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Vibrantă manifestare a unității oamenilor muncii 
hunedoreni în jurul partidului, al secretarului

său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea populară 
de la Deva

Casa de cultură a muni
cipiului Deva, pregătită 
sărbătorește, a găzduit ieri 
adunarea populară a oa
menilor muncii și cetățeni
lor din județul Hunedoa
ra, consacrată exprimării 
adeziunii lor depline la
noua inițiativă de pace a 
secretarului general al
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atașamentului 
lor profund la referendu
mul de la 23 noiembrie, 
prin care întregul nostru 
popor se va pronunța pen

tru reducerea de către 
România cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.

Se aflau în sală mineri, 
siderurgiști, energeticieni, 
constructori', lucrători ai 
ogoarelor, oameni de edi
tură și artă, studenți și 
elevi, români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități, u n i ț 1 într-un 
gînd și o voință de a spu
ne hotă rit și răspicat DA 
reducerii cursei înarmării, 
apărării dreptului popoa
relor la viață, la libertate.

Deschizînd adunarea, to
varășa Maria Mitrofan, se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid, președin
tele Consiliului județean 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a re
levat însemnătatea actului 
politic al referendumului de 
la 23 noiembrie, noua ini
țiativă de pace a României 
socialiste.

In cadrul adunării a 
luat cuvîntul tovarășul 
Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Comi
tetului Executiv al Con
siliului popular județean, 
care, subliniind semnifica
ția evenimentului a spus, 
între altele :

Această nouă șl străluci
tă inițiativă de pace a 
României socialiste, al că
rei promotor neobosit este 
tovarășul Nicolae 
CeaușescU, cel mai iubit 
fiu al poporului român, 
eminentă personalitate a 
lumii contemporane, por
nește de la analiza lucidă 
și responsabilă a conținu
tului și sensului evenimen
telor ce au loc în prezent 
în viața internațională.

După aprecierea parti
dului nostru, situația in
ternațională continuă să 
fie deosebit de gravă, în
trucât în conținutul său 
s-au acumulat multe pro
bleme economice și politi
ce complexe, care la rîn- 
dul lor sîrit complicate de 
însăși cursa înarmărilor, de 
amplasarea a noi rachete 
nucleare în Europa, de 
continuarea experiențelor 
nucleare, de unele acțiuni 
de forță. împotriva ■* ’ unor 
state independente, menți
nerea și chiar agravarea u- 
nor conflicte militare în 
diferite zone ale lumi. 
Toate acestea duc firesc la 
concluzia că a crescut pe-

(Continuare în pag. a 3-a)

pentru dezarmare 
pentru pace 

pentru viață

Sosirea în
La invitația tovarășului 

Nicolae CeaușescU. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, joi dimineața, a 
sosit, la București, îrit.r-o 
vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, tovarășul 
Sinan Hasani, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc la 
Gara Băneasa, împodobi
tă sărbătorește.. Pe frontis-

Capitală
piciul clădirii principale 
se aflau' portretele tovară
șilor Nicolae Ceausescu și 
Sinan Hasani, încadrate de 
drapelele de stat ale celor 

W1 ouă țări.
^3’ sosire, tovarășul 

- Sinan Hasani a fost salutat 
cu deosebită prietenie ; de 
tovarășul Ni co 1 a.e 
CeaușescU. Cei doi pre
ședinți și-au strîns mîinile.

In întîmpinarea președin
telui Prezidiului R.S.F. lu- 
gloșlavia, au venit membri

(Continuare în pag, a t a)

OAMENI Al MUNCII!
CETĂȚENI Șl CETĂTENE !

■ ACȚIONAȚI CU ABNEGAȚIE Șl ÎNALTA 
DĂRUIRE PATRIOTICA PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII MULTILATERA
LE A PATRIEI !

Joi, 20 noiembrie, au a- 
vut loc convorbiri oficiale 
între tovarășul Nicolae 
CeaușescU, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Sinan Hasani, 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Tovarășul N i c o I a e 
CeaușescU a salutat căldu
ros vizita în țara noastră 
a tovarășului Sinan Hasa
ni, și a exprimat convinge-’ 
rea că schimbul de păreri 
care are loc cu acest pri

lej va contribui la dezvol
tarea în continuare a tra
diționalelor relații de prie
tenie și colaborare dintre 
țările, partidele și .popoa
rele noastre.

Tovarășul Sinan Hasani 
a mulțumit cordial pentru 
invitația de a Vizita Româ
nia, de a se întîini și a 
avea convorbiri cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
a cunoaște nemijlocit rea
lizările poporului român 
în construcția socialistă.

(Continuare în pag. a l-a)

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 18,30, posturile de rădicași 
televiziune vor transmite direct de la Palatul Spor
turilor și Culturii marea adunare populară a oame
nilor muncii din Capitală consacrată dezarmării și 
păcii.

I.M. Paroșeni—locul II pe țară 
în întrecerea socialistă

Acționînd in spiritul in
dicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de a da 
țării cît mai mult cărbune, 
ca rod al ritmurilor înalte 
de producție consemnate zi 
de zi, MINERII DE LA PA
ROȘENI repurtează un nou 
succes : situarea, pe locul 
II In întrecerea socialistă 
pe țară între unitățile din 
industria de extracție a 
cărbunelui, ca urmare a 
rezultatelor obținute în 
cele zece luni care au tre
cut din acest an și a punc

tajului general, stabilit po
trivit indicatorilor prevă- 
zuți în criteriile de orga
nizare a întrecerii.

Producția fizică a fost 
depășită cu 87 000 de tone, 
ceea ce a permis colectivu
lui de muncă să îndepli
nească, la sfîrșitul primei 
decade din luna noiembrie, 
nivelurile plenului anual. 
Succesul a fost obținut, în 
principal, prin creșterea 
productivității muncii —

(Continuare în pag. a 2-a)

An de an, reședința municipiului nostru a cunoscut transformări substan
țiale, devenind un puternic centru industrial, o așezare cu profunde înnoiri edi
li tar-urbanistice.

Imagine din noul și modernul cartier Petroșani-Nord.

Condiție si cerință a mineritului modern
Asigurarea, integrarea și pregătirea tortei de muncă

Pentru înfăptuirea spo
rurilor de producție sub
stanțiale pe care le pre
văd sarcinile de plan pe 
11187, tuturor colectivelor 
miniere din Valea Jiului 
— sporuri care vor totaliza 
peste 3,3 milioane tone 
cărbune — se prevede re
alizarea unui vast program 
de investiții, de 4.5 miliar
de lei, precum și achizițio
narea de noi utilaje minie
re în Valoare de. 3,2 miliar
de lei.

Sînt investiții de o va
loare deosebită, menite să 
dezvolte în continuare mi
neritul Văii Jiului, pe linia 
promovării tehnicii și teh
nologiilor celor mai avan
sate — cale sigură pentru 
obținerea unor producti
vități superioare și. pe 
această bază, a producțiilor 
sporite, pc măsura dezvol
tării intensive a economiei 
naționale, Este o cale sigu
ră, dar cu o condiție sine 
<lUa non — UTILIZAREA

RAȚIONALA, EFICIENTA 
A DOTĂRII TEHNICE 
MODERNE.,Această cerin
ță vizează îndeosebi com
plexele mecanizate din a- 
batajele frontale, multe a-

• PENTRU CA UTILA
JELE SA LUCREZE CU 
RANDAMENTE SUPE
RIOARE. IN CENTRUL A- 
TENȚIEI TREBUIE SĂ SE 

AFLE OMUL

jungînd în 1987 la lungimi 
de 150 m, iar la uncie, 
scontîndu-se pe producții 
medii zilnice de 2000 de to
ne. urmîrtd ca pe baza ex
perienței dobîndite : să se 
generalizeze aceste, reali
zări. la toate complexele de 
marc. înălțime.

Asigurarea utilizării- in
tensive, eficiente a utila
jelor moderne, îndeosebi a 
complexelor mecanizate 
incumbă, însă, la rîndul 
ei, o cerință pe cît de com

plexa, pe atît de hotârîtoare 
— asigurarea forței de 
muncă atît în structură, cît 
și calitativ, capabilă să 
exploateze eficient, să în
trețină și să repare în 
condiții optime moderne
le utilaje aflate în dotarea 
minelor. Este o cerință pe 
care o confirmă experien-

. ța. formațiilor și sectoare
lor fruntașe — de la'mi
nele Paroșeni și LUpeni -*■ 
dar pe care o reclamă eu 
necesitate și neconcordan- 
țele înregistrate in; cursul 
anului între dotarea teh
nică și nivelul producțiilor 
realizate. Astfel, deși mi
nele Văii Jiului au-înregis
trat și în acest an progre
se însemnate; pe linia îm
bogățirii zestrei tehnice, a 
creșterii, gradului de me
canizare a producției, nu 
s-au folosit la nivelul ce-

Ioan DUBEK

(Continuare în pas a 2-a)
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I vă informămT RIB UNA
rientare pentru . activitatea democrației", s-au efectuat

■ - ‘ ’ ...... lucrări în valoare de peste
85 000 lei cu 6425 de ore . 
muncă patriotică la decol- 
matarea pîraielor Cetății, 
Rîpa Mare, Burdești și 
Ludului, la amenajarea 
zonelor de agrement Jieț 
și Petrila, la întreținerea 
drumurilor de acces în 
localități pe o distanța de 
20 km. Locuitorii orașului 
Vulcan au realizat talu- ( 
zări de maluri pe o su
prafață de 80 042 mp, decol- 
matări și curățiri de albii 
ale pîrîurilor Valea Moho
ra, Valea Lupșească, Cri- 
vidia și Valea Morii, pe 
o suprafață de 7430 mp. 
S-au mai efectuat cu spri
jinul cetățenilor acțiuni de 
îndiguiri pe O lungime de 
340 ml, repararea drumuri
lor Obreja, Grădiciori și 
Abatorului.

Pe viitor, consiliile 
FDUS și consiliile populare 
vor trebui să acorde o mai 
mare atenție planificării 
judicioase a adunărilor pu
blice în cadrul „Tribunei 
democrației", în așa fel 
îricît cetățenii să cunoască 
din timp data și locul des
fășurării acestora, în ve
derea pregătirii lor cu 
problemele pe care le vor 
ridica cu acest prilej. De 
asemenea, trebuie perfecți
onat . sistemul de evidenție
re și urmărire a tuturor 
propunerilor formulate în 
cadrul adunărilor, iar ce- 

mp tățenii să primească cu 
regularitate răspunsuri co
respunzătoare la toate 
problemele ridicate.

I, o- i
■ ale curentă și de perspectivă,
lunar ... ----- 1

adunări publice la care ' ganizate 43 de adunări pu- 
eetățenii se intîlnesc cu 
reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat, cu 
deputății și cadre de con
ducere ’ în vederea , soluțio
nării problemelor ce le 
ridică viața eeonomico- 
sociâlă, 
- In acest an, adunările in 
cadrul „Tribunei democra-' 
ției" au fost mai bine or
ganizate, s-a creat în 
permanență cadrul parti
cipării directe a cetățeni
lor la discutarea multitu
dinii de probleme ce pri
vesc dezvoltarea economi- 
co-socială a orașelor și 
comunelor, rezolvîndu-se cu 
acest prilej numeroase pro
bleme de interes general.

Legătura permanentă cu 
oamenii muncii, cu viața 
socială și cu realitatea e- 
eonomică a oferit consili
ilor locale ale FDUS și 
consiliilor populare prilejul 
ca, în cadrul pregătirii și 
desfășurării adunărilor ce
tățenești și a întîlnirii de- 
putaților cu alegătorii, șă 
cunoască în detaliu și să 
intervină operativ pentru 
realizarea obiectivelor’ cu
prinse în planul de dezvol
tare economico-socială în 
profil teritorial, executa
rea lucrărilor edilitar-; 
gospodărești, i 
și gospodărirea fondului 
locativ, asigurarea aprovi
zionării populației, soluți
onarea -propunerilor, ' se
sizărilor și reclamațiilor, 
adunările constituind . de 
fiecare dată un bogat iz-

Consiliile municipal 
rășenești și comunale 
FDUS organizează : In acest an au fost or-

blice ale. „Tribunei demo
crației" la care au partici
pat 4457 de cetățeni. Au 
luat cuv-întul cu acest 
prilej 186 de participahți. 
S-au făcut 297 de propu
neri, dintre care au fost 
soluționate 215.- Drept efect 
al adunărilor, prin preocu-

Cu cetățenii, 
pentru cetățeni

Ș 'pările. stăruitoare ale con- 
siliilor FDUS și ale consi
liilor populare, s-au reali
zat în acest an, cu sprijinul 
cetățenilor amenajări de 
noi zone verzi pe o supra
față de 306 200 mp, s-au 
plantat 247 000 de arbori și 
arbuști, s-au amenajaț 
118 100 ml de șanțuri, s-au 
reparat 103 poduri și po
dețe. De asemenea, s-au 
făcut reparații de trotuare 
pe o suprafață de 127 500 
mp, a străzilor pe 131800 
mp, s-au amenajat 13 tra
see turistice, s-au curățat 
Străzi, alei, trotuare și' pie
țe pe o suprafață, de 
1 448 800 mp, reparat gar- 

, vvn-icux duri și împrejmuiri de 
întreținerea 80 850 n1-’ s'au zugrăvit fa- 

■ țadele la locuințe pe o 
suprafață de 427 400 r~p 
și s-au amenajat 80 de 
terenuri de joacă pentru 
copii în toate localitățile 
municipiului. In . orașul 
Petrila, pe baza propune
rilor făcUte de către ce- 

vor de documentare și o- tățeni în cadrul „Tribunei

Vasile COCHECI, 
secretar al Consiliului 

municipal F.D.U.S.

I.M. Paroșeni — locul II pe țară
(Urmare din pag. I)

indicator Ia care s-au con
semnat pînă la 30 de tone , 
pe post. Prin buna organi
zare a activității, prin fo
losirea la parametri ma
ximi a complexelor de 
mare randament se remar
că, minerii, din formațiile 
coordonate de Vasile Cojo- 
caru, Nicolae Andrașie, Ga- 
vrilă Mezaroș, Ferencz 
Făzâkas, Mihai Bărbăca- 
ru, Vasile Poșa, Vasile Liu- 
ță, Mihai Șchiopu, Petru 
Ăntohi, Ion Chiriță, Ion 
Cibea, loan Dominteanu.

Ritmurile înalte de pro
ducție sînt dublate de pre
ocuparea pentru o activita
te economică eficientă, de 
eforturile pentru reducerea 
cheltuielilor materiale, pen
tru gospodărirea și refplo- 
sirea, prin recondiționare, 
a pieselor de schimb și 

. subansamblelor. Ca efect 
al acestor direcții de acți
une, colectivul de muncă 
de la I.M. Paroșeni, : ra
portează obținerea, peste 
prevederile planului, a 
unor beneficii în valoare 
de mai bine de 20 de mili
oane de lei.

Cu planul pe 11 luni îndeplinit
Sectorul I al L M. Lupeni

a• De la începutul anului, colectivul sectorului 
livrat suplimentar 7000 TONE DE CĂRBUNE.

• Productivitatea muncii a fost depășită, în me
die, cu 11 la sută.

• Pe loc de frunte — MINERII DIN BRIGADA 
CONDUSA DE VASILE IUSAN, care au extras 1500 
TONE DE CĂRBUNE PESTE PLAN.

Inregistrînd lună de lu
nă însemnate depășiri față 
de planul producției de 
cărbune, colectivul secto
rului I din cadrul I.M. Lu
peni raportează îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 
11 luni. Acum, cînd mai 
sînt 10 zile pînă lș finele 
lunii noiembrie, sectorul 
consemnează un prestigios 
bilanț de producție, con
cretizat în 7000 tone de 
cărbune extras peste sarci- . 
nile de plan în perioada 
care a trecut de la începu
tul anului.

La baza acestui succes 
se află buna organizare a 
producției și a muncii pe

schimburi, aprovizionarea 
optimă a brigăzilor cu
materiale și piese de
schimb, întreținerea utila
jelor în bună stare de 
funcționare. In condițiile 
exploatării cărbunelui cu 
mijloace clasice, prin aba
taje cameră, productivita
tea muncii realizată 
nivelul sectorului a 
în medie, cu 
mai mare decît 
ficată. Cea mai 
ducție realizată 
față de sarcini, 
de cărbune, au 
minerii din brigada 
dusă de Vasile Iușan.

; la 
fost, 

11 la sută 
cea piani
na are pro- 
în plus 
1500 tone 

raportat-o 
con-

Asigurarea, integrarea și pregătirea forței de muncă
(Urmare din pag. I)

mițelor mașinile și utila
jele. din dotare. Bunăoară, 
indicii..
plexeloi 
iiumai 50 la sută și pro
ducția medie pe complexe . 
de ,386 tone pe.zi — atîta 
vreme cit la I.M. Paroșeni 
se obțin 580 tone pe com

ei e 
și 
și 

nu 
De 

pla- 
de 
tot 

numai 50

de utilizare a com- 
mecanizate de 

pro-

plex și zi și vîrfuri 
1200 tone, la Paroșeni, 
J 300 tone pe complex 
zi, la I.M. Lupeni — 
pot fi mulțumitoare, 
asemenea, producția 
nificată cu combinele 
abataj s-a realizat 
în proporție de 
la sută. Or, este evident 
că nerealizareâ parametri
lor planificați, mai ales l-a 
indicatorii de“ productivi
tate, viteze de avansare, 
producție zilnică —a con
tribuit in mare măsură la 
restanțele mari înregistra
te la extracția de cărbune 
pe acest an. Cauzele folo-

sirii incomplete și nu cu 
eficiența scontată a utila
jelor, ca de altfel a defec
țiunilor tehnice și avari
ilor, întreruperilor de flu
xuri tehnologice sînt, de
sigur, 'multiple, dar una 
din aceste cauze a fost
accentuată în mod deose
bit în cadrul

. luna trecută 
lui municipal de 
in adunarea 
ților oamenilor muncii din
CMVJ : calitatea deseori 

riecorespunzătdâre a lucră
rilor de revizii și reparații, 
nivelul scăzut de calificare 
al unei părți din personal. 
Eficiența utilajelor, calita
tea exploatării, întreținerii 
și reparării lor, preîntîrri- 
pinarea avariilor, a stațio
nărilor sînt, așadar, în di
rectă legătură cu calitatea 
personalului și în privin
ța responsabilității profe
sionale,- a prezenței Ia 
lucru a modului în care se

plenarei din 
a Corni te fu- 

partid, 
reprezentân-

achită de îndatoririle ce-i 
revin la locul de muncă 
fiecărui lucrător. Or, fluc
tuația, absențele nemoti
vate, folosirea incompletă 
a timpului de lucru, revi
ziile și reparațiile , de , 
mîntuială, superficialitatea, 

. frecvente la unitățile mini- 
re — denotă că și în . a- 
ceastă privință există încă 
multe lacune. Iată argu
mentul care justifică întru 
totul preocuparea priori
tară pe care o au in ulti
mul timp organele și orga
nizațiile de partid, organe
le colective de conducere 
din unitățile miniere pen
tru recrutarea, califi
carea și stabilizarea forței 
de muncă, urmărirea cu e- 
xigență și răspundere, a în
făptuirii măsurilor între
prinse la nivelul CMVJ 
pentru asigurarea forței, de 
muncă necesare în vederea

; producțiilor sporite pe 1987 
și în perspectivă.

Duminică, 23 noiembrie

de

12,45

13,00
13,15

11,30 Telejurnal.
— Azi Ta referendum : 

Participare unanimă, 
un „DA" ferm pentru 
prosperitatea patriei, 
pentru pace în lume ! 

11.45 Lumea copiilor.
—- Telefilmoteca 

ghiozdan (color).
Gemenii în vacanță. 
Ultimul episod.
Cîntec românesc, cîh- 
tec de pace (color). 
Muzică populară. 
Telejurnal.
Album duminical, 
(parțial color).

— Mesaj' de pace. Poezie 
și muzică.

— Raliul.
— Copiii noștri iubesc 

pacea.
- Să cîntăm azi omeni

rii I r— Muzică și ver
suri dedicate păcii.

— Teatru scurt.
• Microrecital.
Lumea minunată 
filmului.

14,45 Telejurnal.
— Azi la referendum: a- 

deziune deplină, una
nimă la întreaga po
litică internă si exter-

nă a partidului și sta- Marți, 25 noiembrie
tului nostru 1 

19,00 Telejurnal —’ »DA“ 
unanim la referen
dum. . <

19,30 Pledoarie pentru via
ță ■ (color). '

19,50 Unire — Unitate —• 
Pace (color),

. Spectacol literar-mu- 
zk'al.

20,40 Film artistic (color).
Columna.
Ultima parte. ,,

21,45 Telejurnal,
— Azi la referendum — 

vibrantă reafirmare a 
voinței întregii ' na
țiuni de a înfăptui 
programele de dezvol
tare multilaterală a 
patriei, îhtr-0 lume 
a păcii și colaborării I

Luni, 24 noiembrie

;i

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico.-știin- 

țific (parțial color).
20,35 Tezaur folcloric (co

lor). ’ ,
20.50 Roman foileton.

Calvarul, 
(color).

21.50 Telejurnal.

EXPUNERE. Astăzi, în 
organizarea clubului sin
dicatelor, la I.M. Lonea 
este programată o expune
re cu tema „Materia primă 
•— integral folosită, supe- 
rior valorificată". (M.B.)

IERI, la căminul tinere
tului din Uricani, locata
rii, tineri mineri de la în
treprinderile miniere Va
lea de Brazi, Uricani și 
Cîmpu lui Neag, au parti
cipat la acțiunea de educa
ție materialist-științifică a- 
vînd tema „Adevărul pri
vind originea vieții și dog
mele religiei". (Florin Be- 
jan, Uricani).

VESTIAR PLUS BAIE 
pentru femei. Intr-o clădi
re anexă a blocului admi
nistrativ al minei Uricani 
a fost amenajat Un vesti
ar și o baie pentru femei
le muncitoare din cadrul 
întreprinderii. Capacitatea 
vestiarului — 120 de locuri. 

I In prezent se lucrează la 
I extinderea băii cadrelor 
1 tehnico-ingincrești. (I.D.) 
I ALMANAHURI. Este 
> sfîrșit de an, perioada cînd 
I publicațiile editează 
Imanahuri pentru

1987. Dintre ultimele apa- 
Iriții semnalăm „Almanahul 

copiilor", „Almanahul Con- 
Itejnporanul", „Almanahul 
Femeia" și „Almanahul ma- 

I gazin". (A.T.)
TEATRU. Astăzi, la 

Vulcan, începînd cu ora 
19, Teatrul de stat „Valea 

I Jiului" va prezenta specta- 
1. colul cu piesa „Autorul e 

în sală" de Ion Băieșu. A- 
| celași 'spectacol va putea 

fi urmărit și mîine, tot 
la ora 19, pe scena de la 
sediul teatrului. (Al.H.)

„GHINIONISTUL" este 
genericul noii comedii mu
zicale în 3' acte pe care a 
pregătit-o pentru. premieră 
Teatrul muncitoresc „Ana 
Colda" din Lupeni — sec
ția maghiară. Ragia și 
interpretul principal este 
același inimos Pongracz 
Gabor Zoltan, iar partitu
ra muzicală e susținută de 
formația „Salt", în plină 
afirmare, condusă de Nelu 
Tătaru. (I.D.)

REVELIOANELE. Tra
diționala întlinpinare săr
bătorească a noului an in
tră iarăși în actualitate. 
Filiala din Petroșani a 
OJT ne informează că or

ganizează excursii de pe
trecere a revelionului în 

' stațiunile balneoclimateri
ce Băile Herculane și Fe
lix (în perioada 30 decem
brie — 2 ianuarie) și la 
restaurantul hotelului Pe
troșani. (T.S.)

RENOVĂRI, 
din complexul 
este închisă pentru lucrări 

■ de; renovare, zugrăveli și 
igienizări; (M.B.)

Rubrică realizată de 
T. SPATARU

al- 
anul

dicatelor, organizațiilor 
UTC pentru asigurarea u- 
nor condiții optime de pri
mire, cazare, stabilizare și 
pregătire a personalului. 
Aceasta necesită o mai bu
nă gospodărire a spațiului 
de locuit, dar, și o judici
oasă repartizare a tineri
lor în formațiile de lucru,

S-a îmbunătățit în 
mul timp sistemul de 
cruțare și încadrare a 
ței de muncă, a crescut 
preocuparea pentru stabi
lizarea, integrarea și pre
gătirea ei pe măsura ce
rințelor actuale din mine
rit. Un prim rezultat con- 

în- 
din urmărirea și crearea Unui 

climat optim în jurul nou
lui încadrat, de grijă față 
de soluționarea probleme
lor sociale, de apropiere,

Pe 
în 

mo-

ulii- • 
re- 

for-

stă în faptul că de la 
ceputul trimestrului 
cele peste 1500 persoane în
cadrate la minele Văii Jiu
lui au părăsit unitățile a- 
bia 48. Un semn bun, dar 
și dovada că, dată fiind 
importanța forței de mun
că în folosirea capacități
lor de producție, în reali
zarea sarcinilor de plan, 

3 strînsa legătură între ca
litatea personalului, com
petența sa profesională și 
nivelul producției, este ne
cesară concentrarea sub
conducerea organizațiilor 
de partid, a tuturor efor
turilor și factorilor — or
ganelor de conducere, sim

20,00 Telejurnal.
20,20 Teatru TV.

Răspîntia cea mare, 
de Victor Ion Popa.

: Adaptare pentru TV 20,45 
de Ioana Prodan și

Joi, 27 noiembrie

20,00
20,20
20,35

Telejurnal.
Viața economică.
Itinerar iugoslav — 
documentar (color). ■ > 
Istoria în monumen
te (color).

PROGRAMUL Țy

Constantin Dinischio- 
tu.

21,50 Telejurnal.'

Miercuri, 26 noiembrie

. 20,00 Telejurnal.
20,15 Viața economică.

. 20,25 Unită. Românie* stă- 
pînă pe destin • —
Versuri și cîntece pa
triotice, revoluționa-1' 
re.
Tribuna TV — Emi
siune de dezbateri 
politico-ideologice. 
Film serial.
Ambulanța.
(color). 
Telejurnal..

21,10 însemne ale unui timp 
eroic.

21,25 Invitație în studiou
rile Radioteleviziu- 
nii (color).

• Selecțiuni din Concer
tul dedicat Păcii și 
Zilei Națiunilor Uni
te. '

21,50 Telejurnal.

Vineri, 28 noiembrie

20,35

20,50

21,50

20,00 Telejurnal.
20,20 Viața economică, ș
20,35. Memoria documen

telor (color).. 3. /
— Unitatea — crezul nos

tru dint.otdeauna (co
lor).

capabilă să-1 stimuleze 
fiecare în integrarea 
exigențele mineritului 
dern.

Vrem st funcționeze 
lajele din abataje la

Uti- 
ran- 

damente ridicate, să obți
nem sporuri de producție 
— atunci trebuie să ne 
ocupăm mai mult de om, 
de rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă.

20.50 Unirea ne-a fost lea
gănul dinții — Ver-

■ suri și cîntece pa
triotice, revoluționa
re. -

21,05 Cadran mondial (co- 
. lor).

21,20 Ziua Internațională 
de solidaritate cu 
lupta poporului pa
lestinian.

21,25 Serial științific, 
(color).

— Din tainele naturii. 
Episodul 1.

21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 29 noiembrie

13,00 Telejurnal.
13,05 La sfîrșit de 

mînă (parțial 
Din cuprins :

— Mindru cîntec 
nesc — Melodii 
lare.

— Gala desenului 
mat.: -

— Marile momente ale 
baletului.

— Trecut de glorii — 
strălucitor prezent.

— Vrednici părinți —

săptă- 
color).

roma- 
popu-

ani-

I

Florăria 
„Hermes’*

vfednici urmași.
primă— O melodie în 

audiție.
— Simboluri ale 

ții.
— La Alba Iulia-n ceta- 

'■ te. Moment pbetic.
— Cîntece și dansuri 

populare din Republică 
Populară Socialistă Al
bania.

. — Telesport.
—- Idealul Unirii în arta 

plastică.
. — Autograf muzical : An

gela Similea.
14,40 Noiembrie. Cronica 

evenimentelor politi- 
' ce. ' .
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia. 

(color).
— Pagini de vitejie în 

străbuna vatră dacică

: — Unire-n cuget și-n sim
țiri (II).

19,55 Cîntăm d-alea d-ale ' 
rtoastre (color). 
Spectacol de varie
tăți. .

. 20,45 Teatru TV.
Mihai X'ileaziil. ' 
(color).

22.20 Telejurnal.

unită-
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Vibrantă manifestare a unității oamenilor 
muncii hunedoreni in jurul partidului, 

al secretarului său general, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea populară de la Deva DA UNANIM LA REFERENDUM
(Urmare din pag. I)

ricolul unui nou război 
mondial, care, în actualele 
împrejurări s-ar transfor
ma inevitabil într-o ca
tastrofă nucleară, cu toate 
consecințele sale dezastru
oase, amenințînd, în ulti
mă analiză, însăși existen
ța vieții pe planetă.

De aceea, potrivit con
cepției secretarului gene
ral al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în actuala si
tuație internațională pro
blema fundamentală â e- 
pocii contemporane este 
aceea a dezarmării nuclea
re și generale, a asigurării 
păcii pe planeta Pămînt. 
Nu există și nu poate exis
ta astăzi o altă problemă 
mai importantă decît asi
gurarea dreptului suprem 
al oamenilor, al popoare- 
loi’ la existență, la liber- ■ 
tate și independență, la 
viață și pace.

Iată de ce 
primul 
demers

. mâniei 
la sută
ti vele și cheltuielile mili
tare se justifică cu priso
sință, reprezintă un 
exemplu revelator de tre
cere efectivă de la vorbe 
la fapte, el avînd, în a- 
celași timp, o importantă ’ 
valoare de simbol, de în
demn pentru toate statele 
de a merge pe drumul ge
neros, dătător de speranțe, 
al asigurării păcii, de fău
rire â unei lumi fără arme 
și fără războaie, ’ o lume, 
mai bună și mai dreaptă.

Fundamentată pe o 
concepție generală profund

■ a subliniat 
secretar — actualul 
unilateral al Ro
de a reduce cu 5 
armamentele, efec-

umană, politica internațio
nală a partidului și statu
lui nostru este orientată 
științific și ferm spre a- 
părarea păcii, tocmaii ca 
o condiție inseparabilă de 
efortul pentru făurirea so
cialismului și comunismu
lui pe pămîntul României. 
In acest spirit — a spus 
în continuare vorbitorul — 
Congresul al XlII-lea al 
partidului a adoptat am
ple programe care să asi
gure dezvoltarea multila
terală a patriei, ridicarea 
continuă a nivelului de 
viață al poporului nostru. 
Acționînd neabătut pen
tru înfăptuirea orientări
lor și obiectivelor adopta
te, partidul nostru militea
ză, în același timp, . cu 
consecvență pentru solu
ționarea rezonabilă a tu
turor problemelor majore 
ale vieții internaționale 
contemporane, în care lo
cul central îl ocupă de
zarmarea și pacea.

In încheiere, vorbitorul 
a spus : 
țean' de 
județean 
mocrației 
aliste vă 
rea patriotică de a susține 
referendumul de la 23 no
iembrie prin eforturi stă
ruitoare pentru îndeplini
rea integrală, eu toată 
responsabilitatea, a sarci
nilor ce revin județului 
nostru din cel de-al optu
lea plan cincinal, de a spo
it și mai mult producția de 
cărbune, oțel, energie elec
trică, materiale de con
strucții, producția agrico
lă, vegetală și animalieră, 
de a‘acționa într-un înalt 
spirit cetățenesc, • pentru

Comitetul jude- 
partid, Consiliul 
al Frontului De
și Unității Soci- 

adresează chema-

secretarul

L o n e a, 
furnalist

Vian Pîr-

de la

dezvoltarea și înflorirea 
coiltinuă a tuturor locali
tăților județului nostru, 
pentru a ne aduce o con
tribuție sporită la dezvol
tarea multilaterală a scum
pei noastre patrii —- Repu
blica Socialistă România.

Au luat apoi cuvîntul 
Ilie Păducel, 
comitetului de partid 
al I. M. 
Anton FilipescU, 
la CSH, Virgil Sicoe, pri
mul secretar al Comitetului 
județean UTC, 
va, președintele comitetu
lui sindicatului - ’
TAGCM Hunedoara — De
va, Elena Popa, președinta 
comitetului de femei de 
la I.M. Barza, Login Beren- 
de, președintele Consiliu
lui ASC de la Institutul 
de mine Petroșani, și 
Luminița CiUcuriță, elevă 
la Liceul, industrial nr. 2 
Deva, care, dînd o înaltă 
apreciere noii inițiative de 
pace a României socialis
te, a președintelui ci. to
varășul Nicolae
Ceaușescu, au exprimat ho- 
tărîrea oamenilor muncii 
hunedoreni ca la : referen
dumul de la 23 noiembrie 
să spună un DA răspicat 
dezarmării și să susțină 
prin fapte de muncă. actul 
politic întreprins de țara 
noastră, în favoarea dezar
mării și păcii.

Intr-o atmosferă 
brant patriotism, 
panții la adunarea

pârtiei - 
popu

lară au adoptat textul u 
nei telegrame adresată 
secretarului general 
Partidului Comunist 
mân, președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Peste puține zile, la 23 
noiembrie, poporul 
își va spune 
tr-o problemă 
tanță capitală 
ținui său, dar 
gii planete.

nostru 
cuvîntul în

de impor- 
pentru des- 
și al între- 
DA înseam

nă îndemn Ia rațiune, o 
pledoarie concretă pentru 
viață, pace și înțelegere 

ternativa propusă de Româ
nia, țară al cărei neam a 
avut o istorie zbuciumată, 
care a cunoscut secole în
tregi de luptă pentru ne- 
atîrnare națională? și liber
tate socială. Noua inițiati
vă de pace a secretarului 

' general al partidului, to
varășul Nicolae - Ceaușescu, 
devenită lege prin adopta-

lumii de a găsi calea spre 
înțelegere universală, de-a 
elimina din viața interna- 

între popoare, iată deci al- țională pericolul distrugă
toarelor războaie, al înar- 

. mării nucleare. Reducerea 
unilaterală a armamente
lor, efectivelor și cheltuie
lilor militare are darul de 
a demonstra faptul că e- 
ehilibrul de. forțe nu tre
buie să aibă la bază o 
progreșie geometrică a 
înarmărilor, dimpotrivă, 
renunțîndu-se la înarma-

In cadrul adunărilor care au avut loc, minerii au susținut din inimă 
noua și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Aspect 
din adunarea de Ia I.M. Paroșeni. Foto : Al. TĂTAR

îndemn la rațiune
rea ei în unanimitate, de 
Marea Adunare Naționa
lă, exprimă astfel idealuri
le și voința unui ' întreg 
popor, constituie o acțiu
ne concretă, un îndemn a- 
dresat tuturor națiunilor 

. rea nucleară, la însemnate 
cantități de arme conven
ționale, însemnate valori 
materiale și financiare pot 
și trebuie folosite pentru 
progresul umanității, pen
tru bunăstarea popoarelor. 

Referendumul de la 
23 noiembrie va certifica 
încă o dată luciditatea is
torică . a unui popor mic, 
dar iubitor de pace și în
țelegere, va confirma fer- - 
tilul consens al politicii ' 
partidului și statului no.s- . 
tru cu aspirațiile întregii 
noastre națiuni socialiste.

Dumitru TERTECI, 
șef depozit. Fabrica de 
produse lactate Petroșani

Centrele amenajate pentru votare în Valea Jiului
Potrivit Decretului Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, referendumul de la 23 no
iembrie se organizează în unitățile în care cetățenii 
își desfășoară activitatea: întreprinderi industriale, 
de construcții, transporturi, circulația mărfurilor, 
institute de cercetare și proiectare, instituții de cul
tură și artă, sanitare, de învățămînt, unități milita
re, în comune și sate. Persoanele din Valea Jiului 
neîncadrate în muncă, cu . drept de a participa la 
referendum — pensionari, femeile casnice, micii me
seriași și alții — își vor exprima votul la centre ce 
vor funcționa în cartiere, comune și sate. Publicăm 
locurile amenajate pentru votare, stabilite de birou
rile executive ale consiliilor populare municipal, o- 
rășenești și comunale.

PETROȘANI
• Școala generală nr. 2 

(strada Gh. Barițiu nr. 9) 
— străzile Vasile Alecsan- 
dri, Gh. Barițiu, I.L. Ca- 
ragiale, Cuza Vodă, Sar- 
mizegetusa, Egalității, M. 
Eminescu, Er. Engels, Gării, 
Digului, M. Kogălniceanu, 
Mioriței, Andrei Mureșan, 
Pompierilor, Aurel Vlaicu, 
Izvorului, Mîndra, Oltului, 
Nouă, Sirenei, Cărbunelui,

..-i Boțoni.
• I.A.C.C.V.J. (strada 

Grivița Roșie) — străzile : 
23 August, Decebal, loan 
Budai Deleanu. Enăchiță 
Văcărcscu, 7 Noiembrie, 
Aleea Trandafirilor blocu
rile 2, 4, 5, Grivița Roșie, 
Plopilor, Ghcorghe Doja, 
împăratul Traian, Ecate- 
rina Varga, Radu Șapcă.

• Casa pensionarilor 
(strada Anton Pann) — 
străzile: Aradului, Cîmpu-,

lui, Dacia, Micu Klein, Mi
nei, Anton Pann, Primă
verii, Prundului, . Stadio
nului, Vișinilor, Lunca, 
Vlad Țepeș, TUdor Vladi
mirescu, Di-lja Mică, Șuri- 
anul.

Salcîmu- 
Blocuri-triaj, 

Basarab, 
Digului, 

Lupu,

• Școala nr. 3 Dărănești 
'— străzile: Căprioarei, Cor
bului, Dealului, Dărănești, 
Doinei, Funicularului, 1 
Mai, Mărășești, Măgurii,-
Poligonului, Poienilor, Pro
gresului, Roșia, 
lui, Uzinei, 
Voevodul, 
Bucegi, 
Depoului, 
Mureșul, 
deii, Gh. Șincai, Transilva
niei, Peștera Bolii, Pomilor.

Matei
Cîrjei,
Vasile
Karl Marx, Ne-

• Școala generală nr. 
4 (strada Republicii 72)— 
străzile : Constructorul
blocurile A, IA, B, C, D, 
E, H, I, IGO 1, IGO 2, E- 
roilor, Intrarea Eroilor 1. 
Cireșilor, Crișan, Cloșca 4,

Dr. Petru Groza blocurile 
17, 19, 21, 23, 31, 32, 57,
Horiâ, blocurile 1, 2, 3, 5,
Mesteacănului, Maleia, Pis
cului, Tăbăcari, Calea Ro
mană, Mihai Viteazu, Con
stantin Miile 1.

• Casa de cultură —-
străzile: Brazilor, 11 Iunie, 
Institutului, 6 Martie, I. 
Pintilie, Treptelor, Tine-! 
retului, Bazinului, 16 Fe
bruarie, St. O. Iosif blocu
rile IA’, 1B, IC, 2A, 2B, 
2C, Șt. O. Iosif (case parti
culare), Gh.. Lazăr, Muncii, 
Plaiului, Ștefan cel Mare, 
Ion Eremia, 6 August, Re
publicii, N. Bălcescu, Al. 
Poporului, G. Coșbuc, Va
sile Roaită, Minerului, 9 
Mai blocurile 2A,.2, 4, 6,
Morii, Gelu, Al. Florilor.

• Casa pionierilor (stra
dă Republicii 125) ■—
străzile ț Crîngului, Petru 
Maior, Pinului, Paring blo
cul 2, Republicii case mici, 
blocurile 101, 103, 105, 107, 
109, 114, 116, 118, 13 Sep
tembrie, Slătinioara blocul 
1, localitatea Slătinioara, 
30 Decembrie blocurile 10, 
19, 2, Vilelor, Carpați blo
curile 2, 4. 6. ' ■-

• Școala generală nr.
5 (stradă Oituz 7) —
străzile: Coasta, Oituz, Pă
cii, Independentei . blocuri
le 1, 2, 3, ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, Independentei, blocu
rile; 1.0A, 11, 12, 12A, 12B, 
Independenței blocurile 13, 
15, Viitorului blocurile 1, 

2, 4, 9A, case mici. Unirii.
• Școala generală nr.

6 (strada Independenței 37)
— străzile : 1 Iunie. blocu
rile 1, 2, Saturn blocurile 
I. 2, 4, 6, 7, 8, .9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, Saturn 5, Viito
rului blocurile 33, 35, 36,
37, 38, 40, Independenței, 
Aviatorilor blocurile 1, 
7, 9, 11, 1 Iunie 6.

• Școala generală nr.
7 (strada Viitorului 43)
•— străzile : Aviatorilor blo
curile 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
20, 22, 24, 26, 28, 2gA, 38, 
38A, 38B, 13, 15B, 15C, 18, 
19, 30, 32, 34, 36, 40, Avia
torilor 42, 44, 46, 50, 52,
54, 54A, 48, Venus 1, 3, 4,
5; 6, 7, 8, 10, 11, 13.

• Școala Surduc — 
străzile: Livezeni, Pără- 
jeni, Sașa, Cucului,, Șoimi
lor, Sălătruc.

• Dîlja mare.
I.UPENI '

• Cartier Central ' _ 
Clubul sindicatelor (strada 
23 August nr. 6) — străzile 
Brazilor, Dîlmei, Lungă, 
Vulcanului, V. 'Alecsandri, 
Gh. Coșbuc, Roșia, Muncii, 
Dealul Roșu, Vulturului, I. 
Pintilie, A. lancu, 23 Au
gust. 6 August, Codrului, 6 
Martie, Vitoș Gavrilă, M. 
Sadoveanu, I.L. Caragiale, 
Stadionului, Independen
ței, Andreoni, A. Vlaicu, 
Funicularului, Minerilor, 
Frumoasă, 30 Decembrie, 
Negoiu, Victoria, Caraimăn.

• Cartier Ștefan — 
Școala nr. 4 (stradă Căpri
orului nr. 1) — străzile 
Pompierilor, Salcâmilor, 
cartierul Ștefan.

• Cartier Tudor Vladi
mirescu — Școala nr. _ 1

străzile: Eroilor, Pădu
rarilor, Pomilor, Tudor 
Vladimirescu nr. 1—27, 
2—74, Gh. Șincai, Porum
bului, Cărbunelui, Parîn- 
gului, St. Roșu.

• Cartier Braia I — 
Cinematograful „Cultural" 
(strada T. Vladimirescu 
nr. 82) — străzile : Tudor 
Vladimirescu nr. 29—41, 
76—108, Spiru Hăret, Aleea 
Plopilor, Aleea .Gorunului, 
Vîscozei.

• Cartier Braia II — 
Școala nr. 3 (Calea Brazi
lor nr. 10) — străzile: A- 
paductului, Argeș, Cernei, 
Plevnei, Mărăști, Mără
șești, Aleea Liliacului, Gri
vița, Calea Brăii, Morii, 
Straja, Aleea Narciselor.

• Cartier Viitorului I — 
Grădinița nr. 6 (strada 7 
Noiembrie 10) — străzile 
Aleea Castanilor, 7 Noiem
brie, Viitorului nr. 1—19.

• Comisia municipală pentru referendum va
organiza în ziua de 23 noiembrie în gări locuri un
de cetățenii care se. află în deplasare să-și poăță 
exprima votul. f

• In aceste zăle premergătoare referendumului, 
toți cetățenii și tinerii între 14—18 ani sînt invitați 
să verifice înscrierea lor în buletinele de vot.

• In ziarul de mîine vor fi publicate centrele 
clin celelalte .localități.

• Cartier Viitorului II
— Liceul nr. 2 (strada Vi
itorului nr. 17) —• străzile 
Viitorului 2—46, Bulevar
dul Păcii nr. 1—5, 9 Mai, 
Zănoaga.

• Cartierul Bărbăteni I
— Școala nr. 2 (strada Băr
băteni nr. 2) —■ străzile
Bărbăteni pînă la blocul 
17, inclusiv (bloc nr. 14, 
15, 16, 17), Trandafirilor 
blocurile 9. 10, 11, 12, 13, 
Bulevardul Păcii blocurile 
8, 5, 4, 4A.

• Cartier Bărbăteni II
— Școala nr. 5 (Bulevardul 
Păcii nr. 6) — străzile Băr
băteni blocurile 21, 22, 23, 
24A, 24, 25, 26B, 26A, 58, 
59 și 29, 28, . Bulevardul 
Păcii blocurile 2, 4.1, 32, 33 
și 43. 44, 45. 46, 47, 18, A- 
rinilor, Crinilor, Orhideelor, 
Policlinicii.

• Cartier Bărbăteni 111
— Fabrica de pîine (Bule
vardul Păcii nr. 23) —
străzile Bărbăteni nr.
151—171, Mierleasa, Vînă- 
torilor, Tusu, Gării, Bule
vardul Păcii 50, 51 și 54, 
55, 57.



Vizita oficială de prietenie în țara noastră
Sinan Hasania tovarășului

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

In cadrul convorbirilor, 
tovarășul N i c ol a e 
Ceaușescu și tovarășul Si
nan Hasani au procedat la 
o largă informare recipro
că privind actualitatea po
litică și -■ economico-soeia- 
lâ din cele două -țări.

Examinîndu-șe stadiul 
relațiilor de colaborare pe 
multiple planuri dintre 
România și Iugoslavia, s-a 
apreciat că există largi po
sibilități pentru intensifi- 

. carea, prin eforturi comu
ne, a colaborării și coope
rării bilaterale, pentru spo
rirea și ' diversificarea 
schimburilor de 
pentru extinderea 
rării în producție, inclusiv 
pe terțe piețe.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Sinan Hasa
ni au stabilit ca, în ca
drul Comisiei mixte de co
laborare economică și teh- 
nico-științifică româno-iu- 
goslavă să fie examinate 
posibilitățile existente în 
vederea impulsionării co
operării economice, î 
tuifii înțelegerilor și acor
durilor convenite între ce
le două țări.

S-a subliniat că dezvol
tarea în continuare a tra-

diționalelor legături dd 
prietenie, bună vecinătate 
și conlucrare pe multiple 
planuri dintre România și 
Iugoslavia este în folosul 
popoarelor noastre, al pro
gresului și prosperității 
ambelor țări,, are o influen
ță pozitivă în Balcani, în. 
Europa și în lume, serveș
te; cauzei generale a păcii, 
înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Sinan Hasani, 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, s-au re
întâlnit joi după-amiază 
și au continuat convorbi
rile.

In acest cadru, au fost 
abordate probleme legate 
de dezvoltarea pe diverse 
planuri a relațiilor bilate- 
rale româno-iugoslave.

In cursul noii runde de 
convorbiri au fost exami
nate, de asemenea, o serie 

înfăp- . de aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

Corvorbirile s-au desfă- 
. șurat într-o atmosferă de 

caldă prietenie, de înțele
gere și stimă reciprocă.

mărfuri, 
coope-

TELEX • TELEX • TELEX
BUENOS AIRES 20 (A- 

gerpres). Potrivit relată
rilor presei argentiniene, 
echipa de fotbal River 
Plata din Buenos Aires nu 
va mai întreprinde proba- Pavel Iakovenko, 
bil proiectatul turneu în F .'. , ' , ” ' ____  .
Anglia, prevăzut pentru varov, Igor Belanov și O- 
prima săptămînă a lunii 
decembrie. Fotbaliștii ar
gentinienii urmau să întâl
nească formațiile Totten
ham Hotspurs și Manches
ter United.

Aceste partide ar fi con- 
j stituit o < verificare a echi
pei River Plata în vederea 
finalei Cupei Interconti
nentale, pe care o va sus
ține, la 14 decembrie, la 
Tokio, cu formația Steaua 
București. River Plata, u- 
nul dintre cele mai vechi 
și mai valoroase cluburi 
de fotbal argentiniene, are 
în lotul său trei componențî 
ai echipei naționale, cam
pioană mondială. Aceștia 
sînt portarul Neri Poumpi- 
du, apărătorul Oscăr Rug- 
geri și mijlocașul Hector 
Enrique.

w
MOSCOVA 20 (Agerpres).

Intr-un interviu acordat 
corespondentului sportiv 
al agenției TASS, antreno
rul principal al echipei de 
fotbal Dinamo Kiev, Valeri 
Lobanovski, a declarat, 
printre altele l „In pofida 
unui sezon deosebit de în
cărcat, la sfîrșitul lunii 
decembrie vom începe pre
gătirile în vederea meciu
lui pentru „Supercupa Eu
ropei" în care urmează să 
întâlnim, la 24 februarie, 
la Monte Carlo, formația 
Steaua București. Campioa
na României este o echipă 
valoroasă, lucru confirmat 
de succesul remarcabil ob
ținut într-o competiție pres
tigioasă cum este „Cupa 
campionilor europeni", în 
care nu există învingători 

prezent 
Dinamo 
cu șan- 
pentru

Sosirea In Capitala
au trecut în revistă garda 
de onoare.

Președintele Sinan Ha
sani a salutat pe celelalte 
persoane oficiale române 
prezente la ceremonia sosi
rii.

Un grup de pionieri ro
mâni și copii ai personalu
lui Ambasadei, Iugoslaviei 
la București au oferit bu
chete de flori președinților 
Nicolae Ceaușescu și Sinan 
Hasani.

După încheierea cere
moniei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Sinan Hasani 
s-au îndreptat Spre reșe
dința rezervată înaltului 
oaspete pe timpul șederii 
în țara noastră. Aici, cei 
doi președinți s-au întreți
nut într-o ambianță de cor
dialitate și prietenie.

întâlnirea dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Sinan Hasani se 
înscrie ca un moment de 
seamă al dialogului tradi
țional româno-iugoslav la 
nivel înalt, în dezvoltarea 
prieteniei, colaborării și 
solidarității dintre partide
le, țările și popoarele noas
tre atât pe plan bilateral, 
cît și în sfera vieții, inter
naționale.

(Urmare din pag. 1)

și membri supleanți ai Co- 
mitetuțui Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Con- 

■ siliului de Stat și ăi gu- 
în vernului, alte persoane o- 

ficiale.
Erau prezenți ambasa

dorul României la Belgrad 
și ambasadorul Iugoslaviei 
la București; precum 
membri ai ambasadei.

Președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia este în
soțit în vizita în țara noas
tră de tovarășii Raif Diz- 
darevici, secretar federal 
pentru afacerile externe, 
Nenad Krekici, secretar fe
deral pentru comerțul ex
terior, de alte persoane o- 
■ficiale.

O gardă militară a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia și Republicii Socia
liste România.

In continuarea ceremo
niei, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Sinan Hasani

Dineu oficial în onoarea
Tovarășul N 1 c o I a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste Româniți, 
a oferit, joi, un dineu ofi
cial în onoarea tovarășului 
Sinan Hasani, președintele 
Prezidiului Republicii So-

cialiste Federative Iugo
slavia.

La dineu au participat 
membri și membri su- 
pleanțî ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comi
tetului Central al partidu
lui, membri, ai Consiliului 
de Stat și ai -guvernului.

Și

tovarășului Sinan Hasani 
conducători ai unor Insti
tuții centrale, alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia în 
noastră.

In timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Sinan Hasani 
au rostit toasturi, urmări
te cu atenție și subliniate 
cu aplauze.

țara Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

Noutăți tehnico-științificeLucrârile sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S

MOSCOVA 20 (Agerpres). te probleme ale activității
Mihăi Chebeleu transmite: ‘
La Moscova s-a încheiat 
sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S., la lucră- 

. rile căreia au luat parte
M.S. Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
alți conducători de partid 
și de stat sovietici. Au fost 
examinate și aprobate pla
nul de dezvoltare economi
că și socială și bugetul de 
stat pe anul 1987, raportul 
cu privire la activitatea 
Comitetului Controlului 
Popular, s-au soluționat ăl-

de stat.
Potrivit prevederilor pla

nului de dezvoltare econo
mică și socială a U.R.S.S. 
pe 1987 venitul național va 
crește, comparativ cu 1986, 
cu 4,1 la sUtă, volumul 
producției industriale, în 
medie, eu 4,4 la sută, pro
ductivitatea muncii în in
dustrie cu 4,4' la sută, iar 
în construcții — cu 3,8 la 
sută, investițiile în econo
mia națională cu 4,(5 la 
sută.

• JOI, LA KABUL a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului din Afganistan — 
relatează agenția Bakhtar. Raportul cu privire la li
nele probleme urgente ale partidului a fost prezentat 
de secretarul general al C.C. al partidului, Najibullah. 
Plenara a satisfăcut cererea lui Babrak Karmăl de a 
fi eliberat din toate funcțiile de partid și de stat.

____

IN URMA unui acci
dent provocat de o ava
lanșă care ■ s-a prăbușit în 
trecătoarea Zojiia, la o al
titudine de peste 3 300 m, 
în statul indian Kashmir, 
aproape 100 de. | 
și-au pierdut viața. Catas
trofa s-a produs pe șoseaua 
dintre orașele - Srinagar, 
și Lei), în porțiunea din 
trecătoare care se afla . în

construcție. Majoritatea ce
lor care și-au pierdut viața 
erau lucrători. Au . pierit, 
de; asemenea, un număr
de persoane care făceau
parte din echipele de sal
vare, 
ce Preș

relevă agenția Frap-
•e-- ...

RI de lăcuste s-au 
asupra recoltelor 

din provincia peruană Cuz- 
persoane . eo, precuțli și a altor cî- 

•torva districte. Insectele 
devoratoare, a căror lungi-

VALE 
abătut

dard a fost următoarea t 
Viktor Cianov — Vladimir 
Besonov, Serghei Baltacia, 
Oleg Kuznețov, Anatoli 
Demianenko, Vasili Raț, 
— ■ - Vadim.
Evtușenko, Aleksandr Za-

Specialiștii sovietici 
au conceput un calculator 
ce descifrează automat e- 
lectrocardiogramele. El a 
început să funcționeze la 
unul din spitalele din Le
ningrad. Noul aparat poa
te prelucra în 12 ore 500 
de electrocardiograme. 
Pentru aceeași operațiune 
unui medie i-ar trebui o 
lună de zile.

însușirilor Sale adezive 
deosebite, produsul va pu
tea fi folosit pentru ci
mentarea coroanelor; și pro
tezelor dentare, pentru 
tratarea cariilor, ca și pen
tru lipirea oaselor fractu
rate și suturarea tendoane- 
lor. Produsul va fi lansat 
pe piață în circa doi ani.

întîmplători“. In 
fotbaliștii de la 
Kiev sînt angajați 
se mari în disputa 
titlul de campioană unio
nală, principala lor adver
sară fiind formația Dina
mo Moscova, actuala lide
ră a clasamentului. In ul
timele jocuri echipa stan-

memen
TV.

Un cercetător american 
de la Facultatea de medi
cină a Universității Con
necticut, din Farmington, 
a anunțat că a reușit să 
izoleze din corpul, midiilor 
o genă ce va fi folosită în 
viitor pentru procurarea u- 
nui liant deosebit de pu
ternic — a anunțat ziarul 
New York Times. Grație

Persdanele bolnave de 
diabet trebuie să se abțină 
de la fumat.— afirmă cer
cetătorii de la spitalul U- 
niversițății din Cairo. După 
cercetări îndelungate, a- 
ceștia au ajuns la conclu
zia că fumatul determină 
reducerea secreției de in
sulina. Riscurile unei ast
fel de eventualități sînt 
evidente, așa că medicii îi 
sfătuiesc pe bolnavii 
diabet să lase țigara.

18,15 Glasul României, 
glas de pace — cîntece 
patriotice (c). In jurul o- 
rei 18,30. Transmisiune 
directă de la Palatul Spor
turilor și culturii: Marea

de

cerealele, cit și cartofii. Po
trivit surselor oficiale din 
Lima, o bună parte 
recoltă este pierdută, deși 

! împotriva lăcustelor
■ declanșat o largă, campanie 

de stârpite, al cărei Cost 
se apropie de 400 mii-’ do-

. ■ lari..

din

s-a

ELICOPTERE, indiene au 
reuȘit .să evacueze 239 de 
persoane surprinse de un 
viscol puternic- în 
munților Himalaya,

genția AP relevă — citind 
surse indiene — că un nu
măr de 60 de persoane și-au 
pierdut viața ca urmare a 
situației create. Echipele 
speciale lucrează totodată 
la degajarea unei șosele 
unde mai multe vehicule, 
între care și cîteva auto
buze, au fost blocaie 
nămeții de zăpadă.

zona ' 
dar 1 

me este între șase Și șapte . alte cîteva zeci de persoa- 
centimetri, au atacai atît ne-sînt date dispărute. A-
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Tiberiu SPĂTARU.

leg Blohin. Cu excepția 
lui Baltacia, toți ceilalți 
au făcut parte din lotul 
care a participat la turneul 
final al Campionatului 
mondial din Mexic.

După părerea lui Loba- 
novski, cea mai mare ex
periență competițională o 
au Blohin, Besonov, De
mianenko și Zavarov, de 
forma lor depinzînd jocul 
întregii echipe. , 1

☆ '
BRUXELLES 20 (Ager-* 

preș). La Bruxelles, în meci 
contând pentru prelimina
riile campionatului euro
pean de fotbal (grupa a 
7-a), selecționatele Belgiei 
și Bulgariei au terminat 
la egalitate i 1—1 (0—0). 
Gazdele au deschis scorul 
prin Janssen (min. 48), go
lul egalizator fiind înscris 
de Tanev (min. 62).

ft
BERLIN 20 (Agerpres). 

Peste 50 000 de spectatori 
au urmărit la Leipzig me- 
eiul dintre echipele R.D. 
Germane și Franței desfă
șurat în cadrul prelimina
riilor campionatului euro
pean de fotbal (grupa a 
3-a). Partida s-a încheiat 
la egalitate : 0—0.

■■■ Wi;

HAGA 20 (Agerpres). 
Disputat la Amsterdam îh • 
cadrul campionatului eu
ropean de fotbal (grupa a 
5-a), meciul dintre repre
zentativele Olandei și Po
loniei s-a încheiat la egali
tate : 0—0. Au gsistat pes
te 60 000 de spectatori.

>ft ■ T'

MADRID 20 (Agerpres). 
La Madrid, în preliminari
ile turneului olimpic de 
fotbal, selecționatele Spa
niei și Suediei au terminat 
la egalitate î 1—1 (0—0).
Oaspeții au condus cu 1—0 
prin golul înscris 
Jngblad (min. 64), echipa 
spaniolă egalînd, în ' 
tul 76, prin Zuniga.

de

minu-

adunare populară a oa
menilor muncii din Ca
pitală eonsăcrată dezarmă
rii șl păcii. 20,00 Telejur- 
nai. 20,20 Pentru liniștea 
planetei (c). 20,45 Cadran 
mondial (c). 21,05 Sub cer 
senin în liniște și pace (c). 
21,20 Patrie, pămînt al pă
cii — cîntece și versuri 
(c). 21,40 Telejurnal.

Mica p u b I i ci tate
PIERDUT legitimație de întreprinderea minieră Băr- 

serviciu pe numele Lungu 
Alexandru, eliberată de

băteni. O declar nulă. 
(9319)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii, nurorile și nepotul aduc un pios 
omagiu la împlinirea unui an de Ia dispariția celui 
care a fost

SPINA IOSIF
Lacrimi și flori pe mormîntul lui. (9310)

MAMA- anunță cu aceeași infinită suferință tre
cerea a 5 ani de la decesul adoratei sale fiice 

ALEXANDRESCU ALEXANDRA (SANDA) 
(9320)

SOȚUL Iile, copiii și mama, amintesc cu ace
eași durere împlinirea a 6 săptămîni de la decesul 
scumpei noastre soție, mamă, fiică, bunică si soacră 

' POBIJAN EI.ISABETA
Nu o vom uita niciodată. (9321)
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