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Dezvoltarea bazei de materii prime 
energetice 

pentru
— sarcină prioritară 
minerii Văii Jiului

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a șefului statului 
Republica Islamică Mauritania

Ceremonia sosirii
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, joi, a so.

Capitală, într-o vi- 
oi'icială de prie- 

locotenent-colonel
Ould 

Co- 
Sal-

sit in 
zită 
tenie, 
Mohamed Khouna 
Haidalla, președintele 
miletului Militar de

pre-
So-

Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economieo-socială a Re
publicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984 a fost 
supus dezbaterii și apro
bat de Plenara Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, ale 
cărei lucrări, desfășurate 
sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
s-au încheiat, marți, 15 
noiembrie.

Cu realism, clarviziune 
și răspundere comunistă 
au fost jalonate orientă
rile pentru întreaga ac
tivitate economico-socia- 

1 ’ă în direcția creșterii 
continue a forțelor de 
producție, dezvoltării ba
rei proprii de materii 
prime și a agriculturii, 
îmbunătățirii nivelului 
tehnic și calitativ al 
produselor și sporirii gra
dului de valorificare a 
materiilor prime. Crește
rile importante ale pla
nului pe 1984 față de

____________________________________________________
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1983, care vor 
dezvoltarea intensivă 
economiei naționale, 
prind, așa 
linia și 
terilor, 
proprii 
sarcini 
nind în această direcție 
minerilor Văii Jiului, fur
nizori importanți de căr
bune energetic și cocsifi- 
cabil pentru industria 
noastră socialistă.

Aprecierea plenarei că 
sînt create premisele pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
economice pe anul 1984, 
se referă, și în mod jus
tificat, și la condițiile e- 
xistente la întreprinderile 
noastre miniere. Frontu
rile de lucru în funcțiune 
și noile capacități de 
producție pregătite în a- 
ceste luni, bogata zestre 
tehnică de care dispun 
toate minele Văii Jiului, 
mecanizarea- intensivă a 
principalelor lucrări din 
subteran, calificarea, po
licalificarea și perfecțio-

asigura 
a 

cu- 
cum se sub- 

în cadrul dezba- 
dezvoltarea bazei 
de materii prime, 
importante reve-

începerea
Joi, 17 noiembrie, la 

Palatul- Consiliului de Stat, 
au început convorbirile o- 
ficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, 
nent-colonel 
Khouna Ould 
președintele 
Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Re
publica Islamică Maurita
nia.

și locote- 
Mohamed 
Haidalla, 

Comitetului

I. M. Paroșeni

3 000 tone
extrase

suplimentar
Colectivul de mineri de 

la Paroșeni confirmă și în 
a doua jumătate a lunii 
noiembrie rezultatele bune 
obținute în prima parte. 
Miercuri, 16 noiembrie, 
din abatajele minei Paro
șeni au fost extrase peste 
sarcinile de plan 441 tone 
de cărbune. Cu acestea, 
plusul cumulat de la 
cerutul lunii se ridică 
aproape 3000 de tone, 
acest remarcabil succes 
contribuție deosebită și-au 
adus-o minerii sectorului I, 
care au extras peste sar
cinii.- de plan, la zi, 1851 
tone de cărbune.

V
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La începutul 
săptămâni, gazeta 
zilei'1 de la mina 
a debutat cu un 
consacrat unui succes de
răsunet: cele patru 
gâzi de frontaliști 
sectorul fruntaș al minei 
— sectorul IV 
îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul 1983. Sînt brigă
zile conduse de Constan
tin Popa, Aurel Manda, 
Paul Grasu și Teodor 
Boncalo, formații ale că
ror realizări, aflate in 
mod constant la cote de 
virf, conferă minerilor

de 
te-

acestui an, 
parcursul a-

minier Va-

co- 
ale 
eli
de 
ia

narea continuă a perso- 
nâlului muncitor, tehno
logiile de lucru avansate 
aplicate în procesul 
producție, constituie
meinicia unor realizări 
de prestigiu atît în ulti
ma parte a 
dar și pe tot 
nului viitor.

Combinatul
lea Jiului, întreprinderi
le miniere, organele 
lective de conducere 
acestora, conducătorii 
recți ai procesului 
producție trebuie să
însă măsuri tehnico-orga- 
nizatorice care să asigu
re realizarea ritmică a 
producției la toți indica
torii. Este 
cadrarea cu 
normele și 
de consum 
rea cu simț 
re

necesară în- 
strictețe in 
normativele 

și gospodări- 
de răspunde- 

a materiilor prime, 
materialelor și energiei.

Potențialul tehnico- 
matcrial existent în în
treprinderile miniere ale

extinde și mai mult rapor
turile bilaterale, precum 
și conlucrarea pe arena 
internațională. Vizita se 
înscrie, totodată, în ca
drul bunelor relații pe ca
re România le întreține cu 
statele africane, cu toate

vare Națională, 
tului Republica 
Mauritania.

Noul
înalt
nian
luției pozitive
de prietenie, respect 
ciproc și colaborare fruc
tuoasă dintre cele două 
țări, a dorinței lor de a (Continuare în pag.

șef al sta- 
Islamică

la niveldialog
româno-maurita;

este expresia evo- 
a relațiilor 

re-

a 4-a)

convorbirilor oficiale
La convorbiri participă 

persoane oficiale române 
și mauritaniene.

tn cadrul convorbirilor, 
cei' doi președinți au exa
minat stadiul relațiilor 
bilaterale româno-mauri- 
țaniene, precum și pers
pectivele de dezvoltare in 
continuare- a acestora.

S-a apreciat că față de 
posibilitățile de care dis
pun cele două țări, nive
lul relațiilor economice

este încă destul de 
zut și s-a exprimat 
vingerea că actuala 
tă, convorbirile la 
înalt de la București 
vor înscrie, 
tele lor. ca 
de mare 
dezvoltarea și diversifica
rea acestor relații.

S-a subliniat că econo
miile* celor două țări ofe-

scă- 
con- 
vizi- 

nivel 
se 

prin rezulta- 
un moment 

importanță In

(Continuare in pag. a 4 a)

Cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Apelului Marii Adunări Naționale către parlamentele
și parlamentarii din statele europene, S.U.A. și Canada

Deplina aprobare a oamenilor
Valea Jiulwi

Un NU holărît amplasărilor 
de noi rachete nucleare !

Dînd glas năzuinței de 
lui popor român, dorinței 
re de a edifica orînduirea socialistă, al 
cărei țel suprem este fericirea și bună
starea tuturor celor 
pe întinsul patriei, 
țională a Republicii 
adresat un vibrant 
tele și parlamentarii din statele europe
ne, S.U.A. și Canada. De fapt acest apel 
se înscrie în strălucitele și permanentele 
inițiative de pace ale țării noastre, ale to- 
varășuiui Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al- partidului. președintele Re
publicii.

muncii din
Pentru pace, 

pentru progresul țării!
Împreună cu ortacii’ cu care lucrez în 

cadrul sectorului 1 al minei Lonea .am luat 
cunoștință cu aleasă satisfacție despre 
noul demers întreprins de Marea Aduna
re Națională care s-a adresat tuturor par
lamentelor și parlamentarilor din statele 
europene, S.U.A. și Canada, cerînd să se 
intensifice eforturile pentru apărarea pă
cii și înlăturarea pericolului unui război 
nuclear. Aș dori să spun că acest nou 
Apel pentru dezarmare și pace. pornit 
din inima României, exprimă și gîndurile 
noastre, ale minerilor, caro dorim să 
contribuim la dezvoltarea țării, la pro
cesul ei economic și social. Noi muncim 

răspundere, uneori chia* în
Cornel ȚlR. 

miner, șef de brigadă, 
sectorul I, I.M. Lonea

I
I

pace a întregu- 
noastre arzâtoa-

<le mi
cii se- 

Sav), 
Lupeni, 

Jiului.

Rezultatele obținute de brigada rondusă 
nerul Constantin Popa (în imagine, împreună 
cretarul Comitetului de partid pe mină, Ion 
din cadrul celui mai mecanizat sector al I.M. 
sectorul IV, sînt binecunoscute în Valea

Foto: Șteian NEMECSEK (Coniinu.ire în pag a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

INSCRIPȚII

clin

și-au

(Continuare în pas a 2-a)

din 
la apă 

sub-

bri- 
din

acestei 
„Faptul 
Lupeni 
articol

satisfacția de a raporta 
cu aproape două luni mai 
devreme îndeplinirea sar
cinilor anuale.

O reușită minerească 
de prestigiu, care are la 
bază depășiri de cite 
35 900 tone in brigada lui 
Constantin Popa, și cite 
21 000 — 23 000 tone căr
bune în brigăzile lui Man
da, Grasu și Boncalo — 
încununarea. eforturilor 
conjugate ale acestor for
mații, ale strădaniilor lor 
pentru a exploata la 
înalt randament utilajele 
moderne din dotarea fron-

talelor, pentru a conferi 
muncii din fiecare abataj 
rigoarea, responsabilita
tea și competența pe ca
re le reclamă tehnica a- 
vansată.

In tot cursul anului, 
cele 4 brigăzi au obținut 
productivități superioare 
i u cile ?.—3 tone/post pre
vede-ilor și, pe această 
cale, producții suplimen
tare pe măsură, tn tot 
cursul anului, în toate 
cele 4 brigăzi emulația 
vredniciei minerești a 
cunoscut cea mai mare 
intensitate, concretizîndu-

se în preocupări asidue, 
perseverente pentru a ob
ține de la o zi la alta, de 
la un schimb la altul rea
lizări maxime.

tn spiritul acestei emu
lații, în brigada Eroului 
Muncii Socialiste, Cons
tantin Popa, s-a născut 
inițiativa — preluată și 
de ortacii din celelalte 
formații — „Brigada înal
tei răspunderi muncito
rești", care incumbă con-

Ioan DVREK

ce trăiesc și muncesc 
Marea Adunare Na- 
Socialiste România a 

Apel- către parlamen-

Elena DOBRE, 
modelatoare. 

Fabrica <le morărit și panificație 
Petroșani

(( nnlmuarr m pag a 2-a'

m a ci a & sta

Deceniul apei 
potabile..

La 10 noiembrie 1980, 
Adunarea Generală a 
O.N.U., a inaugurat De
ceniul apei potabile și 
asanării, avînd ca. obiec
tiv asigurarea accesului 
tuturor locuitorilor plane
tei la apa salubră și la 
o igienă a,decvată în do
meniile unde apa este u- 
tilizată. Pentru că...

... trei persoane 
cinci nu au acces 
potabilă, în țările 
dezvoltate

... trei persoane
patru nu au instalații sa
nitare adecvate.

...15 milioane de copii, 
sub cinci ani, mor in fie
care an de maladii provo
cate de apa impură.

...numărul persoanelor 
care mor zilnic de pe ur
ma bolilor provocate de 
consumul de apă impură 
sau din lipsă de apă po
tabilă se ridică la 25 000.

Aceasta înseamnă 
an peste 9 milioane 
victime.

Problema nu este deloc 
'simplă. Din imensitatea 
cantității de apă existen
te, doar o infimă parte 
întrunește calitățile ne
cesare pentru a fi folosi
tă de om.

Ne-am (re) amintit de 
aceste lucruri acum cînd, 
încă, apa potabilă consti
tuie o problemă și pentru 
noi. Curiozitățile meteo
rologice ne-au frustrat de 
cantități
apă... Și totuși mai întil- 
nim zeci și zeci de cazuri 
în care exemplele de ri
sipă sînt elocvente. De ce? 
Pînă cînd? Dacă unii se 
întreabă cu îngrijorare 
cînd vor... avea apă, noi 
întrebăm. cînd vom... opri 
risipa de apă?

pe 
de

j
I
i

I

importante de

Al. TATAR
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Deplină aprobare a oamenilor muncii 
din Valea Jiului

Pentru pace, 
pentru prop- esul tării!

(Urmare din pag. I)

condiții foarte dificile și nu dorim ca I 
efortul nostru să devină zadarnic, dato- " 
rită unei catastrofe nucleare. De. aceea, I 
susținem cu toată convingerea Apelul 
M.A.N. și vom face totul pentru ca prin ! 
activitatea ce o desfășurăm, la locul nos
tru de muncă, să sprijinim înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru.

în cadrul sectorului, cu circa 10 luni în 
urmă am preluat o nouă brigadă și un '■ 
nou loc de muncă. în primele luni, nu 
am cunoscut prea bine zăcămîntul și era 
pentru prima dată cînd lucram la o nouă 
deschidere de abataj, începînd de la coa
mă. A trebuit să facem armări suplimen
tare, deci am obținut avansări mai mici. 
Cu toate acestea, ortacii nu s-au descum
pănit. Acum am ajuns la a 5-a felie și ta- 
vanul se prezintă mai bine. Am reușit să : 
sporim avansările și depășim în mod frec- 
vent norma zilnică. Dacă vom avea o a- 
provizionare ritmică, în luna noiembrie , 
vom îndeplini planul de producție și in 
continuare ne vom mobiliza să extragem 
tot mai mult cărbune. Noi socotim că pe 
această cale vom contribui în mod direct 
la înfăptuirea politicii partidului. Năzuin
țele noastre de pace, de progres . sînt a- 
părate în mod strălucit- de conducerea 
partidului și statului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Datoria noastră este 
aceea de a contribui la întărirea econo
mică a patriei, la susținerea inițiativelor 
de pace ale secretarulu: nostru general, 
inițiative care exprimă propriile noastre 
aspirații.

Un IIU bolsrit amplasai ilar 
de noi rachete nucieare!

(Urmare din pag. I)

Muncesc într-una din secțiile Fabricii 
de morărit și panificație din Petroșani și 
îmi aduc modesta meâ contribuție la a- 
sigurarea plinii și produselor de panifi
cație pentru cei ce extrag din adîncuri 
cărbunele, „pîinea" industriei, pentru toți 
locuitorii Văii Jiului. Acum, cînd asupra 
întregii omeniri planează mai puternic ca 
oricînd pericolul unui război nimicitor, 
cînd in Europa, cea mai înarmată zonă a 
lumii, au* început pregătirile de ampla
sare a noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune, ca muncitoare și mamă 
îmi alătur din toată ființa glasul miliar
delor de militanți ai păcii de pe planeta 
noastră. Țara noastră, conducătorul nos
tru iubit, noi toți considerăm că nici a- 
cum nu este prea tîrziu ca în cadrul ne
gocierilor sovieto-americane de la Gene
va să se ajungă la o înțelegere, la un 
acord prin care să se împiedice instala
rea noilor rachete nucleare în diferite sta
te europene, la distrugerea celor existen
te. în dorința de a construi în pace orîn- 
duirea noastră socialistă, de a ne crește 
în liniște copiii, subscriem din toată ini
ma la Apelul de pace, de neproliferare a 
armelor nucleare, adresat parlamentelor 
și parlamentarilor din statele europene, 
S.U.A. și Canada de către Marea Aduna
re Națională a patriei noastre.

Garniturile de mobilă realizate Ja Fabrica de mo
bilă din Petrila sînt binecunoscute nu numai în mu
nicipiul nostru, ci și în întreaga țară. Prin linia mo
dernă și varietatea constructivă, bibliotecile, canape
lele, garniturile de mobilă și alte produse ce poartă 
marca tinerei fabrici din Petrila sînt mult apreciate 
și căutate' de beneficiari din toate colțurile țării noas
tre. în imagine, aspect de muncă din cadrul secției 
mașini. Tîmplarul Georgeta Hot- lean, meseriaș cu o 
înaltă experiență, explică tehnologia de lucru la re
tușul manual al unui set de pan urî, tinerilor ei co
lege Mirela -Văduva și Anicuța Bercea.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Dezolarea

materii! p?s°I ae

a'

(Urmare din pag 1)

Văii Țiului — și- amintim 
că. nu există întreprinde
re minieră care să nu 
aibă în dotare complexe 
mecanizave de mare pro
ductivitate, combine de 
abataj și înșintșri, mașini 
moderne de încărcat, că
rucioare de perforat, flu
xuri de transport' conti
nuu cu covor de cauciuc 
etc. — întreținut și ex
ploatat de muncitori cu 
înaltă calificare și boga
tă experiență sînt în mă
sură să asigure materia
lizarea hotărîrii Confe
rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român 
ca în cîțiva ani produc
tivitatea muncii realizată 
să fie dublată. Programul 
privind creșterea mai ac
centuată a productivității 
muncii și perfecționarea 
organizării și normării 
muncii în perioada 1983-

1985 și p'nă în 1990 
are, așa cum se sublinia 
în plenară, o însemnăta
te deosebită pentru dez
voltarea și modernizarea 
întregii economii.

Minerii Văii Jiului și-au 
însușit pe deplin, cu înal
tă răspundere comunistă 
sarcinile care le revin în 
acest domeniu de activi
tate și vor acționa cu .toa
ce forțele, în calitate di* 
proprietari, producători 
și beneficiari pentru rea
lizarea importantului o- 
biectiv — dublarea pro
ductivității muncii în ur
mătorii ani — înțelegînd 
că numai prin creșterea 
continuă a acestui indica
tor vor putea obține pro
ducții superioare de căr
bune, iar pe această ba
ză știu că vor contribui 
nemijlocit la ridicarea 
bunăstării materiale și 
spirituale a ■ întregului 
popor.

(Urmare din pag I)

centrarea^ eforturilor 
pentru 

a

Duminică, 20 noiembrie 
8,00 Agronomie ȚV.
P,r0 Almanahul familiei.
9,00 Pe strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor. Ivan

hoe. Episodul 9.
13,00 Album duminical. Din 

sumar:
14,15 Desene animate.
14.30 Telesport. Rugbi : 

România — U.R.S.S. 
în Campionatul euro
pean. Transmisiune 
de la București. (C)

17,35 Micul ecran pentru 
cei mici.

18,00 Film serial. Cervan
tes. (C)

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. (PC)
19,20 Cîntarea României.
20,00 Telecinemateca. Ci

clul: Mari actori, tn- 
drăgostiții din Vero
na.

21.45 Varietăți muzicale.
22.30 Telejurnal. (PC)

— Sport.
• Avanpremieră săp- 
tămînală TV.

luni, 21 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară. (PC)
17.50 1001 de seri.

20,00 Telejurnal. (PC)
20.20 A patriei cinstire.
20.30 Panoramic economic.
21,00 Roman-foileton. în

toarcerea lui Vodă 
Lăpușncailu. Premie
ră TV. (C). Partea I.

21.50 Curier cetățenesc.
22,00 Tezaur folcloric. Cîn- 

tece muscelene.
22.30 Telejurnal. (PC) 

Marți, 22 noiembrie
11,00 Telex.
11,0:’ România pitorească.

11,25 Roman-foileton. în
toarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu. Partea 
1. (C)

12.15 Civica.
12.35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 Laureați ai Festivalu

lui național „Cînta
rea României".

16.15 Clubul tineretului.
16,40 Amfiteatru studen

țesc.
17.20 Agrozootehnia pe în

țelesul tuturor. (PC)
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (PC)
20.20 Energia, o problemă 

a noastră, a tuturor.
20.35 Videotecă internațio

nală. (C)
2.1,05 Munca, izvor al bu

năstării.,

J
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Vă informăm |
E N-A FOST NUMAI 

O EXCURSIE. Elevii 
clasei a Xl-a C de la 
Liceul chimic din Lu- 
peni și-au programat și 
au realizat la sfîrșitul 
srptămînii trecute o ex
cursie în Paring, 
excursia a fost 
mult decit o excursie, 
ne con.unică tînăra pro
fesoară Janeta Joca. E-

' levii au venit în spnji- | 
nul Școlii sportive din '

I Petroșani la săparea u- 1 
I nui canal de aducțiune 1 
i a apei potabile de la ’ 
i un izvor de sub virful 1 

Cîrja la baza sportivă j 
a școlii și la transpor- ’ 

. tarea conductelor.. .Ele- j 
■ vi , dintre care s-au e- ( 
: vidențiat 
i Mariana
• Krizsela, 
I și Pavel

I Dar 
mai

Iosif. Bartha, 
Filip, • Adrian 
Angelica Rad 
Ambrosă,

lucrat mai 
rîvnă, cu 
curia le-a 
mai mare 
răsplată,

au 
multe ore cu 
pasiune. Bu- 
fost cu atît 

CU cît, drept 
conducerea 

școlii sportive le-a ofe
rit o după-amiază de 
discotecă.

tV, ÎN CADRUL SEC
ȚIEI de mobilă din Li- 
vezeni se afla în curs de 
finalizare un lot d_e 35 
de biblioteci tip .,Non
na", executate din fur
nir de nuc, cu grad de 
finisar-' iuciu-mat. 
te cîteva zile, lotul 
biblioteci va fi 
comerțului.

jj LA CLUBUL SIN
DICATELOR din Lu- 
peni se fac înscrieri 
pentru cercul de croi
torie care își reîncepe 
activitatea sub îndru
marea unui nou rnais- 
tru-mserm cor.

A DUPĂ CUM am 
aflat de ia bibliotecara 
Viorica Nagy, planul de 
aprovizionare . pentru 

.improspuiar-a fonduiui ’ 
de carte pe acest an 
bibliotecii 
muncitoresc 
a fost u.j: /e. cu 
lei. Depășirea 

din 
realizate

Pes- 
de 

livrat

)

*
SMGGGS j

lor... cînd sînt pe 'puncțul 
să greșească.

Efectul acestei viziuni, 
mai bine tis al acestui mod 
de soluționare a proble
melor abatajului, atît în 
cazul brigăzii lui Popa 
cit ji al celorlalte, poate 
fi exprimat în termeni 
lapidari; complexul din 
abatajul brigăzii lui Popa 
este amortizat de aproa
pe doi ani, aflîndu-se la 
a doua reciclare; in bri-, 
gadă nu există absențe 
nemotidate, comportarea 
oamenilor atît în muncă, 
cit și în viața de toate zi
lele este demnă de mem
brii unei formații model. 
,.ln cursul anului, ne mai 
relatează interlocutorul, 
din brigadă au ieșit în 
pensie 3 mineri. In locul 
lor brigada a stabilizat 
cine tineri. Băieții s-an

Eu i 
1

ai‘j 
. clubului 

din Lonea 
5000 

este su
portată din resursele 
ciu'oului, realiza.e prin 
alte activități. (l.M.) 

jiyț LA CLUBUL CUL
TURAL studențesc din 
Petroșani este progra
mată pentru astăzi, in 
cadrul săptămîpii anu
lui III de la Facultatea 
de mașini și instalații 
miniere, o seară politi- 
co-educativă. Lectorul 
univ. Tiberiu Gagyi ' 
vorbi despre curentele

nu 
realizarea 

planului și 
productivității 

amplificarea

doar 
ritmică 
sporirea 
muncii, 
responsabilității colective 
față de starea utilajelor 
și față de gradul de anga
jare a fiecărui om al bri
găzii pentru cauza comu
nă: menținerea ritmurilor 
abatajului la cote de vîrf.

— Totul e să prevenim 
poticnelile — atît in 
funcționarea utilajului, cit 
și în conduita oamenilor, 
ne spune brigadierul 
Constantin Popa- Aceasta 
înseamnă să intervenim 
la timp, la momentul o- 
portun, și in ceea ce pri
vește revizia și întreține
rea complexului, a corn- 

■ binei, și în cazul ortaci-

ci

-■X.

21,20 Teatru TV. Răspîntia 
cea mare. Premieră 
TV.

22,15 Farmecul operetei. 
22,30 Telejurnal. (C)

Miercuri, 23 noiembrie 
16,00 Telex. 
16,05 Școli și tradiții. 
16,25 Viața culturală. 
16,50 Tragerea pronoex-

Alia Baianova (C)._
22,30 Telejurnal. (C)

Joi, 24 noiembrie
11,00 Telex.
11,05 Film serial: Frontul 

invizibil. (3)
11,55 Anul 1918. Mărturii 

fotografice.
12,10 Intermezzo muzical.
12,20 Ecranul copiilor.

PROGRAMUL Țț/
'//ZZZZZ//ZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.z....».z...Z»ZZZZZZZZZZZZZ.

pres.
17,00 Universul femeilor.
17.45 Publicitate.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (C)
20,20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 Memoria documentez 

lor — 65 de ani de 
la făurirea statului 
național unitar ro- 
mân.

20.50 Teatru TV — Răspîn
tia cea mare — ulti
ma parte.

21.45 Stop-cadru pe Ma
pamond.

£2,00 Melodii și interpreți.

16,00 Telex.
16,05 Monografii profesio

nale.
16.20 Film serial: Karino. 

(C)
16.45 Studioul tineretului.
17.45 Imagini din Zair.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în econo

mie.
20,30 Cîntecul și poezia 

care ne-au însoțit is
toria.

21,00 Fotograme — reporta
je, interviuri, trans
misiuni directe, mu
zică.

21,40 Ancheta TV — ordi-

integrat în exigențele bri
găzii. au fost trimiși la 
școala .le calificare, iar 
unul din ei Aurel Abun- 
dăriței a și terminat 
cursul de ajutor mineri".

— B'igăzile se p.egă- 
tesc să. sărbătorească re
velionul... pe sector. Pen
tru că atunci va fi reve-l, 
honul nostru — ne spune i 
șeful de sector ing. Gheor- ' 
ghe Cotormani. 
se va întîmpla 
sfîrșitul lunii. Pină atunci, J 
la cele 45 000 tone de l 
cărbune extrase supli- l 
mentar va trebui să mai / 
adăugăm vreo 10 000 de ' 
tone. Aceasta va însemna 
că 
cu
cu 
la 
cu

Aceasta 
pe la

am terminat socotelile 
acest an, că vom fi 
sarcinile pe cincinal 
zi, și vom putea păși 
încredere spre anul

care vine cu sarcini, cu 
exigențe noi...

V
*i

i i
I

i

I

i
I 

d 

vorbi despre curentele 
filozofice contemporane | 

..................șl implicațiile lor în 
gîndirea social-politică.
(T.S.)

Rubrică realizată de
Dan STEJARU

ne, disciplină, spirit 
muncitoresc.

22,00 Discorama. (C)
22.30 Telejurnal. (C)

Vineri, 25 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.30 Emisiune în limba 

germană. (C)
17.25 La volan.
17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (C)
20,20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 Cîntece pe adresa dv., 
2 45 Cadran mondial.
21.10 Film artistic : Un

pumn de note. Pre
mieră TV. Producție 
a studiourilor din 
R.D.G. (C)

22.10 Revista literar-artis- 
tică TV.

22.30 Telejurnal. (C)
Simbătă, 26 noiembrie

11,00 Cultivarea limbii și 
literaturii române în 
școală.

11.25 Film serial — Cer
vantes. (C)

12,15 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptămî- 

nă. (C) Din sumar i
— -Telex. —C

— Gala desenului ani
mat.

■— O invitație la... circ.
— Marile momente ale 

baletului.
— Pe Cîmpia libertății 

— • cîntece.
— Magnetoscop muzical.
— Secvența telespecta

torului.
— Muppets și un invi

tat.
17,45 Columne ale istoriei 

Azi, municipiul Alba 
lulia.

18,00 Noiembrie — Croni
ca evenimentelor po
litice.

18.20 Serial științific — 
Omul și natura. (C)

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. (C)
19.20 La sfîrșit de săptămî- 

nă (II). Din sumar :
— Ritm și melodie.

19.30 Teleenciclopedia.
20.10 Film serial. Frontul 

inivizibil. (C)
21,00 Antologia umorului 

românesc.
21.10 Șlagăre în devenire. 

(C)
22.30 Telejurnal. Sport. (C)

40 Melodiile București- 
'< lor. (G) -..........
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Furnizarea călaurii în ’ apartamente 
și economisirea oe apă potabiiă

Odată cu primele zile din iarnă ne-au sosit și 
multe scrisori în care cititorii ne sesizează diverse 
aspecte referitoare la funcționarea centralelor și 
punctelor termice. Iată de ce am avut ieri o con
vorbire pe această temă cu tovarășul Alexandru 
Todor, directorul întreprinderii de gospodărire co
munală și locativă din Petroșani.

— Tovanușe director, 
mulți cetățeni, din Pe- 
trila în special, dar și 
d n alte orașe ale Văii 
Jiului, ne informează <ă 
nu au căldură în apar
tamente. Cunoscînd a- 
ceastă situație, ce mă
suri s-ac întreprins ?
In toamna acestui an 

s-au efectuat la cele 7 
centrale din Petrila, re
parațiile curente, dar asta 
nu însemnează că nu mai 
avem de făcut cîte ceva. 
Ieri, de pildă (joi — n.r.), 
am fost la Petrila deoa
rece două centrale nu 
furn zau agent termic. Am 
depistat cauza — nu a- 
veau apă —, am rezol
vat-o și locuitorii au a- 
cum căldură. Spuneam 
că mai avem de făcut cî
te ceva și iată de ce: în 
cazul blocurilor 7, 10 și 
altele cu subsoluri inun
date, din cartierul 8

NOTA

Solicitudine ? |

„Vă rog să mă aju- i 
taț într-o problemă i 
minoră pe care eu — i 
ne scrie Lupa Ladislau î 
din Petrila,. strada Re- i 
publicii F 2/4 în decurs ș 
de 3 luni, mai precis i 
din 1 iulie 1983, nu im i 
reușit să o rezolv din ■■ 
cauza încasatoarei Eva i 
Pop de ia E.G.C.L. Pe- i 
trila. în loc să aibă i 
responsabilitatea solu- i 
ționării cererii mele, a f 
avut o atitudine jigni- i 
toare în 29 octombrie, ! 
fiind de față și tovară- i 
șil ei de muncă. Despre i 
ce este vorba? Fiul meu, i 
împreună cu familia, i 
s-a mutat într-un apar- ș 
tament din cartierul 8 i 
Martie. în luna septem- i 
brie am primit o soma- i 
ție de la E.G.C.L. Pe- ; 
trila prin care mi se •: 
punea în vedere că, în | 
urma plecării copiilor 1 
din imobil, mi se ma- j 
jorează chiria cu 20 lei i 
pe lună și să depun re- i 
troactiv 60 lei, restanță i 
pe 3 luni. Lucru pe ca- i 
re l-am făcut. De fie- | 

\ care dată cînd plăteam i 
i chiria, achitam și con- i 
i sumul de apă, canal, I 
i gunoi. Și de fiecare da- j 
i tă am înștiințat să mi | 
i se facă reducerea cu- 
■ venită. 9.bia în luna 
| octombrie am adus și 
i contractul însă răspun- 
î sul a fost prompt: re- 
| ducerea se face numai 
i de la 1 noiembrie. Cum 
; se explică faptul că, 
i după ce contractul mi 
= se perindă peste tot, in- 
i clusiv la secția apă, ca- 
l nai gunoi, apoi mă pre- f 
I zint cu el, totuși sînt i 
î în pagubă?" _ 
i Necesara solicitudine 
\ care trebuie să caracte- 
' rizeze raporturile cu 
Ș publicul, în acest loc nu 

s-a manifestat de a- 
ceastă dată. Situația se 
va reglementa și invi
tăm unitatea s-o lim
pezească. Dar cetățeanul 
care ne-a scris rămîne 
mîhnit de comportarea 
lucrătoarei de la E.G.C.L. 
F trila.

T. S.

Martie, dar unde conduc
tele nu stau în apă, așa 
cum s-a spus. Datoria 
noastră este să scoatem 
apa din aceste subsoluri

LA ORDINEA ZILEI
tehnice. Am dispus ca în 
Petrila, pe fiecare schimb 
să fie repartizat un • om 
din personalul E.G.C.L.- 
care să urmărească efec
tiv cum fochiștii respectă 
temperatura și, eventual, 
să remedieze operativ u- 
nele neajunsuri. Dar ce
le mai mari necazuri sînt 
acolo din cauza cărbune
lui care nu are nici gra- 

nulația necesară (de 10-80),
■ ici coeficientul de ce

nușă (depășit 60-70 la su
tă), nici puterea calorică 
(trebuie să fje de 2200— 
3000 Kcal). Avem promi
siuni că situația aceasta

în cadrul tradiționalei 
„Lună a preparatelor cu
linare", în cochetul local 
al restaurantului „Parîn- 
gul" din Petroșani 
I.C.S.A. — A.P. a organi
zat ieri, o bogată expo
ziție cu vînzare a prepa
ratelor culinare — îndeo
sebi pe bază de pește și 
legume — de cofetărie și 
patiserie, mult apreciată 
de sutele de vizitatori și 
cumpărători, îndeosebi 
gospodine din cartierul 
Aeroport.

In cadrul expoziției,

NEANU NICOLAE, Bus- 
tuchin — Gorj. Din scri
soare înțelegem că nu ați 
primit sentința Judecăto
riei din Petroșani. După 
ce o veți cunoaște aveți 
dreptul să o atacați dacă 
nu sînteți mulțumit de 
justețea ei.

MICLEA IULIU, Petro
șani. Sifonăria actuală se 
va muta în strada 30 De
cembrie, nr. 1 (în locul 
I.R.U.C.-ului, care va primi 
alt spațiu). într-o discuție 
cu tovarășul loan Marcu, 
președintele Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea", 
am fost infprmați că, în 
perspectivă, și cooperativa 
va amenaja o sifonărie. 
Spațiul de care scrieți nu 
poate primi o altă destina
ție. 

se va schimba cînd vom 
primi cărbune în zilele 
următoare, de la prepara- 
ția Coroești.

— în această toamnă 
au fost racordate la ma
gistrala de termofieare 
și puncte termice din 
Lupeni. Cum funcțio
nează ?
— în Lupeni avem 4 

puncte termice (6, 7, 10 
și 11) care funcționează 
bine și alimentează pes
te 3000 de apartamente.

Sper că lucrurile se vor 
îmbunătăți continuu în 
toată Valea Jiului pentru 
că aceste prime zile ge
roase, care anunță iarna, 
au demonstrat că dacă 
Uzina electrică Paroșeni 
(cu care colaborăm foarte 
bine), respectă parametrii, 
situația e bună.

— Ce-i putem informa 
pe cititori despre pro
blema apei potabile?
— Datorită lipsei de 

precipitații sîntem obli
gați să facem restricții și 
ir. ai mari în toate locali
tățile Văii Jiului. Acestea 
vor fi între orele 10—16 
și 22—5. Sînt determinate

colectivele laboratoarelor 
de patiserie și cofetărie 
Petrila și Hermes, de 
preparate reci Petroșani, 
bucătăriile de la restau
rantele „Parîngul", „Cer- 
na“ „Carpați", Cantina- 
restaurant au prezentat 
consumatorilor o gamă 
variată și sortimentală 
de-a dreptul apetisantă, 
ingenios ornată, a zeci de 
preparate. Asaltul cum
părătorilor, a gospodine
lor a fost atît spre pro
dusele de cofetărie și 
patiserie cît și spre cele

STROESCU ELISABETA, 
Petroșani: Iată ce se des
prinde din verificarea pro
blemei ce- ne-o aduceți la 
cunoștință: cererea de îns
criere, semnată de dv., la 
C.A.R. de la Cooperativa

Răspundem cititorilor
„Unirea" poartă data de 1 
octombrie 1978, iar în fișa 
individuală ați plătit prima 
cotizație, cu chitanța nr. 
103, în 9 octombrie 1978. 
Din întreaga evidență re
zultă că v-ați înscris în 
C.A.R. nu în 1974, cum 
susțineți, ci în octombrie 
1978.

COSTACHE CAPRIȘ, 
Paroșeni: Ne ajutați dacă 
arătați condițiile în care 
ați plecat de la I.M. Pa

de mai multe cauze. Ni
velul apei în barajul de 
la Valea de Pești este cu 
14 metri mai scăzut. Pen
tru ca să mai păstrăm 
apa în baraj, pompăm eu 
2 pompe apă din Jiul de 
Vest — și el cu debit 
scăzut — și o introducem 
în stație. în condiții .ase
mănătoare sînt toate sur
sele de apă din Valea 
Jiului, toate au un debit 
scăzut: în Vulcan, la Braia 
— Lupeni. La jumătate 
(sau chiar sfert) sînt sur
sele de la J i e ț. 
De săptămîni 
întregi facem sute de ma
nevre pentru a putea a- 
sigura apă potabilă pen
tru populație. Am mai 
luat măsuri severe pentru 
captarea apei pîraielor în 
sursele noastre. Pierderi
le în rețea sînt minime. 
Vreau să fac un apel căl
duros către populație și 
mai ales către întreprin
derile mari consumatoa
re de apă: să facă econo
mii, să nu risipească apa, 
deoarece facem mari e- 
forturi pentru a o asigu
ra în apartamente, în ins
tituții și întreprinderi.

Convorbire realizată de
Tiberiu SPĂTARU

de preparate reci și de 
bucătărie, realizate în
tr-o variată gamă — 
îndeosebi pe bază de 
pește — produse gustoa
se cu un bogat conținut 
de proteine și solicitate 
de consumatori.

Consumatorilor și gos
podinelor le-au fost puse 
la dispoziție, în cadrul 
expoziției, și își pot pro
cura rețetele preparate
lor de pește de la res
taurantele care au pre
zentat produsele lor în 
cadrul expoziției cu vîn
zare. (T.R.)

roșeni la cariera Cimpu 
lui Neag. Nu spuneți însă 
nimic despre aceste con
diții în scrisoarea ce ne-ați 
adresat-o. în această situa
ție vă precizăm că la pro
movarea ori încadrarea

personalului, întreprinderi
le trebuie să țină seama 
dacă au în activitatea lor 
un volum suficient de lu
crări de categoriile în ca
re muncitorii solicită să 
fie promovați, respectiv 
încadrați. Dacă nu există 
această condiție, ele nu 
pot promova din persona
lul lor ori încadra munci
tori în categorii pentru ca
re nu au un volum sufi
cient de lucrări de catego-

însemnări

Toamnă
Ca urmare a unei pre

zențe dominante în piața 
agroalimentară a Petroșa- 
niului, pe tot parcursul se
zonului de aprovizionare 
pentru toamnă — iarnă a 
populației, colectivul ma
gazinului „Gostat" se poa
te mîndri acum cu un bi
lanț edificator. Rezultat al 
unei activități susținute, 

desfășurate în timp pe ziua 
lumină — de multe ori și 
Cîteva ore de noapte —, 
și pe o abundentă asigura
re cu mărfuri de către 
furnizorii din județ și din 
țară, el a .desfăcut pe pia
ța municipiului, în ultime
le trei luni 180 tone de 
cartofi, 40 tone de ceapă, 
80 tone ardeioase, 60 tone 
de struguri, 30 tone vine
te, precum și 25 de tone 
varză. S-a asigurat, totoda
tă, o bună aprovizionare 
cu rădăcinoase (morcovi, 
țelină, pătrunjel), precum 
și cu mere, prune și alte 
fructe.

A.u fost oferite cu ope
rativitate consumatorilor 
prnele cantități de spanac 
de toamnă, roșii și cas
traveți de seră. în ultima 
lună s-au' vîndut 3000 kg 
spanac, 8000 kg roșii, 3000 
kg castraveți de seră, sute 

„Steagul roșu" a criticai, organele
viza Le răspund

lin mod de a pasa obligațiile
Cu referire la nota avînd titlul '„Neglijat și ca 

magazin și ca magazie", publicată în „Sica, o! r u" 
m. 9 689, în care s-a vorbit de-pre neglijența mani
festată de C.P.V.I.L.F. față de imobilul sau din stra
da Plopilor — Petroșani, tovarășul Lăscuț Rădoni, 
directorul C.P.V.I.L.F., ne-a comunicat următoarele: 

'„Unitatea (adică imobilul din strada Plopilor) a fost 
închiriată, incepînd cu data de 1 octombrie 1983, 
I.C.S.A. — A.P. Petroșani, conform contractului de 
Închiriere nr. 4932/1983". S-a găsit, deci, un al doilea 
beneficiar care promite o folosire completă a imo
bilului respectiv. Am avut însă curiozitatea să între
băm dacă închirierea înseamnă și o mai corespunză
toare întreținere a imobilului, even
tual efectuarea reparațiilor (recunoaștem: 
substanțiale) pe care el le necesită. Răspunsul primit 
nu ne-a confirmat speranțele deoarece al doiTea be
neficiar plătește chirie pentru fiecare metru pătrat 
de spațiu, iar obligațiile lui sînt cele ale unui chi
riaș, C.P.V.I.L.F.-ului rămînîndu-i în continuare sar
cina reparării imobilului. Or, dacă am înțeles noi bi
ne, în răspunsul C.P.V.I.L.F. nu se spune nimic în 
acest sens. Ne temem, deci, că, prin închiriere, 
C.P.V.I.L.F.-ul se consideră scutit de efectuarea re
parațiilor, iar I.C.S.A. — A.P.-ul nu și le arogă, dacă 
nu-i revin firesc și legal. Așa că imobilul din strada 
Plopilor și-a schimbat doar beneficiarul, nu însă și 
postura de neglijat din toate punctele de vedere, ră- 
mînînd în perspectiva unei ruinări sigure. Și o ase
menea situație chiar să nu fie de rezolvat ? „O- 
perativitatea" C.P.V.I.L.F.-ului trebuie „stimulată"!

riile respective. Pe acest 
considerent, de principiu, 
cariera Cîmpu lui Neag 

era obligată, în cazul 
dv, să vă încadreze cu ca
tegoria pe care ați avut-o 
la mina Paroșeni. Nici nu 
putea. Ea v-a oferit postul 
pe care l-a avut liber, res
pectiv de lăcătuș categoria 
a IV-a, iar dv. l-ați accep
tat. Aceeași condiție, a 
volumului de lucrări de 
categorie superioară, a 
stat la baza încadrării ce
lor prezentați la carieră 
îhaintea dv. în mod nor
mal, în cazul lor cariera 
le-a putut respecta cate
goriile de încadrare, apre
ciind că are în activitatea 
sa un volum de lucrări co
respunzător pregătirii și 
experienței telor cîțiva 
muncitori cu categoria a 
IV-a, în timp ce în cazul 
dv. -iu a mai putut proceda 
la fel.

bogat-ă 
de kilograme de pătrunjel 
verde cu rădăcină. Există 
posibilitatea aprovizionării 
în continuare a populației 
cu roșii și castraveți de 
seră, spanac, pătrunjel ver
de și alte legume de cîmp 
care vor sosi în continuare 
de la furnizori.

Continuă aprovizionarea 
cu legume și fructe în 
stocul de rezerve. Pînă a- 
cum, lucrătorii magazinu
lui au stocat 15 tone de 
ceapă și 20 tone de mere. 
Transportul merelor va 
continua în următoarele 
zile pînă la completarea 
cantității de 50 de tone.
în aceeași perioadă, ma

gazinul „Gostat" a desfă
cut peste 3000 kg prepara
te din carne și peste 4000 
kg carne . de purcel.

Reperele bilanțului -acti
vității acestui colectiv se 
constituie, pe de o parte, 
într-o contribuție ' impor
tantă la buna aproviziona
re a populației cu legume 
și fructe, iar, pe de altă 
parte, în îndreptățite mo
tive de satisfacție pentru 
el însuși. încă o cifră sem
nificativă: pe 10 luni din 
acest an magazinul și-a 
dep'ășit planul de vînzări 
cu pește 2 000 000 lei. (T.Ț.)

Mai avem coșari ?
E adevărat că încălzirea 

locuințelor prin termofica- 
re și utilizarea mașinilor 
moderne de gătit a redus 
mult volumul de muncă al 
coșarilor. Totuși, ținînd 
cont de faptul că o mare 
parte din populația orașu
lui Petroșani locuiește in
case încălzite cu sobe, în 
care se ard lemne și căr
buni, deci cu coșuri pen
tru fum, care trebuie pe
riodic curățate, vedem xcă 
serviciile coșarilor sînt în
că necesare. înainte vre
me curățarea se asigura 
de către unitățile de gos
podărie locativă, contra 
taxei cuvenite. Acum nu 
se mai procedează așa. O 
parte din cetățeni își cură
ță singuri coșurile de fum. 
Dar cei care nu pot rezol
va singuri problema, cui 
ar putea să solicite acest 
serviciu ? (T.V.)
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Vizita oficială de prietenie
în țara noastră a șefului statului

Republica Istamică Mauritania
începerea convorbirilor oficiale Vizită protocolară

(Urmare din pagina I)

t‘ă condiții pentru extin
derea cadrului colaborării 
și cooperării reciproc a- 
vantajoase în domeniul 
pescuitului, al construc
țiilor și reparațiilor na
vale. al geologici și mine
ritului, al prelucrării in
dustriale. asistenței teh
nice, precum și în alte 
domenii de interes comun.

de asemenea, 
perspectivele 

există pentru 
unei colabo- 
în domeniul

Au fost, 
subliniate 
bune care 
dezvoltarea 
rări active
învățămîntului, tehnologi
ei, sănătății și în alte sec
toare de activitate.

Președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu . și Mohamed 
Khouna Ould Haidalla 
au însărcinat pe membrii 
celor două delegații parti
cipante la convorbiri să 
discute amănunțit, în 
timpul vizitei, obiectivele 
și modalitățile concrete 

de acțiune în vederea pu
nerii cit mai larg în va
loare a acestor posibilități. 
In acest sens, s-a conve
nit să se stabilească un 
program concret de lu
cru. cu termene precise, 
în vederea clarificării și 
concretizării tuturor pro
blemelor legate de dezvol
tarea unei largi colaborări 
și conlucrări reciproc a- 
vantajoase. De comun a- 
cord, s-a apreciat că lăr
girea și aprofundarea co
laborării și cooperării eco
nomice, tehnico-științifice 
și culturale corespund in
tereselor de progres și dez
voltare independentă a ce
lor două țări și popoare și 
reprezintă. în același timp, 
o contribuție concretă la 
promovarea unui climat de 
pace, înțelegere și largă 
colaborare internațională 

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă 
cordială, dc prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Președintele Comitetu
lui Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Re
publicii Islamică Mauri
tania, locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould 
Haidalla, a făcut, joi du- 
pă-amiază, o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a oferit, joi, la Pa
latul Consiliului de Stat, 
un dineu oficial în onoa
rea președintelui Comite
tului Militar de Salvare 
Națională, șef al statului 
Republica Islamică Mauri
tania, locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould 
Haidalla.

Cei doi președinți au a- 
vut, în acest cadru, un 
prim schimb de păreri cu 
privire la probleme bilate
rale și internaționale de 
interes comun.

întîlnirea a decurs în
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească, de deplin res
pect și înțelegere recipro
că.

La dineu au luat parte 
persoane oficiale române 
și mauritane.

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Khouna Ould 
Haidalla au rostit toasturi 
care au fost urmărite cu 
interes și subliniate cu a- 
plauze.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Misterele Bucu
reștilor; Unirea : Răz
bunarea haiducilor.

LONEA : Haiducii.
■ ANINOASA : Adîncu-
• rile, I—II.

VULCAN — Luceafă-
• rul : Raidul vărgat,
| LUPENI — Cultura' : 

Un comando pentru apa 
grea, I—II.

URICANJ : Escapada.

IV

15,01) Telex.
15,05 Teleșcoală.
15,30 Emisiune în lim-

ba germană 
țial color).

(par-

17,25 Tragerea loto.
17,35 La volan.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal 

țial color).
(par-

20,20 Actualitatea în 
conomie.

e-

20,30 Cîntece pe adresa
dv.

20,40 Cadran mondial.
21,00 Film artistic ;

„Buzduganul CU

trei peceți".
(color)
Ultima parte.

22,30 Telejurnal (parțial 
color).

RADIO

13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Student club. 16,00 
Buletin de știri. 16,05 
Congresul al Xll-lea al 
partidului — bilanț rod
nic — Perspective mobi
lizatoare în înfăptuirea 
obiectivelor fundamenta
le ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale o Români
ei. 16,25 Uniți sub steagul 
faptei comuniste — pro
gram de cîntece. 16,40 
Coordonate economice. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Pentru patrie. 17,45 
Folclor contemporan. 
18,00 Orele serii. Radio
jurnal. 19,00 Muzică, in
formații, muzică. 20,00 I 
Radiojurnal. 22,00 O zi I 
într-o oră. Radiojurnal. | 
23,00 Selecțiuni din ope- . 
reta „Contesa Maritza" | 
de Kalman. 23,30—3,00 | 
Non stop muzical. (Bule- , 
tine dc știri la orele : j 
24,00, 2,00). |

i 
i 
i
i
i

memenlp

Ceremonia sosirii Mîca publicitate
(Urmare din pagina I)

țările ce au pășit pe calea 
independenței și dezvoltă
rii libere, relații bazate 
pe încredere, colaborare și 
stimă reciprocă.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a venit la ae
roport în întîmpinarea șe
fului statului mauritani- 
an

L<a ora 16, aeronava spe
cială cu care călătorește 
șeful statului mauritanian 
a aterizat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un 
cord ia' bun sosit în țara 
noastră locotenent-colo- 
nelului Mohamed Khouna

Schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele federal al Republicii Austria

VIENA 17 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, au 
fost transmise președinte
lui federal al Republicii 
Austria, Rudolf Kirchs- 
chlaeger, și doamnei Her- 
ma Kirchschlaeger un căl

Noi declarații în favoarea dezarmării și păcii
Sesiunea in curs a Adunării Generale a O.N.U. 

consemnează noi și importante declarații ale unor 
prestigioase personalități politice în favoarea opririi 
cursei primejdioase a înarmărilor și a înfăptuirii, in
tr-un spirit de urgență, a unor măsuri practice in sfe 
ra dezarmării, cu prioritate a dezarmării nucleare.

Reprezentantul Irakului, 
Ismat Kittani, fost pre
ședinte al Adunării Ge
nerale, care a prezidat lu
crările celei de-a doua se
siuni speciale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, a 
exprimat regretul în legătu
ră cu lipsa de rezultate 
semnificative în cadrul 
deliberărilor celor două se
siuni speciale ale Națiu
nilor Unite consacrate 
dezarmării, apreciind că 
aceasta invită la o atitu
dine mai responsabilă a 
guvernelor față de proble
matica de maximă însem
nătate a dezarmării.

Deplîngînd absența u- 
nui exultate din cadrul 

Ould Haidalla. Cei doi 
șefi de stat și-au strîns cu 
căldură mîinile, s-au îm
brățișat.

Locotencnt-colonelul Mo
hamed Khouna Ould Hai
dalla a prezentat pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu persoanele ofi
ciale care îl însoțesc în a- 
ceastă vizită.

în continuarea ceremo
niei, o gardă militară ali
niată pe aeroport a pre
zentat onorul.

împreună cu șeful statu
lui român, înaltul oaspe
te a salutat drapelul Re
publicii Socialiste Româ
nia, după care a fost tre
cută în revistă garda de 
onoare.

Șefului statului mauri
tanian i-au fost prezenta

duros mesaj de salut, u- 
rări de sănătate și fericire 
personală, de progres și 
prosperitate poporului aus
triac.

Exprimînd mulțumiri 
deosebite pentru mesajul 
adresat, președintele fe
deral Rudolf Kirchschlae
ger a transmis președin

negocierilor dedicate de
zarmării, Ismat Kittani a 
spus : „Ce au făcut gu

aeitiidEgii

NOTA EXTERNĂ

vernele lumii pentru a 
răspunde cererii viguroa
se a popoarelor lumii ca 
actuala cursă nocivă a 
înarmărilor să fie stăvili
tă ? Răspunsul este ; ni
mic". El a apreciat că am
plele demonstrații pentru 
dezarmare și pace care au 
loc în prezent, la scară 
globală dau expresie con
cludentă cererilor hotărî- 

te persoanele oficiale ro
mâne venite în întîmpina- 
re.

Un grup de pionieri au 
oferit președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui 
Mohamed Khouna Ould 
Haidalla buchete de flori?

Numeroși cetățeni aflați 
pe aeroport au făcut o cal
dă primire înaltului oaspe
te. .

Președintele Nicolae
Ceaușescu și șeful statului 
mauritanian, Mohamed 
Khouna Ould Haidalla au 
fost ovaționați îndelung, 
dîndu-se astfel expresie 
satisfacției față de noua 
întîlnire româno-maurita- 
niană la nivel înalt, meni
tă să contribuie la dezvol
tarea în continuare a pri
eteniei și colaborării din

telui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
în numele său și al doam
nei Ilerma Kirchschlaeger, 
un cordial mesaj de prie
tenie, însoțit de urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de succes și bunăsta
re poporului român.

te ale popoarelor de a se 
opri competiția militară 
actuală și de a se trece la 
realizarea dezarmării și, de 
aceea, ele se cer luate în 
considerare de O.N.U. și 
de guvernele țărilor mem
bre.

Pe de altă parte, in nu
mărul pe luna noiembrie 

al publicației „Disarma
ment Times", editată de 
Comitetul organizațiilor 
neguvernamentale pentru 
dezarmare, parlamentarul 
canadian Douglas Roche 
a apreciat că „atît prima, 
cît și cea de-a doua sesi
une specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării au repre
zentat un catab-’at'”’ "-ț-.. 

tre cele două țări și po
poare, în folosul reciproc 
al caU2551 păcii, destinderii 
și înțelegerii internaționa
le.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Mohamed Khouna Ould 
Haidalla au răspuns cu 
cordialitate acestor mani
festări de prietenie.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, președinte
le Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed 
Khouna Ould Haidalla au 
părăsit aeroportul îndrep- 
tîndu-se, într-o mașină 
escortată de motocicliști, 
spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

La reședință, cei doi șefi 
de stat s-au întreținut în
tr-o atmosferă cordială.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele fe
deral al Austriei a tova
rășului Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consili
ului de Stat, cu ocazia re
uniunii de la Viena con
sacrată promovării păcii, 
cooperării și dezvoltării e- 
conomice internaționale.

pentru marele număr de 
popoare care au ajuns, 
treptat dar ferm, la con
cluzia că actuala cursă a 
înarmărilor se cere stopată".

Parlamentarul canadian 
a exprimat opinia că eșecul 
celor două sesiuni ale 
O.N.U. consacrate dezar
mării nu trebuie să con
ducă la pasivjtate, ci la 
dublarea eforturilor O.N.U., 
ale guvernelor și popoare
lor, In domeniul dezar
mării. „Sint necesare noi 
sesiuni speciale ale O.N.U. 
dedicate dezarmării — a 
spus el. Ele vor stimula o 
nouă mobilizare a ome
nirii contemporane. Ar
matele militanților pentru 
pace se pregătesc intens șt 
ele trebuie să fie călăuzi
te de O.N.U., care nu tre
buie sâ-și înceteze nicio
dată acțiunea în favoarea 
păcii”.

N. C.

VÎND Dacia 1100. Infor
mații, Vulcan, strada Me- 
rișori 31. (1310)

VÎND urgent casă, stra
da Tudor Vladimirescu 
nr. 7, Petroșani. (1328)

SCHIMB apartament, 
două camere, Vulcan, cu 
similar. Petroșani, zona 
Hermes sau Piață. Infor
mații, Vulcan, telefon
70178. (1335)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Draica 
Camelia, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Latku- 
lik Rudolf, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1326)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cos- 
tandoiu Gheorghe, elibe
rată de I.U.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1327)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rădu- 
can Gheorghe, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (1329)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ma- 
rinică Ion, eliberată de 
I.M. Luprni. O declar nu
lă. (1330)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mu- 
reșan Gavril Mircea, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar 
nulă. (1331)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi- 
trașcu Mariana, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (1332)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szasz 
Aurelia, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (1334)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 

DECES
Cu durere în suflet, familiile Rusan Ștefan, Ni- 

colaescu Ion și Florica, Talpalaru Ion și Tatiana, a- 
nunță încetarea prematură din viață a scumpei lor 
soții și mame

MARCU MARIA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre, (mp)
ANUNȚ DE FAMILIE

Mulțumim pe această cale colectivului Institutu
lui de mine, vecinilor, tuturor celor care, prin pre
zență, telefoane și flori, au fost alături de familia 
Îndurerată prin pierderea celei care a fost o bună 
mama și bunică

MOGÂLDEA LUDOVICA (1351)

numele Golban Mircea, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1333)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Feher 
Matei, eliberată de Prepa- 
rația cărbunelui Petrila. 
O declar nulă. (1336)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivanov 
Constantin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1337)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rogo- 
bete Viorica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (1338)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dinu 
Vintilă. eliberată de Auto
baza C.M.V.J. Petroșani. O 
declar nulă: (1339)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tutilă 
Constantin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1340)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costea 
Petru, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1341)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bivola- 
ru Gheorghe, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1342)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costa- 
che Aurel, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1343)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Duță 
Marian, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1344)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele "Aștă- 
noaie Ion, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1345)
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