România, pleacă astăzi pildă. 
Nimic nu e ca fapta mai convingător. 
Poporul își exprimă liber, vrerea 
Urmînd unit pe marele conducător.

Mircea BUJORESCU
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împliniri pe frontul muticii 
pașnice, pentru progresul țării

Depășiri de plan în abataje• 43158 tone de cărbune extras peste plan de patru întreprinderi miniere, în perioada .care a trecut din luna noiembrie.• Colectivul minei Pa- roșeni pe loc de frunte, cu 28 549 tone de cărbune peste plan.Puternic mobilizați de chemările și îndemnurile tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarul general al partidului de a înfăptui exemplar sarcinile de plan din acest prim an al: actualului cincinal, minerii Văii Jiului raportează noi și însemnate succese pe frontul muncii pașnice, pentru progresul țării.In perioada care a- trecut de la începutul lunii noiembrie pînă ieri, întreprinderile miniere Paroșeni. Lupeni, Cîmpu lui Neag și Lonea au extras 43 158 de tone de cărbune energetic și cocsificabil peste sarcinile de plan. Pe pri-

mul loc în întrecere, cu un plus de 28 549 tone de cărbune se situează harnicul colectiv al minei Paroșeni. Din capacitățile de producție ale celorlalte trei întreprinderi au fost livrate în plus 14 509 tone de cărbune.De la începutul anului, colectivul minei Paroșeni a realizat o producție fizică de 90 000 tone de cărbune peste prevederi. La baza acestui însemnat* succes se află buna organizare a muncii pe schimburi, folosirea intensivă și întreținerea ireproșabilă a utilajelor și insalațiilor, precum și productivității© înalte obținute în abataje- le idotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată de fabricație românească.Prin faptele lor de muncă, minerii își exprimă dorința de pace, hotărîrea de a contribui la înflorirea și propășirea patriei, (V.S.)

„Adeziunea noastră: tot mai mult cărbune!"împreună cu ortacii mei, cu toți minerii Lupeniu- lui, mă alătur cu toată inima strălucitelor inițiative ale președintelui României socialiste. Marele Erou al întregului popor, in favoarea destinderii și dezarmării, pentru apărarea celui mai prețios ideal al omenirii — pacea pe Pămînt,Așa cum ne mîndrim de reușitele noastre minerești, în înfăptuirea programului de mecanizare și modernizare a mineritului — program elaborat la indicația și din inițiativa marelui ctitor al României socialiste moderne, a secretarului general al partidului, Minerul nostru de onoare —

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a ne îmbunătăți condițiile de muncă și a spori rodnicia abatajelor, tot așa, sîn- tem mândri și profund recunoscători că inițiativa de a reduce cu 5 la sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare aparține tot președintelui României socialiste, mate Erou al păcii, și se constituie intr-un veritabil program de acțiune, de măsuri concrete, apum cînd încă nu e prea tîrziu, pentru salvgardarea păcii. Susținem din toată inima și această strălucită inițiativă a iubitului . nostru conducător, pentru că ne

este .dragă pacea, pentru că numai în condițiile.de liniște, fără amenințarea unui război distrugător, putem înfăptui programul edificării societății socialiste pe pămîhtul patriei, putem făuri un viitor liber și demn poporului nostru, generațiilor viitoare, copiilor noștri' 'Mîine, la referendum, alături de întregul nostru popor, și minerii Lu- peniului vor spune un DA hotărît dezarmării, păcii și securității în lume. Vedem în această opțiune chezășia sigură a realizării programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea,

prin care vom asigura țării și 'poporului nostru un loc de cinste în rîndul națiunilor lumii. Vedem în această opțiune garanția sigură că tineretul, copiii noștri, viitorul însăși al națiunii noastre:' .socialiste vor putea trăi intr-un climat sănătos de pace, de afirmare plenară a personalității umane.Adeziunea noastră la strălucita inițiativă de pace a iubitului nostru ’conducător o vom con-
Mihai BRAGA,

miner — șef de brigadă 
I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

I. M. Petrila

Noi capacitățiAstăzi, în cinstea evenimentului de o excepțională însemnătate, referendumul popular asupra noii inițiative de pace a României, la mina Petrila s-au extras primele tone de cărbune dinfr-un nou a- bataj dat în funcțiune de către brigada condusă de Nicolae Ignat. Abatajul a fost pornit în stratul 5 blocul „0“ în cadrul finalizării lucrărilor de pregătiri și amenajarea primelor capacități de producție ce vor fi puse" în funcție pînă la sfîrșitul a- riului. Minerii din brigada lui Nicolae Ignat. [■ a- plică o tehnologie nouă în stratul 5 — abataj frontal în felii orizontale.In același timp, ortacii clin brigada condusă de

de producțieminerul • Dominic Berczi e- xecută pregătirile unor noi abataje, tot în stratul 5, prin a căror finalizare pînă la sfîrșitul trimestrului I 1987 capacitățile de producție ale minei Petrila vor spori cu 6 la sută.Mai consemnăm că tot ieri, brigada de pregătire nou constituită care îl are în frunte pe minerul Ștefan Rotaru, a început lucrările la tin nou abataj în trepte răsturnate, în stratul 6, blocul „0“ Totodată, începînd de mîine, brigada condusă de Fran- cisc Barabaș va începe săparea galeriei transversale spre stratul 13, din blocul „0“, prin care se vor deschide lucrările de pregătiri ale noilor abataje frontale' pentru anul viitor. (I.D.)
în pag. a 3-a
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omenim
un viitor luminosDorim

In același gînd cu țara, Valea Jiului susține din|
inimă noua și strălucita inițiativă de pace

a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

DA!
Pentru viitorul patriei,

cipiilor fundamentale ale dreptului internațional contemporan, menite să contribuie la oprirea cursei înarmărilor și realizarea. de pași reali și efectivi spre dezarmare. Un rol deosebit revine principiului bunei credințe, legat direct de respectarea îndeplinirea principiilor juridice ternaționale. Principiul bunei credințe a fost consacrat și în art. 2 alin. 2 din Carta ONU care prevede că „Toți membrii organizației, spre a asigura' . ’ " ' a-vantajele ce decurg din calitatea lor de membru, trebuie să-și îndeplinească cu bună. credință o- bligațiile asumate potrivit prezentei carte". Creșterea încrederii între state. și întărirea securității internaționale reclamă respectarea neabătută a bunei credințe în cadrul raporturilor dintre state, a principiului independenței și .suverariiț^ții naționale, e- galității ‘în drepturi, neamestecului în treburile interne, renunțarea cu desăvârșire la forță și amenințarea cu forța, asigurarea echilibrului de forțe militare la un nivel tot mai scăzut. prin reducerea treptată a e fectivelor cum șiiii primul cînd a celor nucleare. .....'.In concepția României socialiste, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, «înfăptuirea păcii . repre-

însăși evoluția evenimentelor internaționale e_ vidențiâză că, pentru lumea contemporană, problema centrală a relațiilor interstatale o constituie o- prirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară și realizarea unei păci trainice, în lume. Cu privire la arma nucleară, încă din anul 1944, cu un an înainte de lansarea, primelor bombe asupra orașelor japoneze Hiro.șîma și' Nagasaki, fizicianul Neils Bohr — care poate fi nu- .. . ......mit unul din părinții bom- tuturor drepturile și bei atomice — avertiza că dacă nu se va realiza la timp un acord asupra capacității nucleare aceasta va deveni „o amenințare care va plana asupra geniului uman". Acest avertisment s-a dovedit a fi real, și- el a. căpătat contururi dramatice în contemporaneitate. A'stfel,' dacă se continuă tendința actuală și s-ar majora cheltuielile militare cu 2—3 la sută, șe apreciază că volumul lor care în anul .1982 a atins 600—650 miliarde dolari, ar ajunge în anul 2000, pentru o creștere de 2 la sută, la .742'973 miliarde dolari, iar pentru o creștere de 3 la sută la 903 055 miliarde dolari. De aceea, problema fundamen- . tată a epocii noastre este problema preîntâmpinării războiului și asigurării păcii, dar care nu se poate realiza fără o dezarmare generală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară. Ceea ce nu se poate înfăptui decât prin respectarea prin-

normelor

zintă cerința vitală a progresului și civilizației, pentru promovarea unui climat de destindere și înțelegere. In acest context actual de idei se înscrie noua și strălucita i- nitiativă de pace a Româ- . niei socialiste, a . tovarășului Nicolae Ceaușescu, se-Șlși cretarul general al parti- in. dului, președintele țării noastre, trecerea la măsuri concrete de dezarmare, 'afirmând însăși vocația de paee a poporului nostru, dornic ,Să-și făurească un prezent și un viitor luminos.
Mircea COSTINAȘ, 

președintele Judecătoriei 
Petroșani

InIn țara de balade și doine pe al cărei pământ trăim, muncim și respirăm liberi, pulsează frenetic activitatea febrilă a celor ce-și concentrează forța brațelor și capacitatea minților, pentru a da noi dimensiuni bogățiilor și frumuseților acestor meleaguri, pentru a țese veșminte alese României socialiste, pe măsura splendorilor sale.Apelurile repetate ale României la rațiune, propunerile și. acțiunile concrete privind dezarmarea și pacea în lume, sînt exprimate cu fiecare prilej în cuvinte ferme, pline de încărcătură emoțională de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Noi, românii dorim pacea pentru a putea admira cu ■ justificată mîndrie și a ne bucura de tot ce-am înfăptuit și înălțat durabil și cu trudă în patria noastră, pentru că în tot ce am creat în numele artei și al dorinței de mai bine, am zidit și o părticică din noi înșine. Dorim pacea pentru că mai avem încă- multe proiecte îndrăznețe de dus la bun sfîr_ șit, ce vor face din această țară o nesfârșită grădină.Ca slujitor al școlii, a- . lături de cei ce învață și muncesc la Institutul de mine din Petroșani, în ca.Irul referendumului de azi voi afirma hotărît și.mine din Petroșani,azi voi afirma hotărît . din' toată ființa „DA" pentru dezarmare și pace.

y x x •Acest „DA“ va exprima dorința noastră ca viitorul copiilor țării să fie luminos, senin și lipsit de spaima războiului distrugător, ' Acest „DA“ însumează voința noastră de a apără frunțile semețelor edificii ce unesc pământul României cu măreția cerului, toate izbînzile noastre, viețile noastre înseși.Acest „DA“ asigură poarta larg deschisă belșugului izvorînd din pămîntul fecund al gliei strămoșești, liniștea bătrâneților, seninul zilei de mîine și așează nobile răsaduri în inimile noastre, alimentând zborul acestora spre fericire, încredere și bucuria de a trăi. ; ■■: '
Victor 1AȚENCO
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cheltuielilor și militare, pre- armamentelor,
a

Ca • •

Ziua de astăzi, noi, fiii minerilor
senini ai corpentru din U- ricani, tineri aflați la porțile afirfhării politice și' sociale este o zi' emoționantă, plină de răspundere, o zi plină de semnificații.Sîntem chemați. să ne pronunțăm pentru viitorul nostru. Sîntem chemați să ne spunem deschis, cu maturitate politică și avînt revoluționar cuvîntul.„DA“ spus astăzi de milioane de tineri înseamnă opțiunea noastră pentru pace și prietenie între oameni, pentru o lume nouă, mai bună și mai dreaptă, pentru progres și civilizație.„DA" înseamnă viață, înseamnă să avem liniște în.

De ce ?case și flori în fiecare glastră. „DA" înseamnă drum ferit de schije și de amenințarea siniștrilor corbi de oțel atunci cînd părinții noștri, noi, frații noștri venim acasă de la mină, de la școală.Pentru ca toate acestea să nu dispară niciodată, pentru ca ochii albaștri ai copiilor patriei să nu lăcrimeze niciodată,, pentru ea gînguritul celor mici să se îngemăneze cu căldura razei de soare, în fiecare dimineață, noi tinerii . patriei spunem astăzi „DA".
Mihaela BADIU, 

elevă, Șc. gen. nr. 2, 
Uricani

ORA ÎNALTEI RESPONSABILITĂȚI
(Urinare din pag. f)Politica de pace a României izvorăște din înseși o- biectivele și sarcinile istorice înscrise în Programul. partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea: patriei spre comunism.- Pentru înfăptuirea acestor mărețe obiective, poporul nostru are nevoie de pace — sigură . .și trainică. întregul poporț, este, angajat plenar, cu toate energiile în înfăptuirea hotărârilor istoricului. Congres al XlII-lea al partidului, al cărui obiectiv .strategic pentru etapa actuală este - trecerea țarii la un stadiu superior de țară socialistă inediu dezvoltată și, în perspectivă, 1 ’ ” . - ’ ’ ' la aplicarea. comuniste ■ viață.Realizările sectoarele și activitate,. care acționează, toți menii muncii pentru înfăptuirea planurilor și.. programelor de dezvoltare ■ e_1 conomico^secială a patriei

reprezintă o vie expresie a hotărîrii întregului popor de a susține și întări prin muncă creatoare inițiativele de pace ale României socialiste, de a contribui activ la promovarea cauzei păcii și dezarmării. Așa cum sublinia recent tova-
■>>>ataaaaaaaaaaaaa

seninătatea acestei concluzii este cu atît mai mare, cu cît asupra omenirii planează primejdia de război, iar situația internațională se menține deosebit de încordată, mai ales prin continuarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor
AZI, REFERENDUM

VU-ll-CUU V1, Aii pciopcE li V CI, . pînă în anul 2000, trecerea principiilor de muncă simari în toate domeniile de fermitatea cu oa_

<aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar.ișul Nicolae Ceaușescu, 
„trebuie să nu uităm nici
odată că numai întărind 
patria noastră, înfăptuind 
programul de dezvoltare, 
susținem real prin fapte, 
politica de pace și de co
laborare internațională a 
partidului si statului nos
tru*1.Punînd puternic în lumină unitatea dialectică dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat: rolul hotărîtor al popoarelor în dezvoltarea pașnică a. lumii contemporane, a unei lunii fără arme, fată /războaie. In-

N icolae nucleare. Problema fundamentală a epocii contemporane este deci oprirea cursei. înarmărilor, înfăptuirea dezarmării nucleare și generale, asigurarea păcii pe planeta noastră. In fața acestui deziderat primordial în fața tuturor, popoarelor și guvernelor lumii, poporul român dă un măreț exemplu de înaltă răspundere față • de prezentul și viitorul său, al. întregii omeniri. Hotă- rîrea României de a reduce unilateral cu 5 la -sută armamentele, efectivele și. cheltuielile militare este o acțiune, concretă care marchează trecerea de la

vorbe la fapte, de la declarații la măsuri practice de dezarmare. Această strălucită acțiune a României, ce poartă pecetea gîndirii cutezătoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, oferă un strălucit exemplu pentru toate statele și popoarele lumii.Azi, minerii Văii Jiului, toți oamenii muncii din această puternică vatră a cărbunelui ■ românesc, prezenți mereu', în primele rînduri ale construcției socialiste, își vor pune semnătura pe buletinele pentru referendum împreună cu toți cetățenii patriei. Vom împlini un act al ra- țiunii lucide, al răspunderii pentru viitorul patriei, pentru pacea lumii. SpU- nînd.’un DA din inimă la referendum vom pronunța un DA ferm pentru dezarmare și pace, întreaga a- deziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, Un legământ'solemn, în fața istoriei,. de a munci cu dăruire și răspundere civică pentru bunăstarea și fericirea ■ poporului, pentru înflorirea patriei socialiste,-

Patru miliarde de oa- menei vibrează prin păienjenișul de meridiane și paralele, patru miliarde de trupuri încordate . sub povara morală a celui mai sofisticat armament. Ca un Sisif modern, fiecare duce în spate împleticin- du-se, tainul său de douăzeci de tone de trotil. Cu o asemenea ghiulea surdă, prinsă de picior, menirea se cațără pe Iul progresului.Acum, cînd puterea nimicire a întregului șena.l mondial capătă mensiuni apocaliptice, noțiunile de distrugere autodistrugere au devenit sinonime, patru miliarde de suflete se întreabă : de ce ?Patru miliarde de oameni, : unități statistice, frunze tremurând. în arbori demografici, mulțimi exprimate în numere rotunde, patru miliarde de inimi capabile de mari aspirații și mari sentimente sînt silite să-și materializeze forța și elanul ere-

ab-o- dea-de ar_ di- cînd
ȘÎ

ator în mașinării ale fricii.Trotil. Tone, de trotil pe, cap de locuitor. încercați să Ie exprimați valoarea în pîine și abecedare, în bomboane și jucării. Veți descoperi unul din cele mai crude adevăruri ale secolului XX. Atîția copii care mor zilnic, mor de foame :— fără să se fi bucurat de raza cunoașterii, izvorîtă din fila de carte!In conștiința omenirii cu greu a. putut să încapă un Auschwitz și o Hiroshima. . Și totuși, atîtea creiere ilustre asudă prin- laboratoare, căutînd elixirul sublim al morții, modalitatea ■ cea'mai ieftină și eficientă - de a ucide. Oare se mai pot numi oameni cei ce înhamă neutronii Ia carul morții, încercînd să pălmuiască mârșav și năprasnic umanitatea ?., Omenire ! Ce faci tu cu . miliardele tale ?Omenire! Ce facai tu cu oamenii tăi ?
Valeria BUTULESGU

„ Adeziunea noastră: 
tot mai mult cărbune!“
(Urmare din pag. I) cinilor sporite ce ne revin în viitorul an în creșterea producției de căr-cretiza prin noi fapte.de .... .....muncă și dăruire revolu- bune cocsificabil, atît de ționară, pentru, a da ță-‘ necesar siderurgiei rii cît mai mult cârbu- "" ne. Minerii din Lupeni au extras în acest an cu peste 160 00.0 tone mai mult cărbune cocsificabil decît în anul trecut, iar în cinstea referendumului, colectivul minei noastre a realizat pe Iurta noiembrie o depășire de 4000 tone de cărbune.Sîntem hotărîți ca pînă la sfîrșitul anului să' realizăm o producție suplimentară de peste 10 000 tone de cărbune și să

- românești, dezvoltării intensive a economiei naționale.Așa înțelegem noi, minerii, să răspundem grijii partidului, a . secretarului său general, să contribuim la înflorirea patriei, iar- la referendumul de mîine vom spune un DA hotărît, categoric, confirmând. atitudinea profund responsabilă, lucidă, a poporului român față de pacea lu- punem o bază solidă în- mii, față de viitorul înfăptuirii exemplare a sar- tregii omeniri.

fapte.de
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Pacea, opțiunea fundamentala
a poporului român

ILUSTRATE PENTRU j 
PLANETA PROSPERITĂȚIII 

Șl FERICIRII II A iei, la obîrșiile Jiu_ I £\ rilor, omul și-a a-Ies sălaș din vremuri imemoriale. Și a_ I cum speologii mai gă- I sesc, între stalagmite și I stalactite, vîrfuri de să_ I geți și unelte de silex. ISus, la Peștera Bolii, oștenii lui Decebal au luptat pentru apărarea ve- j trei lor; . la Jigorul, la Vîrfu lui Patru, pe Co- mărnicel, romanii și_au I durat castre, apoi, într-o 1 fertilă osmoză cu învin- I șii lor, și-au înălțat case la Uricani, la Lupeni, la Vulcan, Petroșani, Pe- trila, dar și în alte locuri de sub munte. Veacuri migratoare s-au abătut asupra Carpaților care și-au sțrîns, în piatră și brazi, stăpînii și aU rezistat viforelor de săgeți și săbii. Cu Lițovoi în frunte, țăranii jieni au stăvilit puhoaiele năvălitorilor, voievodul a căzut jertfă, ei au rămas, prin urmașii urmașilor lor.F"** -a pornit de la zero. Atît valorau cocioa- bele, traiul mizer, munca fără prețul meritat. Orașele și satele Văii Jiului sînt de nerecunoscut, condițiile tot mai . bune de muncă și viață au ridicat rangul demnității umane. Tot ce s-a făcut poartă pecetea trudei brațelor și minții a_ cestor vrednici bărbați ai subteranului, a celorlalți oameni dintre Jiuri. A fost greu, uneori foarte greu, dar conștiința împlinirii propriului destin a iztahjic.
Pagină realizată de :

Ion VULPE

celei mai fertile perioade din istoria neamului nostru, „Epoca Nicolae Ceaușescu“, revoluționar salt calitativ al societății socialiste române.șli, în calitate de proprietari, producători și beneficiari ai muncii lor, minerii, preparatorii, constructorii de utilaj minier sau de obiective social-edi- litare, celelalte categorii • socio-profesionale din municipiul nostru și-au înnobilat munca și viața prin noi împliniri, pu_ nînd temelii trainice viitorului, fericirii urmașilor lor. Iată de ce, asemenea întregului nostru popor, ei vor să trăiască în pace, să-și întrupeze, liberi și demni, aspirațiile. .
Iată de ce, Valea Jiului, stea de primă mărime în constelația plaiurilor carpatine, votează, aștăzi, la referendumul împotriva înarmărilor, războiului și pericolului nuclear, pentru cerul senin al patriei și planetei, întărind votul ei, pentru pace și înțelegere, cu zestrea înnoirilor socialiste, cu hotărîrea de a munci fără preget pentru înfăptuirea programului partidului de trecere a României la stadiul de țară mediu dezvoltată. Pe a_ ceste „ilustrate" din locurile natale, culese din filmoteca ziarului, oamenii Văii Jiului scriu lumii urări de pace, prosperitate și fericire.. Adică, pentru soarta pe care
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R.P. UNGARA

SARCINI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Reuniunea general-europeană 
de la Viena

• Intervenția delegației româneVIENA 22 (Agerpres). In cadrul dezbaterilor reuniunii general-europene de la Viena au fost examinate, în cursul acestei săptă- mîni, rezultatele forumurilor pentru securitate și cooperare în Europa care au avut loc după reuniunea de la Madrid.Pornind de la necesitatea de a se asigura continuitatea și dinamica procesului general-european de securitate șl cooperare, de a aprofunda acest proces și de a oferi un cadru adeqyat pentru un dialog pozitiv și constructiv asupra problemelor conlucrării între cele 35 de state, delegația română a evidențiat necesitatea creării în Europa a unui climat de

încredere și de respect reciproc, care să permită stabilirea unei largi de cooperare între statele continentului și toate domeniile prevăzute în Actul Final de la Helsinki. Reuniunea de la Viena, alte foruri similare sînt chemate, potrivit poziției României, să aprofundeze eforturile întreprinse pînă acum și să pună în valoare alte aspecte, să pună în evidență căile realiste ale cooperării popoarele

rețele toate în

înțelegerii și între țările și europene, pentru întărirea securității și trecerea la dezarmare, pentru lărgirea colaborării economice, teh- nico_științifice și în alte domenii pe continent.
BERLIN

Plenara C.C. al P.S.U.G.

PROGRAMUL
Universității politice șî de conducere FILTALA PETROȘANICursurile pentru anii I și III se desfășoară în ziua de luni, 24 noiembrie, ora 16, la sala Cabinetului municipal de partid.

BERLIN 22 (Agerpres). La Berlin s-a desfășurat plenara C.C. al P.S.U.G. în cadrul căreia au fost dezbătute problemeși internaționale, proiectul planului cincinal pe J986—interne
Orientul MijlociuBEIRUT 22 (Agerpres). Noi ciocniri au fost înregistrate sîmbătă între milițiile organizației politico- militare Amal și combatanții palestinieni, în zona Beirutului și în sudul Li» banului — informează a- gențiile . internaționale de presă. Potrivit unui bilanț transmis de agenția AP, în cursul luptelor desfășurate vineri și sîmbătă în zona taberelor de refugiați palestinieni de la Ein El- I lilweh și Mieh Mieh, de lingă Saida, și-au pierdut viața 20 de persoane, iar 48 au fost rănite.
Noua Reuniune general- europeană reprezintă expresia dorinței legitime a tuturor europenilor de a se asigura pe continent, cît mai curînd posibil, condițiile în care să conviețuim pașnic fără teama că Europa — acest leagăn al civilizației universale — ar putea să dispară în cîteva zeci de minute într-un conflict termonuclear.încă de la deschidere, reuniunea de la Viena reclamă unitatea. O unitate care se poate clădi, în mod firesc — plccîndu-se de la opțiunile fundamentale ale popoarelor europene, și nu numai ale lor — pe necesitatea legică a raporturilor interstatale normale, a revenirii la destindere , a trecerii efective la dezarmare și lă oprirea cursei ; înarmărilor. Este singura cale spre evoluții pozitive, capabilă să împiedice războiul. - .In opinia României, pentru prezent și pentru viitor, este necesar să se acționeze pentru a se dezvolta o unitate nouă, bazată pe respectul diversității' orîn- cluirilor sociale, care să

și planul economic pe viitor.luat cuvîntul Erich1990 anul
AHonecker, secretar generalal C.C. al P.S.U.G.
Orchestra simfonică de 

stat a U.R.S.S., și-a sărbătorit în sala mare a Conservatorului de la Moscova 50 de ani de activitate. In acest răstimp orchestra a dat mii de concerte și a efectuat zeci de turnee peste hotare. Unul dintre cele mai cunoscute și apreciate colective de acest gen din lume, Orchestra simfonică de stat a U.R.S.S., a colaborat de-a lungul timpului cu cei mai mari muzicieni și dirijori, întotdeauna e- vidențiindu-se prin măiestria și artisticitatea interpretării partiturilor muzicale.
Sub egida Organizației 

Națiunilor Unite pentru e- ducație, știință și cultură — UNESCO — se va proceda la traducerea unei ver- siutii prescurtase a Istorici Africii, în limba fulfudă —
pornească de la interesele comune de a se asigura popoarelor continentului independența, dezvoltarea e_ conomico-socială, bunăstarea și pacea. Atît din punct de vedere politic, economic, tehnico-științific, cît și din punct de vedere militar, Europa continuă să prezinte un factor impor-
laaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Anul Internațional al Păcii

BUDAPESTA 22 (Agerpres). La Budapesta a fost dată publicității hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar cu privire la sarcinile de îmbunătățire a activității economice și lâ directivele planului e- conomiei naționale și bugetului de stat pe anul 1987, document adoptai de centa plenară a C.C.P.M.S.U. In hotărîre se a_ rată că C.C. al P.M.S.U. a_ preciază drept cea mai importantă sarcină realiza-
real

rea obiectivelor politicii economice stabilite de cel de-al XTII-lea Congres al partidului și concretizate în prevederile celui de-al 7-lea plan cincinal. Acestor țeluri trebuie să slujească și planul dezvoltării economico-sociale pe 1987, prin înviorarea dezvoltării economice, îmbunătățirea muncii, utilizarea rațională a resurselor. Trebuie să se pună capăt fenomenului de a cere mai mult decît se produce — subliniază hotărîrea.

TV.
23 NOIEMBRIE

t

FILME23 NOIEMBRIE

LUCRĂRILE CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE 
A SINDICATELOR MINERILORLONDRA 22 (Agerpres). La Londra au început sîm- bătă lucrările unei conferințe internaționale a sindicatelor minerilor, dedicată problemei utilizării forței de muncă în acest sector industrial. Obiectivul conferinței constă în elaborarea unui program de acțiuni care să contribuie la depășirea situației de criză ce se manifestă în industria cărbunelui dintr-o

serie de țări occidentale și la amplificarea rolului acestui sector în energetică.In cercurile conferinței 
șe menționează că organizarea acesteia în Marea Britanie este profund simbolică— în ultimii trei ani, în această țară au fost închise zeci de exploatări de cărbune, ceea ce a dus la concedierea a 25 000 de mineri.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Furtună în Pacific; Unirea: Clipa de răgaz; Parîngul: Căpitanul Florian, I—II.PETRILA: Oaspeți de scară.LONEA: Cantonul părăsit.VULCAN — Luceafă
rul: Moara lui Călifar.

LUPENI — Cultural j Căutătorii de aur.URICANI: Ultimul mohican.
24 NOIEMBRIEPETROȘANI — 7 No

iembrie: Madona păgînă; 
Unirea: Drumul; Parîn- gul: B.D. în alertă.PETRILA: Oaspeți seară.LONEA: Din ceastă Lucia.VULCAN — rul: Furtuna.

LUPENI —

nou dea-
Luceafă-

Carnet culturalidiom utilizat de populația din mai multe state din vestul Africii.Un seminar asupra' metodelor celor mai potrivite de realizare a traducerii va avea loc în curînd la Niamey, capitala Nigerului. Reprezentanți din Senegal, Mali, Guineea, Mauritania și Franța vor examina modalitățile prin care lucrarea menționată să poată fi cît mai accesibilă majorității locuitorilor care comunică prin fulfudă și dialectele acesteia.Pînă în prezent, Istoria Africii, editată de UNESCO, a fost deja tradusă swuahili și hausă, vorbite în țări din continentului african.
în limbi estul

convocarea unei reuniuni europene de experți, care să examineze și să stabilească măsuri și forme noi de cooperare pentru dezvoltarea schimburilor teh- nico-științifice, transferului de și asigurarea extinderea tehnologii , ____ _ . accesuluineîngrădit la cuceririle științei și tehnicii moderne.
a a ta aaaaaaa a aaaaaaaaaataaaaa aaaatWa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaatant în contextul vieții mondiale. Ca atare, o Europă unită poate și trebuie să_și spună cuvîntul în toate problemele ce confruntă continentul, întreaga lume.O condiție esențială la întărirea securității și încrederii, pentru progresul fiecărei națiuni și dezvoltarea economică și. socială o reprezintă, în cadrul procesului CSCE, dezvoltarea și diversificarea colaborării economice și tehnico- științifice, pe baza respectului și avantajului reciproc. România propune

In același timp. România sprijină convocarea unei conferințe consacrate problemelor economice de pe continent, precum și o mai "mare angajare a . țărilor europene in protejarea mediului înconjurător, inclusiv a folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice de către toate statele, în deplină securitate. De asemenea, țara noastră se pronunță pentru dezvoltarea schimburilor cultural-artis- tice, științifice, a contactelor umane cu statele europene, cu toate statele lumii.
COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN. loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 

MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPĂTARU.

11,30 Telejurnal.11.45 Lumea copiilor.— Telefilmoteca de ghiozdan :
GemeniiUltimul lor).12.45 Cîntee cîntec de pace (color).Telejurnal.Album duminical, (pc).Telejurnal.Telejurnaal.Pledoarie pentru viață (color). Reportaj-eseu.Unire — Unitate — pace. Spectacol lite- rar-muzical (color). Film artistic (color). 
Columna.Ultima parte, închiderea programului.
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Societatea Scriitorilor din 
Chile (SECH) a dat publicității o declarație în care protestează împotriva ho- tărîrii autorităților de a interzice circulația volumului „ Allende — democrat intransigent", volum recent apărut în librăriile chiliene și care se referă la viața și activitatea fostului președinte al țării, Salvador Allende — transmite agenția IPS. Documentul menționează că măsura luată de autorități contravine celui mai elementar spirit de reconciliere națională, fiind vorba despre o operă care se referă la viața și activitatea unui președinte al țării a- les prin vot democratic, direct și universal. Totodată, se precizează că măsura a- tentează Ia libertatea de circulație a tipăriturilor chiliene,

de lucru a Reia Viena, Ro-Pe masa uniunii de mânia prezintă o suită de propuneri, inițiative, de idei ce pot genera măsuri viabile, corespunzător scopurilor și mobilelor procesului de negociere și de decizie din cadrul CSCE. Toate acestea se regăsesc pe larg. în documentul. 
„Poziția României, apre
cierile și considerentele 
președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU cu privire la 
realizarea dezarmării, secu
rității și cooperării în Eu
ropa", prezentat la Viena de ministrul de externe al țării noastre. „Considerăm că este necesar ca, încă de la început, să se acționeze — și, în ce. o privește, România va face totul — pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a a- cestei conferințe, astfel ca ea să marcheze noi pași în direcția întăririi colaborării și cooperării intre . statele europene, în direcția dezarmării, a unei Europe unite, a păcii și colaborării" .... sublinia, re
cent, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU;

D.A.

Cult ural •’Pirații din Pacific.URICANI: Lucia, 
ma străzii.N.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

s.pai-

ma
in

20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico_ștl. ințific (p.c.).20,35 Tezaur folcloric (e).20.50 Roman foileton, (co. lor).
Calvarul.Episodul 6.21.50 TeleJurnaL22,00 închiderea programului.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

PROFUND îndurerați de dispariția scumpului 
nostru frate, cumnat și unchi

ION FLORIN
Vasile, Carmen, Cristina și Nicușor îi aduc un ultim 
omagiu. (9326) >

UN ultim omagiu scumpului nostru frate, cum. 
nat și unchi ION FLORIN
Traian, Angela și Marius. (9326)

COSTICA, Babi, Adi și Alisa aduc un ultim o- 
magiu celui care a fost un bun frate, cumnat și unchi 

ION FLORIN
(9326)

NAȘII Săpașu Marin și Ecaterina sînt alături de 
familia îndurerată prin pierderea celui care a fost 
neprețuitul nostru fin și nepot

ION FLORIN
(9325)

DIDA și Florin sînt profund afectați de dispa
riția celui care a fost

ION FLORIN
Va rămîne veșnic în amintirea noastră. (9326)

SOȚIA Viorica și fiul Viorel anunță cu durere 
împlinirea unui an de la decesul scumpului lor

RUSU ILIE
Nu_l vom uita niciodată. (9327)

SOȚIA, copiii și socrii, anunță cu aceeași durere 
in suflet împlinirea unui an de la decesul scumpului 
lor

I.AZĂRESC DUMITRU
Lacrimi și flori pe mormîntul lui drag. (9315)

PIOS omagiu la împlinirea unui an de la decesul 
bunului nostru prieten

Ing. RADU ERMIN ARON
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