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sporite 
în abatajele 
Vulcanului
In luna aprilie mina 

Vulcan își depășește 
constant sarcinile de 
plan. De la începutul 
lunii, minerii de aici 
au extras peste preve
deri aproape 600 tone 
cărbune. In fruntea în
trecerii se află sectorul 
III, cu o producție su
plimentară de 812 tone.

In lunile precedente 
sectorul s-a confruntat 
cu o serie de greutăți. 
Invingîndu-le minerii 
sectorului sînt hotărîți 
să-și realizeze prevede
rile lunare și să recu
pereze restanțele înre
gistrate în lunile prece
dente. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut 
brigăzile conduse de Ilie 
Bogheanu și Constantin 
Zaharia.
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Ritm susținut de lucru pe șantierul fabricii de 
confecții din Vulcan.

Succesul sectorului VI al I/M. Lupeni pune 

în evidență o valoroasă experiență

Ritmicitatea producției are la bară 
buna organizare și climatul de disciplină

• Un succes remarcabil al minerilor sectorului în consti
tuie recuperarea producției restante din anul trecut într-un 
singur trimestru • Randamente record obținute prin aplicarea ini

țiativei „Brigada înaltei productivități".

Sfîrșitul primului trimes
tru al anului a înscris în 
palmaresul realizărilor mi
nerilor din Lupeni un 
succes deosebit — 28 982
tone de cărbune extrase 
'peste sarcinile de plan. La 
obținerea acestei produc
ții suplimentare și-a adus 
contribuția întregul colec
tiv. Dar, în contextul efor
tului colectiv, un loc a- 
parte îl ocupă realizările 
notabile ale minerilor de 
la sectorul VI. La începu
tul anului acest sector în
registra o rămînere sub 
plan, pe 1978, de 16 000 
tone de cărbune. La finele 
primului trimestru oame
nii sectorului raportau cu 
mîndrie recuperarea inte
grală a restanței din anul 
trecut, precum și o însem-

nată producție suplimen
tară obținută peste preve
deri. Ce resorturi au de
terminat această redresare 
spectaculoasă ?

Revirimentul se datoreș- 
te bunei organizări, a pro
ducției pe schimburi, rit
micității producției, aplică
rii cu succes a inițiative
lor muncitorești. Hotărîrile 
care vizează perfecționarea 
producției sînt stabilite 
numai după larga consul
tare a minerilor, a șefilor 
de schimb și brigadă, a 
maiștrilor și inginerilor, 
clectrolăcătușilor și elec

tromecanicilor. în adună
rile generale de partid au 
fost puse în discuția comu
niștilor problemele cheie 
ale producției. Așa a fost 
discutată, bunăoară, moda
litatea de accelerare a in
troducerii complexului me
canizat în abatajul frontal 
în care muncesc minerii 
din brigada lui . loan 
Kacso. Rezultatele dezba-' 
terilor din adunarea gehe-

Ing. Ignat ,DANE, 
șeful sectorului VI 

de la I. M. Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

I.M. Dîlja. O brigadă 
lînără care execută lu
crări speciale recunos
cute pentru calitatea 
lor : cea condusă de 
Ionel Ciontu de la sec
torul V. In imagine, 
unul din schimburile 
brigăzii.

Foto : Gh. OLTEANU

Continuarea it ine rar iu lui 
președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU 
pe pămintul A fricii

Semnarea Comunicatului comun
româno-gabonez

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
și președintele Republicii 
Gaboneze, Omar Bongo, 
au semnat, joi dimineață, 
în cadrul unei ceremonii

care a avut loc înainte de 
plecare, Comunicatul co
mun cu privire la vizita 
oficială întreprinsă în Ga
bon.

Felicitîndu-șe reciproc, 
președinții N i cola© 
Ceaușescu și Omar Bon

go și-au strîns mîihileț/ 
s-au îmbrățișat cordial.

La semnare au luat part 
te tovarășa e leu a 
Ceaușescu și doamna Jo
sephine Bongo, persoane 
oficiale române și gabona* 
ze. .<

Spectacol artistic 
în onoarea oaspeților români

Miercuri seara, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au asis
tat la un spectacol artis
tic oferit de președintele 
Republicii Gaboneze, O- 
mar Bongo, și doamna Jo
sephine Bongo, în onoa

rea iluștrilor oaspeți ro
mâni.

Programul a cuprins 
creații reprezentative din 
folclorul gabonez, impre- 
sionînd prin autenticitate, 
sensibilitate și fantezie, 
prin noblețea mesajului 
transmis. • '

La sfîrșitul speQtacolu-f 
lui, mesagerii artei popu
lare gaboneze au făcut a 
caldă manifestare de sim
patie președinților Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bon
go, tovarășei El e n ai 
Ceaușescu și doamnei Jo- 
sephine Bongo.

încheierea
în Republica

Joi, 12 aprilie, s-a 
cheiat vizita oficială 
prietenie efectuată în 
publica Gaboneză de 
ședințele Republicii 

România,

vizitei
Gaboneză

în- . care interpretează 
de

Re-
pre-
So- 

cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Omar Bongo și 
a doamnei Josephine Bon
go.

Ca și în momentul so- 
aflau

ca- 
au 

oaspeți- 
impre- 

de

sirii, la aeroport se 
numeroși locuitori ai 
pitalei gaboneze, . care 
rezervat din nou 
lor români vii și 
sionante manifestări 
stimă și respect, de sim
patie și prietenie.

Pînă la Salonul . oficial 
al aerogării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, 
președintele Omar Bongo 
și doamna Josephine Bon
go trec printre, formații ar
tistice în pitorești . costu
me tradiționale gaboneze,

Economii
de materiale |

Echipa de electricieni | 
condusă de Anton Si- i 
mon de Ia poligonul de : 
prefabricate din Live- : 
zeni a reușit să recupe- | 
reze din instalația elec- i 
frică tuburile P.V.C. u- : 
zate și, prin lipire cap 5 
la cap, la cald, să le re- i 
folosească. (C.I.)

cu mul
tă virtuozitate cîntece și 
dansuri populare, dînd ast
fel expresie bucuriei cu 
care poporul gabonez a în
tâmpinat, pe solii poporului 
român, aprecierii față de 
rezultatele rodnice ale vi-' 
zitei oficiale 
în Gabon a . 
tulul român.

In Salonul l,_.__ , ___
râsul Nicolae Ceaușescu 
este rugat de reprezentan
ții presei gaboneze să 
o declarație.

In atmosfera plină 
entuziasm și bucurie 
pe aeroport a avut loc a- 
poi ceremonia oficială a 
plecării înalților oaspeți 
români.

In momentul despărțirii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu mulțumește pre- ■ 
ședintelui Omar Bongo 
pentru primirea călduroa
să și ospitalitatea mani
festate de poporul gabo
nez, pentru rezultatele

de prietenie 
șefului sta-

oficial, tova-

facă

de 
de

fructuoase ale convorbi-' 
rilor’ avute, pentru 
le plăcute petrecute 
preună.

La rîndul 
ședințele 
mulțumește cu căldură pen- 
tru vizita solilor poporu
lui român și urează tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu succese, depli
ne in continuarea vizite
lor lor pe meleagurile a- 
fricane. I

Apoi, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Omar 
își iau un călduros rămas 
bun, își string 
prietenește, se îmbrățișea
ză.

Cu aceeași 
își iau rămas bun, își 
string'mîinile cu căldură 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Josephine Bon
go.

său,
Omar

zile- 
îmw 

I 
pre- 

Bongo

Bongo

mîinile

cordialitate
își

(Continuare în pag. a 4-a)
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Magazinul alimentar 
nr. 58 din Vulcan găzdu
iește, în dimineața zilei 
de azi, o apetisantă ex
poziție de artă culinară, 
la organizarea căreia 
și-au dat concursul spe
cialiștii laboratorului de 
patiserie și unității de 
alimentație publică „Per- 

I Ia" din Vulcan. (I.V.j

I Pentru a veni -în spri
jinul posesorilor de au
tovehicule, stația A.C.R.

I Petroșani a fost autoriza
tă să execute revizia teh-

Inică anuală la toate ca
tegoriile de mașini — mo
torete, motociclete, auto
turisme, autocamioane, 
tractoare — atît pentru 
unitățile socialiste, cît și 
pentru cetățeni. La soli-

I citarea unităților socia
liste posesoare de parc

Iauto, lucrătorii stației se 
deplasează în întreprin
dere, pentru efectuarea

I reviziei tehnice anuale.
♦-----------

I Cu numărul 100, în a- 
' cest an, a fost înregis-

I trată fericita pereche ca
re a zis un DA! solemn,

l__________________ _ _

în fața ofițerului stării ! 
civile din Petroșani. Este I 
alcătuită din electricia- ’ 
nul Lucia Wagner și to- 
pograful Gheorghe Lu- 
puțan de la LM. Aninoa- 
sa. Să fie într-u.n ceas 
bun! (A. Cor.).
♦—-----

O veche doleanță a lo
cuitorilor din zona nouă 
a cartierului Aeroport — 
Petroșani va fi îndeplini
tă în curînd. Este vorba 
de deschiderea unui ate
lier de reparații T.V. al 
cooperativei „Unirea11. 
Noul atelier va fi deschis, 
prin redistribuirea unor 
spații de servicii la par
terul blocului J 2. (V.S.).

♦----------------- ■
Din inițiativa respon- I 

sabilului cinematografii- I 
lui „Unirea" din Petro- | 
șani, cu sprijinul unor 
membri ai Asociației ju- | 
riștilor, zilele trecute a 
fost organizat un instruc
tiv proces cinematografic 
pe marginea filmului ro
mânesc „Cianura și pi
cătura de ploaie". (I.M.).

VA INFORMAM
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k n drum spre abatajul 
B mecanizat al ' lui
" „nea Titu", cum îi

spun oamenii, inginerul șef 
Ioan Besserman, ne-a re
latat succesele brigăzii : în 
luna ianuarie, productivita
tea muncii realizată a fost 
cu 640 kg/posi mai mare 
decît sarcina prevăzută, 
iar în luna februarie cu 
840 kg/post. In martie pro
ductivitatea a fost de ase
menea superioară sarcinii 
planificate cu 2 250 kg/post. 
Producția de cărbune ex
trasă suplimentar de la în
ceputul anului depășește 
1 500 tone.

...Intrăm în abataj. Peste 
tot cărbune. Minerii Fuga- 
citt și Becheanu, împreună 
cu eombainerul Ciubotarii, 
după ce au montat ultimii 
stilpi de susținere, pregă
tesc complexul pentru a- 
vansare. Pe „nea Titu" îl 
găsim mai jos, remediind 
o defecțiune împreună cu 
mecanicul loan Tilea și e- 
lectricianul Constantin
Trandafir.

— Nu pot să trec pe 
lingă defecțiune fără să 
urmăresc cum se remedi
ază, căci cine știe, poate 
miine nu-i am lingă mine 
pe „specialiști"...

— După cum am auzit,

l Duminică, Ia Drobeta Turnti-Severin și Piatra Neamț = 
s'" :
j Formații artistice din școlile și liceele Văii = 

în finala festivalului național
I „Cîntarea României"

I
 Printre încununatele cu lauri ale fazei interju- ■ 
dețene a Festivalului național „Cîntarea României" j 
(formații pionierești și din licee — școli profesionale), î 
disputată recent Ia Brașov, s-au aflat și cîteva ta- :

; lentate colective artistice din Vale. Formațiile și ar- î 
| tiștii amatori, clasați pe primul loc, au cîștigat astfel î 
I dreptul de a reprezenta municipiul nostru în faza î 
| finală a festivalului, programată a se desfășura, du- j 
Iminică, pe genuri artistice, în cîteva municipii din i 

țară. Astfel, formațiile de dans tematic a Liceului in- ș 
dustrial Vulcan, de estradă a Liceului industrial Pe- j 
trila, orchestra de muzică ușoară a Școlii generale 3 
nr. 1. Lupeni, estrada pionierească a Școlii generale j 
nr. 6 Petrila și formația de dans tematic a Școlii ge- ■ 

f nerale nr. 3 Lupeni vor evolua pe scena Casei de 5 
j cultură din Drobeta Turnu Severin, în vreme ce ; 
! micii artiști care alcătuiesc montajul literar muzical : 
; al Școlii generale Aninoasa și povestitorul artistic j 
I Iacob Circov, elev al Liceului industrial nr. 1 din î 
I Lupeni, vor aspira la consacrarea juriului, care va fi ; 
î prez.ent în municipiul Piatra Neamț. Tuturor le ■ 
i dorim mult succes ! (I.V.). i

Mica publicitate
VIND casă prin licita

ție, preț convenabil, pe da
ta de 23 aprilie 1979 ora

ANUNȚ DE 

FINII Schmidt Ștefania și Tiberiu anunță cu pro
fundă durere că se împlinpșțe, la data de 15 apri
lie 1979, un an de la moartea scumpei lor nașe

ȘTEFANOVICI MARIA (268)

ați „lipsit" un timp de la 
mină. Cum s-a întimplat ?

— Am fost pensionat 
vreo doi ani, dar după ce 
m-am înzdrăvenit, am ‘re
venit aici. La început n-au 
vrut să mă lase „in linia 
iritți", la brigadă, au zis 
să merg la muncă „ușoară", 

Dăruirea oamenilor 
iși are măsura 

în succesele brigăzii 
dar nici nu am vrut, șă scriși la cursurile de polica-
aud. Acum, .după, curai știți, 
am o brigadă cu cate pot 
să mă „înham" la orice 
.treabă- Toți sînt unul și 
unul. Pe șefii de schimb 
loan Ghiiăn, Oprea Tenea, 
Victor Rumega siDumitru 
Brătescu ii am întotdeauna 
de cel mai mare sprijin. 
Despre ceilalți oameni din 
brigadă ce să vă spun ? Iși 
iubesc meseria, indiferent 
că este vorba de tineri sau 
vîrstnici. Cei doi „minți", 
Fugariu și Angheloiu, ve- 
niți din același sat, Corni-

10. Strada Dr. Petru Gro
za 24 Petroșani. Telefon 
42669. (267 )

FAMILIE 

șani — Gorj, în vîrștă de 
23 de ani, sînt printre cei 
mai buni. Poate tocmai da
torită structurii ei, brigada 
pe care o conduc, deși este 
tînără, se afirmă cu priso
sință.

— Toți membrii brigăzii 
sini — fără excepție — iu- 

lificare, Ca dovadă, atunci 
cină în abatajul oamenilor 
lui Titu Teacenco apare o 
defecțiune, ei nu fug ‘imediat 
la "telefon sau după. meca
nic, ci singuri o remediază, 
ceea ce înseamnă o mare, 
economie de timp — ne 
spunea maistrul principal 
loan Dumitrescu — el în
suși trecut prin toate fazele 
frumoasei meserii de miner.

Conștiința lor, a mineri
lor, încrederea în forțele 
proprii, îndemânarea in stă
pânirea tehnicii noi pe care

Sera I. M. Dîlja
După cum mi-a relatat -5000 fire țelină, 2000 fire

noul responsabil al canti
nei I.M. Dîlja, Richard 
Bușneag, și grădinarul Ște
fan Sereș, în sera între
prinderii se află în prezent 
6000 bucăți de salată care 
va fi dată în consum pînă 
la sfîrșitul lunii ■ aprilie. 
Sera, aflată lingă cantina 
minei contribuie la asiguț 
rarea consistenței meselor 
pentru mineri. Aici se pre
gătesc în prezent răsaduri
le pentru legumele ce se 
vor cultiva în grădina de 
lîngă seră — 10 000 gulii 
timpurii, 5000 fire conopidă, 
5000 fire varză timpurie^ 

o ;asimilea.ză cu tefiacila.te 
sint, „cheile dc boi-a" ale 
succeselor lor.
II ■ înlrebănt peșeful de- bri- 

gadă ce greutăți l ințihiplnaXi
— Sint și din acestea, 

căci așa e viața și munca 
minerului. Dur dacii avem 
oameni bum — rar hat nu 
ducem lipsă- — treci peste 
ele cu Ușurință. Ne mai în
curcă „luminările" astea, dar 
cărbunele nu poate: fi lăsat 
aici...: .Trebuie scos.de. -peste 
toț.. Moi este cite o .'„săritu
ră", dar citid treci de ea 
'satisfacția este cu Mit mai 
mere.

— Care: sint faptele deo
sebite ale brigăzii ?

— Faptele? Ele cuprind 
tot ce facem și realizăm fie
care dintre, noi. Nu știu cum 
o fi în alte meserii. Dar 
aici știi că țotul depinde de 
tine. Și de oameni. In fond, 
care e rostul omului 2 Să 
vadă că munca lui rodește. 
Aceasta este satisfacția.

Splendoarea plaiurilor na
tale i-a turnat lui nea- Titu 
in ochi bulgări de lumină 
și în suflet siguranță. Sigu
ranța aceea trainică, crezul 
că pămîntul cu bogățiile lui 
există pentru el și pentru 
cei ca el pentru a-i face 
fericiți, scormonindu-i adîn- 
curile.

Alexandru TĂTAR 

de tomate. Totodată, gră
dinarul Ștefan Sereș asi
gură 5000 fire de flori, în
tre care 1000 de garoafe 
care vor fi răsădite pe ron
durile de flori din incinta , 
întreprinderii. Cînd timpul 
va deveni favorabil, vor fi 
amenajate straturile și se 
va trece imediat la semă- 
narea morcovilor, pătrun
jelului, arbagieului și a 
altor legume oare vor fi 
puse la dispoziția cantinei.

In fotografia alăturată, 
sera I.M, Dîlja.

I. Ciur, pensionar

(Urinare din pag. I)

raia s-au materializat. în- 
tr un plan de măsuri bine 
întocmit.- Faptul tă sșiîi 
de schimb . și d? echipă, 
toți conducătorii de briga
dă șîiit comuniști, a asigu
rat îndeplinirea întocmai 
a pianului de măsuri...

Printre hotărîrile care au 
dus la perfecționarea pro
ducției și a muncii, Ia 
creșterea randamentelor în 
abataje, se numără extin
derea transportului pe 
benzi în. flux . continuu, 
introducerea unei instala
ții de monerai pe 500 ml 
de galerie, pentru ușurarea 
transportului materialelor, 
organizarea unei echipe 
formată din. zece oameni, 
care se ocupă numai de 
aprovizionarea locurilor de 
muncă din sector, pe 
schimbul I. Tot în urma 
unei hotărîri izvorîtă din- 
tr-o adunare generală de 
partid, fiecare lăcătuș con
trolează la intrarea în 
schimb porțiunea eare-i 
revine din fluxul celor 
1 200 ml de benzi trans
portoare, In cazul unor de
fecțiuni, echipele intervin 
cu promptitudine. Dealt
fel cei patru lăcătuși șefi 
de echipă, loan Ardeleanu, 
Tiberiu. Huszar,. Haralara- 
bie Țivreă și Uie Gligor 
sînt oameni de nădejde, 
care-și cunosc bine meseria 
și dau dovadă de conști
inciozitate în tot ce înfăp
tuiesc.

Pentru asigurarea înde
plinirii ritmice a sarcini
lor de. plan se întocmește 
un program zilnic, eșalo
nat pe patru schimburi. 
Fiecărui schimb și fiecărei 
brigăzi îi este stabilită, în 
conformitate cu acest 
program, cite o . sarcină 
precisă. în brigada lui 
loan Kacso, bunăoară, sar
cina din programul zilnic. 

pe un schimb, este de a 
avansa cu frontalul 0,6 înl. 
Asta înseamnă extragerea 
unei cantități de 240 tone 
de cărbune pe schimb. 
Respectîiî'd programul și 
apiicînd eu eficiență ini
țiativa „Brigada înaltei 
productivități*, ‘minerii din 
schimburile conduse de 
Nieolae Rusari,. Nieolae 
Chiriac, Gheorg'ne Așt-e- 
leanu, Ioan Stamate au 
extras intr-un singur tri
mestru 60 000 tone de căr
bune. Numai în primele 

. 10 zile din luna aprilie, 
minerii, din brigada lui 
Kacso au extras 2 148 tone 
de cărbune peste plan. Re
alizări meritorii obțin și 
minerii de la lucrările de 
pregătiri, în cadrul secto
rului. în 16 zile din luna 
martie, minerii din briga
da condusă de Albert Ba- 
lint au realizat o avansare 
de 110 ml.

Succesul colectiv se da- 
torește și climatului de 
disciplină fermă existerf: 
pe fiecare schimb în toate 
brigăzile. Secretarii orga
nizațiilor de partid pe 
schimburi, Petru Ceaușu, 
Nieolae Aeftincăi, Tiberiu 
Huszar și Silviu Cotroază 
țin o evidență precisă a 
celor care încalcă discipli
na muncii și acționează o- 
perativ. Nu trec cu vederea 
nici o abatere. în cazurile 
— rare dealtfel — cînd 
vreun ortac absentează ne
motivat, omul este pus 
imediat în discuția între
gului schimb. De Ia caz 
la caz, ortacii îl mustră, 
sau propun sancționarea 
celui vinovat. în luna tre
cută au fost puși în discu
ția colectivului Francisc 
Fodor și Victor Panalos. 
Ei și-au luat angajamen
tul, în fața ortacilor, că 
nu vor mai lipsi niciodată 
nemotivăt, și trebuie spus 
că pînă acum s-au ținut de 
cuvînt... în brigada lui 
Kacso, de luni de zile nu 
s-a mai pomenit ca vreun 
miner să absenteze nemo
tivat. în schimb, cîștigul 
mediu al unui miner este 
pe măsura hărniciei lor — 
circa 225 lei pe_post.

Cantitatea de cărbune 
extrasă peste sarcinile de 
plăn în trimestrul I a fost 
din ce în ce mai mare, 
în ianuarie colectivul sec
torului a raportat un plus 
de 1 587 tone ; în februa
rie de 3 260, în martie de 
aproape 9 000 tone, iar în 
prima decadă din aprilie 
1 796 tone. Sînt fapte care 
confirmă hotărfrea colecti
vului nostru de a se în
scrie cu fermitate pe un 
loc fruntaș în întrecerea 
socialistă pentru tot mai 
mult cărbune.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<
DUMINICA, 15 APRILIE

8,30 Gimnastica la domi
ciliu.

8,40 Tot înainte! -
9,25 Șoimii patriei .
9,35 Film serial pentru 

copii — Insula mis
terioasă. Episodul Ș, 

10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dum

neavoastră.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex — Album du

minical.
13,05 Umor și niUzică. 
14,00 Desene animate.
15,25 Sport — selecțiuni —

Fotbal: F.C.M. Galați 
—Steagul. Roșu Bra
șov (divizia B — Se- 
ria I).
Campionatele inter
naționale de gimnas
tică ale României — 
finalele pe aparate.

16.40 Film serial — Dic
kens la Londra. E- 
pîsodul 5.

17,35 Cutezători spre viitor.
18.40 Reportaj TV. Orșova

milenară. Orșova con- 
temporană. :'v'

19,00 Telejurnal .
19,30 Parada șlagărelor (I).
20,05 Film artistic. Mîn- 

drie și prejudecată. 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor engleze.

21,4o Telejurnal. Sport.

LUNI, 16 APRILIE

16,00 Emisiune în limba 
, . maghiară. .
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Panoramic.
20,00 Roman foileton. Pol- 

dark. Episodul 8.
20.55 Orizont : tehnico-ști-

ințific. J
21,25 Cadran mondial.
21,45 Telejurnal,

MARȚI, 17 APRILIE

9,00 Telcșcoală.
io,00 Roman foileton. Pol- 

dark. Reluarea epi
sodului 8.

10.55 Concert susținut de 
orchestra de muzică 
ușoară a Radiotelevi- 
ziunii.

1'1,20 Telex.
17,00 Telex.
17.05 Teieșcoald

17,25 Curs de limbă engle
ză.

17.45 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul
tură.

18,10 Repere siriene.
18,20 Publicitate.
18,30 Revista social-poliii- 

că TV.

PROGRAMUL TV
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18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Anchetă TV.
19.50 Seară de teatru. „Fe

meile învățate" de Mo- 
licrc.

21.30 Muzică din filme.
21,45 Telejurnal.

MIERCURI, 18 APRILIE

9,00 Tel eșcoală. r ț
10,00 Film artistic.. Bloca

da. Partea II.
11.30 Șoimii patriei
11,40 Telex.
17.00 Telex.

17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă germa

nă.
17,45 Tragerea pronoex- 

pres.
17,55 Gala antenelor. Ma

ramureș (II) (reluare).
18,35 Telecronica pentru 

pionieri.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Noi, femeile.
19,50 Telecinemateca. De

șertul tătarilor. Co
producție franao-vest- 
germană-italianâ.

21,45 Telejurnal.

JOI, 19 APRILIE,'

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,35 Atenție la,., neaten

ție 1
17,55 Festivalul național 

„Cîntarea llomânici".

18,10 Pentru timpul dv. li
ber vă recomandăm...

18.20 Consultații juridice.
18,35 Film serial pentru 

copii. Povestiri din 
Pădurea verde. Epi
sodul 6 .

19,00 Telejurnal.
19.30 Incursiune în >eoti- 

dian.
-19,50 Ora tineretului..

20,40 Telerecital — Emâ- 
noil Petruț. -

21,45 Telejurnal.

VINERI, 20 APRILIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca (re

luare).
11,55 Telex.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Prim plan.
19.50 Film artistic. Oopil 

de suflet. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor - mexicane/

21.20 Meridiane culturale.
21-45 Telejurnal.

SIMBATA, 21 APRILIE

12.30 Telex.
12.35 Curs de limbă spa

niolă.
12,55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Concert de prînz.
14.15 Corespondenții jude

țeni transmit... ?
14.35 Muzică populară.
15,00 Documentare primite 

de la alte televiziuni.
16,05 Cîntece patriotice și 

. muncitorești.
16,25 Un fapt văzut de a- 

proape; Reportaj..
16.45 Muzică distractivă.
17.15 Agenda culturală.
17.45 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Teleenciclopediă.
20,00 Film serial. In spa

tele ușilor închise. E- 
pisodul 7.

20.50 Intîlnirea de sîmbătă 
seara.

21.45 Telejurnal, Sport. '

scos.de


î
VINERL 13 APRILIE 1979 Steagul roșu

> Dialog cetățenesc

Pe irmele unei scrisori
Deocamdată, asigurări...
Din scrisoarea trimisă 

redacției de oamenii mun
cii care locuiesc în apar
tamentele de la etajul IV 
al blocului nr. 10 din car
tierul 8 Martie, orașul Pe
trila, rezultă că potrivit 
programului ar trebui să 
primească apă caldă mier
curea între orele 18,.SO
SI,30 și sîmbătă între orele 
11—14. In total 6 ore pe 
săptămînă, timp suficient 
pentru a satisface pe de
plin cerințele, de apă cal
dă chiar și familiilor nume-, 
roase. Apartamentele de la 
etajul IV, mai precis un 
număr de 12 apartamente, 
nu primesc însă apă caldă 
nici 'măcar o jumătate de 
oră. In plus, din cauza a- 
epperișului deteriorat, 

„două în cîteva apartamen
te.

Am pornit pe urmele 
sesizării, împreună cu to
varășul Nicolae Josan, 
maistru la E.G.C.L. Petri
la. Din discuțiile avute cu 
cîțiva locatari am consta
tat,, la fața locului, autenti
citatea celor semnalate. 
Gică Bogdan, ap. 30, spu
nea ! „Deși locuiesc la 
parter, de sîmbătă pînă 
luni n-am avut nici căldu
ră, nici apâ caldă, ni s-a 
spus că din lipsă de căr
buni la centrala termică. Nu 
s-ar putea oare asigura un 
stoc de cărbune tampon la 
centrale ? Mai avem o 
nemulțumire. Au fost ca
zuri cînd în subsolul blo
cului s-au adăpostit musa
firi nepoftiți. Fiind vorba

I Semne de Is iI întrebare
Ș • Lîngă puțul 2 Est ; 
i de la I.M. Petrila se a- ț 
; flă o haldă. Aici sînt a- 
i runcați vreo 30 de va- 
: goneți de mină defecți. 
î In apropiere se află li- 
î nia ferată uzinală și 
; deci încărcarea și trans- 
ț portarea fierului vechi i 
j pentru, a fi transformat ! 
: în metal nou nu ridică ;
I probleme. De ce este j 
: lăsat atunci fierul vechi I 
; pradă degradării ?. |
s I
f • in luna august a I 
i anului trecut s-au efec- ! 
■ tu at reparații la blocul ; 
j 4 din cartierul 6 Martie i 
! din Petroșani. Spre mul- i 
î țumirea locatarilor, s-au i 
| montat sobe de teraeo- i 
S tă, schimbat parchetul, : 
I executat tencuieli, zu- 1 
: grăveli, precum și alte î 
; lucrări. Lucrătorii,de la : 
ț E.G.C.L. Petroșani și-au : 
i mutat locul de muncă ; 
; în altă parte de aproape j 
: 9 luni. Nu s-ar putea să , 
î se mute și molozul iă- : 
: sat aici de respectivii ; 
; lucratori ? ș

| • Strada Cărbunelui-i
| ce duce spre mina Dîl- | 
; ja, este ' betonată. Ea; 
Ș este însă lipsită de o î 
î posibilitate de scurge- j 
î re a apei către albia î 
: Jiului. In plus, apa pro- : 
| venită de la rampa : 
j S.Ț.R.A., amplasată ; 
î chiar lîngă Jiu, băltește i 
> tot pe această stradă. 1 
| In aceeași situație este î 
1 și strada Vasile Alee- i 
î sandri din apropiere, i 
| Să nu se găsească oare = 
! o soluție de scurgere a : 
; apei spre Jiu ? (D. ;
ș CRIȘAN). 

de un bun comun, locata
rii au hotărît să pună la
căte la intrările în subsol 
făcînd cunoscut factorilor 
în drept la ce apartament 
se află cheile. Totuși, spre 
nemulțumirea noastră am 
găsit lacătele tăiate'1.

Constantin Bodescu, a- 
partamentul 40 : „Ducem 
într-adevăr lipsă de apă 
caldă ; rareori se întîm- 
plă să urce și asta doar 
sîmbătă pînă la etajul IV, 
dar și atunci pentru scur
tă durată. Plouă, e drept, 
în unele apartamente deoa
rece lucrările începute la 
acoperiș în anul trecut nu 
au fost încă terminate1*, 
loan Băneș : „Apa caldă 
urcă uneori dar cu țîrîita, 
iar în apartament plouă .

Cu privire la măsurile 
ce se cer luate pentru 
remedierea neajunsurilor, 
maistrul Nicolae Josan 
ne-a informat„Pentru ca 
apa caldă să urce și la a- 
partamentele de la eta
jul IV, începînd de 
miercuri, 18 aprilie a.c., 
programul de apă caldă al 
blocului 10 va fi separat 
de acela al blocurilor 9 
și 43. In acest fel avem 
certitudinea că problema 
apei calde va fi rezolvată 
la toate apartamentele. 
Cu privire la acoperiș, 
potrivit graficului, lucră
rile de reparații urmează 
să înceapă la 16 aprilie 
a.c.",

D. CRIȘAN

în... demolare
Pe locul de parcare dini 

fața incintei principale a 
I.M. Livăzeni se află o ma
șină amenajată pentru 
transportul personalului. 
Mașina a și fost folosită 
în acest scop pînă acum... 
un an. De atunci însă, stă. 
Am privit-o cît de jalnic 
arată, căci, între timp, ci
neva, crezînd-o a nimănui, 
a început s-o demoleze. 
Deja i s-a „scos" primul 
far, iar „aripile" îi cad... 
Dezmembrarea continuă...

Cui aparține acest mijloc 
de transport sc știe: au
tobazei de transporturi au
to din Livezeni care are 
în dotare și alte asemenea 
mijloace de transport. Ce 
intenționează însă cu ma
șina cu pricina conduce
rea autobazei, este mai 
greu de știut. Cunoaștem 
doar că mașina nu și-a 
parcurs norma de kilome
tri. Mai știm că șoferul 
care „a tras-o pe dreapta11 
se află acum la volanul 
unui alt autobuz.

Ce are de spus, ■ despre 
toate acestea, totuși, con
ducerea autobazei ? (A.H.)

Locatarii blocului DII din cartierul Viscoza Lupeni, in plină activitate 
gospodărească. l oto : Gh. OLTfîANU

Cetățenii pe șantierele primăverii
Noi spatii verzi
Locatarii blocurilor nr. 

5 și 3 de pe strada Inde
pendenței din Petroșani 
au finalizat zilele trecu
te o nouă și importantă 
acțiune în întrecerea 
pentru extinderea zonelor 
verzi. Este vorba de a- 
menajarea unui viitor 
spațiu verde în spatele 
celor două blocuri. Mo
bilizați de președintele a- 
sociației de locatari nr. 4, 
Mihai .Vîșlovschi, și de 
Vasile Niță, responsabilul 
blocului 5, la acțiune au

...Consiliului 
popular orășenesc 

Vu'can
In ultimul timp, în So- 

hodol, cartierul energeti- 
cienilor din Paroșeni, 
s-au intensificat acțiunile 
de gospodărire și înfru-< 
musețare. Se sapă și a- 
ranjeaza rondurile pentru 
flori, continuă curățirea' 
rigolelor și zugrăvitul ca
selor scărilor. La blocul. 
A, spre exemplu, anima
tori ai acțiunii de înfru
musețare au fost locatarii 
Sever Sorinca, Matei Ku- 
mausz, Cornel Niță, Ni
colae și Roman Gavrilă, 
Costel Lefterie.

Locatarii Florian Pet- 
culescu, Mircea- Baiu, 
Francisc Kocsik și Nico
lae Moroșan au zugrăvit 
scara I a blocului M. De 
fapt toți locuitorii cartie
rului se pregătesc să zu
grăvească casele scărilor. 
In acest sens asociația de

în jurul blocurilor
participat Mihai Sucitu, 
Mitică Sucitu, Ion Niță, 
Titi Ciopei, Ioan Pan ța 
din blocul nr. 5, Tiberiu 
Mihuț, Alexandra Pote- 
raș, Petru Molodeț, Ale
xandru Urzică, Cornel 
Bălan și alții din blocul 
nr. 3.

— Ca să creăm noul 
spațiu verde, ne spunea 
Vasile Niță, a fost nece
sar ca noi, locatarii celor 
două blocuri, să taluzăm 
și să nivelăm pămîntul 
descărcat aici de aproape

Pe adresa...
locatari, al cărei preșe
dinte este Alexandru 
Ciulavu, asigură tot Ce 
este necesar acestei ac
țiuni. De asemenea, aso
ciația de locatari asigură 
toate uneltele necesare 
pentru acțiunile de înfru
musețare, iar locatarii so
licită să li se aducă pă
mânt, vegetal, să li se in
dice de unde se pot pro
cura arbori și arbuști, 
flori, sămînță de iarbă..

Iată și cîteva probleme 
din cartierul Sohodol ca
re necesită o rezolvare 
imediată, cu sprijinul 
consiliului popular al o- 
rașului Vulcan și al ce
tățenilor: repararea, com
pletarea și vopsirea ins
talațiilor de joacă pentru 
copii, întreținerea aleilor 
asfaltate dintre blocuri, 
transportarea la timp a 
reziduurilor, repararea 
conductelor de apă pota
bilă.

Mircea DEMIAN, 
Iuliu POPA, 

subredacția Vulcan

Un maestru in arta culinară I
In laboratorul de cofe

tărie și patiserie din Pe
trila se muncește cu pasiu
ne și responsabilitate pro
fesională. întregul perso
nal de aici urmează exem
plul comunistului Iosif De
meter, un adevărat maes
tru in arta culinară.

în acest laborator se pro
duc aproape 150 de sorti
mente produse de cofetă
rie și patiserie, din care 
30 sint concepute chiar 
de Iosif Demeter.

Despre calitățile profe
sionale ale cofetarului 

100 de basculante. Odată 
terminate lucrările de ta- 
luzare și nivelare pe în
treagă suprafață a .viito
rului spațiu verde, s-a 
semănat iarbă.

Munca pe care au de
pus-o acești harnici gos
podari pentru extinderea 
spațiilor frumoase din ju
rul blocurilor este apre
ciată atît de vecini cît și 
de cetățenii aflați în tre
cere, fapt care îi ’ bucură 
și le dă un nou imbold 
în acțiunile gospodărești.

Constantin DANILA, 
Petroșani

...Consiliului 
popular al orașului 

Lupeni
In apropiere de mater

nitatea orașului Lupeni 
se află strada Indepen
denței. E drept, pe aceas
tă stradă locuiesc doar 11 
familii. In zilele ploioa
se însă greu se poate cir
cula pe această stradă 
fără cizme de cauciuc. 
Am solicitat în repetate 
rin duri să se repare stra
da, dar ne-am ales nu
mai cu promisiuni. Noi, 
cetățenii, sîntem hotărîți 
să participăm cu toții la 
repararea străzii. Cerem 
însă sprijin consiliului 
popular orășenesc .

Dumitru COVACI 
Lupeni

Iosif Demeter vorbesc ocu
parea primului loc la ex
poziția pe zonă de la Ti
mișoara, locul III pe țară 
la expoziția de la Bucu
rești, diplomele și cele 18 
distincții obținute. Sub 
îndrumarea lui de specialist 
au crescut numeroși tineri 
dintre care anii sînt la 
ora actuală maeștri în ar
ta culinară în Lupeni, 
Vulcan, Petroșani, la Deva 
și Tîrgu Jiu.

Foto, text
EmiJian DOBOȘ

• VASILICA BURLEC, 
Iscroni : Cele sesizate de 
dv. în legătură cu becurile 
care sînt aprinse și ziua 
pe strada Cătănești — Is
croni sînt adevărate. Drept 
pentru care expediem a- 
cestp rînduri pe adresa 
S.D.E.E. Petroșani.

> • ILIE FILICHE, Vul-
i can : Șefa unității ne in- 
1 formează că problema dv.
1 a fost rezolvată.

• ELENA POPA, Petro
șani și ION DUMITRAȘ- 
CU, Petrila. La verificări
le noastre în teren, faptele 
sesizate de dv. nu s-au 
confirmat. :

• MAGDALENA LUCA, 
Vulcan ; Problema ridicată 
de dv. am discutat-o cu 
tovarășul Iosif Moraru, 
șeful secției E.G.C.L. 
yuIcan-Lupeni și am pri
mit asigurări că cele re
latate se vor rezolva în 
mod operativ.

• MARINICA LISEA- 
NU, Vulcan : In conformi
tate cu Decretul 328/1966,

■AVAW.'.V.WAW.V?/ 

Răspundem 
cititorilor .

W.W.'.W.WMW.W

se poate solicita redobân
direa permisului de con
ducere după soluționarea 
cauzei și la un an după 
executarea pedepsei stabi
lite de instanța de . jude
cată.

• CLEMENȚA JA- 
CHIAN, Uricahi: De la 
Consiliul popular al orașu
lui Uricani am aflat că 
aparatele de joacă au fost 
luate pentru a fi reparate 
chiar de unii meseriași din 
cartierul Sterminos în ca
re locuiți și avem convin
gerea că nu se vor tărăgă
na lucrările.
• GHEORGHE MILCU, 

Vulcan: Pentru constata
rea și remedierea lipsuri
lor la care vă referiți s-a 
deplasat o comisie de la 
E.G.C.L. Lupeni—Vulcan și 
s-au luat măsurile necesa
re. Din discuțiile purtate 
cu tovarășul Iosif Mora
ru, șeful secției E.G.C.L. 
Vulcan, am aflat că după 
revizia generală efectuată 
a fost pus în funcțiune și 
liftul ..

« ANDREI BOKOI, TA- 
MAȘ HOCA, Petroșani : 
Așa cum ,ne-a informat 
conducerea E.G.C.L. Pe
troșani, imobilul din stra
da Cuza Vodă nr. 14, în 
care locuiți, este programat 
pentru reparații capitale în 
trimestrul II al anului 
1979. Cu această ocazie se 
voi- face și reparațiile so
licitate de dumneavoastră.

• I. DOINUCA, Vulcan: 
Intrucît nu ați indicat nu
mele sau numerele matri
cole ale elevilor nu putem 
verifica și, deci, nici pu
blica relatarea dumnea
voastră. Am informat însă 
conducerile școlilor din 
Petroșani în legătură , cu 
faptul sesizat.

• NICOLAE TARAȘES- 
CU, Petroșani : Primim cu 
plăcere scrisori de la orice 
om al muncii. Așteptăm 
deci primele coresponden
țe despre munca minerilor 
de la Livezeni.

• DUMITRU PETRIȘOR, 
Petroșani: Vă așteptăm la 
redacție într-un din zilele 
Următoare, între orele 8— 
16, pentru unele precizări.
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Continuarea itinerariului președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe pămîntul Africii 

începerea vizitei 
în Republica Populară Angola

vizitei
Gabonezăîn Republica

caldă rezervată solilor po
porului român este o con
cludentă expresie a sti
mei deosebite de care se 
bucură România și pre- 

Nicolae 
Ceaușescu în Gabon și, to
todată, a dorinței sincere 
a poporului gabonez de a 
lărgi și intensifica reia-1 
țiile de prietenie și co
laborare dintre Gabon și

• (Urmare din pag. 1)

La ora 9,15, aeronava 
prezidențială decolează, 
îndreptîndu-se spre Luan
da, capitala f . 
Populare Angola — urmă
toarea etapă a itinerarului 
de pace, prietenie și lar
gă colaborare al șefului 
statului român în unele 
țări din Africa.

Primirea

Republicii ședințele

deosebit de

Secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, la 12 
aprilie, la Luanda într-o 

România, dintre popoarele vizită oficială de prîete- 
celor două țări.

■

Elena CeaușescuVizita tovarășei 
la Centrul Uniunii Femeilor 

Partidului Democrat Gabonez
Tovarășa Elena 

Ceaușescu a vizitat, 
miercuri după-amiază,
Centrul Uniunii Femeilor 
Partidului Democratic Ga
bonez (UFPDG). La so
sire se aflau în întîmpina- 
re doamna Josephine Bon
go, președinta de onoare 
a UFPDG, doamna Me- 
biame, soția primului mi
nistru, Jeanne Nzaou Ma- 
bika, președinta UFPDG, 
numeroase membre și ac
tiviste ale mișcării de fe
mei din Gabon.

Luînd cuyîntul cu a- 
cest prilej, Jeanne Nzaou 
Mabika, președinta Uniu
nii Femeilor Partidului 
Democratic Gabonez, 
dat expresie întregii 
tisfacții a femeilor 
Gabon, a întregului 
por din această țară 
ță de înalta cinste ce
fost făcută prin sosirea în 
mijlocul lor a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Vorbi
toarea a ținut să dea glas 
sentimentelor de aleasă sti
mă și înaltă prețuire pe 
care femeile din Gabon le 
nutresc față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, membră 
a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., cu
noscută militantă pe ță- 
rîm politic, economie și ști
ințific din România.

Primită cu vii aplauze, 
într-o atmosferă de. en
tuziasm, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a .adresat a- 
sistenței, mulțumind pen
tru calda primire ce i-a

popor 
din

Elena 
acesto- 

în-

a
să
di n 
po- 
fa- 
le-a

fost rezervată. In cuvântul 
său, tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis fe
meilor din Gabon salu
tul : tuturor femeilor din 
România, cît și din partea 
sa personal.

Dînd o înaltă apreciere 
muncii întregului 
gabonez, a femeilor 
Gabon, tovarășa 
Ceaușescu a urat
ra deplin succes în 
făptuirea angajamentelor 
asumate pentru propăși
rea țării lor. Lupta femei
lor gaboneze pentru bună
stare și fericire, a spus 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
se bucură de sprijinul și 
solidaritatea poporului 
român, care este legat prin 
strânse relații de prietenie 
de popoarele africane, de 
toate popoarele lumii.

In continuare, gazdele 
au prezentat tovarășei 
Elena Ceaușescu o expozi
ție conținând obiecte 
artă, produse de 
din Libreville și 
Gabon.

La plecare, 
Elena Ceaușescu 
salutată prin vii 
ziaste aclamații de parti
cipantele 
care au 1 
șurile și 
rite din j 
întreaga 
pe care 
țări le nutrește față

‘ poporul român, față 
conducerea sa.

de 
femeile 
întregul

tovarășa 
a fost 
și entu-

; la manifestare, 
transmis prin dan- 
cîntecele lor, izvo- 
folclorul gabonez, 
stimă și prietenie 

poporul acestei 
de 
de

nie în Republica Populară 
Angola, la invitația tova
rășului Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii și pre
ședintele Republicii.

Republica Populară An
gola este a treia țară pe 
care conducătorul parti
dului și statului nostru o 
vizitează în acest început 
de aprilie, în cadrul soli
ei românești de colaborare, 
prietenie și solidaritate 
militantă pe continentul a- 
frican.

Bunele relații existente 
între Partidul Comunist
Român și MPLA — Parti
dul Muncii, între Româ
nia și Angola, între po
poarele noastre, au făcut 
ca acest nou dialog din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho 
Neto — primul pe pămîn- 
tul Angolei Libere, 
fie așteptat aici 
sebit interes, cu 
te de satisfacție 
cursul ascendent 
țiilor dintre cele 
țări și popoare, cu 
vingerea că vizita 
pune pecetea pe 
acestor relații, 
du-le și diversificîndu-Ie.

Sentimentele de stimă, 
prețuire și recunoștință, 
de bucurie și de înaltă 
considerație față de solii 
poporului român, le-am 
regăsit în materialele a- 
părute în presa angoleză 
în ziua sosirii înalților 
oaspeți și în atmosfera săr
bătorească ce domnește 
pretutindeni în această 
frumoasă capitală.

Este ora 10,40, ora 
cală. Aeronava preziden
țială, purtînd însemnele 
României socialiste, ate
rizează pe aeroportul in
ternațional din Luanda, 
întinsul frontispiciu al

să 
deo-cu

sentimen- 
față 
al

de 
rela- 
două 
con- 

își va 
viitorul 

adîncin-

lo-

Orientul Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 12 

(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat tu
turor părților implicate în 
conflictul din Orientul A- 
propiat apelul de a da do
vadă de cea mai mare 
reținere, cerîndu-le, toto
dată, să reînnoiască efor
turile pentru realizarea li
nei reglementări cuprin
zătoare, prin mijloace paș
nice, a situației din zonă. 
El și-a exprimat profun
da preocupare față de re
crudescența violenței cons
tatată din nou în zonă 
și care, în afara pierde
rilor de vieți umane și a 
distrugerilor materiale, fa
ce în mod inevitabil mai 
dificilă realizarea unei re
glementări pașnice cu
prinzătoare a problemei 
.Orientului Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). Libanul își 
rezervă dreptul de a cere

convocarea unei reuniuni 
de urgență a Consiliului 
de. Securitate în cazul a- 
grâvării situației create 
de atacurile aeriere is- 
raeliene de la 10 și 11 a- 
prilie împotriva localită
ților din sudul țării — 
arată într-o scrisoare 
dresată secretarului 
neral al Națiunilor 
te, Kurt Waldheim,
reprezentantul permanent 
libanez la O.N.U.

se- 
a- 

ge-
Uni-

de

DAMASC 12 (Agerpres). 
— Siria nu așteaptă nici 
un ajutor din partea Egip
tului într-un război cu 
Israelul — a afirmat Abdel 
Halim Khaddam, minis
trul de externe . sirian, 
într-un interviu acordat 
ziarului „Le Mon
de". Tratatul -de 

pace egipteano-israeiian a- 
nulează pactul de apăra
re comună la care Egip
tul a subscris în 1950, a- 
lături de ceilalți membri 
ai Ligii Arabe.

Premierul grec despre criza de energie
ATENA 12 (Agerpres).

— Dacă nu va fi menți
nută sub control, actuala 
criză energetică 
distruge economia 
dială și poate conduce 
instabilitate politică 
socială, care va amenința 
direct pacea lumii, a de
clarat premierul grec, 
Constantin Caramanlis, la carea măsurilor anțiinfla- 
o ședință a cabinetului. ționiste.

poate 
mon- 

la 
si

Precizînd că actuala cri
ză energetică a afectat și' 
economia națională, Ca- 
ramanlis a cerut guver
nului să depună eforturi 
suplimentare în direcția 

e- 
în

controlării dezvoltării 
conomice, în special 
ce privește exploatarea sur
selor de energie și apli-
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aerogării este dominat de 
portretele tovarășilor
Nicolae Ceaușescu șl A- 
gostinho Neto, încadrate de 
drapelele și stemele ce
lor două țări.

Pe un uriaș panou 
poate citi, în limba 
mână i „Bine ați 
tovarășe Ni c o 
Ceaușescu, secretar 
ral ăl Partidului 
nist Român, președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia".

Mii de 
cil, aflați 
portului, ■■ 
aerogării, 
tîmpinarea înalților 
peți, agită stegulețele 
lor două țări, buchete 
flori, își manifestă într-un 
mod exuberant bucuria
de a avea în mijlocul tor 
pe conducătorul partidu
lui și statului român, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
Purtînd îmbrăcăminte spe
cific locală, viu colorată, 
mulțimea imprimă at
mosferei ce domnește aici 
o notă cu totul aparte. Se

se 
ro- 

venit 
1 a e 
gene- 

Comu-

oameni ai 
în incinta 
ca și pe
veniți în

mun- 
aero- 

terasa 
în- 

oas- 
ce- 
de

o notă cu totul aparte, 
scandează „România 
Angola", „Ceaușescu 
Neto", se rostesc în 
urări de bun venit 
adresa șefului statului 
mân. >

In întîmpinarea 
lor oaspeți, la scara 
nului prezidențial 
tovarășul Agostinho 
tovarășa Maria Eugenia 
Neto. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul A- 
gostinho Neto se îmbrăți
șează cu' căldură.

La rîndul lor, tovarășă 
Elena Ceaușescu și tova
rășa Maria Eugenia Neto 
șe salută cu prietenie, se 
îmbrățișează.

Răsună 21 salve de ar
tilerie.

Președintelui Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezen
tate apoi oficialitățile an
goleze venite. la aeroport.

Președintele României 
prezintă apoi președintelui 
Angolei- pe tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, membru ăl

Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul, a- 
facerilor externe, pe ce
lelalte persoane oficiale 
române.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește rapor
tul prezentat de coman
dantul gărzii de. onoare. 
După intonarea imnurilor 
de stat ale României și 
Angolei, cei doi președinți, 
împreună cu tovarășele 
Elena Ceaușescu și Maria 
Eugenia Neto, trec în re
vistă garda de onoare.

Președintelui României 
îi sînt prezentați, apoi 
șefii misiunilor diplomati
ce acreditați la Luanda, 
precum și reprezentanții 
organizațiilor internațio
nale, cu sediul la Luanda.

Pe aeroport se află, de 
asemenea, ambasadorul 
țării noastre la Luanda, 
Ion Moraru.

Cei doi președinți 
îndreaptă apoi spre
diurnul special amenajat 
de unde primesc defilarea 
gărzii de onoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Agostinho Neto iau loc 
într-o mașină deschisă, în
dreptîndu-se spre reședin
ța oficială pusă la dispo
ziția oaspeților pe dura- 

. tâ vizitei lor în Angola.
Coloana oficială străba

te un adevărat culoar viu. 
Zeci de mii de cetățeni ai 
capitalei, aflați de o par
te și de alta a șoselei, flu- 

. tură stegulețe, ovaționind 
și scandînd urări de bun 
venit. Această nouă în- 
tîlnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și A- 
gostinho Neto se în
scrie ca un nou și im
portant moment în croni
ca relațiilor dintre Româ
nia și Angola, țări • ani-, 
mate de sentimente de 
simpatie și stimă recipro
că, de dorința comună de 
a participa activ la edi
ficarea unei lumi a înțe
legerii și păcii.

se 
po-

cor
Ia

ro

înalți- 
avio- 
vin

Neto,

Pe scurt H Pe scurt B Pe scurt
IN CAPITALA R.P. 

BULGARIA se desfășoară 
lucrările sesiunii Consi
liului General al Federa
ției Sindicale Mondiale. 
Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România 
este reprezentată de o de
legație condusă de tova
rășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R.

SENATUL BELGIAN 
a acordat în noaptea de 
miercuri spre joi votul 
său de învestitură guver
nului primului ministru 
Wilfried Martens. Inter
venit la două zile după 
un act similar al Came
rei Deputaților, votul Se
natului deschide definitiv 
calea cabinetului să-și pre
ia funcțiile normale, du
pă ce țara a fost lipsită 
peste trei luni de un gu
vern împuternicit cu toa
te prerogativele constitu
ționale.

MAI MULTE TORNADE 
s-au abătut, marți, asupra

I 
I
I 
I

I
II
i

I
I

unor zone din statele ame
ricane Texas și Oklahoma, 
cuprinse în regiunea 
pranumită „Aleea 
delor", provocîrjd 
omenești și mari 
-materiale. Potrivit 
lor preliminare, și-au pier
dut viața 50 de persoane, 
iar peste 500 au fost ră
nite.

su- 
torna- 

victime 
pagube 
-- date-

. PETROȘANI — 7 No
iembrie : Totul pentru 
fotbal ; Republica : Po
lițistul pilot de curse ; 
Unirea: Detectiv parti
cular.

PETRILA: Ultimul
post de control, seriile 
I-II.

LONEA: Lanțul a- 
mintirilor, seriile I-II.

ANINOASA : întoar
cerea.

LUPENI — Cultural: 
Poliția este învinsă. 
Muncitoresc: Cu stele 
în păr, și lacrimi ân ochi.

URICANI: Pasiunea.

TV.

9,00 Școala contempo
rană.

10,00 Film artistic 
cada" — partea I 
(reluare).

11,40 Telex.
16.30 Emisiune în lim

ba germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18.50
19,00
19.30
19.50 popu-

20,00

1001 de seri.
Telejurnal. 
Reflector.
Melodii 
lare.
Film artistic i 
„Blocada" — par
tea a Il-a.

21,15 Atelier de
ție literar-artisti- 
că.
Telejurnal.

crea-

21,45

RADIO

știri.5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul 
lodiilor. 9,00 
de știri. -9,05

me-
Buletin 
Răspun

dem ascultătorilor. 10,00 
Buletin de știri. 10,05 
Atlas folcloric. 10,30 
Știința și viața. 10,45 
Momente folk. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Corul Filarmonicii din 
Crâiova. 12,00 Buletin 
de știri. 12,05 Din co
moara folclorului 
tru. 12,35 Repere 
terpretative. 13,00 
la 1 la» 3. 15,00 
dent-club. 16,00 
jurnal, 16,20 Coordona?- 
economice. 16,40 
zică ușoară. 17,00 Bu
letin ' de știri. 17,05 Mu
zica populară. 
Pentru patrie. 
Cîntece. 18,00

I 
I

I 
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I 
I 
I
I
i

nos- 
in- 
De

StU- .
Radio-

Mu- I

17,20
17,50 

____ Orele 
serii. 20,00 Muzică popu
lară. 20,15 Semnale cu 
adresă. 20,45 Cadențe 
sonore. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00-3,00 Non 
stop muzical nocturn.

I 
I
I

STAȚIA DE UTILAJ GREU Șl TRANSPORTURI 
PENTRU CONSTRUCȚII CRAIOVA - SECȚIA 

TR. SEVERIN - COLOANA VULCAN

încadrează de urgență:

- mecanici exploatare utilaje 
(excavatoriști, buldozeriști)

Informații suplimentare la Șantierul Vîs- 
coza - Lupeni.
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