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MULT CĂRBUNE!

în întîmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar

j
După cum ne lnformea- 

ză tovarășa Eleonora 
Marcu, din cadrul com
partimentului de pla
nificare al minei, cu pro
ducția extrasă peste plan 
în ziua de 25 iulie, I.M. 
Uricani a livrat suplimen
tar, de la începutul lu
nii, 1000 tone de cărbune 
pentru cocs. Aceasta în
seamnă că, de la începu
tul anului, mina Uricani 
a extras, în plus, peste 
25 000 tone de cărbune

v —

Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, 
CALITATE, 3 R“

i Mina Uricani, care, alături de I-.M. Livezeni și 
I.M. Paroșeni au raportat realizarea și depășirea sar
cinilor de plan pe primele 1 luni ale anului, continuă 
să se mențină printre fruntași și în ■cadrul acțiunii 
„PRODUCȚII RECORD, CALITATE, 3 R“.

pentru cocs, cu 15 000 to_ ceste harnice colective 
ne peste sarcinile pri_ de muncă, s-au remarcat 
melor 7 luni. »- brigăzile conduse de mi-

De remarcat faptul că nerii Alexandru Pato, de 
peste 43 la sută din pro- la sectorul I, Traian Pop 

de la sectorul III, Doboș 
Ianoș și Gheorghe Nistor, 
din sectorul IV. In para
lel cu activitatea de ex
tracție, se depun eforturi 
stăruitoare pentru îm
bunătățirea, calității căr
bunelui pentru cocs.

ducția totală a minei este 
extrasă cu ajutorul celor 
doîiă complexe de mare 
capacitate*mînuite de 
minerii din brigăzile con
duse de Petru Mandriș 
din sectorul II A și Ilie 
Amorărîței, de la secto
rul II B. Alături de a_ Mircea BUJORESCU

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
la temelia realizării planului fizic

Unul dintre indicatorii vom putea mări venitul creșterii
care arată eficiența cu "~i!---- -
care se muncește pentru 
realizarea unui produs 
este productivitatea mun
cii. La plenara Consiliu
lui Național al 
lor muncii din 
a.c., tovarășul 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, arăta 
că „trebuie să realizăm un 
ritm de creștere a produc
tivității muncii cu 8 la mod ritmic sarcinile 
sută. Numai prin crește
rea productivității muncii fost obținute pe

care arată eficiența cu national, mijloacele nece
sare atit pentru dezvolta
rea cit și pentru ridicarea 
nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului". 

Colectivul sectorului II 
de la I.M. Livezeni se că
lăuzește cu consecvență 
după această orientare. 
In primele șase luni din a-. 
cest an, ă reușit ca lună 
de lună să-și realizeze in 

de 
plan. Aceste rezultate au 

seama

Oameni-
5 martie

Nicolae

productivității 
muncii. Astfel de la înce
putul anului și pînă în pre
zent minerii acestui sector 
au extras, suplimentar sar
cinilor de plan, o produc
ție de peste 9000 tone de 
cărbune, în condițiile de
pășirii productivității mun
cii la nivel de sector cu' 
881 kg pe post. De remar.

■ Gh. SP1NU.

(Continuare în pag. a 2-a)

Din viața unei organizații de partid, la început de drum

Activitate «politică dinamică, 
la cota marilor exigențe ale debutului 

Așa este cazul săpării . și 
betonării gulerelor puțu
lui auxiliar și puțului 
principal cu skip, din incin
ta principală, începerea 
săpării puțului nr. 8 de a- 
eraj, obiective care au fost ■ 
predate înainte de terme
nul prevăzut în grafic 
constructorilor și montu
rilor brigăzii complexe a 
I.A.C.M.M. în vederea e- 
xecutării lucrărilor de 
montare a instalațiilor de 
extracție. A fost atacată 
în devans o altă lucrare 
importantă — depozitul de 
exploziv, iar in urmă cu o 
lună, trei formații de mi
neri au început lucrări mi-

Ion MISCIIIE, 
secretarul organizației de 
partid — întreprinderea 

minieră Valea de Brazi

Deși a trecut puțin timp 
de la constituirea sa — 
trimestrul IV al anului 
trecut — colectivul hostru 
a reușit să obțină în a- 
cest răstimp rezultate 
importante. La sfîrșitul 
semestrului I, care, repre
zintă și primul Semestru 
cu sarcini de plan pentru 
întreprindere, colectivul 
minei a obținut o depășire 
de 10 milioane lei față de 
planul lucrărilor de cons- 
trucții-montaj prevăzute,. 
reușită care are la bază, 
depășirea cu 35 la sută a 
planului productivității 
muncii. Totodată, am rea
lizat o economie de peste 
1 milion lei la costurile' de 
producție. Rezultatele ob
ținute la principalii indi
catori economici înseam-., 
nă executarea unui măre 
volum de lucrări fizice. (Continuare în pag. a 2-a)

Joi, președintele Consi
liului Național al Revo
luției, șeful statului Volta 
Superioară, . căpitan Tho
mas Sankara, și persoane
le oficiale care îl însoțesc 
au sosit în județul Cons
tanța.

In cursul dimineții, oas
petele a vizitat întreprin
derea mecanică de . utila
je Medgidia, unitate care 
a cunoscut o permanentă 
dezvoltare și moderniza
re.

Cu ocazia vizitei, . în curtea 
întreprinderii a fost or-

ganizâtă o expoziție su
gestivă, prin intermediul 
căreia șeful statului Vol
ta Superioară a luat cu
noștință de gama produ
selor ce sie realizează aici. 
La plecăre, președintele 
Thomas Sankara, apreci
ind organizarea activită
ții productive a unității, 
calitatea produselor, a 
adresat calde felicitări și 
Urări de noi succese în 
viitor.

In continuarea vizitei, 
s-a străbătut i o frumoasă

zonă: agricolă din centrul 
județului Constanța, cul
tivată în special cu mari 
plantații: de vii și Ijvșzi.

Poarta
- îm_ 
navei 

scurtă
Agigea,

In apropiere de 
Albă, oaspeții s_au 
barcat la bordul 
„Malnaș" pentru o 
călătorie, pînă la 
pe Canalul Dunăre —
Marea Neagră, care ofe-
răimaginea uriașului e_ 
fort constructiv, a capa-

(Continuare în pag. a 4-a)

încheierea convorbirilor oficiale 
între președinții Nicolae Ceaușescu 

și Thomas Sankară ; j
In stațiunea Neptun, s-au 

încheiat, joi după-amiază, 
convorbirile oficiale între 
tovarășul . Ni c o 1 a e 
Ceaușescu președintele 

Republicii Socialiste Româ
nia, și căpitan Thomas 
Sankara, președintele
Consiliului Național al Re-

■■■■■■■■■■■■■!
A

I n pag, a 3-a
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voluției, șeful statului Vol- cordarea fără precedent la 
ta Superioară. care ajuns în viața in-

Au luat parte persoanele temațională, ca urmare a, 
oficiale române și volteze, . intensificării cursei 'înar

mărilor, îndeosebi a înar
mărilor nucleare, a adîn-

Schimbul de păreri în 
probleme internaționale 

a evidențiat preocuparea 
celor două țări față de în- (Continuare în pag. a 4-a)

! Patru decenii ale devenirii noastre!
I—■— -----------------------------------------------j
| La poarta de sud a orașului,* 
j expresia puternicei industrializări

V

■ Ample lucrări de repa
rații la centralele ter- 
mice din Petrila '

î

J

i
I
II
i

J ae oameni, și sa consti- 
‘ tuie repere ale dezvoltă-,

i municipiului, dar să
> cepem cu începutul.

j
i 
ț
i cestui locde la Livezeni, 
i unde se îngemănează. ~ 

d/mn Jilir

H Reamenajarea străzii I- 
lie Pintilie -din Petro-- 
șani — la 
activitatea 
populare".

rubrica „Din
consiliilor

| Rubricile 
cititorilor", „Flash".

.Răspundem

Lucrînd la săparea pu
țului de aeraj nr. 8 al 
I.M. Valea de Brazi, bri
gada lui Szocs Dionisie 
a realizat o productivita
te de 1.24 mc pe post în 
loc de 1,03 mc pe post 
prevăzut. De remarcat 
că săparea puțului se fa
ce din ciocan de abataj.

Foto: Alexandru VARGA

I Anul 1950. Livezeniul, 
poartă de intrare în ora
șul Petroșani. Ce se gă- 

I sea atunci aici ? Sălcii, 
apă, citeva Căsuțe inși- 

’ rate de-a lungul șoselei 
i și pe. terasamentul căii 

ferate, stafia C.F.R. care 
era cea mai impunătoa
re clădire din această zo
nă. Cam atit.

Cine s-ar fi glndit că 
locul acestora va fi ocu
pat de o adevărată plat
formă industrială care 
urma să asigure locuri 
de munca la sute și mii 
de oameni, și să consti-

I rii social-economice a 
în

cepem cu începutul.
1965. Anul Congresu

lui al IX.-lea, de cînd în 
fruntea partidului și ță
rii, a fost ales cel mai 
iubit fiu al poporului, 
omul de numele căruia 
se leagă toate împlini
rile noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușgscu, a în
semnat profunde schim
bări și în înfățișarea a-

Singura unitate econo- i 
mică — Atelierul de re- J 
parații utilaj de trans-) 
port al S.U.T. Livezeni a i 
cunoscut tansformări ra- J 
dieale, adăugîndu-i-se\ 
noi secții: stația de be- 4 
toane, poligonul de pre- l 
fabricate, secția de con- J 
fecții metalice și un alt 4 
atelier de reparații ale i 
utilajelor de transport. ) 
Concomitent, a crescut ț 
considerabil numărul oa- 1 
men Hor muncii cuprinși 1 
în această activitate. J

Ca o necesitate a apret- 1 
vizionării populației Văii ! 
Jiului cu produse lac- 1 
tate, a luat ființă, în anul 4 
1965, fabrica de produ- « 
se lactate, ca secție a In- ) 
treprinderii din Simeria. ț 
Șeful fabricii, Vasile Băl- t 
iărețu ne informează că ) 
prin activitatea celor 
cinei secții de producție t 
(produse dietetice, pro- J 
duse proaspete, lapte de ’ 
consum,. înghețată, brîn- 
zeturi) producția globală t 
a crescut față de anul) 
înființării de peste 3 ț 
ori (!), Productivitatea ■

Gheorghe BOȚEA

Va.---------------------------------------—
pele celor două Jiuri. (Continuare in pag. a 2-a)

Comitetul executiv al 
Consiliului popular 

al municipiului Petroșani
In temeiul dispozițiilor Legii nr. 57/196,8 

de organizare și funcționare a consiliilor popu
lare ■, ■ :

CON V O A CA /
Consiliul popular al municipiului Petroșani în 
a VIII-a sesiune a celei de a XIII-a legislaturi 
pentru data de 31 iulie, ora 15,00, la sala Tea
trului de stat Valea Jiului.
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Activitate politica dinamica
(Urmare din pag. I)

JURNAL DE VACANȚA
■ ODATĂ cu încheierea anului de învățămînt 

a început acțiunea de igienizare a școlilor, efectu- 
îndu-se reparații curente și vopsitorii, desfășurate 
cu sprijinul elevilor, al comitetelor de părinți’ și al 
întreprinderilor patronatoare. La școlile generale 1 
Petroșani, 5 Vulcan, 5 și 6 Petrila s-au terminat 
reparațiile.

H PLECARE IN TABĂRA. Cunoscuți pentru 
spontaneitatea și talentul lor, copiii de la Școala 
generală din Aninoasa s-au remarcat în cadrul ma
nifestărilor din edițiile Festivalului național „Cîn
tarea României" cu „Jocuri muzicale". Ei vor pleca 
astăzi la Năvodari unde își vor petrece zile fru
moase în tabăra pionierească.

■ EXPEDIȚIILE „Cutezătorii”, tradiționale în 
Valea Jiului, constituie mijloace atractive de edu
cație a elevilor și de îmbogățire a cunoștințelor des
pre natura patriei. In această ultimă decadă a lunii 
iulie sînt organizate expedițiile „Lotus ’84”, la care 
participă copii de la Școala generală nr. 1 Lupeni, 
„Prietenii salvamontului” — Școala generală 2 Lu
peni, „Micii speologi" — Școala generală nr. 4 Pe
troșani.

■ FORUMUL NAȚIONAL al pionierilor a în
ceput în 25 iuție la Craiova. Pionierii Văii Jiului sînt 
reprezentați de trei copii care participă ia manifes
tările educative ce vor avea loc de-a lungul a două 
Săptămîni.

■ CLUBURILE DE VACANȚA, organizate în 
școli și la casele pionierilor, atrag numeroși elevi 
care participă lă diverse activități sportive și la ma
nifestări cultural-educative prilejuite de „Ziua mi
nerului". Acestei sărbători a muncii fi sînt consa
crate programe artistice, vizite la Muzeul mineritu
lui. J

niere de maximă impor
tanță la orizontul 400 pen
tru deschiderea primelor 
capacități de producție.

Acesta este bilanțul se
mestrului I cu care și-a 
început activitatea tînărul 
nostru colectiv de mineri, 
bilanț în care se materia
lizează activitatea 
toare desfășurată cu con
secvență de organizația 
noastră de partid, pen
tru a întrona și a menți
ne în sînul colectivului, la 
fiecare loc de muncă, 
climat de angajare 
ponsabilă pentru a 
gura un ritm înalt de exe
cuție la fiecare obiectiv.

In adunările gerierale 
ale organizației noastre, 
am dezbătut probleme de 
stringentă actualitate pen
tru ritmurile lucrărilor de 
deschidere, respectiv, sta- 
chul de realizare a obiec- 

’ ț tivelor, gradul de folosi
re a utilajelor din dotare, 
calitatea lucrărilor de în
treținere a acestora, folo
sirea timpului de lucru, 

-reducerea costurilor ma
teriale etc.. In cadrul a- 
dunărilor am permanent!-

zat „momentul economic", 
pe care l-am folosit atît 
pentru informarea ope
rativă asupra realizării 
planului de lucrări, a sar
cinilor ce revin formațiilor 
de lucru, cît și pentru 
evidențierea unor neajun
suri și stabilirea de mă
suri pentru remedierea 

I_____ operativă a acestora. Efec-
stărui- tul activității politice des

fășurate de membrii de 
partid, mai ales de agita
tori, din rîndul cărora 
s-au remarcat minerul șef 
de brigadă Dionisie Szocs, 
brigadă care a executat 
gulerul puțului principal 
cu skip, Gheorghe Cercel, 
șeful brigăzii de mineri 
care execută galeria ma
gistrală de la orizontul 400, 
ing. Mihai Oprișa, precum 
și maiștrii Teodor Iacob, 
Liviu Ilovan, Nicolae Pre
da, Eugen Vasiu, Nicolae 
Coiculescu, se concreti
zează în realizarea inte
grală și ritmică a sarcini
lor de plan de către toate 
formațiile de mineri, în de Brazi.

un 
res- 
asi_

predarea înainte de ter
men' a obiectivelor.

In întîinpinarea marilor 
evenimente sărbătorești 
ale anului — a 40_a ani
versare a Eliberării patri
ei și Congresul al XIII-lea 
al partidului, colectivul 
nostru este ferm hotărît 
să-și continue șirul reuși
telor minerești. Biroul or
ganizației de bază își pro
pune să stimuleze efortu
rile creatoare ale colecti
vului, mal ales prin inten
sificarea muncii politice de 
la om la om, a activității 
organizațiilor de sindicat 
și U.T.C., prin o mai bună 
folosire a propagandei 
vizuale, a celorlalte forme 
și mijloace’ politico-educa
tive pentru amplificarea 
ritmului de execuție și a- 
firmarea puterii de mobi
lizare â colectivului în re
alizarea marelui nostru o_ 
biectiv —- deschiderea pl- 
nă la finele actualului Cin
cinal a noii mine Valea

Creșterea productivității 
muncii

Expresia puternicei industrializări (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 0

muncii a sporit de 2,4 ori, 
media de prelucrare zil
nică se ridică la 50 mii li
tri lapte, iar beneficiile 
anuale sînt de trei pină 
la șase milioane lei.

In 1966 încă o unitate 
economică, actualul ateli
er mecanic al IPSRUEEM 
a completat platforma in
dustrială a porții de sud 
a reședinței de 
piu. Anul 1974 
nează „Actul de 
a secției de mobilă și sec
ției de produse semi
industrializate și de răcori
toare a C.L.F. Secția de 
mobilă și-a dublat in a- 
cești ani volumul produc
ției, iar 60. la sută din 
producția fabricii este des
tinată exportului. Mobila 
fabricată la Livezeni se 
desface în țări cu tradiție 
ca R.F.G. și Franța. Peste

DUMINICA, 29 IULIE
8.30 
9,00
9.30 

10,00

vezeni este Abatorul, care 
a fost pus în funcțiune a- 
nul trecut. Acesta cuprin
de^ două linii moderne de 
tăiere, tunete de congelat 
cu o capacitate âe 400 to
ne, precum și depozite fri-

munici- 
consem- 
naștere"

1,3 milioane litri de băuturi 
răcoritoare se fabrică a- 
nual la secția amintită șt 
peste 700 tone de produse 
semiindustrializate sînt 
pregătite aici pentru locui
torii municipiului nostru.

pentru gorifice. De remarcat fap
tul că, zilnic, secția de 
preparate din carne rea
lizează o producție dublă 
decît sarcinile de plan. 

Platforma Livezeni. încă 
de la intrarea în munici
piu aceste unități econo
mice constituie „cartea de 
vizită'* care exprimă pu
ternica industrializare a 
acestor locuri, ele desfă- 
șurindu-și activitatea în 
corelație directă cu acti
vitatea oamenilor din sub
teran. Și, un ultim fapt 
semnificativ;, pe platfor
ma industrială Livezeni 
lucrează aproape 1500 de 
oameni, iar valoarea mun
cii lor se ridică lunar la

torii municipiului
...Pîine, pîine 

oameni, în jur de 29 tone 
pe zi se fabrică la cele 
două linii dotate cu utila
je moderne la Fabrica de 
pîine din Livezeni, intra
tă în funcțiune în februa
rie 1981.

In acești ani, au apărut, 
întregind peisajul 
trial al platformei indus, 
triale, stația PECO, 
atelier de reparații 
canice pentru utilaj mi
nier, noi unități ale coope
rației meșteșugărești, care 
efectuează o gamă largă 
de prestații de servicii 
pentru populație.

Cea mai nouă unitate e- 
conomică, care a apărut pe 
platforma industrială Li- peste 15 milioane lei.

indus.

noul 
me-

cat este că posturile pres
tate au fost cu aproape 
1000 mai puține față de 
cele planificate. In abata
je și în cărbune producti
vitatea muncii a fost de
pășită cu 1817 kg pe post 
și, respectiv, cu 1747 kg pe 
post, tot în condițiile cînd 
posturile prestate au fost 
sub nivelul celor planifi
cate. La obținerea unor 
astfel de randamente 
rol deosebit l-au adus 
nerii mecanizatori ce 
nuiesc două complexe 
susținere și tăiere meca
nizată din brigăzile con
duse de Cristea Valaehe și 
Ionel Ciontu, unde schim
burile conduse de Gheor- 
ghe Costea, Dumitru Leon- 
te, Marcel Istrate, Ștefan 
Șomodi, Gheorghe Cioba- 
nu III, Gheorghe Imbru 
au extras mecanizat mai 

i. mult de jumătate din pro
ducția suplimentară a sec
torului. Obținerea acestui

un 
m -

succes deosebit a avut 
bază buna organizare 
muncii, i ’ 
ciplinei tehnologice, apro
vizionarea ritmică cu ma
teriale și piese de schimb. 
Evident că la realizarea a_ 
cestor randamente supe
rioare un aport de seamă 
l-au avut și electrolăcătușii 
care, dînd dovadă de mul
tă pricepere și abnegație 

o
---------------- . .  -------- a 
utilajelor din dotare.--- Un
merit deosebit revine în 
acest sens lăcătușilor loan 
Mihăilescu, Lenuț Saturn, 
Alexandru Venin, . Ștefan 
Demi, Iulian Iordache, Di
nei Apetrei și Constantin 
Badea, electricienilor Teo
dor Vlaic, Zoltan Rădici . 
și Pavel Dorel.

Iată așadar, un colectiv 
care a acționat cu hotă- 
rîre, prin măsuri ferme 
de realizare și depășire a 
prevederilor planului fi
zic pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

ca 
a 

respectarea dis-

în muncă, au asigurat 
funcționare continuă

SIMPOZION. Casa de 
I cultură a sindicatelor din 
I Petroșani organizează as- 
| tăzi, Ia ora 19, pentru 
I oamenii muncii de ia 
I complexul C.F.R., un sim_ 
| pozion pe tema „40 de ani 

de luptă, 40 de ani de 
glorii". Simpozionul va 
avea Ioc în sala de fes
tivități a complexului 
C.F.R. (Gh.B.)

LA MINA VULCAN,
> întreprindere care se în

scrie în mod frecvent
I printre unitățile cu un 
. buget corespunzător, au 
I fost obținute venituri su

plimentare și prin ate-
i iierul-școală. Micro-ate_ 
, lierul minei a realizat de 

la începutul anului be
neficii de 15 mii lei.

MAI MULȚI PASIO
NAȚI ai agrementului 
pe apă vor- întreprinde 
în zilele următoare o 
excursie eu ambarcați
uni adecvate pe cîteva 
rîuri din județ. Pasiunea 
acestor temerari (oa
meni ai muncii de la 
Autobaza C.M.V.J.) ne 
îndeamnă să sugerăm 
înființarea unui cerc 
nautic, prin intermediul 
căruia să fie încurajată o 
disciplină sportivă care 
dezvoltă . multiple cali
tăți fizice și morale.

EXCURSIE. Filiala. 
O.J.T. Petroșani a pro
gramat o excursie în R.S. 
Cehoslovacă pentru 5—14 
septembrie. Excursia se 
va desfășura cu trenul 
și avionul pe următorul 
traseu: București — Bu
dapesta — Praga — Kar- 
lovy-Vary. înscrierile se 
fac la agenția O.J.T. Pe
troșani. (T.D.)

LA 300 000 LEI se rli 
dică vînzările în cele 3 

deschiderea 
„Fortuna"

I I 
I 
I

I

I
I
I
I
I
II
II
I
I
I 
I 
i

zile de la 
magazinului .. .. 
din Petrila. Magazinul 
dispune de un bogat fond 
de produse agro-alimen- 

majoritatea 
realizat 

legume- 
proaspe-

tarei dar 
încasărilor s-au 
din desfacerea 
lor și fructelor 
te. (T.R.)

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA

21,15

11,15
11,45
12,40

Teleyacanță școlară. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Viața satului (par. 
țial color).
Muzica pentru 
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 
ghiozdan.
Pistruiatul. 
Episodul 10 (color). 
Telex.

toți.

S1MBATA, 4 AUGUST22,00 Permanența și vigoa
rea conștiinței revo
luționare în edifica
rea socialismului.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

22.30 A 23-a ediție a O- 
limpiadei de - vară.

VINERI, 3 AUGUST , 
15,00 Telex.
15,05 Muzică instrumen

tală .
15,20. Ecran de vacanță. 

Desene animate.
15.30 Viața culturală,
15,50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană (parțial co- 
. lor).

16.30 A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară, 
(color).

18,00 închiderea programu-

nomie.
. Magistrala revoluției, 
i Film artistic.

Liniștea din adîn- 
curi.
Producție a Casei de 
filme Trei, (color).

i Telejurnal (parțial 
color).

’ A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară 
(color).

Estrada duminicală 
(color).
Telejurnal (parțial 

color).
LUNI, 30 IULIE
A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară.
(color).

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Un steag, un partid, 
un popor. Muzică.
Copiii — vigoarea și 
tinerețea națiunii.
Invățămînt — anul 
40.
Tezaur folcloric, (co
lor).
La zi în 600 de se
cunde.
Orizont tehnico-

științific.
Telejurnal (parțial

color).
A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară.

*MARȚI, 31 IULIE
15,00
15,05

21,50

16,30

13,00
13,05 Album duminical 

(parțial color).
—- Un surîs... la malul

• mării.
— Desene animate.
— Melodii îndrăgite.
— Marea epopee revo

luționară. Calea e- 
roilor — Fantheon. 
Documentar.

— Lumea basmului.
— Poemele patriei.
— Să fii tînăr — micro, 

recital.
— Telesport.
— Cîntecul și dansul 

pe meridiane. , -
— Din cartea naturii.'
— Piese de divertis- *

ment.
— Secvența telespecta- :

torului.
18,15 Plantavorel Reportaj. :
18,30

20,45

20,55

21,15

21,45

21,55

22,20

22,30

18,50
19,00

Micul ecran pentru 
cei mici (color). 
1001 de seri.
Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Cîntarea României. 

Spectacol.
20,00 Film artistic.

Asediul,
li;' (color). < -zg

Telex.
Televacanță studen
țească — Tei — 84.
Ecran de vacanță. 

Desene animate.
Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României". 
Universul femeilor. 
A 23-a ediție a 
limpiadei de 
(color) 

18,00 închiderea
mului. 

20,00 Telejurnal
color).

15,40

16,00
16,30 o. 

vară.

progra--»

(parțial

eco_
20,35 

Au- 20,55 
pa- ' -"'A.'.' 

revoluți-

20,20 Actualitatea în 
homie.

20,40 Sărbătoare în 
gust. Cîntece

, : triotice și 
onare.

20,50 Marea epopee 
luționară

21,10 Teatru TV: 
Amintirea unei 
de august 
de Valentin 1 
teanu. Premieră

revo_

nopți

Mun-
i pe

22,00

22,50

PROGRAMUL TV
țară.

22,00 Izvor de frumusețe 
— muzică ușoară 
românească.

22,15 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 A 23-a ediție a O_ 
limpiadei de vară, 
(color).

MIERCURI, 1 AUGUST

15,00
15,05

15,15
15,30

16,30

18,00

20,00

20,20

Telex.
Pe lza și pe Mara. 
Melodii populare. 
Imagini elvețiene. 
Emisiune în limba 
maghiară. (parțial 
color),
A 23_a ediție a O. 

limpiadei de 
(color).
închiderea 

inului.
Telejurnal 

color).
Actualitatea

vară

progra-

(parțial

în eco-

JOI, 2 AUGUST

J5,00 Telex.
15,05 Pentru sănătatea 

întregului popor.
15.20 Studioul tineretului.
16.20 Ecran de vacanță.

Desene animate.
16,30 A 23-a ediție a O- 

limpiadei de vară, 
(color).
închiderea progra

mului.
Telejurnal (parțial 
color). ■
Actualitatea în eco
nomie.
Sub flamura lui Au
gust. Cîntece patri
otice și revoluționa
re..,
Ctitorii cu care 
mîndrim.

21,15 Film serial.
Sentința.
Episodul 5.

18,00

20,00

20,20

20,35

20,55 ne

lui.
20,00 Telejurnal 

color).
.(parțial

20,20 Actualitatea 
nomie.

în eco-

20,35 împliniri și 
tive. /

perspec-

21,10 Temeiurile înaltului
prestigiu internațio
nal al țării, al pre
ședintelui
Eroi ai 
socialiste 
românesc.
Portretul femeii con
temporane.

22,20 Telejurnal (parțial 
. ? color).
22,30 A 23-a ediție a O- 

limpiadei de vară 
(color).

21,30
ei.’ 
construcției 
în filmul

13.30 Telex.
13.35 La sfirșit de săptă- 

mînă (parțial co
lor).

— Cîntece de pe la noi.
— In premieră: „Cîn_ 

tec pentru August".
— Vă amintim o melo

die...
— Gala desenului ani

mat.
— Tainele naturii...
— Cîntccele patriei — 

moment poetic.
— 35 de semne ale fru

mosului. Reportaj.
— Telesport.
— Magnetoscop muzi- 
_ cal.

— Tot ce are țara mai 
frumos. Reportaj.

— Autograf muzical: 
Corina Chiriac.

16,15 Săptămîna politică.
16.30 A 23-a ediție a O- 

limpiadei de vară 
(color).

19,00 Telejurnal
color).

19.20 Noi și copiii noștri
19.35 Teleenciclopedia. '
19,55 Film artistic. 

Cartierul veseliei. 
Producție a studiou
lui cinematografic 
„București".

21.30 Flori... pe portativ. 
Teledivertisment es
tival. (colbr).

22.20 Telejurnal 
color).

22.30 A 23-a ediție 
limpiadei de

3. (color).

(parțial

(parțial

a O- 
vară
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[Ample lucrări de reparații la
1 fi « fi IFfc J fi fi

centralele
^in activitatea consiliilor populare

termice din Petrila
Și la Petrila există 

preocupări stăruitoare, 
j un program concret 

măsuri pentru revizui
rea și repararea între- 

| gului sistem de asigura- 
I re a căldurii și apei cal

de în locuințele benefi- 
’ ciarilor. Amănunte des- 
j pre modul și forțele cu- 
I care se acționează, des

pre stadiul acestor pre
gătiri, am aflat de la 
maistrul Nicolae Josan, 
omul care coordonează 
nemijlocit lucrările în 
curs de desfășurare la 
toate centralele termice 
din Petrila.

De remarcat că măsu- 
au fost adoptate 

aprilie,

rul Victor Diaconescu, 
muncitor cu o bogată ex
periență profesională.de
Ulterior, cînd a fost cu
noscut mai în amănunt 
volumul mare de lucrări 
interioare s-a format în
că o echipă din cinci oa
meni care a fost reparti
zată la această catego
rie de lucrări. „Cu aces
te forțe — a ținut să sub-

punct ventilatorul pen
tru evacuarea aerului 
viciat și urmează să rea
lizăm tubulatura de as
pirație. De cîteva zile 
am trecut la centrala 3, 
iar cu echipa formată 
ulterior, de care am mai 
vorbit, am început revizi
ile și reparațiile la cen
trala termică 5.

Potrivit programului

Probleme gospodărești la ordinea zilei

rile 
încă din luna 
ținînd seama de necazu
rile din iarna trecută. 
Acum se acționează cu 
forțe sporite, atît în in
teriorul cît și în exteri
orul centralelor termice 
din Petrila pentru înlă
turarea deficiențelor, pen
tru a se putea oferi ce
lor peste 3500 de apar
tamente „termoficate" 

■ condiții de confort op- 
time. Am reținut că au 
fost constituite inițial 
trei formații de mese
riași — pentru lucrările 
interioare condusă de Pe
tru Anton, pentru revi
ziile și reparațiile la par
tea electrică condusă de 

; Ionel Codreanu și o 
i echipă care are sarcina 

înlocuirii conductelor 
exterioare necorespunză
toare condusă de sudo-

liriieze 
nostru 
efectuarea 
prevăzute 
termice 3 și 4, cele 
mari unități de la 
care servesc 2400 de 
partamente. La 
4, spre exemplu, am în
locuit 76 elemente de ca
zan, peste 270 mp tablă 
la mantalele cazanelor, 
peste 350 mp izolații, 7 
vane, întreaga rețea in
terioară de la vasul de 
expansiune, toți rulmen
ții de la pompe și mo
toare, 216 ml conducă
tori de forță din sistemul 
de alimentare a tablou
lui și de la acesta la mo
toare, elemenții de si
guranță de la tabloul de 
forță și iluminat. Am re- 
alizat un întrerupător 
general pentru decupla
rea curentului în caz de 
nevoie ■— dotație de care 
nu am dispus pînă acum. 
De asemenea ara pus la

interlocutorul de măsuri, toate centra, 
am trecut la lele din Petrila vor cu- 

lucrârilor 
la centralele 

mai 
noi, 
a- 

centrala

noaste îmbunătățiri im
portante, care vor fi în
cheiate, eșalonat, astfel 
încît la 15 septembrie 
toate să fie apte pen
tru probe de funcționare. 
Un fapt îmbucurător, cu 
multe înrîuriri poziti
ve asupra nivelului de 
confort al apartamente
lor șe cuvine relatat. Prin 
realizarea de către
noscuta formație de dru_ 
mari condusă de 
Pasanet a unei lucrări de 

rețeaua 
nive- 
unor 
des_

a-
• a_

cu-

Ioan

canalizare sub 
de termoficare și 
lui subsolurilor 
blocuri, pe o arie 
tul de largă, toate 
cestea s-au golit de 
pele plpviale și rezidua
le care au creat nume
roase probleme . locatari
lor, E.G.C.L. Petrila fi
ind în imposibilitatea de 
a le rezolva. Randamen-

tul caloric al agentului 
termic, pornit de la cen
trala 3, nu va mai fi re
dus de apa rece din ca
nalele de transport și sub- 
' solurile blocurilor; el va 
ajunge Ia parametrii sta
biliți în apartamente. Așa 
cum ne-au asigurat gos
podarii Petrilei, aceste e- 
fecte pozitive se vor 
simți în apartamentele 
locatarilor blocurilor 17, 
16, 10 (cu probleme deo
sebite), 9, 8, 13, 18 și 19, 
toate din cartierul 8 Mar
tie.

Printr-o conlucrare 
mai strînsă a E.G.C.L. 
Petrila cu C.D.E.E. 
troșani vor trebui 
tate decuplările de 
nergie, îndeosebi în zo
na centralelor termice 
3—4, care, atît iarna, cît 
și acuma, vara, au o se
rie de‘ repercusiuni ne
gative. •

Și mai trebuie rezolva
tă o problemă: timpul

reparații 
centralele 
folosit de 

locatari,

Pe- 
evi- 

e-

afectat pentru
la 

fie 
de 
răspunzători 

aprovizionarea 
a centralelor 

de
Nu-

și revizii 
termice să 
asociațiile 
de factorii 
pentru 
din timp 
termice cu cărbune 
mai bună calitate, 
mai acționîndu-se astfel 
va fi la iarnă căldură In 
apartamente.

Toma țAțARCA J

...neoameni

PETROȘANI

Reamenajarea străzii Ilie Pintilie
Un dialog cu . .. . .

■ Stoica, șeful echipei de bun gospodar al 
pavatori-asfaltatori din
cadrul E.G.C.L.
se axează pe domeniul 
problemelor gospodărești- 
edilitare. E ușor de înțe
les de ce abordăm aceste 
probleme. Numeroase dru
muri și străzi din muni
cipiu, între care; și bule
vardul Republicii, au fost 
modernizate de această 
formație de drumari.

— Cum a fost in ultima 
perioadă de 3—4 ani stra
da Ilie Pintilie știu foarte 
bine multi locuitori ai o- 
rașului nostru.

— Da, a fost traversată, 
în lung și lat, de multe 
șanțuri, săpate de șantie
re ale T.A.G.C.M. Deva, 
de constructorii magistra
lei de termoficare, de re
petate săpături la rețelele 
de canalizare și apă. Au 
fost afectate cu mari spăr
turi și denivelări atît par
tea carosabilă cît și tro
tuarele, inclusiv porțiuni
le de legătură cu străzile 
vecine. După cum bine se 
știe, accesul pentru vehi_ 
cole nu a mai fost posibil 
la un moment dat. La in
tervenția organelor gos
podărești ale consiliului 
popular — și a ziarului —, 
a început să se facă cîte 
ceva, dar strada a rămas 
greu practicabilă atît pen
tru deplasarea mașinilor 
cît și a pietonilor.

— Evident, situația 
ceasta nu putea 
la infinit...

— Desigur, mai ales du_ 
- pă construirea și punerea 

în funcțiune a cantinei 
restaurant, unitate pe la 
care se perindă zilnic sute 
de cetățeni.

...De cîteva zile această 
arteră centrală a fost 

transformată într-un ve
ritabil șantier. Inițiativa 
organizării lui aparține 
Consiliului popular mu
nicipal, compartimentului 
de gospodărie comunală și 
locativă, care și-a asumat 
coordonarea lucrărilor ne
cesare pentru readucerea 
străzii la nivelul unei func
ționalități optime. Reali
zatoarea reparrâiilor im
plicate este tot "formația 
de pavatori-asfaltatori 
lui Nicolae Stoica. De

Nicolae acest priceput muncitor și 
orașului 

am aflat cîteva date des- 
Petroșani pre șantierul din ț strada 

Ilie Pintilie. S-a început 
cu spargerea și evacuarea 
a peste 70 mc beton, s-au 
făcut scarificări în platfor
ma carosabilă, s-au demon
tat, coborît și montat la loc 
mai multe guri ale cămi
nelor de vizitare a. con
ductelor de apă, canal, ter
moficare, s-au montat 
150 ml borduri, s-au re
făcut unele porțiuni de 
fundație, unde s-a așter
nut și cilindrat o cantita
te de 45 mc balast, s-a re
făcut o suprafață de pa
vaj (300 mp), se lucrează 
la refacerea trotuarelor 
străzii, inclusiv a legătu
rilor cu străzile învecina
te, ceea ce a necesitat pre
pararea, întinderea si ci- 
lindrarea a 45 tone de as
falt. Pe un tronson de 60 
ml, în momentul docu
mentării, continua turna
rea betonului — v'.*oărea 
suprafață carosabili, ca
re ia locul numeroaselor 
denivelări. .

O stradă își recapătă 
viața și funcționalitatea 
normală, după frămîntă- 
rile ce i le-au impus mâl 
multe șantiere. C 
acum în stare să 
că cerințele unei 
ții fluente într-un 
cu multe blocuri de locu
ințe, cu o modernă can_ 
tină-restaurant, o stradă 
și un cartier pe «are și-a 
pus amprenta termoficarea 
și alte amenajări.

Datorită asumării de că
tre Consiliul popular mu
nicipal a întregii acțiuni 
de reparare (și recuperare 
a cheltuielilor aferente de 
la unitățile care au pro
dus degradările respecti
ve) și muncii depuse de 
cei 10 pavatorî-asfpltatori 
ai formației lui 
Stoică, care au 
lizat-o, locuitorii ___„_
Ilie Pintilie, cetățenii din 
această zonă a orașului 
beneficiază din nou de 
condiții optime de depla
sare, au la îndemînă o 
stradă frumoasă, pe care, 
cu siguranță, ei o vor în
griji, o vor păstra curată 
și_i vor spori frumusețea.

T. VR1NCEANU

O stradă 
satisfa- 
circula- 
cartier

a-
continua

Răspundem 
cititorilor

■ ALEXANDRU COS- 
TAN, Lupeni: I.G.C.L. Pe
troșani și Uzina electrică 
Paroșeni fac în prezent 
revizii și reparații la insta
lațiile de termoficare. Po
trivit aprobărilor date, în 
perioada reparațiilor nu 
se furnizează apa caldă. 
Sigur că ambele unități 
furnizoare au tot interesul 
ca perioada reparațiilor 
să fie cit mai scurtă. A 
doua problemă — stropi
rea porțiunii de drum din 
fața blocului în care lo
cuiți — este de competen
ța consiliului popular din 
localitate, unde vă reco
mandăm să vă adresați.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I O floare, Un pom înyerzit, orice „picătură" de 1 
! verdeață ne fac să putem reșpira mai ușor, mai cu_ j 
I rat, în peregrinările noastre diurne pe asfaltul încins , 
1 de văpaia verii. Trist este însă că mai sînt indivizi. 
I certați cu civilizația străzii, care atentează la micile 
I noastre oaze de liniște și verdeață, deteriorîndu-le. 1 
* Teiul înflorit de lîngă casa de cultură încînta I 
i privirile trecătorilor cu coroana lui florală care râs- |

Harnice muncitoare 
de la serele I.G.C.L. 

din Petroșani, Ia lucru, 
în zona Hermes, unde 
realizează un frumos co
vor floral.

Nicolae 
materia- 

străzii

l pîndea în juru-i mireasma parfumului. Ei bine, toc- 
’ mai floarea, podoaba înmiresmată a acestui pom sin- 
I guratîc de pe marginea bulevardului Republicii, din 
Iplin centrul Petroșaniului, a atras oameni lacomi, fără 

scrupule și bun simț, care au despuiat coroana arbore-

din

| lui tînăr de floare rupînd pur și simplu majoritatea 
■ crengilor. Cu crengile rupte, căzut pradă unui act I incalificabil, teiul din Imagine invocă parcă un apel 
• către opinia publică datoare să intervină pentru a 
i nu se mai repeta așa ceva !

I I
Text si foto: AI. TĂTAR ■

: St

■ LIANA GRIGORAȘ: 
Prezentați-vă la un medic 
sau la o comisie medicală. 
Medicii vor stabili diag
nosticul bolii, hotărind 
dacă mai puteți sau nu lu_

Starea gurilor de cana
lizare este o problemă mai 
veche, ea devenind proble
mă de actualitate. De cînd 
datează ea ? De cînd cons
tructorilor de drumuri și 
de rețele de canalizare le-a 
scăzut interesul și preocu
parea față de caiitatea lu
crărilor pe care le execută 
și de cînd dispar capacele 
acestor guri, iar de reapă
rut, ele reapar... mai cu 
întîrziere. Așa se întîmplă 
să avem în oraș multe guri 
de canalizare fără capace, 
sau altele atît de șubrezite 
încît nu țin nici rama ca
pacelor, prezentînd reale

Foto: Șt. NEMECSEK

pericole de accidentare 
tît pentru cei mari, cît 
pentru copii.

Un exemplu recent : 
spatele ‘ Casei de cultură
«■■■■••■••■■■■a■■■aia■•■•■>■•■•>■■■■■■■■••■■••■■■■•■>■■■* 
Notă •

ventă a neglijenței, a 
perficialității. Și aceasta 
de peste un an, de cînd s-a 
betonat Aleea Poporului. 
Cei care au trebuit s-o o-

Bucurie de scurta durata

Petroșani, ■ la bifurcația 
străzii Ion Creangă cu Ale
ea Poporului, chiar în 
mijlocul străzii, o astfel 
de gură de canalizare a 
constituit o mostră eloc-

colească, să-și ferească ma
șinile fie groapa pe care a 
oferit-o tuturor trecători
lor, au răsuflat ușurați 
cînd, în urmă cu o lună,

î-a rebetonat gulerul acestei 
guri de canalizare. Dar 
bucuria a fost de scurtă 
durată. După nici o lună, 
odată ce a nimerit vreo 

mașină cu tonaj mare pes
te faimoasa „operă", gule
rul de beton s-a făcut țăn
dări, iar capacul și rama 
gurii de canalizare atîrnă 
într-o rină peste groapa 
deștul de ădîncă din mijlo
cul străzii. ,

...Poate există totuși ci 
„rețetă" care șă-i ajute ț 
și pe specialiștii noștri în. 
realizarea unor lucrări de 
calitate ?! (Dan STEJARIJ)
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Vizita oficială de prietenie in țara noastră 
a președintelui Consiliului Național al 

Revoluției din Republica Volta Superioară
La Medgidia și pe traseul canalului 

Duiiăre^Marea Xeagră
(Urmare din pag. I)

i cității tehnice creatoare a 
; poporului nostru. La A- 

gigea, solilor poporului 
voltez li s-a prezentat e-

i cluza dinspre mare — lu
crare hidrotehnică com
plexă, de anvergură. La 
sfîrșitul vizitei pe canal, 
președintele Thomas San_

, kara a declarat: „Poporul
■ român poate fi mîndru că 

a demonstrat de ce este 
capabil să facă. Ni s-a. 
spus că acest canal a fost 
înfăptuit de Un mare nu
măr de oameni ai mun
cii — constructori civili, 
tineri și militari —, ceea

Încheierea convorbirilor oficiale între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Thomas Sankara

(Urmare din pag. I)

eirii continue a decalaje
lor dintre țările bogate și 
■cele sărace, a perpetuării 
și agravării stărilor con- 
flictuale din diferite regi
uni ale globului. Cei doi 
președinți au subliniat că 
în aceste condiții deosebit 
de grave se impune să se 
facă totul pentru a opri 
cursul periculos al even»- 

; mentelor spre Catastrofă șl 
război, pentru reluarea și 

, consolidarea politicii de 
i destindere, pentru respec- 
j tarea independenței și su

veranității tuturor statelor.
S-a subliniat că în con

dițiile intensificării înar
mărilor nucleare, ale pri
mejdiei unui război atomo- 
nuclear, este necesar astăzi, 
mai mult ca oricînd ca po- 
poarele, toate forțele de_ 

! teocratice. progresiste, an- 
j tiimperialiste de pretutin

deni să acționeze unite 
; pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la de
zarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, pentru 
asigurarea și consolidarea 
păcii în întreaga lume. S-a 
arătat că o situație deose
bit de gravă continuă să 
se mențină în Europa și 
s-a relevat în acest sens 
necesitatea ca Statele Uni-'.

I Progrese
, în normalizarea 

situației din Liban
BEIRUT 26 ■ (Agerpres).

— Procesul de normalizare 
; în capitala Libanului a 
i continuat să înregistreze 

.! noi progrese, în confornil- 
L țațe cu măsurile planului 
: de securitate elaborat de 
i guvernul de uniune nați- 
. onală. Agențiile interna

ționale de presă relatează 
totodată că, în regiunea 

; Tripoli, din nordul țării, 
unde începînd de miercuri 
după amiază, s-au sem
nalat lupte soldate cu vic
time între milițiile locale 

| rivale, a intervenit, un 
i nou acord de încetare a 
i focului. 

ce arată că este o operă a 
întregului popor român. 
In afara importanței eco
nomice, canalul are și . o 
semnificație politică. <■ 
noi am luat cunoștință cu 
satisfacție de ceea ce ați 
realizat dumneavoastră. A- 
ceasta ne dă, totodată, pri_ 
lejul de a exprima feli
citări în legătură cu nive
lul tehnic ce a fost atins 
de România. Mașinile cele 
mai complexe ce au lucrat 
pe acest șantier sînt de 
producție românească — 
iată încă o dovadă a jus
teței orientării partidului 
dumneavoastră, ce a ur
mărit cu consecvență ob
ținerea independenței șl în 

te ale Americii să oprească 
amplasarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de 
acțiune, iar Uniunea Sovie
tică să oprească realizarea 
contramăsurilor nucleare, 
a reluării tratativelor so- 

- vieto-americane în vederea 
ajungerii la un acord care 
să ducă la eliminarea ra
chetelor și, în perspectivă, 
a oricăror arme nucleare 
de pe continent.

In timpul convorbirilor, 
o atenție deosebită a fost 
acordată situației din Afri- 

, ca, evidențiindu-se impor
tanța întăririi unității și 
solidarității popoarelor de 
pe acest continent. ■

A fost exprimată solida
ritatea mîlitajită a Româ
niei și a Voltei Superioare 
cu luptă dreaptă a Nami

biei pentru asigurarea drep
tului la independență a a- 
cesteia, în baza rezoluției 
435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., în vederea 
edificării unei țări unite, 
sub conducerea SWAPO, 
singurul reprezentant legi
tim al poporului namibian, 
pentru abolirea politicii de 
apartheid și discriminare 
rasiani din Africa de Sud.

Cei doi președinți au sub
liniat gravele dificultăți 
cu care sînt confruntate 
țările în curs de dezvolta

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA TASS, 
potrivit programului, coș_ 
monauții sovietici Svetla
na Savițkaia și Vladimir 
Djanibekov au ieșit, la 25 
iulie, din cabina labora
torului spațial „Saliut-7'* 
și au evoluat în spațiu. 
Țelul principal al misiu
nii a constat în testarea u_ 
hui nou instrument uni
versal destinat execută
rii unor operații tehnolo
gice, complexe. Astfel, Sa
vițkaia a executat lucrări 

domeniile economic și teh
nic". ,

S-au vizitat apoi, în drum 
spre Neptun, stațiunile li
toralului, aflat în zilele 
de vîrf ale sezonului es
tival. De_a lungul întregu
lui traseu, mii de cetățeni 
aflați pe litoral au salutat 
călduros, cu simpatie și 
prietenie pe oaspeții din 
Volta Superioară.
z

In cinstea șefului statu
lui Volta Superioară, Tho
mas Sankara, joi, preșe
dintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popu
lar județean Constanța a 
oferit un dineu.

re, ca urmare a crizei eco
nomice mondiale, a politicii 
dobînzilor excesiv de înal
te și a datoriilor exter
ne împovărătoare, a adîn- 
cirii decalajelor dintre ță- • 
rile sărace și cele bogate, - 
relevînd necesitatea de a 
se acționa pentru elimi
narea vechilor raporturi de 
dominație, exploatare și 
inechitate și instaurarea 
unor noi principii de re
lații, economice pe arena 
mondială, bazate pe ega
litate și echitate. In același 
timp, s-a arătat că în pre
zent este de o deosebită 
importanță să se acționeze 
unit pentru stabilirea u- 
nei strategii comune în 
tratativele cu țările dez
voltate^, care să ducă la 
diminuarea datoriilor ex
terne, reducerea dobînzi
lor, acordarea de credite 
avantajoase țărilor în curs 
de dezvoltare, în vederea 
lichidării marilor decalaje 
existente și înfăptuirea 
noii ordini economice in
ternaționale, pentru pro
gresul și prosperitatea tu
turor națiunilor lumii.

Schimbul de vederi din
tre cei doi președinți a 
pus în evidență însemnă
tatea întăririi conlucrării 
dintre țările în curs de dez
voltare și cele nealiniate,

de tăiere, sudură, lipire a 
unor plăci metalice și alte 
operațiuni. . .

LA BUJUMBURA S-AU 
DESCHIS LUCRĂRILE 
celui de-al II-leă Congres 
al Partidului Uniunea 
pentru- Progres Național 
din Burundi — UPRONA, 
la care iau parte 970 de
legați, precum și invitați 
de peste hotare.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de to
varășul Ion Cîrcei, mem
bru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Colegiului 
Central de, partid.

LA WELLINGTON A 
AVUT LOC, joi, ceremonia 
de instalare a noului gu

Semnarea documentelor 
oficiale privind 

de zvoltarea colaborării 
româno-volteze

Tovarășul Ni c 6 1 a e~ 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Romă-’ 
nia, și căpitan Thomas- 
Sankara, președintele Con
siliului Național al Revo
luției, șeful statului Volta 
Superioară, au semnat, în 
cadrul unei ceremonii ca
re a avut loc în stațiunea 
Neptun, Declarația comu
nă privind întărirea prie
teniei și dezvoltarea cola
borării dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Volta Superioară și 

dintre toate statele lumii, 
indiferent de mărime și 
orînduirea lor socială.

In cadrul convorbirilor, 
a fost relevată dorința co
mună a României și Voltei 
Superioare de a întări con
lucrarea dintre ele pe a- 
rena mondială, în cadrul 
O.N.U. și al altor organis
me internaționale, al „Gru
pului celor 77“ - și al miș
cării țărilor nealiniate, de- 
a-și aduce contribuția ac
tivă la soluționarea justă, 
democratică â marilor pro
bleme ce confruntă ome
nirea.

De ambele părți, s_a ma
nifestat deplina satisfac
ție pentru rezultatele dia
logului româno .voltez la 
nivel înalt, pentru înțele
gerile la care s-a ajuns, 
convingerea că acestea re
prezintă o contribuție deo
sebită la aprofundarea 
relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre ceîe-a două 
țări. .

S-a exprimat hotărîrea 
de a se acționa pentru re
alizarea înțelegerilor con
venite, pentru dezvoltarea 
colaborării pe multiple pla
nuri, pentru ca relațiile 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica. Vol
ta Superioară să fie un e_ 
xemplu de raporturi baza

vern laburist format de 
premierul David Lange 
în urma victoriei obținu
te de Partidul Laburist 
în alegerile de la 14 iulie 
din Nouă Zeelandă —- re
latează agenția U.P.I,

Răspunzând întrebărilor 
ziariștilor, primul îhinis- 
tru neozeelandez a reafir
mat poziția partidului de 
guvernământ, potrivit - că
reia cabinetul laburist, ve
nit acum la putere, după 
zece ani de guvernare 
conservatoare, va interzi
ce accesul în porturile ță
rii navelor americane cu 
arme nucleare la bord.

COMITETUL ■,. EXECU
TIV NAȚIONAL al Parti

Acord ul-program privind 
dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării econo. 
mice și a schimburilor co
merciale între Republica 
Socialistă România și Re
publica Volta Superioară.

După semnarea docu
mentelor, cei doi pre
ședinți și-au strîns mîini- 
le îndelung, s-aU felicitat 
călduros.

Au luat parte persoane
le oficiale române și voi- 
teze. ■■ : '. ' ■ ‘ 

te pe egalitate și avantaj 
reciproc, pe stimă și înțe
legere, servind intereselor 
celor două popoare, cauzei 
generale a păcii și conlu
crării internaționale.

S_a exprimat deplina sa
tisfacție pentru rezultatele 
dialogului româno-voltez la 
nivel înalt, pentru înțele
gerile la care s-ă ajuns, 
mani festin du-se convin
gerea că ele vor reprezenta 
o contribuție importantă la 
aprofundarea raporturilor 
de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări.

Președintele Consiliului 
Național ăl Revoluției, șe
ful statului Volta Superioa
ră a adresat, în numele său 
și al delegației care l-a în
soțit, calde mulțumiri to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
poporului român prieten 
pentru ospitalitatea deose
bită ce le-a fost rezervată 
în timpul vizitei în Româ
nia.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, de prietenie și înțe
legere reciprocă. .

dului Laburist din Ma
rea Britanie, reunit j.a 
Londra, a adoptat un do
cument în problemele a- 
parării, în care se pro
nunță pentru dezarmarea 
nucleară necondiționată 
și unilaterală a Marii Bri
tanii, relatează agențiile 
Reuter și France PreSSe, 
Documentul preconizează, 
în acest sens, renunțarea 
definitivă la arsenalul 
nuclear britanic/ în pri- ■ 
mul rînd la rachetele am
plasate pe submarinele 
;,Polaris", precum, și în
lăturarea tuturor armelor 
și bazelor nucleare ame
ricane de pe teritoriul bri
tanic. \ \

FILME
PETROȘANI — _7 No

iembrie: Mexicul în flă
cări, I-II; Unirea: Stejar, 
extremă urgență; Pdrih- 
gul: Lanțul amintirilor, 
I-II.

LONE A: Capcană neo
bișnuită.

ANINOASA: Omul
păianjen. •

VULCAN — Luceafărul: 
Artista, dolarii și ardele
nii.

LUPENI — Cultural i 
Imposibila iubire, I-II

URICANI: Ringul.'

15,00 Telex.
15,05 Muzică cu formația 

„Armonia" din Bo
toșani.

15.20 Ecran de vacanță. 
”■ Desene animate.
15,30. Viața culturală.
15,50 La volan,
16,00 Emisiune în limba 

germană (p.c.)
16.30 închiderea progra

ma . .mulul, , .
20,00 Telejurnal (p.c.)
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 împliniri și pers

pective;
Azi, județul Galați. 

,21,10 Temeiurile înaltu
lui prestigiu inter
național al țării, al 
președintelui ei 
(P.c.).
O Europă unită, cu 
un sistem trainic

■ de securitate și co
operare,

21.30 Eroi ai construc
ției socialiste îrt fil
mul românesc.

22.20 Telejurnal, (p.c.)
22.30 închiderea progra

mului.

Mica publicitate
VIND Volga diesel, te

lefon 206, Uricani. (2360)

SCHIMB apartament con
fort I 2 camere Aeroport 
cu 2 sau 3 camere zona 
Hermes sau Petroșani- 
Nord. Informații strada 
Viitorului bloc 35, ap. 20, 
după ora 16. (2370)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cristea 
Silvia, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (2373) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele .Aosan 
Ionel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2369)

PIERDUT carnet stu
dent pe: numele Sabou 
Veronica, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
II declar nul. (2372)

PIERDUT cîine șorecar 
maro (bolnav, în trata
ment). Adresați telefon 
44575, Petroșani. Găsito
rului recompensă. (2374)
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