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V izita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Spania
Semnarea acordurilor româno-spaniole

ANUL XXXV, NR. 8311 |

!n intimpinarea celei de-a 35-a

aniversări a eliberării patriei

Cu prilejul vizitei pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Spa
nia, Ia Madrid au fost 
semnate următoarele acor
duri privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare 
româno-spaniole în diferi
te domenii i

—> Acordul de cooperare 
culturală și științifică ;

— Convenția pentru evi-, 
tarea dublei impuneri ;

—■ Acordul privind trans
porturile rutiere internațio
nale ;

— Protocolul privind 
dezvoltarea relațiilor eco
nomice între Ministerul

Industriei Construcțiilor da 
Mașini din Republica So* 
cialistă România și Insti
tutul Național de Industria 
din Spania (INI) și

—• Acordul de colabora-' 
re între Agenția română 
de Presă „Agerpres" și A- 
genția Spaniolă de știri 
„E.F.E.",

Vizitarea institutului Național
Industrie INI

industrial și de cooperare 
economică internațională 1 
petrol și petrochimie, ga
ze naturale, energie elec
trică, siderurgie (oțel, -la
minate, aluminiu) cărbune, 
cauciuc sintetic, construc
ții navale, autovehicule, 
motoare „Diesel", construc
ții aeronautice, transpor
turi navale și aeriene; in
ginerie tehnologică curen
tă și de vîrf, industrie ali
mentară, artizanat, turism 
etc. Gazdele subliniază că 
între numeroasele țări cu 
care cooperează acest orga
nism se numără și Româ
nia. ’ ' : toi'

In discuțiile purtate cu 
acest prilej de șeful sta
tului român cu ministrul 
spaniol al industriei și teh
nologiei, cu conducerea

de sub dominația fascistă
ORGANIZAREA

SI MECANIZAREA
suportul rezultatelor superioare

aceste zile
„Hotărîrea Comitetului

Politic Executiv al C.C. al
- P.C.R. cu privire la aniver

sarea a 35 de ani de la 
eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, sarcini
le desprinse din cuvin ta
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru din 17—18 mai 
a.c. au constituit pentru 
colectivul întreprinderii 
noastre, în fruntea căruia 
se află oameni de nădej
de. comuniști, un mobili
zator îndemn pentru in
tensificarea eforturilor în 
vederea realizării sarcini
lor de pian. Ziua de 18 
m;'. eînd a. fost dată pu- - 
blicității I-Iotărîrea a fost
și ziua în cave mina noas- . 
tră a trecut din nou în 
rîndul întreprinderilor cu 
sarcinile de plan depășite, 
iar de atunci în fiecare zi 
ne-am realizat sarcinile de 
plan. Organizarea judi- ; 
pioasă și mecanizarea și-au 
spus, in sfîrșit, euvîntul 
și la mina noastră".

Declarația secretarului
- Comitetului de partid al 

minei, Andrei Colda, are 
un suport faptic a cărui 
temeinicie o vom demonș-

-ștra prin cîteva cifre eloc
vente : ■

La încheierea trimestru
lui 
re 
ți a 
de

I procentul de realiza- 
a sarcinilor la produc- 
de cărbune extras era 
numai 97,5 la sută, In 

luna aprilie seăzînd chiar 
la 96,2 la sută. In luna 
mai, datorită realizărilor 
obținute în ultimele cinci 
zile, procentul de realiza
re a ajuns la 101,5 la sută. 
Remarcabile sînt depășiri
le înregistrate la produc
tivitatea muncii planifica
tă în abataj care a ajuns 
în luha mai să depășească 
800 kg/post.

La baza acestor depășiri 
. se află mecanizarea, fo-

Joi dimineața, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vi
zită la Institutul Națio
nal de Industrie (INI) din 
Madrid — organism de 
stat care grupează un an
samblu de întreprinderi 
reunite în companii și so
cietăți anonime. INI este, 
totodată, cel mai mare 
consorțiu industrial spa
niol, ponderea sa economi
că reprezentînd cca 11 la 
sută din totalul produsu
lui național brut al Spaniei.

Șeful statului român vi
zitează sala de expoziție 
permanentă a INI 
gazdele prezintă în 
unui panou luminos,

, cipalele sectoare 
vitate a aedstui

unde 
fața 

prin- 
acti-de 

organism

La fabrica de acumulatori „Tudor
dimineții

Cuplaj

pentru
ti ar spoitoare
Cea mai recentă realiza

re a lăcătușului specialist 
Antonia Duban de la mina 
Lupeni, se referata „cupla- ■ 
jul guriflex pentru trans
portoare TR-3 și TR-4". 
Pînă în prezent aceste cu
plaje erau confecționate 
în alte unități din țară, la 
prețul de 86 lei. Datorită 
preocupării comunistului 
Antonii) Duban ' piesele se 
realizează de curind în a- 
t’elierul electromecanic al 
minei din bandă de cau
ciuc uzată, cu ajutorul u- 
n& matrițe gîndite și 
conîecționate de inovatorul 
Antoniu Duban, împreună 
cu echipa de lăcătuși pe 
care o conduce.

Primele cuplaje au fost 
testate în subteranul mi
nei. Rezultatele : pe lîngă 
faptul că prețul unei bu
căți a fost redus la 30 de 
lei, cuplajele realizate, sînt 
foarte rezistente. Așteptînd 
rezultate superioare în ac
tivitatea productivă, con
ducerea minei Lupeni a în
treprins măsuri pentru 
confecționarea acestor cu
plaje in serie. (Valeriu 
COANDKAȘ)

Dorin GHEȚA

(Uoiiț. în pag. a 2-a)

Brigadierul Ion Cojoca- 
riu, care împreună cu for
mația sa de lucru a adus 
o reală contribuție Ia re
virimentul producției mi
nei Lonea.

Foto I. LICIU

INI, a fost manifestată sa
tisfacția față de bunele re
lații de colaborare româ
no-spaniole. Expresie eloc
ventă a, acestor relații o 

semnarea,constituie și 
chiar în timpul vizitei, a 
Acordului de 
dintre INI și 
comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale al României în 
domeniile petrochimiei, 
construcției de mașini, și 
alte domenii de activitate 
industrială. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia
ză faptul că există posibi
lități crescânde pentru dez
voltarea în ritm accelerat 
a schimburilor și cooperă
rii dintre cele două țări, 
inclusiv pe terțe piețe, îq 
avantajul reciproc.

din Manzanares

cooperare 
Ministerul

Tot în cursul 
de joi, președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită 
la Fabrica de acumulatoa
re „Tudor" din Manzana
res, localitate situată la 
170 km sud de Madrid.

Intr-una din sălile pa
vilionului administrativ, în dusele întreprinderii 
fața unor panouri și gra
fice sugestive, gazdele- pre
zintă tovarășului Nicolae

Ceaușescu, principalele rea
lizări și preocupări ale în
treprinderii. Fabrica de 
acumulatori din Manza
nares este una din cele mai 
moderne unități ale Socie
tății „Tudor". Conducătorii 
fabricii arată apoi că pro- 

lor 
— acumulatorii —- sînt li
vrate în numeroase țări, 
printre care și României, (Continuare in pag. a 4-a)

și apreciază că există largi 
posibilități ca relațiile fa
bricii cu întreprinderi 
românești să cunoască o 
dezvoltare și mai ' largă.

Se vizitează secția 
fabricație a pulberii 
plumb, secția de ebonite, 
secția de fabricare a Se-,

de 
de

Mereu în preocupările colectivelor
muncitorești

Autoconducerea 
autogestiunea, rentabilitatea

■Practica, muncii de fie- 
.. care zi dovedește că în 

măsură în care nucleul de 
bază al unei formații de 
lucru, toți ceilalți. oameni 
ai muncii din brigadă.

- sector, întreprindere ac
ționează efectiv pentru

- soluționarea probleme
lor-■ de producție, 
rile pozitive nu întîrzie să 
se ivească. In . măsura- in 
care muncitorii, cu expe
riență, cei tineri, cadrele 
de conducere, maiștrii, in
ginerii și tehnicienii sînt 
preocupați de ridicarea

■ nivelului tehnic al pro
ducției și creșterea pro
ductivității muncii, de în
tărirea disciplinei 'și or
ganizarea temeinică a ac
tivității fiecărui compar
timent, în măsura în care 
vor accentua asupra apli
cării autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, 
succesele vor fi tot 
evidente,
,du-se în cele din urmă în 
rezultatele de ansamblu 
ale întreprinderii, în vo- 

. lumul de beneficii și im
plicit, în veniturile reale 
ale membrilor colectivului. 
„Autoconducerea și auto
gestiunea — arăta secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la recenta 
Consfătuire de lucru de
la C.C. al P.C.R. pre
supune ca fiecare unitate 
să desfășoare o activitate 
de sine stătătoare și să

realizeze cel puțin bene
ficiile planificate. Numai 
așa vom putea asigura în
făptuirea în viață a obiec
tivului privind 
rea mai intensă 
cii a oamenilor

Perfecționarea 
nismului economico-finan- 

re- 
între-

participa
tă benefi- 
m uncii".

rrieca-

realiză- . clar, îmbunătățirea 
rezultatelor fiecărei 

prinderi prin raportarea 
. activității la valoarea nou 
creată — producția netă 
— aplicarea acestor origi
nale' și viabile forme ale 
democrației noastre eco
nomice — autoconducerea, 
autogestiunea, autofinan
țarea — deschid reale po
sibilități societății noastre 
de a-și propune și înfăp
tui obiective de o tot mai 
mare anvergură. Unul din 
aceste obiective. depăși
rea stadiului de țară în

mai
concretizîn- I

I
i

Tinerețea Vulcanului.
(Continuare în pag. a 2-a)

curs de dezvoltare și tre
cerea României în rîndul 
țărilor cu o dezvoltare e- 
conomică medie, implică' 
prefaceri cantitative și ca
litative în activitatea fie
cărei întreprinderi, îndeo
sebi a celor rămase în ur
mă față de plan. In Valea 
Jiului sînt tot mai multe 
unitățile în care risipa este 
combătută cu fermitate. Din 
inițiativa largă a muncito
rilor, inginerilor și tehni
cienilor, din căutările lor 
permanente pe terenul 
noului rezultă soluții care 
poartă vizibil amprenta 
eficienței, dovedind că oa
menilor nu le este indife
rent cu ce cheltuieli este 
realizată producția, sau

IP >-■ y < . a 

f M

Astăzi pleacă în ex
cursie un grup de 44 de 
tineri de la Preparația 
Lupeni. După ce vor stră
bate traseul Petroșani — 
Cluj-Napoca — Baia Ma
re — Satu Mare — Ora
dea, tinerii se vor în
drepta spre munții Apu
seni unde vor face un 
popas de două zile. La 
reîntoarcere (prin Brad)

excursioniștii vor vizita 
cetatea Devei. (C. Val.)
♦

La spitalul din Vulcan 
a avut loc faza orășe
nească a concursului for
mațiilor de Cruce Roșie 
ale întreprinderilor din 
localitate. Dovedind o 
bună pregătire, pe primul 
loc s-a clasat echipajul 
de la I.M. Vulcan. La 
buna desfășurare a con
cursului și-au adus con
tribuția medicii Fulviu 
Isacu, Cornel Vasilca,

Constantin l’nescu 
Sergiu Dragau. (Șt. Ne- 
mecsek)
♦ ------ -

Au mai rămas puțind 
zile pînă la termenul 
scadent pentru efectua
rea reviziei tehnice a- 
nuale a autovehiculelor. 
Filiala A.C.R. Petroșani 
invită pe toți membrii 
săi să se prezinte cu ma
șinile la revizia tehnică 
anuală, evitînd astfel a- 
glomerația din ultimele

. zile; (S.P.)

■
Primul salon național, i 

de artă fotografică pe te-‘ | 
mc de folclor va fi or- ) 
ganizat în Vulcan, în ca- | 
drill apropiatei săptămfnr 
de manifestări artistice 
și folclorice a „Nedeii 
vulcănene".' Și-au anunțat 
participarea prestigioși ■ 
artiști fotografi din în- I 
treaga țară. (I.M.) - ■

5i.
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Doriți să vă mutați mai curînd în casă nouă ?
POFTIȚI LA MUNCA PE ȘANTIERE !

In cuvin tarea rostită 
la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R., secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Jficolae Ceaușescu, subli
nia : „trebuie luate toate 
măsurile pentru realiza
rea în întregime a planu
lui de construcții de lo
cuințe".

Sarcinile mari și com
plexe pe care le au cons
tructorii Văii Jiului ri
dică o serie de probleme 
în fața acestora. Pentru 

(Urmare din pag. 1)

losirea eficientă a mecani
zării complexe pe ansam
blul întreprinderii, dar mai 
ales în cadrul sectorului 
III, cel mai mecanizat sec
tor al minei. Față de spo
rul de producție preconi
zat prin mecanizare com
plexă, realizările sînt su- 
pea-ioare cu 5,6 la sută. La 
nivelul brigăzilor dotate 
cu complexe mecanizate, 
rezultate deosebite au ob
ținut formațiile conduse 
de loan Cajocariu și Dra- 
goș Teleagă, prin depăși
rea productivității muncii 
în medie cu 2500 kg/post. 
Sectorul III, din care fac 
parte brigăzile amintite, 
și-a realizat planul la pro
ducția de cărbune extras 
în proporție de 115,7 la 
sută, iar la productivitatea 
muncii 126 la sută. Rezul
tate meritorii au obținut și 
sectoarele II — 102,2 pro
cent de realizare a planu
lui la producție și- 100,2 
la productivitatea muncii

ca viitorii locatari ai blo- telor ce le revin. O 
curilor -să., se poată muta /voie acută se simte
cit mai repede în casă 
nouă este nevoie, acum 
mai mult ca oricând, să 
dea o mină de ajutor 
constructorilor. Pe șantie
rele de locuințe pot fi 
întilniți uneori, viitorii lo
catari. Această acțiune 
va trebui intensificată, 
iar unitățile economice 
care au repartizate apar
tamente să ia măsuri ur
gente pentru a participa 
cu forțe proprii Ja fini
sarea tuturor apartamen.

planificată în abataje — și 
V — 110,9 la sută plan 
realizat la cărbune și 111,7 
la șută la productivitatea 
muncii in abataje.

Discuțiile purtate cu cei 
doi ingineri șefi ai minei, 
Virgil Lupulescu și Ion 

Organizarea și mecanizarea
Vasile, ne-au relevat și
caile organizatorice care 
au condus la acesțe reali
zări deosebite din ultimele 
zile: rezolvarea proble
melor de transport și a- 
provizionare prin consti
tuirea unei echipe de în
treținere a lucrărilor mi
niere la nivelul sectorului 
de transport; prin contri
buția tuturor sectoarelor, 
și completarea formației 
de lăcătuși pentru revizui
rea și repararea materia
lului rulant. Aproviziona
rea a fost mai bine orga

ne- 
pe 

șantierele din Petroșani 
și Lupeni unde se vor 
construi cele mai multe 
apartamente în acest an. 
In acest sens, C.M.V.J. — 
forul tutelar al unui în
semnat număr de între
prinderi — trebuie să 
grăbească găsirea moda
lităților de participare cu 
echipe complete pe șan
tiere conform înțelegerii 
cu Grupul de șantiere. 
(C.I.)
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nizată. In fiecare săptămî. 
nă începi nd de joi se in
troduce material în subte
ran, material pentru 3 zi
le, care duminica este 
transportat direct la locuri
le de muncă. Astfel se 
creează un stoc tampon ca
re evită golurile de apro

vizionare din cursul: săp- 
tămînii. Activitatea de re
vizii și reparații a utila
jelor din subteran, a fost, 
de asemenea, reorganizată. 
La jumătatea săptămânii 
echipe de electromecanici 
din cadrul sectoarelor de 
producție, cu sprijinul 
specialiștilor de la secto
rul electromecanic, fac o 
revizuire a întregului parc 
de utilaje, existent în func
țiune, iar la ieșirea din 
schimb, împreună eu șefii 
de brigadă stabilesc ne-

„Din experiența organizațiilor de partid"
Din conținutul broșuriiA apărut primul număr 

ăl broșurii „Din experien
ța organizațiilor de partid" 
editată din inițiativa Co
mitetului municipal de 
partid . Petroșani. 
Noua publicație re
liefează activitatea desfă
șurată de organizațiile de 
partid din unitățile minie
re ale Văii Jiului pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei în muncă.

Autoconducerea, autogestiunea
(Urmare din pag. 1)

cu ce participare se înscrie 
fiecare lucrător la realiza
rea ei. Timpii irosiți, ab
sențele și alte expresii ale 
atitudinii înapoiate sînt 
puse în dezbaterea colec
tivelor, iar discuțiile pe 
marginea lor, (luările fer
me de poziție) au la bază 
convingerea că ele frînea- 
ză bunul mers al activi
tății, stînjenesc dezvolta
rea întreprinderii și ob
ținerea unor realizări me
reu, superioare, sub rapor
tul eficienței.

Exemple notabile ne o- 
feră, în acest sens, colec
tivele sectoarelor IV și VI 
de la mina Lupeni, secto
rul V de la mina Petri
la, cele două sectoare ale 

cesarul de materiale și pie
se de schimb. Pînă dumi
nică toate sînt transporta
te la locurile de muncă, 
iar în ziua de repaus se 
execută revizia și repara
rea utilajelor. Predarea se 
face in stare de funcțio
nare, pe bază de proces 
verbal și sînt revăzute la 
lucru, în sarcină, lunea. 
Rezultatele sînt evidente. 
Dacă în luna aprilie, în 
zilele de luni, mina ,nu-și 
realiza sarcinile de plan 
cu cite 200—800 de tone, 
în luna mai în nici o zi 
de luni mina nu a mai ră
mas sub plan.

Măsurile întreprinse, din 
care am amintit doar câ
teva, roadele de pînă a- 
cum ale aplicării acestor 
măsuri justifică optimismul 
colectivului de conducere 
și al tuturor minerilor de 
la Lonea care nu au decît 
un gînd : în cinstea mari
lor sărbători — a 35-a a- 
niversare a eliberării țării 
și Ziua minerului — să 
extragă tot mai mult căr
bune peste sarcina de plan. 

se desprind rezultatele e- 
eonomice pozitive obținute 
de colectivele minelor Lu
peni, Petrila, Paroșeni, U- 
ricani și alte unități mi
niere, ca urmare a folosi
rii eficiente a unor forme 
și metode cunoscute în do
meniul activității de pro
pagandă. Astfel, o atenție 
sporită se acordă desfășu
rării învățămîntului de 

minei Paroșeni. Alte exem
ple găsim la minele Uri- 
cani, Vulcan. Adevărat că 
sectorul IV de la Lupeni
— ca să ne referim la un 
singur exemplu — este 
recunoscut prin nivelul 
pronunțat al mecanizării, 
că dispune de o dotare teh
nică superioară. Dar, mo
dul în care minerii folo
sesc această dotare reflec
tă faptul de necontesat că 
cea mai de seamă bogăție 
a colectivului o reprezintă 
propria sa capacitate de 
creație. Creșterea rezulta
telor sectorului este strîns 
legată de participarea acti
vă a unui mare număr de 
oameni la soluționarea 
problemelor tehnice și 
perfecționarea organizării 
producției, căi fără de 
care dotarea nu ar fi pusă, 
nicidecum, în valoare. In 
acest sector — și nu este 
singurul din unitățile mi
niere — autoconducerea se 
înfăptuiește prin înțele
gerea de către fiecare lu
crător a atribuțiilor pro
fesionale proprii, de la 
care nu se abate, prin ac
țiunile perseverente, ori
entate spre întărirea dis
ciplinei și folosirea inte
grală a timpului de lucru 
de către toți, membrii co
lectivului.

Sînt însă și sectoare sau 
brigăzi în care autocondu
cerea. autogestiunea nu 
sînt promovate la nivelul 
și dimensiunile cerute de 
actualele exigențe. Rezul
tatele sub posibilități ex
primă tocmai această sta
re de lucruri. In unele co
lective, — sectoare, brigăzi
— soluțiile tehnice viabile 
pentru creșterea, produc
tivității și a randamente
lor întîrzie să apară, tim
pii irosiți printr-o organi
zare defectuoasă a lucru
lui., sau absențele datora
te indisciplinei nu sînt 
combătute. Este cazul co

partid, discuțiilor indivi
duale cu comuniștii, ini
țiativelor muncitorești, 
gazetelor de perete, activi
tății cultural-artistice etc. 
Broșura ' este de un real 
folos pcntrij secretarii or
ganizațiilor de partid, 
propagandiști și lectori, 
constituind un bun 
prilej pentru populariza
rea experienței înaintate, 
dobîndite de organizațiile 
de partid. (C. Val.) 

lectivelor cil; rămâneri în 
urmă, unde sînt necesare 
ample acțiuni de conști
entizare a tuturor lucrători
lor asupra importanței pe 
care o dețin autoconduce
rea și autogestiunea, efec
tul lor pozitiv în soluțio
narea în colectiv a fiecărei 
probleme, îngrădirea lAlyr 
de risipă, ridicarea nfvft* 
lului tehnic al producției, 
creșterea contribuției ori
ginale în perfecționarea 
activității. De modul îfj 
care sînt acționate aceste 
pîrghii ale progresului îți* 
treprinderid, depind înseși 
rezultatele sale economice 
și veniturile oamenilor 
muncii, așa cum de altfel 
se desprinde _ din ideejS 
majoră subliniată de se- 
cretarul general al parti* 
dului r „Pentru a se pulefl 
participa Ia beneficii este 
necesar în primul tind, sS 
se realizeze beneficii".

Perioada acestor luni 
premergătoare zilei de 
23 August, marcată de inî» 
pulsul dat activității eco 
nomiee prin chemarea d# 
a întîmpina sărbătoarea 
națională a poporului ctl 
realizări deosebite, trebu* 
ie să fie străbătută dă 
multiple preocupări pe li
nia perfecționării condu
cerii și organizării pro
ducției. In organizațiile de 
bază se cer acțiuni per
manente pentru întărirea 
răspunderii și afirmare^ 
plenară a atitudinii cornii;' 
niște ■ înaintate, pentru 
mobilizarea forțelor dirt 
fiecare brigadă, în vedere# 
realizării integrale a pr<5j 
ducției fizice și a valorii 
producției nete. Pe aceste 
căi, colectivele de muncă 
din domeniul minier, di.; 
construcții și celelalte 
țivități vor contribui 13 
înfăptuirea unui însemn^ 
pas pe calea progresului 
la accelerarea dezvoltării 
economice a Văii Jiului, 
în ritmul impetuos de dez
voltare a întregii noastră 
societăți.

DUMINICA, 27 MAI
8,30 Gimnastica la domi

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

copii : „Săgeata nea
gră". Episodul 2.

10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dum

neavoastră.
11.45 Bucuriile muzicii : 

Din cartea operei și 
baletului contempo-

■ ; ran. '
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical î 

Umor și muzică, De
sene animate : Wo
ody, ciocănitoarea bu-

— clueașă.
15,15 Film serial. „Dickens 

la Londra". Episodul
11.

16.10 Cutezători spre vi
itor. Emisiurie-eon- 
curs pentru pionieri 
și școlari.

17.20 Telesport.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
12.20 Instantanee de șan

tier.
19.30 Cu mască, fără mas

că. Varietăți.
20.10 Film artistic : „De

cealaltă parte a pă
durii". Premieră TV.

21.45 Telejurnal, ț .

LUNI, 28 MAI

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

dark". Episodul 14.
20.55 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
21.25 Cadran mondial.
21.45 Telejurnal.

MARȚI, 29 MAI
9,00 Teleșeoală.

10,00 Roman foileton. Pol- 
dark. Reluarea episo
dului 14.

10.55 Reportaj TV. Valea 
Călugărească.

11,15 In Alb și negru. Po
vestea unui delfin.

11.55 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșeoală.
17.25 Curs de limbă engle

ză.
17.45 Iugoslavia ’79. Pro

ducție a studiourilor 
de filme iugoslave.

18,00 Festivalul național 
„Cîntarea României".

18.25 Revista Soeial-Poli- 
tică TV.

18,50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19,20 Strălucită solie a 

Păcii și Colaborării. 
Vizita xzreședîntelui 

Nicolae Ceaușescu în 
Spania.

20,10 Cîntece de viață nouă
20,20 Seară de teatru. Țe

sătorii de Gerhardt 
Hauptmann. Premie
ră TV.

21,45 Telejurnal.
MIERCURI, 3(1 MAI

9,00 Teleșeoală.
10,00 Teatru TV. Profesoa

ra de Natașa Tanska.

PROGRAMUL TV
11,10 Șoimii patriei (relua

re).
11.20 Festivalul național 

„Cîntarea României". 
Etapa interjudețea
nă.

12.20 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșeoală.
17,30 Telecronioa pentru 

pionieri.
17,45 Tragerea pronoex- 

pres.
17,55 Fotbal. Ungaria — 

România, meci retur 
în pi’eliminariile jo
curilor olimpice. 
Transmisiune direc
tă de la Mistuie. In

pauză: 1001 de seri.
19.45 Telejurnal.
20,05 La ordinea zilei în 

economie.
20,20 Telecinemateca: E- 

eranizări după opere 
literare. Opt oameni 
de fier. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane. -

21.45 Telejurnal.

JOI, 31 MAI
17,00 Teleșeoală. ț
17,20 Curs de limbă rusă.
17.35 Pentru timpul dum

neavoastră liber vă 
recomandăm...

17,45 Tragerea de amorti
zare ADAS.

17,55 Reportaj pe glob. Tu
nisia la timpul pre
zent. ■■

18,15 Căsuța poștală TV.
18.35 Film serial pentru 

copii. Povestiri din 
Pădurea verde. Epi
sodul 12.

19,00 Telejurnal.
19,30 Incursiune în coti- 

. dian.

19,40 Ora tineretului.
20.30 Un zîmbet, un cîntec, 

o floare. Spectacol 
dedicat Anului In
ternațional al Copi
lului.

21.45 Telejurnal.
VINERI, 1 IUNIE

9,00 Teleșeoală.
10,00 Telecinemateca,
11,25 Atenție la... neatenție.
11.45 Telex.
15,00 Emisiune în limba 

germană.
16.45 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

17,00 Fotbal. R.D.G. — 
România. Transmi
siune directă de la 
Berlin. In pauză: Tra
gerea loto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Primăvara țării.
19.50 Film artistic. Mama. 

Premieră TV. Copro
ducție româno-sovie- 
to-franeeză. Produc
ție a Casei de filme 
Trei.

21,15 Revista literar-artis- 
tică TV.

21.45 Telejurnal.
SIMBAtA, 2 IUNIE

12,()0 Telex.
12,05 Curs de limbă spa

niolă.

12.25 Curs de limbă fran
ceză.

12.45 Concert de prînz.
13.25 Corespondenții ju

dețeni transmit...
13.45 Muzică populară.
14,00 Un fapt văzut de a- 

proape — reportaj.
14.20 Festivalul național 

„Cîntarea României",
14.35 Carnet TV. ,
14.45 România pitorească.
15,05 Documentar. Piemon

te și Valle D-Aosta, 
Producție a studiou
rilor de filme docu
mentare italiene.

15.35 Antologii artistice. 
Gala copiilor (11) (re
luare.

16,40 Stadion. Emisiune de 
selecțiuni sportive.

17.20 Clubul tineretului la 
Rîmnicu Vîlcea,

18.10 Agenda culturală.
18.30 Mai 1979, Cronica e- 

venimentelor politi
ce interne și interna
ționale.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Teleenciclppedia.
20,05 Publicitate.
20.10 Film serial. Rădăcini, 

Episodul 2.
21,0(1 Intîlnirea de sîmbătă 

seara. Emisiune nnj.- 
zical-distraetivâ.

21.45 Telejurnal. Sport,
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Un însemnat număr de 
lucrări gospodărești rea
lizate în ultimele luni cu 
sprijinul întreprinderilor, 
instituțiilor și cetățenilor 
au avut, pe lingă un scop 
funcțional, și o contribuție 
demnă de relevat la înfru
musețarea peisaj ului din 
preajma principalelor căi 
de circulație.

La intrarea în Petro
șani a fost reînnoită tabla 
indicatoare de localitate, 
s-a vopsit mobilierul spa
țiului de parcare, pietruit 
acostamentul, nivelat și 
însămînțat cu iarbă spa
țiul fostei mori a lui Vîr- 
top. In intersecția Dără
nești au fost finalizate al
te cîteva asemenea lucrări 
de sistematizare — trotua
re, taluzuri. Prin acțiunile 
de muncă patriotică ale 
tinerilor de la I.U.M.P. a 
fost aranjat (parțial) talu- 
zul dintre șosea și uzină, 
s-au plantat în zona res
pectivă arbori și arbuști 
ornamentali, fapt care poa
te să fie considerat un în
ceput promițător de îm
bogățire a vegetației pe 
acest tronson nou, modem 
de arteră rutieră.

liS intrarea dinspre sud 
în municipiu și județ, tu
riștii sînt întîmpinați de 
■urarea „Bun venit în Va
lea Jiului" care și-a găsit 
un inspirat loc pe funda
tul galeriei de mină ce 
simbolizează expresiv, ală
turi de celelalte însemne 
ce alcătuiesc ansamblul 
porții. sudice a județului 
nostru, munca rodnică a 
oamenilor de pe melea
gurile hunedorene. încă

Răspundem 
cititorilor

• DORA MIRAUțA, 
TANIA DARAMUȘ, 
Vulcan: Informațiile ce 
vă interesează le puteți a- 
fia consultînd broșura 
„Rețeaua și profilul școli
lor profesionale din Re
publica Socialistă Româ
nia — 1979", dată publici
tății recent. O găsiți și la 
chioșcurile de difuzare a 
presei.
• GHEORGHE NICOA- 

RA, Petroșani : La centra
la termică nr. 5 din car
tierul Aeroport indicată 'de 
dv. — am constatat la fa
ța locului —, nici unuia 
din garajele existente aici 
nu i se poate bloca dru
mul de acces. Situația re
clamată de dv. apare foar
te rar, de obicei cînd se 
asigură, stocul de cărbune 
pentru iarnă, la centrala 
termică nr. 4 unde se pa
re că aveți garajul. In aceste 
puține cazuri, spațiul pen
tru manevrele de ieșire — 
intrare în garaj (pentru 
că despre acesta este vor
ba, nu de calea de acces), 
se poate elibera prin ri
dicarea cărbunelui, opera
ție pe care o puteți reali
za împreună cu fochiștii 
centralei.
• ȘTEFAN GORE A, Lu- 

Peni: Vanele de la baie, 
chiuvetele și alte instalații 
sanitare au termen de fo
losință îndelungat. In ceea 
ce privește curățirea po
durilor la blocurile cu a- 
eoperiș. de țiglă, tablă, 
provenite din reparații și 
funinginea, aceasta ' este 
executată de E.G.C.L.
• Ion BENEA, SOFIA 

PREDA și alții, Petrila: 
Animozitățile dintre fami
liile dv. sînt cunoscute a- 
tît la Consiliul popular al 
orașului Petrila, cît $1 lă 
organul de miliție din lo
calitate. Sînteți oameni 
gospodari și s-ar cuveni 
să lichidați odată pentru 
totdeauna animozitățile, 
să trăiți în bună înțelege
re, așa cum șe cuvine în
tre vecini.

din acest punct oaspeții 
noștri sînt informați asu
pra monumentelor istorice 
și ale naturii de pe cu
prinsul județului, profilu
lui căilor de acces, a sta
țiunilor balneo-climaterice, 
hotelurilor și alte obiecti
ve turistice. De pe același 
panou cuvintele „Drum 
bun !" scrise în șase limbi 
atenționează trecătorii asu-

în contrast cu ansamblul. 
Atenționăm factorii în 
drept asupra unora din a- 
ceste aspecte și anume i 
baraca părăsită de lîngă 
podul Fabian din defileul 
Jiului (mijloc fix al regio
nalei C.F.R. Craiova), nu
meroasele grămezi de pă- 
mînt și reziduuri depuse 
peste drum de hotelul 
„Gambrinus", precum și

Ce am realizat, ce mal trebuie făcut pentru 

Înfrumusețarea peisajului 
căilor de circulație

pra momentului depășirii 
limitei județului nostru și 
intrării în județul vecin 
— Gorj. Inaintînd în sus, 
pe șoseaua încrustată în 
pîn tecul unor stînci uria
șe, străjuită de parapeți 
puternici și continuată pe 
arcade de beton peste apa 
vijelioasă a Jiului, o șo
sea bine întreținută, pri
virile vizitatorilor sînt des
fătate de„minunile" naturii 
și ale muncii oamenilor 
prezente la tot pasul atît 
în defileul Jiului cît și la 
punctul de contact cu pri
mele localități din Valea 
Jiului și apoi cu centrul 
municipiului.

Pe aceleași trasee cu 
frumoase locuri naturale și 
numeroase amenajări rea
lizate de oamenii muncii 
se mai întîlnesc, din păca
te, unele aspecte care sînt

taluzul de lîngă imobilul 
de la șosea aparținător 
I.C.S.A. și A.P. care tre
buie amenajat, zona de la 
stația PECO pînă la Dis
trictul de drumuri care 
expune vederii trecătorului 
pe șosea multe aspecte ne
plăcute. Pe șoseaua ce du
ce spre partea vestică a 
municipiului se impune 
recondiționarea, de către 
consiliul popular al comu
nei Aninoasa, a amenajă
rilor de la arborele de 
tulipân, declarat monu
ment al naturii, alinierea 
unor garduri, demolarea 
dependințelor inestetice, 
obligarea cetățenilor la ri
dicarea reziduurilor depu
se la șosea (de obicei pe 
malurile apelor), intensifi
carea controalelor și a ac
tivității de lămurire pen
tru eradicarea acestui o-

biceî foarte urît. Această 
semnalare o facem și pen
tru cetățenii ce locuiesc 
în apropierea Jiului, Sălă- 
trucului, Slătinioarei și Ma
icii din perimetrul orașu
lui Petroșani.

Peisajul din imediata a- 
propiere a șoselei naționa
le trebuie, de asemenea, 
ameliorat prin demolarea 
și îndepărtarea rămășițelor 
unor imobile cum sînt cele 
din intersecția Iscroni, din 
strada V. Conta (inclusiv 
magazia cooperativei Uni
rea) și altele, înlocuirea 
parapeților din beton dis
truși în zona Dărănești — 
Peștera Bolii. Aceluiași 
scop i-ar servi urgentarea 
refacerii marcajelor pie- 
tonale de traversare și a 
celor longitudinale, cu 
deosebire pe porțiunea de 
șosea cu patru benzi de 
circulație din Dărănești, 
completarea și recondițio
narea diferitelor indicatoa
re de circulație.

Plantarea de pomi fruc
tiferi, de trandafiri și să
direa de flori pe marginea 
șoselei a devenit o tradi
ție promovată cu mîndrie 
și bun gust de către cetă
țenii din multe localități 
ale județului nostru; Și 
noi, cetățenii Văii Jiului, 
trebuie să dorim și să ac
ționăm ca peisajele ‘ din 
preajma căilor de circula
ție ale municipiului să a- 
tragă prin ordine și fru
mos admirația vizitatorilor 
noștri, a celor care trăim- 
și locuim aici.

Toma ȚAȚARCA

Din scrisorile sosite la redacție
Club al pensionarilor din Lupeni

: Prin grija organelor lo
cale, în orașul Lupeni se 
va deschide în curind un 
frumos și spațios club pen
tru cei peste 3 000 de pen
sionari ai localității. La 
noul club situat în cen
trul orașului, pe strada E- 
roiior, lucrările de amena
jare sînt în plină desfășu
rare. In interiorul clădirii 
respective vor fi amenaja
te mai multe săli în care 
pensionarii își vor petrece 
folositor și plăcut timpul. 
In aceste zile zeci de pen

sionari lucrează la amena
jările exterioare, clubul 
aflîndu-se într-o grădină 
cu pomi fructiferi și mii 
de flori. I-am întîlnit aici 
contribuind la anienajarea 
clubului lor pe Aron Cris- 
tea, Mihai Cr-ețu, Vasile 
Bud, Avram Bunea, Mihai. 
Lucaci, Gheorghe Pădtn 
reanu, Augustin Napâu, 
Ioan Receak, Mihai Go- 
roșomghe și alții.

A. MICA, 
Lupeni

Lucrări în... rate
Loeuiesc pe strada II 

Iunie din orașul Petrila. 
In cursul lunii aprilie pe 
strada noastră s-au prezen
tat cîțiva muncitori de la 
E.G.C.L. din localitate care 
ne-au informat cum că au 
primit sarcina să ne taie 
gardurile din plasă de sîr- 
mă din fața caselor care, 
după cîte știm și noi, se 
vor demola pentru a se 
construi pe acest teren un 
bloc cu unități comerciale 
la parter .

înțelegem pe deplin ne
cesitatea ca în locul case
lor vechi de colonie să se 
înalțe blocuri cu aparta
mente confortabile și ma
gazine noi și moderne. 
Considerăm însă neavenită 
tăierea gardurilor de sîr- 
mă cu multe luni înainte 
de a se demola locuințe-

le, deoarece zidul de ci
ment de la fundația gardu
lui și stîlpii metalici vă
duviți de plasa de sîrmăț 
dau un aspect neplăcut 
străzii. Am ținut să rela
tez acest lucru ca pe vi
itor începerea lucrărilor 
de demolare să se facă cu 
mai mult discernămînt.

Gheorghe MOGOȘ, 
Petrila

Colectivul E.G.C.L. Vulcan a amenajat în acest 
an o frumoasă seră de fio ri. După cum se vede și 
din clișeu, aici se pregătește cu migală materialul 
floricol pentru împodobirea orașului.

Vecin uituc
Au trecut numai 

ani de cînd s-a dat 
losință blocul nr.

cinci 
în fo- 
1 din 

strada Venus, In cele 
de apartamente s-au mu
tat foarte multe familii ti
nere. Am devenit vecini, 
ne-am cunoscut, ne-am îm
prietenit repede. La înce
put erau puțini cop'ii, însă 
odată cu trecerea anilor, 
familiile noastre au deve
nit mai numeroase, unele 
s-au mutat în alte blocuri 
cu apartamente mai mari. 
Așa s-au petrecut lucru
rile de curînd și cu ve
cinul nostru. A primit o- 
mul un apartament cu 
mai multe camere în noul 
cartier Hermes. Ne-am bu
curat deoarece familia lui 
numără șase persoane. 
Toate bune pînă la plecare, 
cînd fostul
vecin, Ion 
a lăsat robinetul 
la

60

nostru 
Tătaru, 

de 
apa caldă deschis. Ca 

urmare, în ziua de 22 mai 
a.c. s-a produs o inunda
ție de proporții. Apa a 
curs în șuvoi inundînd

dete- 
ele, 
su-

două apartamente, 
riorînd lucrurile din 
dobîndite cu multă 
doare. Ușa apartamentului, 
ferecată cu yale și, în plus, 
cu trei sigilii aplicate de 
E.G.C.L. Petroșani, a fost 
deschisă cînd era deja prea 
tîrziu. Ne punem întreba
rea : oare cu ce am gre
șit noi fostului nostru ve
cin, Ion Tătaru, ca să se 
comporte așa cum am ară
tat 7 Totodată, întrebăm 
delegatul E.G.C.L. Petro
șani, care a preluat apar
tamentul, de ce nu a asi
gurat întîi închiderea ro
binetului și apoi să fi a- 
plicat sigiliile 7 Bineînțe
les că vecinul uituc și cine 
a greșit trebuie să plăteas
că. Am scris aceste . ’ 
duri ca să le citească și
noii vecini ai lui Ion 
taru și să-l aprecieze 
atare.

rin-

Tă-
ca

Petru PRODAN, 
responsabilul blocului 

nr. 1,- strada Venus 
Petroșani

Cuvinte de 
mulțumire

De peste doi ani pe tra
seul de transport în. comun 
nr. 15 Petroșani — Maici» 
— Jieț lucrează conștiin» 
cios șoferul Constantin Ar» 
geanu. Pe același traseu 
și același autobuz a venii 
de cîteva luni un alt șo» 
fer, la fel de. bun, Ale
xandru Roșianu. Despre a* 
cești doi șoferi noi, călă
torii, avem numai cuvinte 
de mulțumire. Amîndoi 
sînt binevoitori și receptivi 
față de cerințele călători
lor, respectînd în același 
timp cu rigurozitate pro
gramul de circulație. Cu 
acești oameni colectivul 
E.T. Petroșani se poate 
mîndri. Ne revine nouă, 
călătorilor, îndatorirea de 
a folosi în mod civilizat 
mijloacele de transport în 
comun. Spun aceasta deoa
rece unii călători de pe 
această linie au făcut zgî- 
rieturi pe scaune, pe geamuri 
sau pe pereții autobuzului, 
transportă diferite obiecte 
cu care produc stricăciuni, 
împreună cu deputatul 
lor, cetățenii din Jieț ar 
fi bine să întrețină cores
punzător drumul de la po- 

- dul Jieț pînă la capătul 
traseului, așa cum s-atf 
angajat cînd au cerut pre
lungirea traseului pînă în 
localitatea Jieț. »

Ion JITEA, 
strada Maleia nr. 143

Petroșani

I
I
I
I

Semne de întrebare
OFERTA DE... MA

TURI. Ne-am propus, to
varășe șef al comparti
mentului de salubrizare 
al E.G.C.L. Petroșani, Va
sile Băncilă, o acțiune 
pe cît de simplă, pe atît 
de avantajoasă. Nu glu
mim deloc, vă garantăm 
și argumentăm. Ne-am partimentele de prestări 
propus să strîngem într-o 
colecție toate măturile 
pe care lucrătorii din 
compartimentul de salu
britate le-au abandonat 
neutilizate pe sub tufele 
de gard viu din parcul 
orașului și din cartierul 
Aeroport, m albia Maleii, 
în fața casei de cultură, 
în părțile mai dosnice a- 
le incintei magazinului 
de metalo-chimice și pes
te tot unde există locuri

am văzut pe teren aces
te mături din ramuri de 
mesteacăn, sînt bune 
pentru măturat orașul, 
interesante ca piese în
tr-o colecție. Garantăm! 
Nu vă asociați și dum
neavoastră, precum și 
ceilalți factori din com-

te
mai mult sau mai puțin 
ascunse primei priviri. 
Sîntem siguri sută la su
tă de reușita acțiunii,

ale întreprinderii, acțiu
nii noastre 7

FLOAREA CORECTI
TUDINII. Peluzele stră
zii Mihai Viteazul din 
Petroșani incintă priviri
le trecătorilor prin rîn- 
durile drepte și florile 
albastre și galbene ale 
panseluțelor și altor spe
cii, recent sădit». Pe a- 
celeași pcirrze cu țarina 
recent aranjată frumos 
se văd dovezi de crasă 
lipsă de respect lață de 
amenajările edilitare ale 
orașului nostru — urme

de anvelope, de oameni 
și animale. Oprobriu pro- 

■ duce și faptul că anumite 
persoane își completează 
grădinile proprii cu flori 
smulse de pe aceste pe- 

. luze. Ne apare astfel fi
rească întrebarea i cînd 
oare primăvara va aduce 
înflorirea corectitudinii 
la acești oameni 7 Aceas
ta este una dintre cele 
mai frumoase flori. Și, 
după cite se vede ea ie 
lipsește.

PE CIND O ACȚIUNE 
EFICIENTA? Aproape 
că nu poți crede ce-ți 
văd ochii. E prea urît 
într-adevăr peisajul din 
preajma clădirii cinema
tografului 7 Noiembrie 
și a centralei termice ce 
servește blocurile car- 

. fierului Hermes din Pe
troșani. Aici se află ele
mente de încălzire cen
trală, vechi și noi, îngro
pate în zgură, spații des
fundate și denivelate, bu
căți de cablu și de be-

ton, numeroase alte res
turi și... o baltă, toate 
dînd locului o notă de 
dezordine. Pe cînd și aici 
o acțiune gospodărească 
viguroasă și eficientă 7 

' Nu prea tîrziu, pentru că 
este vorba de o institu
ție culturală din centrul 
civic al municipiului, ca
re merită și trebuie să 
se bucure de o cu totul 
altă înfățișare nu numai 
la fațadă, ci și dincolo 
de aceasta.

O 1--------
URGENTA.
di rea 
sile 
Piața 
losită 
de unitatea 
dulciuri și răcoritoare a- 
parținătoare bodegii 
„Zori de zi", iar în ce
lălalt capăt adăpostește 
cîțiva locatari. Că o fo-

Reparație
Clă-
Va- 

cu 
fo- 

vreme 
ce desface

din strada 
Conta, colț 
Victoriei, este 
în ultima

losesc mai mulți, vede 
toată lumea, că nu o în
treține nimeni, la fel se 
vede. S-a văzut, spre 
exemplu, cum de la 
streașină imobilului s-au 
spart și au căzut jghea
burile și burlanele de 
scurgere a apei. Recent 
au căzut de la aceeași 
streașină cîteva 
duri putrezite și 
multe țigle incit ____
respectivă a clădirii se 
înfățișează într-u pos
tură jalnică. Intrucît i- 
mobilul se află în cen
trul orașului Petroșani,
zicem noi că o iniția
tivă pentru repararea 
lui nu mai poate fi 
minată. Cine dia 
care ij folosesc se 
învrednici să facă 
parațiile atît de 
sare 2

sdn- 
mai 

latura

a- 
cei 
.va 
țe- 

nece-

Semne de întrebare

i

I

k

*
r

i
i



Steagul roșu VINERI, 25 MAI 1979

I

(Urmare din pag. 1)

La fabrica de 
acumulatori 

„Tudor“ din 
Manzanares

Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Spania

Ceaușescu

părătoarelor din plastic, 
secțiile de montaj și încăr
care a acumulatoarelor, 
precum și sala de expedi
ție a produselor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu • se interesează 
îndeaproape de soluțiile 
tehnologice folosite, ’ de 
modul de organizare a în
tregii activități. Sînt exa- 
minate și discutate posi
bilitățile concrete de a dez- 

. voita și mai mult relați
ile acestei moderne fabrici 
cți întreprinderile din ța
ra noastră.

După încheierea vizitei, 
elicopterul prezidențial s-a 
îndreptat Spre Palatul A- 
fahjuez, reședința rezerva
tă președintelui României 
pe timpul vizitei sale în 
’Spania.: y . )

Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
salutați cu cinste și căldură prin telegrame 

de personalități și oameni ai muncii din 
„Mult stimate domnule 

președinte, aflînd despre 
vizita domniei voastre în 
Spania, vă urez bun venit. 
Doresc ca vizita să contri
buie la dezvoltarea relați
ilor româno-spaniole. Ac
țiunea constituie o nouă 
dovadă a politicii pe care- 
o desfășurațf cu succes 
pentru promovarea relați
ilor patriei nbăstre, în spi
ritul echității și prieteniei 
cu toate națiunile lumii".

O amplă scrisoare trimi
te șl Atanăsie Nacu, diplo
mat în științe economice,

La Palatul Aranjuez — 
reședința ce a fost rezer
vată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 

: Elena Ceaușescu pe timpul 
vizitei în Spania — pre
cum și la Ambasada de la 
Madrid a Republicii So
cialiste România au sosit 
în aceste zile numeroase 
scrisori și telegrame prin 
care personalități ale vie
ții economice, sociale și 
cultural’-științifice ale Spa
niei, șau simpli cetățeni ai 
acestei țări — printre ca
re multi de origine româ
nă ■— adresează președin- 

României socialiste 
urări de bun venit

și îi urează deplin succes 
în desfășurarea acestei pri
me vizite a unui șef de stat 
socialist pe pămintul spa
niol. l ’

telui 
calde

Întîinire de lucru
Joi a avut loc la Madrid 

o întîinire de lucru între 
ministrul afacerilor exter
ne al României, Ștefan 
Andrei, și ministru! aface
rilor externe al Spaniei, 

~ Marcelino Oreja.
In acest cadru, cei doi 

miniștri de externe au exa
minat, în spiritul înțele
gerilor, convenite de pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu cu regele Șpa-

niei și președintele guver- 
. nului spaniol, diferite as
pecte legate de concretiza
rea măsurilor și acțiunilor 
privind dezvoltarea relați
ilor pe multiple planuri 
dintre România și. Spania, 
pentru buna pregătire a 
reuniunii,de la Madrid din 
1980, pentru întărirea cli
matului de destindere, pa
ce și securitate în Euro
pa și în întreaga lume.

„Vă urăm bun-venit în 
Spania și avem convinge
rea că vizita dumneavoas
tră va duce la o mai bu
nă cunoaștere între popoa
rele român și spaniol, po
poare apropiate prin tra
diții de istorie, limbă și 
cultură" — scrie Eugenia 
Popeanga, profesoară de 
limba română la Univer
sitatea Coraplutense, îm
preună cu studenții 
Statuia Iui Traian din Al
cantara — Caceres — 
spune în scrisoare așteap
tă pe acel ce simbolizează 
pe descendenții săi, româ
nii.

Georgette Nano, cetațea- 
nă spaniolă de origihe 
română, scrie : „Rog ex
celențele voastre, să pri
mească urările mele de 
bun venit în această mi
nunată țară care este Spa
nia".

Gines Gutierrez Santos, 
.vicepreședinte al Consiliu
lui General al asistenți
lor tehnico-sanitari din 
Madrid, scrie în telegrama 
adresată președintelui 
Nicolae Ceaușescu :

„In numele Consiliului 
General al asistenților teh
nico-sanitari 
personal, vă 
zită plăcută 
tra".

Pictorița

săi.

se

și al meu 
dorim o vi- 

în 'țara rioas-

de
română Simona
Pop arată, printre altoie

origine 
lonescu

și scrisori, 
Spania
este inspirată de persona
litatea dumneavoastră și 
de felul în care ați apărat 
și apărați independența 
țării și promovați dreptul 
internațional. Cu toată, sti
ma și considerația !".

In scrisoarea sa, Anto
nio Barbara Oii vito, e xpert 
industrial' din Zaragoza, a- 
rată printre altele ’ „Am 
vizitat România și am ră
mas prefund . impresionat 
de frumoasa dumneavoas
tră țară, de oamenii pe 

; care i-am întîlnit, adevă- 
rați prieteni pe care do- 

/ resc oricînd să-i revăd.
■ Calitățile și virtuțile uma
ne și politice ale dumnea-

■ voastră și ale soției dum- 
. neavoastră vă situează

• voastre. constituie un .act printre puținii oameni po- 
. litici de talie mondială 
. care se străduiesc cu ade

vărat să cultive prietenia
■ în întreaga lume; Ca un 
. om simplu din rîndul po
porului spaniol, mă adre-

. sez dumneavoastră? și so
ției. dumneavoastră, ca re- 
prezentanli. ai poporului ' 
român, dorindu-vă să vă 
simțiți bine la noi — așa 
cum nl-am simțit și eu în 
România. Vă urez' șă. fiți 
convins că în mine Româ
nia are un prieten • sin
cer. închei cu urarea : 
Trăiască Spania, Trăiască.

România

președintele firmei „Rorifa- 
;neșpa S. A.". EL scrie : /'„Aș 
dori să vă urez , un bun 
venit și o vizită plăcută în 

Vizita . domnieiSpania.

de mîndrie națională, - fi
ind, în . același timp, un 
prilej pentru o mai mare 
apropiere între cele două 
popoare latine. Subliniind 
că această vizită -se rea
lizează pentru prima dată 
în istoria relațiilor roma- 
no-spaniple, doresc să vă 

' spun ‘că prezența domniei 
. voastre. în Spania consti- 
. tuie o inestimabilă contri

buție menită să: ducă lâ 
găsirea modalităților di- 

'Teete păfttru;' instaurarea 
păcii și bufia înțelegere în
tre națiuni. Această, fru
moasă și umană» dorință

*
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : O simplă pro
blemă de timp ; Repu
blica : Drumuri în cum
pănă ; Unirea: Cobra.

PETRILA i Hop și 
pare maimuța,

LONEA: Intre 
glinzi paralele.

ANINOASA : Sub 
na răsturnată.

VULCAN : Masca 
apă.

LUPENI — Cultural: 
Al patrulea stol ; Mun
citoresc : Dueliștii.

URICANI : De partea 
cealaltă a oglinzii.

a-
o-

lu-

de

TV.
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telecinemateca.
11,35 Viitorul a 

put ieri.
Telex.
Consultații juridi
ce. -
Emisiune în lim
ba germană. 
Tragerea loto.
La volan. Emisiu
ne pentru condu
cătorii auto. 
1001 de seri. 
Telejurnal.

11,50
16,00

16,20

18J5
18,25

înce-

Va- 
iarnă".

TV.

18.50
19,00
19,30 Reflector.
19.50 Film artistic

, cântă de
Premieră
Producție a studio-

- urilor iugoslave.
21,10 Atelier de creație 

literar-artistică.
21,15 Telejurnal.

ai R. F. GermaniaO. N. U.

RADIO
Ia 3. 
16,00
Co-

.■ NAȚIUNILE UNITE 24 
(Agerpres). In discursul 
rostit la deschiderea sesiu-: 

. nil Adunării Generale ' a 
•. O.N.U. consacrată exami

nării situației din Namibia, 
- Sam Nujoma, președintele 

Oli’ganizației Poporului- din 
, Africa de . Slid-Vest 

(SWAPO), a subliniat că 
i nu .există nici' o bază „pen

tru conviețuirea și re
concilierea cu.; ./regimurile 

. rasiste minoritare aflate la 
putere. în Africa australă", 
împotriva Republicii Sud- 
Africâne, a arătat yorbi-

j ' Smog
: - TOKIO . 24 (Ager-
ipres). — „Atenție, smog 
î totochimic 1“ este mesa- 
i jul pe care l-a trans- 
i mis Serviciul meteoro- 
î logic al Japoniei ăutori- 
f taților din majoritatea 
I* prefecturilor țării. Ser
viciul a anunțat crește
rea bruscă a. conținutu- 

î lui de substanțe nocive 
? din aer, provenite din 
• reziduurile industriale 
’ și care, descompunîndu- 
’ se sub efectul razelor 
i solare, prezintă un se- 
î rios pericol pentru să- 
j nătatea omului. In ulti

mii cinci ani, peste 2000 
da persoane și-au pier
dut viața fiind intoxi
cate cu reziduuri indus
triale din apă sau din

i aer.

l-
f

■ #'
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torul, trebuie aplicate san
cțiuni economice severe, ca 
urmare a politicii de a- 
partheid prdtnovâț'ă de gu
vernul de la Pretoria.

Joi, iu reluarea dezbate
rilor în problema nanii- 
biană. Adunarea Generală 
a hotărî’,. - Cti- 6' majori late 
de .93 voturi pentru, - 19 
împotrivă și .11 ' abțineri
nerecunoașferea deplinelor 
puteri ale-delegației U.S.A. 
Ca urmare, delegația rasiș
tilor a fost obligată rsă pă
răsească sesiunea.

Noul președinte
Noul președinte al Re

publicii Federale Germa
nia, Karl Cârsțens, s-a 
născut la 14 decembrie 
1914, la Bremen. După ter
minarea studiilor medii în 
orașul natal, a frecventat 
eurșuri de' științe juridice 
și politice la universitățile 
din Frankfurt, Dijon, 
Munclien și Hamburg, pre
cum și la Yale. Din 1951 
pîhă în 1966 a lucrat în 
cadrul Ministerului de Ex
terne al R.F.G. Apoi, a 
ocupat funcția de secretar 
de stat în Ministerul Apă- 

‘ făfii, iar în 1968 a fost 
numit secretar de stat la 
Cancelaria federală. .

Cariera politică' Șt-b în-' 
cepe în anul 1955, cînd de
vine membru al Uniunii 
Creștin Democrate. Din 
1969 și pină în 1973 a fost 
director al institutului de 
Cercetări al „Societății 
Germane de politică exter
nă". In anul 1973 a fost 
ales președinte al grupu
lui parlamentar format de 
Uniunea Creștin Democra
tă și Uniunea 'Creștin So
cială în Bundestag. In ace
lași an a devenit membru, 
al Prezidiului U.C.D. La 
4 decembrie .1976 a fost 
ales președinte al Bundes
tag.Hui. ........ .

(Agerpres)

TOVARAȘUL GIIEOR- 
GHE RADULESCU s-a 
Întîlnit cu Hikmet Cetin, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ăl Repu
blicii Turcia, și cu Teo- 
man Koprululer, ministrul 
comerțului. Cu acest pri
lej a fost evocat cursul as
cendent al relațiilor din
tre România și Turcia pre
cum și dezvoltarea acesto
ra, ca urmare a înțelege
rilor și documentelor con
venite cu prilejul vizite
lor la nivel înalt de ia 
București și Ankara.'

ÎN LOCALITATEA 
NORVEGIANA BODOE 
s-a încheiat conferința mi
nisterială da dbuă zilș a 
Asociației vest-europene a 
Liberului Schimb (AELS). 
Participanții au examinat 
probleme referitoare la 
schimburile comerciale cu 
țările Pieței comune, evi
dențiind dezideratul oa 
acestea să se desfășoare în

cadrul unui sistem co
mercial neprotectionist.

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al R.P. 
Bangladesh’, Shamsul Huq, 
și omologul său birmanez, 
U Myint Maung, au sem
nat la Dacca acordul • cu 
privire la frontiera terestră. 
Documentul a fost . sem
nat cu ocazia vizitei la 
Dacca a președintelui bir- 
manez, U Ne Win.

ZIARUL „L’UNITA" a 
publicat un document al 
Direcțiunii P.C.I. privind 
necesitatea intensificării 
luptei împotriva elemente
lor extremiste,. subliniind 
că, în prezent campania 
electorală pentru alegerile 
parlamentare se desfășoară

în condițiile activizării e- 
lementelor teroriste; Ac- 

- țiunile de acest fel, subli
niază Direcțiunea P.C.I., 

, au ca scop crearea în țară 
a unei atmosfere de încor
dare și haos.

Atac israelian in sudul
Libanului

TEL AVIV 2-1 (Agerpres) 
Un purtător de cuvînt mi
litar israelian a confirmat 
că avioane israeliene , au 
atacat, joi dimineață, le
giuni din sudul Libanului 
unde sînț concentrate for
țe palestiniene.

BEIRUT 24 (Agerpres). 
Avioane isrâeliene au bom
bardat,. joi, dimineață re
giunea Rihane, din secto
rul central al Sudului Li
banului —— anunța agenția 
palestiniană de presă Wa
fa, reluată de agenția 
France Presse. Se precizea
ză că -.apărarea antiaeriană 
a rezistenței palestiniene a 
intrat în acțiune.

Acest atac israelian — 
precizează agenția France 
Presse — a avut loc la 
cîteva ore după raidul e- 
fectiiaț miercuri seara a- 
slipra regiunii Aichyeh din 
același sector, și a două 
sala din apropierea Beirh- 
ttllui: Dâmour și Haret AT 
Narneh. L'j ’ : i

I
I
I
| 15,00 Sludent--elub. 

Radiojurnal- 16,20
ordonate economice. 
16,40 Muzică ușoară. 
17,00 Buletin dc știri. 
17.05 Muzică populară. 
17.20 Pentru patrie. 17,50 
Cîntece de loan
rescu.
20,00 Viers 
pas de jcc 20 15 
n alo cu adresă.
Cadențe sonore.
Buletin , de șt ri.

Chi- 
18,00 Orele serii, 

de doină',-’
Sem- 
20,45 
21,00 
22,00 

Ozi într-o oră, 23,00 — 
3,00 Noii stop muzical 
nocturn.

I

Petroșani
ÎNCADREAZĂ URGENT

1 sudor

1 mecanic auto
încadrarea se face conform legislației în 

vigoare. ..

I 
I
I 
I
II 
t
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
II 
I
I
i 
I
I

I
I
I 

l"
I

MICA PUBLICITATE
VIND Dacia 1100. Ti-le- 

- fon (acasă) 957/70166, între 
orele 18—22, zilnic, sau 
42623 (serviciu), dimineața. 
(390)

VfND 
son", cu 
țională.

' Petriîa, 
(394)

OFER
domiciliu. Stradă 8 MartJe, 
Bloc. 34/35, Petri la. (388)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe -numele Varga 
iosit, eliberata de E.G.C L. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(397) toVi,

.' motoci ele t ă „Si m - 
ataș, stare excep- 
Szilvesțer Venczel, . 
8 Martie, 2/2,1.,

servicii diverși? la

ANUNȚ DE FAMILIE
CU ADÎNCA DURE

RE, soția, fiii și fiicele 
anunță pierderea fulge
rătoare a celui care a 
fost un foarte bun soț, 
tată, prieten și coleg

. BUCUR IO AN
Înhumarea va avea 

loc in 55 ffiăt a.c. ora 
14. la cimitirul Lonea.

Ii vom păstra o veș
nică amintire.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str. Republicii, nt, 90, ' j telefoane 4 16 62 (secretariat), 42164 (secții). TIPARUL) lipoșraha Petroșani, stt. Republicii, or. 6T«


