
sala
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VA I

Steagul
QZiisaiiBaEK

XU
l

■vFpos»K

AL P CI
Șl Al CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL^

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Arabă Siriană

începerea convorbirilor oficiale
ANUL XL, NR. 9 849 VINERI, 11 MAI 1984 4 PAG. - 50 BANI

Plenara Comitetului județean de partid 
cu activul din industrie, construcții, 

transporturi, circulația mărfurilor și finanțe

Sosirea la Damasc
Cu manifestări de caldă 

prietenie și cele mai înalte 
onoruri, populația Damas
cului — capitala Siriei —■ 
a salutat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin-

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, a avut loc la Deva 
Plenara Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R. cu activul din in
dustrie, construcții, trans
porturi, circulația măr
furilor și finanțe, la care 
au participat și membrii 
Consiliului județean al 
Oamenilor Muncii. La lu
crările plenarei au luat 
parte membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului 
județean de partid, mem
brii Comisiei județene 
de revizie și ai colegiului 
județean de partid, pri
mii secretari și secretarii 
cu problemele economi
ce ai comitetelor muni
cipale și orășenești de 
partid, secretarii comi
tetelor de partid și ai co
mitetelor U.T.C., pre
ședinții comitetelor sin
dicatelor, directorii și 
contabilii șefi din Unită-< _____

Oamenii,
mindria sectorului
Față în față realizările anilor
1 9 8 4
• în primele 4 luni din acest an, sectorul II de

Ia I.M. Lonea a înregistrat o producție suplimentară 
de 4710 tone. • In decada I a lunii mai producția ex
trasă suplimentar se ridica la 1500 tone de cărbune 
• Productivitatea muncii pj sector a fost depășită cu 
peste 230 kg, iar în abataje și cărbune a fost de peste 
7,5 tone pe post. ■

19 8 3
• In aceeași perioadă a anului trecut, sectorul 

înregistra un minus de 13643 tone de cărbune. Pro
ductivitatea muncii în cărbune a fost sub cea planifi
cată cu peste 500 kg pe post, iar în abataje și cărbu
ne era de aproximativ 6,3 tone pe post • Nici pînă 
la sfîrșitul anului situația nu s-a îmbunătățit, dimpo
trivă, minusul acumulat pe întregul an 1983 se ridică 
la 40 964 tone de cărbune.

Depășind ritmic productivitatea muncii planificată, minerii din brigada 
condusă de Grigore Bădescu, raportează, suplimentar sarcinilor de plan, la zi, 
aproape 1000 tone cărbune, situîiidu-se pe primul Ioc în întrecerea socialistă din 
cadrul sectorului III de la mina Aninoasa. In imagine, șeful de schimb Ilie Pin- 
tilie, alături de ortacii Gheorghe Iliesei, Nicolae Crainic, Dorel Jugun, Gheor
ghe Ungurean și Vasile Palimariuc. Foto: Șt. NEMECSEK

Aceste cifre au consti
tuit obiectul unei discuții 
pe care am purtat-o zilele 
trecute la sectorul II de la 
I.M. Lonea cu cîțiva mem
bri ai colectivului.

— Sectorul nostru este 
cel care a aplicat pentru 
prima dată la mina Lonea" 
metoda de exploatare a 
cărbunelui în abataje fron
tale echipate cu grinzi în
gropate în vatră. Datorită 
neexecutării corecte a ta

*
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Dialog cetățenesc
■ O zi de muncă și voie bună.
■ Unde creștem păsări ?... IN NICI UN 

CAZ LA BLOCURI
■ Răspundem cititorilor.
■ Curier juridic.
■ Pe teme de sezon PRIMA VARA, FOCUL 

ȘI NEGLIJENTA.
■ Citadine CIOBURI.

țile industriale, condu
cătorii instituțiilor jude
țene de sinteză, repre
zentanți ai .organizațiilor 
de masă și obștești, alte 
cadre.

La plenară a luat parte 
tovarășul Marin Enache, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socia
liste România.

In cadrul plenarei, to
varășul Radu Bălan, prim 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al 
Consiliului popular jude
țean, a prezentat rapor
tul cu privire la modul 
în care au acționat orga
nele și organizațiile de 
partid, de masă și obș
tești, organele colective 

vanului de rezistență, la 
felia a II-a, producția ex
trasă în anul trecut nu s-a 
ridicat la nivelul planifi
cat. S-au luat măsuri ca 
odată cu exploatarea feliei 
să se execute tavanul co
rect, gfinzile să fie bine 
îmbinate, iar poditura să

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a) 

de conducere pentru rea
lizarea planului de stat 
pe primele patru luni din 
acest an și sarcinile ce 
le revin, în lumina orien
tărilor și indicațiilor to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, cu
prinse în cuvintarea ros
tită la Plenara Consiliu
lui Național al Oameni
lor Muncii din 4—5 mai 
a.c.

Pe marginea materia
lului supus atenției parti- 
cipanților la plenară au 
luat cuvîntul tovarășii 
Sabin Faur, Viorel Faur, 
Viorel Dănilă, Constanta 
Stan, Vaier Gheorghe, A- 
lexandru Ciorogaru, Cor
nel Arsin, iulian Costes- 
cu, Elena Brîndușa, Via-

(Continuare in pag. a 2-a)
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„Luna educației politice

și culturii socialiste pentru tineret"
în perioada 2—27 mai, în județul Hunedoara, se 

desfășoară ample manifestări, organizate în cadrul 
„Lunii educației politice și culturii socialiste pentru 
tineret", acțiuni cu un larg caracter patriotic, meni
tesă scoată în evjdență participarea activă a ge
nerației tinere la întreaga viață social-economică. 
Despre desfășurarea acestor manifestări în Valea 
Jiului, ne-a oferit detalii tovarășa Mihaela LUNGA
NA, secretar al comitetului municipal Petroșani al 
U.T.C.

a

încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Islamică Pakistan

C er e mon ia p 1 e c arii
Joi, 10 mai, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie 
întreprinsă de președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu îh 
Pakistan, la invitația pre
ședintelui Republicii Isla
mice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq.

Ceremonia plecării înal-

se va desfășura, dumini
că, 13 mai, în clădirea 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului".

— Pentru perioada 
următoare, ce acțiuni 
se mai precoiiizează ?
— Acțiunile se vor îm

părți pe două săptămîni, 
Prima — „Săptămîna 
sportului și turismului 
pentru tineret", Intre 14

Joi, 10 mai, au început 
la Damasc convorbirile o-, 
ficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și Hafez 
Al-Assad, secretar general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re

ților oaspeți românia a- 
vut loc pe aeroportul . din 
Karachi, unde erau arbo
rate drapelele de stat ale 
României și Pakistanului.

De la reședința oficială 
și pînă la aeroport, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elen a 
Ceaușescu, au fost însoțiți 
de președintele Republicii 
Islamice Pakistan, gene

— 20 mai și a doua — 
„Săptămîna muzicii și 
poeziei patriotice .pentru 
tineret", între 21—27 mai" * 1

— In Valea Jiului, ac
țiunile au debutat cu în- 
tîlnirea tineretului cu

1 istoria de la Monumentul 
!! eroilor din Lupeni, în zi

ua de 2 mai. De atunci, 
în orașele municipiului 
au avut loc fazele pe lo
calități ale concursului 
„Ani de glorii, ani de lu
mină", care se vor înche-

. ia cu faza municipală, ce

— Ce manifestări vor 
cuprinde fiecare, aici, 
la noi în Valea Jiului ? 
— între 14—20 mai, 

agenția B.T.T. va organi
za excursii tematice la 
Muzeul de istorie a 
P.C.R., precum și la mu
zeele și monumentele is
torice din județul nostru, 
în paralel, se vor desfă
șura fazele pe orașe și 
municipiu la handbal bă
ieți (14 mai), handbal fe
te (17 mai), la tenis de

interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU 

(Continuare în pag. a 2-a) I 

publicii Arabe Siriene.
Cei doi șefi de partid și 

de stat și-ău exprimat sa
tisfacția pentru dezvolta
rea multilaterală a rapor
turilor de prietenie și co
operare dintre Româpia și 
•Siria,■"ceea ce corespunde 
pe deplin intereselor celor

(Continuare în pag. a 4-a) 

ral Mohammad Zia-ul Haq.
Numeroși pakistanezi, a- 

flați la aeroport, au salutat 
cu bucurie și entuziasm pe 
solii poporului român.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost 
salutați la plecare de gu
vernatorul provinciei Sind,

(Continuare in pag. a 4-a)

Noi obiective 
de investiții 

Io Lupeni
în orașul Lupeni au în

ceput să prindă contur noi 
obiective de investiții so
ciale care întregesc zes
trea urbanistică^ Pe strada 
Viitorului au demarat și 
sînt în curs de finalizare 
lucrări de lărgire a caro
sabilului pe 4 benzi. In 
apropierea acestei străzi 
va fi în curînd dat în fo
losință noul și modernul 
complex de alimentație pu
blică. Pe bulevardul Păcii 
s-au dat în folosință încă 
62 apartamente în blocul 
43. La parterul aceluiași 
bloc sînt aproape gafa fi
nisajele spațiilor comercia
le. Pînă la finele lunii mai 
va mai fi predat benefi
ciarului Și noul bloc 33, 
care are prevăzute la par
ter spații comerciale ce 
vor găzdui o nouă unitate 
„Alimentara". Toate aces
te obiective de investiții 
dau viață schiței de siste
matizare a noului centru 
civic prin care orașul Lu
peni dobîndește o nouă și 
modernă personalitate ur
banistică. (V.S.) -
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Din preocupările de creație
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pagina 1}

Oamenii, mindria sectorului
(Urmare din pag. I)

prof. Bulz 
președinta 
municipal

contribu- 
nivelului 
elevilor.

remarcat, 
documen- 

redactă-

celor 
sec-

fizică
Și 

is-

se 
pe 
de 
va 
ti-

Petro- 
Corbeanu 
industrial

VIORICA, 
Consiliului 

al elevilor

spiritul 
orientărilor 
cuvîntarea 
general 

, tovarășul

a 
al 
a-

pro- 
indi-

cu-
se- 
al

pentru tineret"

La sfîrșitul săptămînii 
trecute la Liceul de ma- 
tematică-fizică din Petro
șani S-a desfășurat etapa 
municipală a sesiunii de 
referate și comunicări a 
elevilor, manifestare in
tegrată în starea de emu
lație creată de Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei", fiind un bun pri
lej de a trece în revistă 
stadiul muncii consacra
tă în licee pentru iniție
rea elevilor în cunoaște
rea și Investigarea dife- lor din 
ritelor aspecte ale feno
menelor din natură și so
cietate.

Au fost înregistrate și 
prezentate 108 lucrări ale 
elevilor, cele mai multe 
dintre ele avînd teme de 
matematică (23), 
(22). limba română 
limbi moderne (18), 
torie — științe sociale (11), 
disciplinele de speciali
tate (tehnica în minerit, 
informatică, contabilita
te — 18). In cele mai 
multe cazuri lucrările ex
primă rezultatele unor 
preocupări statornice ale 
elevilor în cadrul cercu
rilor științifice, sub în
drumarea a peste 50 de 
cadre didactice, fiind ro
dul unor pasiuni stimu
late de integrarea proce
sului de învățămînt cu 
cercetarea și producția.

Sesiunea a avut o valoa
re instructiv-educativă 
importantă în contextul 
formării omului muncii 
de mîine, pentru forma
rea deprinderii de cerce
tare, pentru dezvoltarea 
capacităților de cunoaște
re și acțiune ale elevilor, 

întreaga acțiune — în
cheiată cu acordarea a 
peste 50 premii și men
țiuni — a constituit un 
bun prilej pentru o mai 
bună cunoaștere a eleyi- 

liceele munici
piului, a cadrelor didac
tice care i-au îndrumat, 
fiind și un util schimb de 
experiență. Permanenti
zarea acestui gen de ac
țiuni, perfecționarea sa 
în conținut și modalită
țile de realizare, vor adu
ce importante 
ții la creșterea 
de pregătire a 
a răspunderii lor pentru 
o pregătire temeinică, de 
calitate. S-au 
prin rigoarea 
tării și concizia 
rii, elevii cărora le-a fost 
acordat premiul I : —
matematică : Crîmu Ghe
orghe (Liceul industrial 
minier Vulcan), Noaghi 
Cristian și Comăneseu 
Dan (Liceul industrial mi
nier Petroșani); fizică; Fe
lea Cristian, Dragotă A-

lin (Liceul industrial mi
nier Petroșani), Teodo- 
rescu Alina. Dicu Ga
briel (Liceul matemati- 
că-fizică Petroșani); chi
mie: Gedeon Ântoniu și 
Iuga Claudiu (Liceul in
dustrial minier 
șani); biologie: 
Dana (Liceul I
nr. 2 Lupeni); geografie: 
Rugină Cristi, Decebal 
Cătălin (Liceul industrial 
nr. 1 Lupeni); limba ro
mână și limbi moderne : 
Marcu Maria (Liceul ma
tern atică-fizică Petroșani), 
Almășan Bianca, Cioplo- 
iu Simona și Ciochia Si
mona (Liceul industrial 
minier Petroșani), Csa- 
szar Monica, Balcău Ana 
(Liceul industrial Petrila), 
Czybora Mihaela, Nițes- 
cu Adriana (Liceul indus
trial minier Lupeni); is
torie —- științe sociale : 
Breben Florin, Fazekaș 
Zoltan și Mann Marile- 
na (Liceul de matemati- 
cfi-fizică); informatică— 
contabilitate: Gros Da
niela (Liceul de matema- 
tică-fizică Petroșani); dis
cipline tehnice: Blag Eu
gen’ (Liceul industrial mi
nier Petroșani), Diodu 
Lucian (Liceul industrial 
Petrila).

Plenara Comitetului județean de partid
dimir David, Iosif Bulea, 
Ioan Popa, Constant’ 
Maracu.

Raportul prezentat cît 
și participanții la dezba
teri au făcut o analiză a- 
mănunțită, într-un pro
fund spirit critic și auto
critic, a activității des
fășurate în primele patru 
luni ale anului în unită
țile industriale, de cons
trucții. transporturi, cir
culația mărfurilor și fi
nanțe, pentru îndeplini
rea prevederilor de plan 
ce revin județului Hune
doara din planul național 
unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei 
pe anul 1984, au eviden-

țiat rezultatele bune ob
ținute, reliefînd totodată 
lipsurile și neajunsurile 
care s-au mai manifestat și 
care au făcut ca în unele 
întreprinderi și sectoare 
sarcinile să nu se reali
zeze, să se înregistreze 
restanțe.

Nicolae Ceaușescu, rosti
tă la recenta plenară 
Consiliului Național 
Oamenilor Muncii, să 
sigure îndeplinirea inte
grală a prevederilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate în Întrecerea pe 
acest an, oamenii muncii 

ast
fel prin fapte de muncă 
deosebite cea de-a 40-a 
aniversare a Revoluției 
de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al 
partidului.

în încheierea lucrări
lor plenarei a luat cuvîn- 
tul tovarășul Marin 
Enache.

în același timp, parti- hunedoreni cinstind 
cipanții la plenară au a- ’’ ~..........
doptat un cuprinzător 
plan de măsuri tehnico- 
economic și organizato
ric menit să determine 
îmbunătățirea muncii în 
toate sectoarele de 
ducție, în 
cațiilor și i 
prinse în 
cretarului 
partidului,

Luna educației politice 
și culturii socialiste

și la Petrila, Petroșani, 
Lupeni și Uricani. Valea 
Jiului va participa, la 
Casa de cultură din Deva 
(26 mai), la Festivalul- 
concurs interjudețean de 
muzică populară „Voci 
tinere", dotat cu trofeul 
„Costești 1984" și, în ace
eași zi, la Hunedoara, la 
concursul de poezie pa
triotică și revoluționară 
„Sub flamuri de partid 
biruitoare".

Luna manifestărilor 
va încheia în 27 mai, 
vechea vatră . dacică 
la „Costești", unde se 
desfășura „Intîlnirea
neretului cu istoria", edi
ția a XVI-a. La acțiune 
va susține un suectaeol 
de evocare Cenaclul ti
neretului revoluționar 
„Flacăra", condus de poe
tul Adrian Păunescu.

masă, băieți și fete (18 
mai), volei, băieți și fete 
(16 și 17 mai) și tenis de 
cîmp (19 mai). Ne-am 
mai propus acțiuni edu
cative pe teme ca „Turis
mul și rolul său In edu
cația patriotică a tinere
tului", sau „Exemplul de 
dăruire și muncă pentru 
gloria sportului româ
nesc". In 20 mai, la Lu- 
peni și Călan, vor avea 
loc excursii tematice sub 
inspiratul generic „De la 
cărbune, la cocs".

— Și, în următoarea 
săptămină ?
— La Vulcan (22 mai),

la clubul tineretului, o 
seară de muzică și poe
zie „Partidul ne e călău
ză dreaptă", iar în 24 mai 
au loc asemenea acțiuni

ne redresăm, m ere 
productivitatea muncii 
peste o tonă pe post : 
obținem o producție 
pli menta ră de peste 
tone de la începutul 
lui. Pe lingă cele arătate 
pînă acum »m îmbunătățit 
substanțial aprovizionarea 
locurilor de muncă 
materiale și piese 
schimb.

să creștem
■ T cu 

și ră 
su- 

6000 
anu-

se facă conform monogra
fiei de lucru. Rezultatele 
nu au întîrziat să apară, 
încă de la sfîrșitul anului 
trecut, sectorul a început 
să-și îndeplinească 
nile de plan. Cele 
brigăzi care exploatează 
astfel de abataje au înțe
les că fără un tavan exe
cutat corect, necazurile 
se țin lanț, ne spunea sing. 
Ion Sanda, adjunct șef de 
sector.

— Numai noi știm 
am tras anul trecut 
cauză că nu am executat 
corect tavanul, spun aproa
pe în același timp cei doi 
șefi de brigadă de la fron
tale. Gheorghe Poenaru și 
Andrei Antal, ultimul con- 
tinuînd. „omul din greșeli 
învață. De acum știm 
avem de făcut".

— Pentru a putea depă
și momentul greu, intervi
ne din nou adjunctul șe
fului de sector, a trebuit 
să reorganizăm cele două 
brigăzi, dar nu prin coop-

15,35 Studioul tineretului.
16.20 Desene animate. 
20,00 Telejurnal (p.c.).
20.20

sarci- 
două

ce

H'

pe 
in 
ti-

tarea în rîndul lor a 
mai buni oameni din 
tor, ci prin stabilizarea și 
formarea tinerilor înca
drați. în paranteză fie 
spus, avem în cadrul sec
torului peste 20 de tineri 
care sînt dornici să se 
firme.

— Numai în brigada 
care o conduc lucrează 
prezent 6—7 astfel de
neri care cu siguranță vor 
deveni mineri buni. Și cînd 
spun aceasta mă gîndesc 
la Nelu Dumbravă, Gheor- 
ghe Vrăbioru, Vasile Boda 
II și la ceilalți, spunea 
Gheorghe Paraschiv.

— Tineri cum sînt Nico
lae Popa, Mihai Lovin, A- 
lexandru Boda și alții aș 
vrea să mai am în cadrul 
brigăzii, adaugă
Antal, care precizează 
ei nu trebuie să fie 
reu dădăciți. Sînt 
prezenți acolo unde 
nevoie de ei. Tot 
găsesc să facă ceva 
în abataj.

— Datorită oamenilor 
din brigadă am reușit să

Cojocarul 
nescu, unul dintre 
riașii unității nr. 87 
torie mixtă » cooperativei 
„Unirea" din Petroșani, 
pentru care profesia nu 
mai are nici un secret. 

Foto: N. ȘTEFAN

Duminică, 13 mai

8.30 Teleșcoală.
9,00
9.30

10,00
10.30
11,45
12.30

Ștefă- 
mese- 

croi-

Andrei 
că 

me- 
mereu 

este 
timpul 

Util

17,30 Telesport.
19.15 Telejurnal (p.c.).
19,40 Cîntarea României. 

Emisiune de cîntece 
și versuri.

20,20 Film artistic. Rămin 
cu tine. Premieră TV 
Producție a Casei de 
filme Patru (c.).

I CIUPERCARIE. Gospo- 
I darii minei Paroșeni au

amenajat, în fosta galerie 
Ide coastă de la orizontul

650 o suprafață de 500 
» mp destinată unei ciuper- 
Icării. Se așteaptă roadele 

acestei lăudabile 
l tive. (Gh. S.)
| ÎN LOCUINȚA NOUĂ. 
I În orașul Lupeni, în zo- 
I na noului centru civic a 
I fost finalizat și predat

iniția-

beneficiarului blocul 43, 
cuprinzînd 62 de aparta
mente și spații comercia
le la parter. Noul bloc 
ridicat de constructorii 
din brigada 5, a între
prinderii de antrepriză 
construcții Valea Jiului, 
a trecut cu bine exame
nul comisiei de recepție, 
începînd de mîine, apar
tamentele noului bloc vor 

-fi date în folosință loca
tarilor (V.S.)

CONSILIUL orășenesc 
Vulcan de educație poli
tică și cultură socialistă 
a organizat ieri, la cine-

matograful „Luceafărul" 
din localitate o seară de 
întrebări și răspunsuri 
urmată de vizionarea u- 
nui ciclu de filme docu
mentare românești. (V.S) 

INTRE 15—30 mai a.c. 
la I.M. Petrila se vor 
desfășura ample acțiuni 
politico-educative. Aces
te acțiuni sînt prilejuite 
de aniversarea a 125 de 
ani de minerit în orașul 
Petrila. (V.S.)

MOMENT EMOȚIO
NANT. Cu cîteva zile în 
urmă, minerii sectorului 
III de la I.M. Lonea au

trăit un moment emoțio
nant. Artificierului Gheor
ghe Gavrilă. după peste 
30 de ani de activitate 
i-a fost sărbătorită ieșirea 
la pensie, iar drept a- 
mintire, bastonul de pen
sionar. Colegii i-au urat... 
ani mulți de pensie. 
(Gh. S.)

I

Rubrică realizată de 
Viorel STR «UT

în- dalion teatral și 
nematografic.
tea I (p.c.).
Telejurnal (p.c.).

nul învățămîntului 
politifio-ideologic.
Laureați ai Festiva
lului național „Cîn
tarea României. Me
lodii populare.
Emisiune în limba 
maghiară (p.c.).
Telejurnal (p.c.).

în eco-

i

16,00 Agrozootehnia pe 
țelesul tuturor. 
Desene animate. 
Telejurnal (p.c.). 
Strălucită solie 
pace, prietenie și 
laborare (c.).
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, 
în Republica Islami-

16,20
20,00
20,20

15,20
22,20Actualitatea în eco

nomie.
Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României". Cîn- 
tece și dansuri popu
lare.
Lumea 
nă și 
de idei. _ 
Film serial.
vulturului.
ducție 
R.F.G, (c.).
Telejurnal (p.c.).

Almanahul familiei.
De strajă patriei.
Muzica pentru toți.
Viața satului (p c.).
Lumea copiilor.
Telefilmoteca de ghi-

21,45 Telejurnal (p.c.).
— Sport.

de
co-

15,30
20,35 Sîmbătă, 19 mai ii

ozdan (c.).
Telex.
Album
(P.c.).

Melodiile primăverii.
— Muzică ușoară.
— Cascadorii rîsului.
— Pe aripile valsului,
— Virtuozi ai muzicii 

populare.
•— Sub cupola circului.
— Un zîmbet pe 16 mm.
— Desene animate.
— Drumuri • printre a- 

mintiri.
— Cînd castanii înflo

resc... la Ploiești. Re
portaj.

— Romanțe și melodii 
populare.

— Dăm legătura cu Stu
dioul de... fono-audio- 
logie Panduri.

— Tineri interpreți 
recital.

— Secvența telespecta
torului.

17,10 Micul ecran pentru 
cei mici.

13,00
13,05 duminical

Luni, 14 mai

20,00
20,20 Actualitatea 

nomie.
20,35 Rapsodia română (c.f.

WinHUiumwmMuuiiiiHMiiiiiiiiiuiuiiiînniiiiuuiiin

13.30
13,35

1D

20,50 contempora- 
confruntările

Telejurnal (p.c.). 
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
A patriei cinstire. 
Muzică și poezie.
Copiii — florile vie
ții.

21,00 Film. Convoiul. Ul
tima parte (c.).

21,45 Stop-cadru pe 
pamond (c.).

22,00 Pe plai nou de Mio
riță. Melodii popu
lare.
Telejurnal (p.c.).

PROGRAMUL ȚV
21,30 Zborul

Copro- 
Suedia —

20,40

20,50

ma-

22.20

Marți, 15 mai

Telex.
Clubul tineretului. 
Viața școlii.

născut 
România.

15,00
15,05
15,20
15,45 M-am în

22,20

că Pakistan și în Re
publica Arabă Siria
nă.

21,05 înflorești, pămînt al 
Cîntece 
revolu-

21,20

21,35

22,15

15,00
15,05

bucuriei 1 
patriotice și 
ționare. 
Actualitatea 
nomie.
Teatru TV. 
de noapte, de 
tian Munteanu Ce.), 
Telejurnal (p.c.).

Miercuri, 16 mai

m eco-

Trenul
Cris-

Telex.
Consultații în spriji-

20,50 Magistrala revolu
ției. Strategia dez
voltării fcconomico- 
socială.

21,10 Film artistic. Ușa fă
ră lacăt. Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor sovieti
ce.

22,20 Telejurnal (p.c.).
— Sport.

Vineri, 18 mai

15,00 Telex.
15,05

15,30
15,50
16,00

20,00
20,20

ce-

Joi, 17 mai

Școala educației 
tățenești.
Viața culturală.
La volan.
Emisiune în limba 
germană (p.c.). 
Telejurnal (p.c.). 
Actualitatea în 
nomie.

20,35 Împliniri și perspec
tive.

21,10 Cadran mondial.
21,30 Telefilmoteca de aur. 

Toma Caragiu. Me-

eco-

15,00
15,05
15,20

Telex.
Agronomia TV.
Imagini din Norve
gia.

Telex.
La sfîrșit de să 
mînă (p.c.).

Din sumar :
— Melodii cunoscute.
— Marile momente ale 

baletului.
•— Ecranul copiilor. Dum

brava minunată.
“ Șah. 1
— Desene animate. *
— Tainele naturii... ’
— Măgnetoscop muzical.
— Muppets.
— Telesport.
— Ritmur' tinerești.
— Surpriza muzicală a 

emisiunii.
16.45 Săpiămina politică. 
19,00 Telejurnal
19.45 Cascadorii
19,55 Teleenciei.
20,25 Film serial. Un 

gust in flăcări.
21.15 Cu mască... fără 

Că (c.).
22.15 Telejurnal (p.c.).

— Sport.
22,30 Melodii de neuitat, 

romanțe. Antece în
drăgite >

p.c). 
rîsului.

ped.a
au‘

mas.:
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Unde creștem păsări ?

...în nici un caz la blocuri Luper" 0 zi de muncă și voie bună

Ne-am exprimat întot
deauna considerația pen
tru crescătorii corecți de 
animale, inclusiv de pă
sări. Rămînem în conti
nuare convinși, că toți cei 
care iubesc animalele, în 
limite admisibile, și Ie în
trețin prin muncă cinstită, 
în condițiile unanim ac
ceptate de marile colecti
vități sociale, trebuie să 
se bucure, pe Ungă multi
plele avantaje economice 
directe, de aprecierile cu
venite din partea celor din 
jur. Atît în Petroșani cît 
și în celelalte localități din 
Valea Jiului sînt mulți 
astfel de crescători de 
animale, în special de bo
vine, ovine, porcine și pă
sări, care, mai ales în ca
zul în care contractează și 
livrează animale și produ
se animaliere la fondul 
de mărfuri centralizat al 
statului, aduc contribuții 
meritorii la autoaprovizio 
narea populației.

Intervenind pentru 
donarea .
pări. consiliile populare 
din Petroșani și' din cele
lalte localități ale munici
piului au delimitat zonele 
în care sînt condiții și 
este permisă, chiar nece
sară, creșterea animalelor, 
îndeosebi a porcilor, păsă
rilor și iepurilor de casă, 
acestea fiind, după cum 
este cunoscut, cartierele 
mai vechi, unde locuințele 
sînt prevăzute cu curți și 
dependințele necesare. Ve
nind în întîmpinarea do
rinței unor cetățeni care 
locuiesc în blocuri» de , a 
crește animale, consiliile 
populare, prin comparti
mentele de sistematizare și 
disciplină în construcții au 
stabilit anumite locuri în 
care se pot amenaja adă
posturi tip, există și se 
mai pot crea condițiile ne
cesare în acest scop, evi
dent fără a afeeta igiena 
și aspectul urban al car
tierelor, locuințelor: Nu a 
fost niciodată admisă și 
nu poate fi vorba de creș
terea de animale, în speță 
porcine, păsări și iepuri 
în diverse improvizații in
admisibile, ca loc și as
pect, care s-ar înmulți în 
ultima perioadă în apropie
rea sau chiar în interiorul 
cartierelor noi de locuințe, 
în blocuri. Și totuși. Am 
primit la redacție o sesi
zare din care rezultă că 
locatarul apartamentului 

• 22 din blocul 9, strada 
Independenței (una din-

or-
acestei preocu-

tre cele mai îngrijite străzi 
ale cartierului Aeroport), 
Mihail Lăngrăjan, și-a im
provizat sub balconul a- 
partamentului, afectînd in
clusiv o parte din spațiul 
revenit vecinului, un coteț 
și un țarc în care ține un 
mare număr de păsări. 
Noaptea păsările sînt „în
cuiate" sub balcon, iar zi
ua sînt lăsate libere pe 
zonele verzi cu ronduri de 
flori ale blocurilor din jur. 
11 cităm în detaliu pe a^- 
cest cetățean deoarece a 
fost avertizat în repetate 
rînduri de lucrătorii de la 
Consiliul popular munici
pal, de comitetul asociației 
de locatari, amendat de 
miliție pentru a renunța 
la ținerea de păsări în bloc. 
Cu toate acestea el persis
tă în comportamentul abu
ziv, în plus fiind și un con- 
turbator al liniștii locata
rilor din bloc. în același 
cartier, Aeroport, țin pă
sări în condiții inaccepta
bile, care indignează veci
nii de apartament și de 
bloc, și cetățenii Mircea 
Haiduc, din blocul 12 stra
da Independenței, Ion Tă- 
nase și Grigore Moldovan 
din strada Unirii, iar în 
cartierul Carpați și chiar 
pe strada Republicii (în 
plin centrul orașului) le 
urmează exemplul rău D. 
Stelescu, -N. Suciu, Gh. 
Toader. C. Petroșan, T. 
Pop, I. Griober, V. Cora, 
Gh. Scarlat și mulți alții. 
Ne facem datoria averti- 
zînd pe toți cei ce țin pă
sări și alte animale în zo
ne centrale și cartiere (în 
boxele blocurilor), ale ora
șului în care această preo
cupare nu este permisă, 
datorită absenței condiți
ilor amintite și efectelor 
negative pe care ea le are 
asupra amenajărilor din 
cartierele noi, dens popu
late și a stării de igienă 
generală, că se expun mă
surilor prevăzute de Hotă- 
rîrea nr. 2/1981 a Consiliu
lui popular județean (la a 
căror aplicare, situația e- 
xistentă, o cere să se trea
că imediat). în aplicarea 
prevederilor art. 8_al 
castei Hotărîri, 
popular municipal 
șani a tipărit 
președinților 
de locatari spre afișare un 
extras în care se precizea
ză că adăpostirea de pă
sări și alte animale în a- 
parlamente, pe balcoane.

. în boxele și subsolurile 
blocurilor, precum și ame
najarea de cotețe în afara 
locurilor stabilite, sînt in
terzise. Desigur, 
acțiune face parte din mul
tiplele forme de prevenire, 
de atenționare și lămurire 
a cetățenilor asupra nece
sității respectării 
lor de conviețuire 
mun dar, așa cum 
subliniat, se poate 
la aplicarea unor 
și alte măsuri. Nu există 
preferință pentru aseme
nea „soluții" extreme din 
partea consiliilor populare 
și a altor organe în măsu
ră a le aplica. Dimpotrivă, 
s-a ezitat, s-a renunțat 
chiar, în cazuri în care e- 
xista temei de aplicare, s-a 
așteptat înțelegere și afir
marea răspunderii civice, 
a respectului față de se
meni și față de reglemen
tările în vigoare. Dar, da
că va fi și este necesar... 
în situația de fapt, în care 
se constată o înmulțire a ț
cetățenilor din cartierele 
Aeroport, Carpați, Cons- j

tractorul și celelalte din ț
Petroșani — și am putea i
adăuga și din alte locali- ’
tăți —, care țin, mai ales 
păsări, în boxele, subso
lurile, uscătoriîle blocuri
lor, în cotețe făcute pe 
balcoane și în alte locuri 
în care asemenea improvi
zații nu pot fi admise, nu 
ne rămîne decît să-i invi
tăm pe toți cei în cauză 
să-și lichideze - „găinări
ile" înainte de a li se a- 
plica sancțiunile legale. 
Așa, este în avantajul lan .

Tom» TAȚARCA

această

norme- 
în cq- 
am mai 
trece și
amenzi

ultima du- 
o zi fru-

I 
I 
1

La Lupeni, 
minică a fost 
moașă, cu mult soare și 
o ușoară adiere de vînt, 
zi de adevărată primă
vară. A fost o duminică 
fără fotbal in care însă 
s-a muncit mult pentru 
rezolvarea unor treburi 
gospodărești în tot orașul.

Din primele ore ale di
mineții, sute de elevi în
soțiți de profesorii 
sute de cetățeni au im- 
pînzit străzile și parcu
rile orașului într-o am
plă acțiune de ordine și 
curățenie, de întreținere 
a ceea ce S-a făcut pină

în prezent. Forțe deose
bite au fost concentrate 
in noul centru civic și in 

•jurul noului complex de 
alimentație publică, unde 
se lărgește strada și se 
amenajează o parcare 
pentru autoturisme.

De la Petre
maistru la serviciul 
gospodărie comunală 
orașului,, am notat 
s-au transportat zeci 
containere de gunoi
najer și molozul adunat 
în grămezi'pe strada 
Vladimirescu.

Zeci de lucrători 
compartimentul TESA

au efectuat 
muncă 

pu-

lor,

Cu i da, 
de 

a 
că 
de 

me-

a- 
Consiliul 

Petro- 
și înmînat 
asociațiilor

Răspundem cititorilor
• LOCATARI ai bloca- re locuiți, va fi reparată în 

lui 18, strada Independen
ței, Petroșani : Pe tema 
solicitării dv. am avut o 
discuție la nivelai condu
cerii secției Petroșani de 
gospodărie ’omunală și lo- 
cativă. Concluzia'te coper
tina de la intrarea în scara 
a Ii-a a blocului 18, în ca-

cursul lunii iunie a.c.
• VIOREL MUCENIC, 

Dîlja : Ne-am interesat Ia 
conducerea cooperativei 
„Unirea” Petroșani și am 
aflat că televizorul dv. a 
fost, în sfirșit, reparat. 
Credem că între timp l-ați 
și ridicat de la atelier. i

■i

Ne vom despărți: in au
rind de sobele de încălzit. 
Dar, așa cum știm cu toții, 
incendiile produc și din 
alte cauze, legate fot de 
neglijență Și de cite unui 
care zice: „Lasă că nu mă 
învață pe mine pompierii..."

Desigur, sezonul de pri
măvară invită pe fiecare 
gospodar să curețe grădi
na, curtea, flnațub în loc 
să depoziteze resturile ve 
getale strtnse întaMir» loc 
izolat de vegetația uscată 
din jur, apoi să le ardă și 
să nu plece de lingă' foc

pînă nu vor arde complet, 
udînd în final eu apă va
tra, sînt unii care fac fo
cul pe unde apucă, uitind 
de consecințele unei ase
menea neglijențe.

Amintim, deci, cetățeni
lor care posedă terenuri in 
apropierea aădnritot că nu 
au voie să dea foc resturi
lor rezultate de ia curățat 
la o distanță mai mică de 
10Q metri de pădure sau 
pe vînt. Asemenea negli
jențe pot aduce pagube se
rioase. Așa s-a intîmplat 
în anul 1983 in Paring, ta 
cota 2000 metri unde e

I.M. Lupeni, 
sute de ore 
patriotică in 
țului Est.

După ora 10, sute 
mineri, alți oameni 
muncii, împreună cu 
miliile. s-au îndreptat 
spre baza de agrement 
Brăița.

La poalele dealurilor 
cu fagi înverziți, la iarbă 
verde, ascultînd un va
riat program de muzică 
populară, transmis prin 
stația de amplificare, am 
notat citeva nume: Ga
vrila Vatda, miner, sec
torul IV l.M. Lupeni, ing. 

, loan Petre de la IM. U- 
, ricani, împreună cu so- 

at fia, subinginer la servi
ciul tehnic-producție la 
aceeași mină, Ghearghe 
Leahu, pensionar, apoi 
familiile Miron Mihă- 
iescu, Traian Man fi al
tele. :

După o plăcută zi de 
plajă, sute de oameni 
s-au îndreptat spre casele , 
lor, mai sănătoși, 
vioi, iar a doua zi, 
forțe proaspete, și-au re
luat lucrul, fiecare în 
domeniul său de activita
te. In încheiere, sugerăm 
comerțului din localitate 
ea pentru duminicile î ce 
vor urma să fie mai re
ceptiv, să iasă Ia agre
ment cu mai multe ji di
verse produse. Avem con
vingerea că sînt solicitate 
de sutele de locuitori ai 
orașului prezenți la iarba 
verde pe frumoasa Vale 
a Brăifei. (A. Mica)

ițe 
incinta

de
ai 

fa-

T.

Oameni și mașini prezenți în ziua de 6 mai a.c. 
în noul centru civic al orașului Lupeni.

Foto: Rudolf IANOVETZ
1
I

Citadine C j 0 b U f î...
în iarna care a trecut

s-au semnalat mai multe
accidentări, este adevărat 
care nu au fost — dar: pu
teau fi — grave, datorate 
cioburilor. Mai bine zis, da
torate neglijenței unor se
meni, tineri, sau mai puțin 
tineri, pentru care o sticlă 
golită devine nu doar inu
tilă, ci și un obiect ce ne
cesită răzbunare — adică 
să fie făcută țăndări. A- 
ceasta se întîmplă mai a- 
les în rîndul unor așa-ziși 
„turiști" sau „amatori de 
drumeții". Accidentele din 
această iarnă ale căror vic
time au fost și copii se 
datoresc tocmai unor așa- 
ziși turiști care după ce 
consumă conținutul unor 
sticle — altfel nu văd ros
tul ieșirii la munte — nu 
rezistă tentației sălbatice 

' de a da cu sticla de un zid, 
; o piatră sau de un stîlp...

Așa apar cioburile 
curtea cabanelor, pe 
rări de munte, sub 
cablurilor instalațiilor 
telescaun (atît la Straja, 
cit și în Paring) și chiar 
pe pîrtîile de schi. Căzînd. 
persoanele în cauză s-au 
tăiat în asemenea cioburi.

prin 
că- 

firul 
de

Că „distracția" de a iz
bi cu sticla de un zid, 
stâlpi etc, că „performan
ța” de a nimeri, din mers, în 
pilonul telescaunului are 
drept consecință cioburile 
care pot accidenta un ’ alt 
turist, un schior, chiar și 
un copil, nu constituie mo
tiv de reținere „bravuri
lor" individului fără simț 
cetățenesc, fără respect fa
ță de semeni.

După retragerea stratu
lui de zăpadă, atît în 
munți, dar și pe zonele 
verzi, a arterelor de circu
lație și chiar pe terenurile 
de joacă 
cioburile 
zente.

Atît pe cărări de munte, 
pe dealuri, pe străzi sau 
zone verzi, cioburile poluea
ză natura, degradează es
tetica citadină, periclitea
ză integritatea corporală a- 
tît a oamenilor mari, eîț 
și a copiilor, rfflectînd în 
ultimă instanță, ca și.cele
lalte dovezi ale neglijenței 
cetățenești din mediul nos
tru ambiant: nu altceva de- 
cît o... joasă conduită ci
vică. »Oan SIEJARUJ

ale copiilor — 
sînt omnipre-

mai
cu

CURIER JURIDIC
Căldărar Mitruț, Vul

can : Dacă retribuția tari
fară de încadrare este de 
2020 lei, așa cUm ne scrieți, 
vi s-a stabilit corect aloca- 

, ția de stat pentru trei co
pii : 795 Iei. Conform De
cretului nr. 4ă/1982, Ia un 
plafon de venituri între 
1851—2400 Iei, pentru me- 

’ diul urban, alocația este 
de 245 Iei pentru primul 
copil, 255 pentru al doilea, 
295 lei pentru cel de-al 

. treilea copil. în situația 
în care, Ia același plafon 
de venituri, tot pentru trei 
copii, ați primit anterior 
suma de S55 Iei, unitatea a 
greșit, urmînd a se trece 
la recuperarea sumei plă
tite în plus.

Ion Marin, Bărbăteni : 
Sancțiunile disciplinare se 
aplică numai în cazul să- 
vîrșirii de abateri disci
plinare. Acestea au ea ur
mare 
bunul 
într-o 
Ia un 
că. De aceea faptele ce 
constituie abateri trebuie 
sancționate conform nor
melor în vigoare. Regle- 

; mentarea este cuprinsă în

unele tulburări în 
mers al activită 
unitate economică, 
anumit loc de mun-

Primăvara, focul și neglijența
I

ars o suprafață de 2 ba. 
Noroc cu echipa Salvamont 
care a intervenit. în pri
ma urgență, pe timp de 
noapte, 
rîlor p 
pieriloi

Un alt' pericol îl prexin- 
tă bucătăriile de vară, un
de se recurge cu mare ușu
rință ia instalarea sobelor 
necorespunzătoare 
unor improvizații 
ce, a lămpilor de găti'

în ziua.. de 23
1984. Dotei Diaconesc din 
Dîlja, după ce a chefuit

dispozițiile Legii nr. 1/1970 
— lege a organizării și 
disciplinei muncii (art. 13— 
15 și 17—20) și se comple
tează cu dispoziții cuprin
se în alte acte normative 
cum sînt: Codul muncii, 
regulamentele de ordine 
interioară, Decretul nr. 

"400/1981 etc.
Vă interesează modali

tatea de constatare a aba
terii și de aplicare a sanc
țiunii. Răspunsul se găseș
te concentrat în ari. 13, 
alin. 2, 3 și 4 din Legea nr. 
1/1970. Sancțiunea disci
plinară nu podte fi aplica
tă fără ca, în prealabil, să 
fie cercetată fapta, per
soana în cauză să fi fost 
ascultată și verificate sus
ținerile făcute în apărare, 
în, acest fel principiul drep
tului la apărare, care stră
bate întreg sistemul de 
drept socialist român, este 
transpus în planul legisla
ției muncii. Legat tot de 
explicația solicitată trebu
ie cunoscut că, la stabilirea 
sancțiunii, conform art. 
13 alin. 2, se va ține sea
ma de cauzele și gravita
tea faptei, împrejurările 
în care a fost săvîrșită, 
gradul de vinovăție al per
soanei, dacă aceasta a mai 
avut șl alte abateri,, pre
cum și urmările abaterii. 
Sancțiunea se stabilește și 
se comunică în scris per
soanei în cel mult 30 zile 
de Ia data cînd cel în 
drept să o aplice a luat cu
noștință de săvârșirea fap
tei, sau cel mai tîrzin la 6 
luni de ia acea dată.

în cazul unei contestații 
Ia aplicarea sancțiunii, or
ganul ierarhic superior ce
lui care a aplicat-o, obser- 
vînd neîndeplinirea aces
tor condiții de procedură, 
este obligat să constate 
nulitatea sancțiunii , aplb 
cate. , -c

strașnic, în Petroșani, a a- în încheiere, citeva 
juns, in sfirșit, la o cunoș- comandări: Cetățeni

dați foc resturilor vegeta
le în apropievea materia fe 
lor combustibile 1 Pe timp 
de vint, este interzisă 
prinderea de tacuri în 
propierea gospodarilor

tință de la nr. 105,'A. Dar 
nu s-a culcat în casă ca 

ținînd piept slăcă- toți oamenii, ci a aprins ți- 
fejb-S - 4-v-. * ' ' ’ * ' “ ’ia... eo

sau
electr)

februarie

sara și s-a urcat în podul 
unui grajd. Adormit a Ui
tai tie țigara .apt insă și a 
incendiat srajdul. Datori
tă intervenției vecinilor 
au fost salvate cinci bovi
ne și trei '.parei, precum și 
grajdul. El însă nu a mai 

de 
de

?
putut fi salvat. I.a 11 
ani. să plătești atît 
scump propia impruden
ță constituie un trist re
cord.

re
nt)

a- 
a- 

- --------- Și
a pădurii 1 Nu folosiți bu
cătării de vară improviza
te 1 Oriunde vă aflați și 
ați luat cunoștință despre 
producerea unui incendiu, 
participați Ia stingerea Iui!

Plut. adj. loan JHTEA, 
Compania de pompieri 

Petroșani
Ilie ȘERBAN, 

jurist :
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Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

convorbirilor oficiale
două țări și popoare, cau
zei păcii și colaborării in
ternaționale. A fost evi
dențiat rolul deosebit al 
tnțîlnirilor la nivel înalt 
de la București și Damasc, 
pentru dezvoltarea acestor 
relații, A fost exprimată 
hotărîrea de a se acționa în 
continuare pentru Trans
punerea fermă în viață a 
înțelegerilor convenite, 
(pentru soluționarea tutu
ror problemelor legate de 
intensificarea și dezvolta
rea pe mai departe a cola
borării șl cooperării în ini
țierea unor obiective eco
nomice și acțiuni de inte
res comun.

Exprimînd convingerea 
că dezvoltarea multilate
rală a relațiilor româno- 
siriene corespund pe de
plin intereselor progresu
lui ambelor țări și popoa
re, cei doi președinți au

însăreinat pe membrii de
legațiilor participante la 
convorbiri să examineze 
problemele practice ale 
lărgirii și colaborării și 
cooperării economice și în 
alte domenii și să găsească 
noi căi și posibilități de a 
spori și mai puternic vo
lumul schimburilor econo
mice, în mod reciproc a- 
vantajos.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hafez Al-Assad au început, 
de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la 
situația internațională ac
tuală și la procesele care 
au loc în lumea contempo
rană, ' . :

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie și înțelegere 
reciprocă, caracteristică 
bunelor raporturi stator
nicite între țările, partide
le și popoarele noastre.

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral ăl Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte, 
joi, la un dineu oficial o- 
ferit în onoarea înalților 
oaspeți români de Hafez 
Al-Assad, secretar general 
al Partidului Baas Arab

Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, și 
doamna Anisse Al-Assad.

Președintele Hafez Al- 
Assad și președintele 
Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi, urmărite cu 
deosebită atenție și vii 
aplauze de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

Sosirea la Damasc
(Urmare din pag. I)

Depunere de coroană
la Monumentul Martirilor

Joi, 10 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to-

varășa Elena Ceaușescu, 
depus o coroană de 
la Monumentul 1. 
lor, înălțat în memoria e- 
roilor sirieni căzuți în 
lupta de eliberare a patriei.

a 
flori 

Martiri-

Un grup de copii ofeiă 
președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-As
sad, tovarășei E l e n a 
Ceaușescu și doamnei Anis
se Al-Assad buchete de 
flori — simbol al ospitali
tății poporului sirian.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
președintele Hafez Al-As
sad, au luat loc pe un po
dium special amenajat. Au 
fost intonate imnurile de 

f stat ale României și Si
riei. Cei doi șefi de stat au 
trecut apoi în revistă garda 
de onoare.

în această atmosferă en
tuziastă, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-As
sad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna A- 
nisse Al-Assad iau loc în 
mașinile oficiale, îndrep- 
tîndu-se spre Damasc. De-a 
lungul autostrăzii de peste 
25 de kilometri ce leagă 
aeroportul de capitală e- 
rau arborate drapelele de 

. . stat ale României și Siriei,
rian prieten față de popo- Coloana de mașini ' a 

“ < străbătut marile bulevarde
care duc spre reședința 
oficială rezervată înalților 
oaspeți, situată în centrul 
orașului.

La reședință, președinți! 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad s-au întreținut în
tr-o ambianță de cordiali
tate și: caldă prietenie.

Primirea făcută tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
reprezintă o pregnantă ex
presie a convingerii că no-

tele Republicii Socialiste 
" ‘ ‘ : împreună

Elena 
Ceaușescu, a sosit, joi, 10 
mai, într-o vizită de prie
tenie în Republica Arabă 
Siriană, la invitația secre
tarului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez Al-As
sad, și a doamnei Anisse 
Al-Assad.

Ceremonia sosirii înal
ților soli ai poporului ro
mân a avut loc pe aeropor
tul internațional din Da
masc, împodobit sărbăto
rește cu drapelele de stat 
ale României și Siriei, ca
re încadrau portretele pre
ședinților Nicolae 
Ceaușescu șl Hafez Al-As
sad.

Pe aeroport se aflau nu
meroși locuitori ai Damas
cului, care au exprimat 
simpatia și stima deosebi
te nutrite de poporul si-

România, care 
cu tovarășa

rul român, față de președin
tele Nicolae Ceaușescu, a- 
preciat și aici, ca pretutin
deni în lume, drept o proe
minentă personalitate a 
lumii contemporane, luptă- 
tor neînfricat pentru în
țelegere și cooperare între 
toate statele, pentru salv
gardarea păcii mondiale, 
pentru dezarmare.

Este ora 12,20, ora lo
cală. Avionul prezidențial 
aterizează.

La scara avionului, 
nalții soli ai poporului ro
mân sînt întîmpinati 
deosebită cordialitate :

î-

cu Ua întîlnire dintre pre-
----  _ de ședinții celor două țări vă 

președintele---- Hafez: Al-As
sad și doamna AnisSe Al- 
Assad. Cei doi șefi de 
își string cu căldură 
ni ie, se îmbrățișează.
xîn semn de salut

trase 21 de salve de artile
rie.

stat 
mîi-

sînt

4 da un nou impuls viguros 
colaborării dintre România 
și Siria în cele: mai diver
se domenii și Conlucrării 
rodnice dintre cele două 
țări pe arena internațio
nală.

încheierea vizitei oficiale
♦ . ■ ■■ ■

de prietenie a tovarășnini 
NICOLAE CEAUȘESCU

{ INALȚII OASPEȚI ROMÂNI AU DEPUS O 
COROANĂ DE FLORI LA MORMlNTUL 

FONDATORULUI NAȚIUNII PAKISTANEZE
Joi dimineața, președin

tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună . cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
•însoțiți de președintele Pa
kistanului, general Zia-ul 
Haq, au adus un înalt o- 
magiu fondatorului națiu
nii pakistaneze, Qaid-i-A- 
fcam-Mohammad Aii Jin- 
nah, primul guvernator ge
neral al Pakistanului, 
Mausoleul ridicat în 
noarea acestuia la Karachi 
— prima capitală a țării 
după obținerea indepen
dentei.

la 
si

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, însoțiți 
de generalul Zia-ul Haq, 
au depus o coroană de
flori la mormîntul lui
Mohammad Aii Jinnah. S-a 
păstrat un moment de re
culegere.

Ceremonia depunerii co
roanei de flori a fost mar
cată solemn prin onoruri 
militare.

Tovarășul N i c ol a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat 
apoi în Cartea de onoare,.

(Urmare din pag. I)

general-locotenent Jahan 
Dad Khan, de primul mi
nistru al guvernului pro
vinciei, de membri ai gu
vernului pakistanez, de un 
mare număr de oficialități 
locale și reprezentanți ai 

economiceVieții politice, 
și culturale.

Președinții 
Ceaușescu

Nicolae 
și Mohammad

Semnarea Acordului
de cooperare economică

Cu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie a pre
ședintelui Republicii Socia
liste România în Republica 
Islamică Pakistan, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui român, Ion M. Nicolae 
și ministrul de finanțe ți 
pentru probleme 
mice, Ghulam Ishaq 
președintele părții 
taneze în Comisia 
guvernamentală de

econo-
Khan, 
pakis- 
mixtă 

coope-

rare economică, științifică 
și tehnică, au, semnat A- 
cordul de cooperare econo
mică, comercială, tehnică și 
științifică dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Islamică Pakis
tan și un protocol anexă la 
acest acord, precum și A- 
cordul de colaborare între 
cele două țări în domeniul 
poștelor și telecomunicați
ilor.

Ceremonia plecării
plin succes, rezultatele sa
le vor impulsiona puternic 
legăturile de prietenie și 
colaborare româno-pakis- 
taneze și vor servi progre
sului și bunăstării celor 
două popoare. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru 
ospitalitatea deosebită de 
care s-a bucurat, împreună 
cu tovarășa Elena

Zia-ul Haq s-au îmbrățișat 
cu prietenie, exprimîndu-și 
satisfacția pentru această 
întîlnire atît de rodnică. 
Cu aceeași cordialitate, to
varășa Elena Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de la 
șeful statului pakistanez.

Așa cum subliniau pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammad Zia-ul Haq, 
înainte de a se despărți, 
vizita, încununată cu de-

Ceaușescu, tn timpul vizi
tei și a adresat președin
telui Mohammad Zia-ul 
Haq invitația de a veni în 
România. Acceptin'! cu de
osebită plăcere invitația, 
președintele Pakistanului, 
a mulțumit încă o dată 
pentru vizită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele

MOGADISCIO 10 (Ager
pres). Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise președintelui Re
publicii Democratice So
malia, Mohamed Siad Bar
re, urări de fericire și noi 
succese în activitate, de 
progres și prosperitate po- Capisizu, ministru secre- 
porului somalez prieten. - tar de stat, șeful Departa- 

■ Mulțumind, președintele meniului Industriei Alî- 
Somaliei a adresat tovară- mentare, care conduce o 
șului Nicolae . Ceaușescu delegație economică fo- 
un cald salut prietenesc mână.

R. D. Somalia
și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire, viață în
delungată și succese cît 
mai mari în activitatea ne
obosită pe care o desfășoa
ră în fruntea statului ro
mân.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Re
publicii Democratice So
malia a tovarășului Marin

Prezențe românești
VIENA 10 (Agerpres). La 

Muzeul Ianneum; din ora
șul Graz a avut loc verni
sajul expoziției „Minerale 
din România*1, care : cu
prinde valoroase piese din 
colecția Muzeului județean 
Maramureș. Exponatele, cu
noscute sub numele . de 
„Flori de mină", oferă vi
zitatorilor posibilitatea de

CAIRO 10 (Agerpres). La 
Cairo a fost semnat con
tractul privind realizarea 
construcției și a montaju
lui, precum și punerea în 
funcțiune a fabricii de ci
ment „Assiut II“, repre- 
zentînd cel mai mare o- 
biectiv al cooperării eco
nomice româno-egiptene 
și una dintre cele mai im
portante unități de acest a cunoaște una dintre in- 
gen din Egipt.

La realizarea acestui o- 
biectiv vor participa — 
prin livrări de utilaje teh
nologice și construcții me
talice — numeroase unități 
industriale din România.

deletnicîrile străvechi ale 
locuitorilor acestor melea
guri. La vernisaj au fost 
prezenți reprezentanți ai 
autorităților locale, un nu
meros public.

I
I
I

TV
15,00 Telex. , _
15,05 Monografii profe

sionale— Pețroliș- 
. tii.

15,20 Viata satului.
15,40

Steaua — 
studențesc.

18.20 închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal.
color).

20.20 Actualitatea 
nomie.

20,35 împliniri și

15,50

16.20
16,30

La volan — emisiu
ne pentru condu
cătorii auto. '
Emisiune în limba 
germană (parțial 
color).
Desene animate.
Fotbal: Semifinale
le Cupei României. 
Transmisiuni di
recte alternative de 
la Făgăraș: Dina
mo București — 
Corvinul Hunedoa
ra ; de la București:

Sportul |

I
I
II
I
I
I
I
I
I
I

progra-

(parțial

în eco-

I . pers- ■ 
pecii ve — 40 de I 
ani de mărețe trans- : 
formări revoluționa
re sub conducerea 
partidului. Azi, ju
dețul Vîlcea.

21,10 Cadran mondial, i 
(parțial color).

21.30 Film artistic. Lege 1-
da muntelui (color). 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor bulgare. i

22,20 Telejurnal (parțial I
color). I

22.30 închiderea progra- |
mului. ; |

Mica publicitate
BUNICII urează scum

pului lot nepot Sebastian- 
Valentin Ionică la împlini
rea a 10 primăveri, copilă
rie fericită și „La mulți 
ani !“. (1932)

VÎND cărucior, invalid, 
adult. Lupeni, T. Vladimi- 
rescu, bloc 74/3. (1934)

VÎND Dacia 1300, 9000
km. Informații, telefon 
43706 Petroșaxii. (1926)

VÎND Moskvici 408, Re
publicii 114/8. (1933)

VÎND Dacia 1100, stare 
perfectă. Informații, Pe‘- 
trila, strada Republicii 215 
A (lîngă liceu). (1919)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Curca- 
nu Constantin, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar nu
lă. (1931)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIILE Libardi. și Cruceru, anunță cu adîncă 
durere, încetarea din viață a celui care a fost un bun 
tată, socru și bunic.

BIRO MARTIN
Tnmormîntarea va avea loc sîmbătă. ora 15. de 

la domiciliu. (1935)

Colegii de la disciplinele de Topografie, sînt ală
turi de colega lor în pierderea grea suferită prin dis
pariția, după o grea și lungă suferință, a tatălui său 

BIRO MARTIN

ASTĂZI se împlinesc trei ani de la stingerea din 
viață a celei ce a fost

NELLY BARB
Să vărsăm o lacrimă care să însoțească amintirea 

timpului petrecut printre noi. (585)
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