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In dimineața zilei de 16 întreprinderii, alte persoane 
mai tovarășul Nicolae oficiale.- 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președ ntele Republicii So
cialiste România, a fost oas
petele muncitorilor și specia
liștilor de la întreprinderea 
de țesături din Pekin.

De la intrarea în întreprin
dere, un lung culoar, format 
din sute de tinere îmbrăca
te în tradiționale costume 
populare chineze, purtînd 
mari buchete de flori ale a- 
notimpului, stegulețe repre- 
zentînd drapelele de stat ale 

. României și Chinei,, i-a con- 
j dus pe solii poporului român 

pînă în halele de producție.
T ovarășul Nicolae 

Ceaușescu, persoanele care-l 
:. însoțesc au fost salutați de 

Mao Lien-iu, vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar 
al municipiului Pekin, Cen 
Sin-gen, secretarul Comitetu
lui de partid și președintele 
Comitetului revoluționar al

Domnește o atmosferă de 
intensă bucurie : în sunetele 
formațiilor orchestrale, su
tele de tinere par să alcă
tuiască un mare ansamblu de 
balet ce exprimă - prin in
termediul unui dans simplu, 
dar sugestiv - urarea de bun 
venit adresată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, expresie 
a bunelor relații de prietenie 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre popoarele 
român și chinez.

T ovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să vizi
teze secția de filatură a în
treprinderii. Halele mari de 
fabricație impresionează prin 
ordine, curățenie, bună orga
nizare a locului de muncă.

Se vizitează apoi secția de 
țesut - imensă hală cu ma- 
șini-program al căror ritm 
se face putern'c simțit. In țe
săturile realizate aici se re-saturile realizate aici

găsește vesela policromie d:n 
costumele 
întîmpinat 
României.

T o v a 
Ceaușescu 
dreptul cîtorva războaie, dis’- 
cută cu țesătoarele, aprecia
ză- calitatea muncii lor. Sînt 
vizitate, în continuare, secția 
de vopsitorie și rampa de 
prim control al calității. Con
ducătorul partidului și statu
lui român este invitat să vi
ziteze un stand cu cele mai 
reprezentative produse ale 
întreprinderii de țesături.

„Aveți lucruri frumoase" - 
spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cadrelor de con
ducere și muncitorilor din în
treprindere. „Vă felicităm și 
vă dorim să obțineți succese 
tot mai mari "I

La ieșire domnește aceeași 
vibrantă atmosferă. Răsună 
melodii, urarea rostită din 
toată inima : „Cald salut, 
înalți oaspeți români !"

fetelor care l-au 
pe președintele

J I Nicolae 
oprește în
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Cărbune peste plan, calitate, eficientă,
obiective majore spre care converg

T ovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comun;st Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a vizitat, marți 
d mineața, Divizia nr. 6 de 
tancuri.
' La sosire, tovarășul N colae 
Ceausescu a fost salutat cu 
deosebită căldură de tova
rășii Ma Hui-hua, locțiitor al 
comandantului Garnizoa
nei Pekin, Ye Gen-lian, co
mandantul Diviziei nr. 6 de 
tancuri, de alte cadre 
comand.

In sunetele marșului de ce
remonie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu parcurge -aleile 
cantonamentului diviziei stră
juite de mii de ostași care 
îl aclamă, aplaudă neîntre
rupt, ovaționează pentru prie
tenia româno-ch'neză, urea
ză bun venit în mijlocul lor

T ovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu căldu
ră și prietenie acestor vibran
te manifestări, care nu con
tenesc.

La sediul comandamentu
lui, tovarășul Ye Gen-lian a

adresat în numele comandan
ților și ostaș lor divizei, un 
cald salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Răspunzînd, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțu- 
m't pentru prilejul oferit.de 
a vizita Divizia nr. 6 de 
tancuri.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a de
plasat la poligonul de in
strucție al diviziei.

Este cunoscut faptul că 
încă din ultima lună a anu
lui trecut, -comitetul munici
pal de partid a inițiat o 
seamă de acțiuni proprii, în 
sprijinul organelor și orga
nizațiilor de partid, prin 
care a contribuit la cunoaș
terea și aplicarea pe scară 
largă a celor mai valoroa
se inițiative muncitorești, iz- 
vorîte din cadrul brigăzilor 
fruntașe 
cărbune, 
ditată în 
cembrie 
noscute 
experiența și rezultatele su
perioare obținute de formații 
de lucru fruntașe, cum sînt 
cele conduse de Eugen Voi- 
cu, de la mina Petrila, liie 
Chiron, de la mina Vulcan 
și altele. La începutul aces
tui an, acțiunea comitetului 
municipal a fost continuată, 
căpăfînd amploare, prin 
consfătuirile de lucru pe te
ma inițiativelor muncitorești, 
organizate pe localități, la 
care au participat toate în
treprinderile miniere. Schim
bul de idei prilejuit de a- 
cesle consfătuiri a fost stimu

de
e-

ale extracției
Foaia volantă 
acest scop, în de- 

1977, a făcut 
printre brigadieri

cu-

* (Continuare în pag. a 4-a)

Petroșaniul în aceasta primăvară.

lat de dorința vie a unui 
mare număr de mineri, șefi' 
de brigadă, maiștri, ingi
neri, tehnicieni de a cunoaș
te cît mai multe lucruri din 
experiența fruntașilor, de 
a aplica inițiativele valida
te de practică, pentru a 
pune astfel în valoare noi 
resurse ale creșterii pro
ducției • și productivității 
muncii.

In cele din urmă, criteri
ile și obiectivele de între
cere ale .inițiativelor au fost 
conturate cu mai multă ri
goare, rezultatul acestei 
munci constituindu-se prin 
sine într-o măsură folositoa
re : a fost editată broșura 
„Cărbune peste plan, calita
te, eficiență", în paginile 
căreia regăsim toate iniția
tivele care au stîrnit interes. 
Broșura a fost apreciată în
că de la apariție ca un în
dreptar deosebit de util, 
recomandat să nu lipsească 
din arsenalul de muncă al 
celor ce se preocupă fie de 
popularizarea și generaliza
rea inițiativelor, fie de a- 
plicqreq. lor în practica pro
ductivă.

loan SAV, 
secretarul comitetului de 

partid de la I.M. Lupeni

Sîmbătă 13 mai a.c., în 
sala clubului muncitoresc 
din Aninoasa, în prezența 
tovarășului Clement Ne- 
gruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal de- 
partid, a avut loc „Ziua 
brigadierului". Participa- ‘ 
rea tuturor șefilor de bri
gadă și a factorilor de 
decizie din cadrul între
prinderii a prilejuit, pe 
lîngă o analiză temeinică 
a rezultatelor obținute, un 
util schimb de experiență, 
și momente de puternică 
angajare pentru realiza-

rea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă.

Situația realizărilor la 
zi, prezentată de inginerul 
șef al întreprinderii, Mir
cea Popescu, îndeamnă la 
analiză și la adoptarea 
unor măsuri care să ducă 
la redresarea extracției de 
cărbune. Deși minusul a- 
cestei luni nu este îngri
jorător - 1750 de tone - 
(el putînd fi recuperat), 
totuși, adăugaf la minusul 
înregistrat de la începutul 
anului „saltă mult cota" 
nerealizărilor. ■ „Contribu
ția" cea mai de seamă la 
acest minus o are secto
rul I. Bineînțeles, au fost 
evidențiate și sectoarele

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

Șantier de creație literară

S t î n c a
Cercuri pedagogice

335
I

3 
S

1
î

• -5
3
3
i3
1

2
3

ș

Sălbăticia steiului de 
munte dăltuit de meștera 
natură și verdeața codru
lui liniștesc, printr-o armo
nie unică, ochiul și sufle
tul omului ce privește spre 
mina Bărbăteni. Dar... fru
musețea stîncii dezgolite 
devine amenințătoare. Un 
bloc, care abia ar fi încă
put in aproximativ 600 de 
vagoane C.F.R. convețio- 
nale, incepe să se des
prindă de roca mamă. In 
fiecare zi partea superioa
ră a stîncii se depărta tot 
mai mult. Coperta de ste
ril este subțire în această 
zonă ți chiar in dreptul 
stîncii oamenii muncesc in 

devine 
mare.

abataj. Primejdia 
pe zi ce trece mai 
Au loc consultări, încep 
măsurători și calcule. In- 
tr-una din zile hotărirea 
este luată: stînca trebuie 
„pușcată" înainte de a se

desprinde și a se prăbuși 
peste abataj.

Artificierii cară muniția 
și o plasează în locurile 
indicate de calcule. Împre
jurimile sînt păzite cu 
strășnicie de curioși și im- 
prudenți. Oamenii sînt 
scoși din subteran. Pentțu 
citeva clipe mina încetea
ză să fie mină și devine 
teatrul unei noi încleștări 
a omului cu natura. Clipa 
emoționantă a sosit. Ră
suflările se opresc. Explo
zia este declanșată, stîn
ca plutește parcă o clipă 
în aer, apoi se prăbușește 
sfărimată la poalele mun
telui. Pericolul a trecut. 
Doar citeva geamuri de 
la clădirea administrativă 
au sărit in țăndări. Oa
menii și-au reluat lucrul 
de parcă nimic nu s-ar fi 
întîmplat.

Dorin GHEȚA
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Astăzi, începînd de la ora 
8, la Petroșani și Lupeni se 
desfășoară cercurile pedago
gice ale cadrelor didactice 
din învățămîntul Văii Jiului 
In acest cadru al perfecțio
nării metodice se dezbate o 
temă importantă în viața 
școlilor : „Preocupări și re
zultate pe linia stimulării ac
tivității creației științifice și 
tehnice a elevilor și . cadre
lor didactice". Participarea 
elevilor la munca de crea-

ție științifică și tehnică este 
un efect al eficienței formati
ve a lecțiilor, al perfecțio
nării pregătirii de specialita
te a tuturor cadrelor didac
tice. Pe agenda cercurilor 
pedagogice de astăzi, care 
au loc într-o perioadă apro
piată încheierii acestui an 
școlar, se mai află proble
matica specifică recapitulării 
finale, etapă cu sarcini dis
tincte destinate finalizării cu 
cît mai bune rezultate a a- 
cestui an.

Din inițiativa Comitetului 
județean de cultură și edu
cație socialistă și a Consi
liului municipal de educație 
politică și cultură socialistă, 
în Valea Jiului a început luni 
o „Săptămînă a creației li
terare în Valea Jiului", o ac
țiune originală înscrisă în a 

doua ediție a festivalului 
muncii și creației, „Cîntarea 
României". Concepută ca un 
autentic șantier de creație, 
această manifestare, la care 
participă un grup de scriitori 
din județ și din țară, stabi
lește o legătură concretă 
între creatorii literari și crea
torii de bunuri materiale și 
spirituale - minerii, prepa
ratorii, constructorii din Va
lea Jiului. întreaga săptămî
nă are caracterul unei do
cumentări la fața locului a 
poeților, prozatorilor și pu
bliciștilor care, inspirați de 
munca și realitățile socialis
te din acest mare bazin car
bonifer, vor crea lucrări ce 
vor fi publicate în revistele 
literare — „Luceafărul",

in/'armăm
LA BLOCUL L1 B cu 44 

de apartamente, situat în 
strada Aviatorilor din car
tierul Aeroport - Petro
șani, se fac ultimele retu- 
șări în vederea dării în fo
losință. Pentru miercuri, 17 
mai, beneficiarii celor 44 
apartamente sînt invitați la 
sectorul gospodărie comu
nală și locativă al Consi
liului popular municipal.

POLICALIFICARE. Un nu
măr de 15 lăcătuși și elec
tricieni de la I.M. Vulcan 

K_______________________ -
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au absolvit un curs de po
licalificare pentru meseria • 
de miner, început în urmă 
cu șase luni. Fiecare din
tre cei care au îmbrățișat 
cea de-a doua meserie 
sînt încadrați în brigăzi di
rect productive care lu
crează în abatajele secto
rului VII, dotate cu com
plexe mecanizate de sus
ținere și ale sectoarelor 
II și III, dotate cu combi
ne pentru tăieri. (A.H.).

PENTRU ȚINERII din în
treprinderi și instituții care 
doresc să-și petreacă zile
le de concediu la mare.

B.T.T. Petroșani le pune la 
dispoziție pentru perioa
dele 22 mai - 2 iunie și 
4-17 iunie, bilete pentru 
stațiunea Costinești. Pe 
lingă reducerea de tarif 
obișnuită pentru această 
perioadă, uteciștii fruntași 
în producție vor beneficia 
de reduceri suplimentare.

Tot de la B.T.T. sîntem 
informați că, în aceste zi
le se fac ultimele înscrieri, 
pentru excursia ce se va 
organiza în perioada 
19-26 iunie pe itinerariul 
Petroșani - Oradea 
Budapesta - Balaton și re-

•F ■

„România literară", „Tribu
na", „Steaua" - sau în vo
lume ce vor apare la editu
rile „Eminescu" și „Alba
tros". Grupul creatorilor li
terari a fost prezentat ieri 
la minele Uricani, Lupeni, 
Bărbăteni și preparația Lu- 

i peni, întreprinderi în care a 
fost urmărit procesul de mun
că și au avut loc discuții cu 
oamenii muncii. Au fost or
ganizate întîlniri în sălile de 
apel și la căminele de ne- 
familiști.

întreaga „Săptămînă a 
creației ^iterare în Valea 
Jiului" poartă amprenta spi
ritului înnoitor, existent în 
cultura românească, remar
cat la Congresul educației 
politice și al culturii socialis
te și la Conferința Naționa- 

i lă a Uniunii Scriitorilor. Via
ța, munca de astăzi a oame
nilor constituie izvorul au
tentic al operelor literare, 
imprimîndu-le și un caracter 
de contribuție eficientă la 
procesul de educație, de for
mare a omului nou.

tur. Ultima zi de înscrieri 
va fi 20 mai. (M.P.)

RECITAL EXTRAORDI
NAR. Astăzi (ora 18) pe 
scena Casei de cultură din 
Petroșani are loc un reci- , 
tal extraordinar susținut de 
mezzosoprana Adriana lor- 
dăchescu, soprana Valen
tina Mănescu și Ion Kele- 
men de la Opereta din 
Craiova. în program : can
țonete, lieduri și arii din 
operete. (T.S.).
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Caracterul concret-element hotărîtor
al eficienței învățămîntului 

politico-ideologic
în ultimul timp, în spiritul 

recentelor hotărîri ale con
ducerii de partid și de stat 
cu privire la introducerea u- 
por noi indicatori de bază 
«i activității economice, co
mitetul de partid din cadrul 
întreprinderii miniere Pa- 
roșeni a acordat o importan
ță aparte învățămîntului po
litico-ideologic, mijloc im
portant de popularizare și 
cunoaștere a acestor hotă- 
riri, de mobilizare a co
lectivului la înfăptuirea lor. _ 

în cadrul celor 19 cercuri 
de învățămînt, participant la 
cursul „Probleme fundamen
tale ale activității de partid 
și de stot“, au dezbătut, i- 
mediat după apariția l<>r.>n 
presa centrală, hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22-23 martie a.c. cu privire 
Ia perfecționarea conducerii 
și planificării economico-fi- 
nanciare și participarea Io 
beneficii a oamenilor mun
cii. Temele puse în dezba
terile din cadrul învățămân
tului de partid au cuprins 
și aceste importante hotărîri, 
la modul concret. accesi
bil, adaptat condițiilor e- 
xistente în cadrul întreprin
derii noastre. De un real

Industrie pe verticală la 
Paroșeni.

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI
• {Urmare din pag. I)

ta întreprinderea-! noastră, 
după consfătuirea de lu
cru s-a acționat în continua
re pentru ca fondul de idei 
conturat în jurul unor ini
țiative să fie cunoscut de 
un număr cît mai mare de 
oameni* 1 ai muncii. Luînd în 
dezbatere aplicarea inițiati
velor, biroul comitetului de 
partid pe întreprindere a re
comandat comitetului sindi
catului să întreprindă mă
suri specifice prin grupele 
sindicale, pentru ca întrea
ga acțiune de însușire a ex
perienței valoroase, dobîndi- 
ie de alte formații din afara 
întreprinderii noastre, să 
capete un larg caracter de 
masă. Adăugăm că aceste 
inițiative au găsit, și găsesc 

în continuare, la mina Lu- 
peni, un teren fertil de a- 
plicare, știind că nu o dată 
brigăzile și sectoarele noas
tre au oferit o bună expe
riență în promovarea no
ului, în introducerea cu suc
ces a metodelor avansate de 
lucru și chiar în lansarea u- 
nor inițiative primite de ce
lelalte întreprinderi miniere 
cu mult interes.

interes pentru toți partici- 
panții. Astfel au fost dez
bătute problemele legate de 
gospodărirea fondurilor fi
xe, reducerea consumului de 
materiale și energie prima
ră, cu accent pe elementele 
componente ale producției 
nete.

în sprijinul propagandiști
lor și bunei desfășurări a 
dezbaterilor cu cursanții au 
fost confecționate planșe Și 
grafice sugestive, cuprinzînd 
scheme ale structurii pro
ducției nete, participării la 
beneficii a oamenilor mun
cii, structurii costurilor de 
producție pe elemente și 
articole de calculate exis
tente în industria minieră. 
Bogatele exemplificări ale 
propagandiștilor, concrete, 
de la tocurile de muncă au 
asigurat o bună cunoaștere 
a acestor probleme, oglin
dită în participarea activă a 

o socotim deosebit de ne
cesară. Datorită acestei e- 
vidențe, lunar cunoaștem 
punctajul acumulat de bri
găzi, așa cum ne indică fi
șele de urmărire inserate în 
broșură. Putem stabili, cu o- 
perativitate brigăzile clasate 
pe locuri fruntașe în vede
rea popularizării lor la- ni
velul întreprinderii. De a- 
semenea, sîntem în măsură 
ca la încheierea unei etape 
de întrecere să acordăm, în 
spirit echitabil, premii bri
găzilor fruntașe, conform 
criteriilor stabilite de con
siliul municipal al sindicate
lor, comitetul municipal at 
U.T.C. și Combinatul minier 
pentru a stimula pe mai de
parte interesul minerilor de 
a promova acele forme de 
întrecere care conduc la ob
ținerea unor rezultate supe
rioare în producție și în 
munca de educație.

Nu putem spune, însă, că 
în privința popularizării, ex
tinderii și generalizării i- 
nițiativelor am făcut totul. 
Astfel, .comitetul sindicatului 
nu a acționat suficient pen
tru cunoașterea în detaliu a 
inițiativelor de către toate 
formațiile de lucru și toți 
factorii cărora ie revine sar

Am elaborat o evidență a 
aplicării inițiativelor pe care 

sprijin în atingerea scopu
lui propus au fost propagan
diștii, care sînt și cadre cu 
funcții de răspundere în în
treprindere, cum sînt to
varășii losif Kelemen, Jian 
Hărățu, Vasile Purice, Gheor- 
ghe Marchiș. Ei au asigurat 
în cadrul învățămîntului de 
partid dezbateri vii» cu o 
largă participare, de mare

Viața de partid 

Ț
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(Urmare din pag. II

fruntașe - sectorul V cu o 
depășire de 3 000 de tone, 
sectorul II cu o depășire de 
1 700 de tone și sectorul de 
investi}.i cu plus 80 mc. De 
remarcat, că două din sect.a 
re - sectorul V și sectorul de 
investiții - nu au nici o sin
gură brigadă sub plan. Au 
tost evidențiate cu acest 
prilej și cauzele nerealizări- firii 
lor - absențe nemotivate 
de la începutul lunii mai 
care au condus la pierderea 
a cel puțin 650 de tone.

In cuvîntul lor, participan- 
ții l« dezbateri, șefii de 
brigadă llie Nicolae, Ion 
Hcrrhotă, Nicolae Bocor, 
Ion Munteanu, Ion Hoțea,

i

cursanțtlor la elaborarea de
ciziilor la nivelul sectoare
lor și întreprinderii, ta întă
rirea răspunderii fotă de pro
blemele aufogesttunii eco
nomice și autoconducerii 
muncitorești.

Desigur, în desfășurarea 
învățămîntului au apărut și 
unele neajunsuri. în cadrul 
cercului de la sectorul Ut, 
de pildă, temele n-au fost 
întotdeauna temeinic pre
gătite, propagandistul limi- 
tîndu-se să facă simple ex
puneri în loc să organizeze 
dezboteri vii, cu o partici
pare activă din partea 
cursanților. Pentru a înlătura, 
acest neajuns, comitetul, de 
partid al minei a hotărît ca 
înainte cu o zi de data ți
nerii învățămîntului, propa
gandiștii să fie convocați la 
punctul de documentare po
litică pentru a le fi analizat 
stadiul pregătirii temei, do
cumentația și bibliografia pe 
care se sprijină în organiza
rea dezbaterilor.

Acum, în atenția comitetu
lui de partid se oflă anali
za eficienței învățămîntului 
în organizațiile de bază și 
pregătirea corespunzătoare a 
temelor recapitulative, pen
tru a încheia cu succes și 
cel de-al doilea an al învă
țămîntului politico-ideologic.

Mihai STÂNCII, 
secretar-adjunct al 

Comitetului de partid de la 
I.M. Paroșeni

Vâs le Mereuță, Sova Ro- 
bu, llie Steț, Petru Roman 
și Alexandru Gaboș și alții 
au arătat și lipsurile în 
ceea ce privește aprovizio
narea cu materiale, vagone- 
te goale și piese de schimb 
sau activitatea de trans
port necorespunzătoare de 
ia puțul orb nr. 6, In ace
lași timp, vorbitorii au in
sistat pe necesitatea întă- 

.1 muncii educative în 
cadrul brigăzilor, au eviden
țiat rolul și locul șefului de 
brigadă, contribuția pe ca
re acesta trebuie să și-o 
aducă la realizarea sarci
nilor de .plan, în munca de 
educare a oamenilor, în 
întărirea ordinii și discipli
nei.

cina de a contribui la reuși
ta acțiunii declanșată cu 
destul timp în urmă. Cucerit 
de obiectivele acelor iniți
ative care conduc nemijlo
cit la creșterea productivi
tății muncii, comitetul sindi
calului. a neglijat altele, la 
fel de importante,, care a- 
veau un conținut specific, 
mai ales pentru formațiile 
de lucru de la deschideri și 
pregătiri sau de electrolăcă- 
tuși. Desigur, la creșterea 
productivității muncii con
duc, pe o cale sau alta, 
multe inițiative dar aceasta 
nu ne scuză, deoarece di
versificarea formelor de în
trecere are rostul ei bine defi
nit, iar Ia noi s-a înțeles să 
se acționeze prin aplicarea 
unui număr, totuși, limitat 
de inițiative. Pe de altă par
te, chiar comitetul de partid 
și-a revizuit, de puțin timp, 
punctul de vedere asupra u- 
nei inițiative căreia nu i-a 
văzut la începutul anului u- 
tilitatea deosebită. Este vor
ba despre „contul colector 
de economii al sectorului", o 
generoasă idee a cărei va
loare va ieși pe deplin în 
evidență în condițiile cînd 
activitatea sectoarelor va 
fi raportată față de înde

SPORT
LUPTE '

Mtrcea Risipita 
șl Vasile Plugar 

în loturile naționale
în vederea pregătirii tor 

pentru viitoarele inttlniri in
ternaționale, mai mulți lup
tători au fost convocați ia 
antrenamente comune în ve
derea formării loturilor națio
nale de seniori șs juniori. 
Printre cei chemați se nu
mără și luptătorii din Valea 
Jiului, Mircea Rrsipitu șt 
Vasile Plugar. în prezent, 
întregul lot se află cantonat 
la Brașov unde se va antre
na pînă la data de 25 mai. 
Am dori ca prin perseve
rență, seriozitate la antre
namente și dăruire, luptăto
rii noștri să-și cucerească 
locul în lotul de bază al 
naționalei.

Fotbal
Mtine, etapă în 

divizia A
Campionatul diviziei A la 

fotbal se reia mîine. Pe sta
dionul din Petroșani, începînd 
cu ora 17, are loc înfîlnirea 
dintre Jiul Petroșani și Spor
tul studențesc. In celelalte 
meciuri se întîlnesc S.C. Ba
cău - Politehnica lași, F.C. 
Olimpia - Universitatea Cra
iova, F.C. Bihor - U.T. Arad, 
A.S.A. Tg. Mureș - C.S. Ttr- 
goviște, Steaua - F.C. Corv:- 
nul, F.C. Constanța - F.C. Ar
geș, F.C. Petrolul - Politehni
ca Timișoara, F.C.M. Reșița 
- Dinamo.

Cuvîntul brigadierilor, 
rostit cu hotărîre, puternica 
lor angajare, vor conduce, 
fără îndoială, la redresa
rea dorită, la realizarea și 
chiar depășirea sarcinilor 
planificate, a angajamente
lor asumate.

Tot cu această ocazie au 
fost prezentate și supuse 
dezbaterii participanților, 
măsurile cu privire la parti
ciparea oamenilor muncii 
la beneficii și acțiunile ce 
vor fi întreprinse pentru a- 
sîgurarea realizării noului 
indicator de bază - produc
ția netă.

Momentele de destinde
re și bună dispoziț e le-a 
asigurat, prin programul ar
tistic prezentat în fața mi
nerilor, taraful „Brădulețul".

Dorin GHEȚA
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plinirea producției fizice și 
a valorii producției nete.

Avem o evidență bună a 
aplicării, inițiativelor. In
tr-o anumită măsură am
socotit destul de greșit a-
ceastă evidență drept un
scop în sine. Repetăm, e-
vidența este foarte utilă, 
dar ea devine fără valoare 
dacă nu o aducem la cu
noștința celor interesați în 
însușirea a tot ceea ce este 
nou în extracția cărbunelui. 
Avem în vedere ca în timpul 
rămas pînă la încheierea 
primei etape de întrecere - 
semestrul I - să facem o 
vie popularizare a rezulta
telor obținute de brigăzi și 
sectoare, să intensificăm ac
țiunile muncii politice, ale 
propagandei vizuale, pen
tru generalizarea experien
ței înaintate, astfel încît să 
punem în valoare noi rezer
ve ale creșterii producției și 
productivității muncii, ale 
îmbunătățirii calității căr
bunelui și sporirii eficienței 
economice, acționînd deci 
tocmai pe acele căi spre 
care converg și pentru care 
pledează inițiativele mun
citorești izvorîte din cadrul 
brigăzilor fruntașe ale Văii 
Jiului,

Grupul de șantiere 
instalații montaj Brașov 

Șantier instalații montaj Deva
ÎNCADREAZĂ URGENT PENTRU 

LUCRĂRILE DE LA „VlSCOZA** LUPENI 
URMĂTOARELE CATEGORII DE 

OAMENI Al MUNCII :

— sudori

— instalatori

— lăcătuși

Se lucrează în regim prelungit 10-12 
ore pe zi.

Retribuire in acord global.
Informații suplimentare Io sediul șanti

erului : Deva, telefon 20205, 20207,
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întreprinderea minieră 

Dîlja
organizează concurs pentru ocuparea 

postului de -

- ȘEF DEPOZIT

Concursul va avea loc în ziua de 20 mai 
la sediul I. M. Dîlja, din strada Cărbunelui, 
nr. 20 — Petroșani.

Condiții de participare la concurseși retri
buire, conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui nr. 188/1977.

Șantierul Teleconstrucțîa 
3 Craiova

ÎNCADREAZĂ PENTRU SECTORUL 
DIN PETROȘANI

• un maistru constructor telecomunicații 
sau maistru electromecanic./..!///<

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
în Legea 12/1971, iar retribuirea se face 
conform Legii 57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul sectorului din Petroșani, telefon 4 17 77 
și 4 16 36.

COOPERATIVA 
„UNIREA** 

petroșani 
strada Republicii 

nr. 62, telefon 42713, 
încadrează 

următorul personal 
calificat :

— electricieni ins
talații de forță și lu
mină

— depanatori o- 
biecte de uz casnic 
și gospodăresc

— instalatori pen
tru instalații sanita
re

— zidari, zugravi 
și vopsitori

Mica publicitate
ADUCEM mulțumiri docto

rului Kiss Lorenț, precum și 
cadrelor medii de la Spita
lul municipal Petroșani, pen
tru salvarea vieții pacientului 
Staudinger Aladar. Mulțumiri 
și celor care au donat sînge 
în acest scop. (266)

FAMILIA Szmida mulțu
mește doctorului Serkhel Erich 
și cadrelor medii din secția 
interne a Spitalului Petroșani 
pentru tratamentul și în
grijirea deosebită acordată 
soțului Szmida losif care a 
fost internat în stare gravă. 
(267)_____-________

ANUNȚ DE FAMILIE
ADUCEM la cunoștință ce

lor care l-au cunoscut că în 
ziua de 17 mai 1978, ora 17 
va avea loc înmormîntarea 
celui care a fost

LASZLO IOSIF 
tată, bunic, frate iubit.

Ceremonia va avea loc în 
strada împăratul Traian 19z2 
Petroșani. Amintirea tui va 
fi veșnic vie. (270)
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AsisUnța medicala de urgentă,
primul ajutor

Asigurarea sănătății popu
lației, afirmarea deplină a 
capacității de muncă și 
creație a omului, creșterea 
și educarea unor generații 
viguroase capabile să per
petueze și să ducă mai de
parte înaltele virtuți mo
rale și spirituale ale popo
rului, constituie obiective 
principale ale politicii parti
dului și statului în procesul 
multilateral de dezvoltare 
și înflorire a patriei, de ri
dicare q bu
năstării și pros
perității între
gii noțiuni.

Proiectul le
gii privind asi
gurarea sănă
tății populației 
supus în aces
te zile dezba
terii publice stabilește ca
drul juridic unitar de des
fășurare și perfecționare a 
activității din domeniul asi
gurării sănătății populației 
în scopul întăririi răspunde
rii ce revine organelor u- 
nităților și personalului sa
nitar.

în proiectul de lege, un 
capitol important este re
zervat asistenței medicale 
generale a populației și a- 
sistenței medicale de ur
gență. Se menționează ast
fel că : „Asistența medica
lă de urgență se acordă de 
toate unitățile sanitare per
manent, la orice oră din zi 
sau noapte, indiferent de 
domiciliul persoanei. Perso
nalul sanitar este obligat să 
acorde primul ajutor medi
cal, indiferent de speciali
tate, de locul unde se află, 
sau dacă este în timpul ori 
în afara programului de lu
cru".

Se legiferează astfel da
toria tuturor medicilor și 
celorlalte cadre medicale de 
a răspunde prompt la orice 
solicitare, să facă totul pen
tru păstrarea sănătății vic
timelor accidentelor sau al
tor îmbolnăviri și să ia toa
te măsurile pentru transpor

tul lor în condiții optime, 
confortabile, ta spital. A- 
ceastă obligație este per
manentă atît ta locul de 
muncă cît și pe stradă, fl
ea să, în excursii etc, ziua și 
noaptea.

Asistența medicală de ur
gență cere însă o perma
nentă pregătire profesiona
lă în vederea cunoașterii 
celor mai moderne tehnici 
de reanimare și acordarea 
primului ajutor medical, de 

în dezbatere publică:

Proiecte! Legii privind asigurarea 
sănătății populației

către întreg personalul sa
nitar, indiferent de speciali
tate.

La acest capitol, în ve
derea întăririi disciplinei șt 
a răspunderii, aș face ur
mătoarea propunere : me
dicii posesori de autoturis
me să poarte un semn dis
tinctiv pe parbriz atît pen
tru a putea fi solicitați cu 
prioritate cît și pentru a-i 
obliga să se oprească și să 
acorde asistență calificată 
în caz de accidente rutiere.

Proiectul de lege preve
de, de asemenea, că „toți 
cetățenii, începînd cu vîrsta 
școlară, sînt obligați să-și 
însușească cunoștințele pri
vind acordarea primului a- 
jutor". în legătură cu a- 
ceastă obligație, unitățile 
socialiste sînt datoare să 
sprijine acțiunea de instrui
re și educație sanitară a 
populației în probleme de 
prim-ajutor. Potrivit aces
tei prevederi din proiectul 
de lege, cunoștințele de 
prim-ajutor trebuie dobîndi- 
te atît în școală cît și în 
afara școlii de toți cetățe
nii. Cu alte cuvinte trebuie 
asigurată instruirea progresi
vă și însușirea formelor de 
acordare a primului ajutor. 

de salvare și a tehnicilor de 
supraviețuire pentru un nu
măr cît mai mare de oameni.

Ca o condiție esențială se 
impune formarea imediată a 
unui corp de educatori și 
medici în întreprinderi, insti
tuții, școli, institute de în- 
vățămînt care să preia ac
țiunile de educare sanitară 
a populației. Acest corp de 
specialiști și alte cadre co
respunzător pregătite să a- 

sigure infor
marea adulților 
prin conferințe, 
presă și mai 
ales radio 
și televiziune, 
prin prezenta
rea pe micul e- 
cran de filme 
de prim-aju

tor medical, expuneri și 
dezbateri la orele de maxi
mă audiență.

Ar fi, de asemenea, de un 
real folos introducerea u- 
nui examen de prim-ajutor 
medical pe lingă examene
le de specialitate ta angaja
rea oamenilor muncii în în
treprinderi industriale, eco
nomice, la obținerea permi
sului de conducere etc.

Este de dorit ca publicul, 
persoanele care iau cunoș
tință de accident să acțio
neze cu toată grija și răs
punderea pentru a nu a- 
grava starea victimelor prin 
necunoașterea sau aplicarea 
greșită a regulilor de acor
dare a primului ajutor me
dical.

Medicii, întregul perso
nal sanitar trebuie să fie 
militanți activi pentru asi
gurarea sănătății, să mani
feste dăruire și pasiune în 
realizarea obligațiilor ce le 
revin, să aibă în întreaga 
lor activitate o înaltă ținută 
morală ; să-și ridice perma
nent nivelul pregătirii pro
fesionale.

Dr. Mihai BĂNACU, 
medic primar

Partidul nostru, conduce
rea sa desfășoară o vastă 
activitate în direcția valori
ficării cît moi eficiente a po
tențialului uman, a fonduri
lor de producție și a resur
selor bănești ale unităților, 
elaborînd măsuri ce orien
tează în mod concret efortul 
general de creștere a eficien
ței în toate ramurile și com
partimentele activității eco
nomice. în concepția parti
dului nostru, cointeresarea 
oamenilor muncii în toate 
domeniile activității econo
mice și sociale constituie un 
principiu important ce re
flectă cerințele legice ale 
întregului proces istoric al 
construcției socialismului și 
comunismului.

Cointeresarea materială 
este categoria economică ce 
exprimă intercondiționarea, 
interdependența și conver
gența diferitelor categorii de 
interese economice ale oa
menilor legate organic de 
nevoile lor vitale, care sînt 
satisfăcute prin producția, 
repartiția și consumul de bu
nuri materiale și spirituale, 
în societate se instituie în
tre oameni o multitudine de 
raporturi economice care 
se manifestă în primul rînd 
ca interese economice. In 
procesul cointeresării mate
riale, satisfacerea la un ni
vel cît mai ridicat a intere
sului fiecărui om depinde 
de gradul său de participare 
la satisfacerea altor intere
se. ,

Cointeresarea materială 
se realizează prin forme și 
metode variate în raport de 
natura orînduirii sociale, de

Cercul de radio-construcțll se afirmă
Printre cercurile ce-și des

fășoară activitatea în ca
drul Casei pionierilor din 
Vulcan se numără și cel de 
radio-construcții condus de 
llie Velescu. Elevii din cer
cul respectiv depun multă 
străduință și pasiune în a- 
ceastă frumoasă activitate.

încununare a străduinței 
lor. sînt și rezultatele obți
nute la concursul de radio- 

sfera activității social-econo- 
mice, de specificul ramuri
lor și unităților economice. 
Spre exemplu, pentru co
interesarea și atragerea per
sonalului spre minerit, se a- 
cordă o serie de gratuități : 
locuință, încălzire, curent, 
masă, gratuități care nu se 
acordă în alte ramuri de ac
tivitate.

în societatea noastră, pe 
baza proprietății socialiste, 
se formează un sistem uni
tor de interese, a cărui do
minantă este interesul fun
damental și general al tutu
ror oamenilor muncii, în ca
litatea tor de producători și 
proprietari socialiști uniți. 
Cointeresarea materială re
prezintă unitatea indisolubi
lă dintre stimularea materi
ală pentru rezultatele bune 
obținute în activitatea social- 
economică, și răspunderea 
materiolă pentru daunele 
provocate producției sociale, 
în concordanță cu sistemul 
intereselor economice, co
interesarea materială poate 
fi : generală, colectivă și 
personală, toate aflate în 
strînsă interdependență. Re
lațiile de cointeresare ma
terială se stabilesc în toate 
momentele reproducției so
ciale : ele au determinare 
obiectivă în producția pro
priu zisă și se manifestă în 
modul cel mai evident în 
relațiile de repartiție.

Cointeresarea materială 
nu exclude, ci presupune sti
mularea morală. Dintre pîr- 
ghiile economice folosite de 
societate în scopul cointere
sării materiale fac parte : 
prețurile, beneficiul, remu
nerarea diferențiată a celor 

goniometrie ce a avut loc 
recent la Deva. Pioniera 
Ghizela Lacatoș, reprezen
tanta cercului Casei pionieri
lor din Vulcan, a obținut 
locul II la fete, iar Mihai 
Zorzoană același loc la bă
ieți. Pe echipe, elevii din 
Vulcan au ocupat locul III, 
atît la fete cît și la băieți.

Gheorghe POPESCU 

ce îndeplinesc și depășesc 
indicatorii planului de pro
ducție. De exemplu, în mi
nerit se aplică: retribuția în 
acord progresiv to brigăzile 
de abataje și pregătire, a- 
cordîndu-se o retribuție ma
jorată pe tona de cărbune 
realizată peste plan, cu 5 la 
sută, celor care lucrează în 
abataje frontale mecaniza
te ; premierea pentru activi
tate deosebită în muncă din 
fondul de î Ia sută, a bri
găzilor care s-au situat în 
fruntea întrecerii socialiste 
la sfîrșit de trimestru ; pre-' 
mierea șefilor de brigadă 

pentru pregătirea și stabiliza
rea cadrelor din brigadă ; 
premierea brigăzilor care 
obțin productivități mori, 
sau contribuie la introduce
rea unor complexe mecaniza
te în termen scurt în pro
ducție.

Măsurile cu privire ta 
participarea la beneficii a 
oamenilor muncii adoptate 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
22-23 martie 1975 constituie 
un puternic stimulent în mo
bilizarea colectivelor de oa
meni ai muncii, din unități
le economice, în creșterea 
eficienței activității lor, pe 
calea îndeplinirii și depăși
rii sarcinilor cantitative de 
producție, pe calea reduce
rii cheltuielilor de produc
ție, printr-o mai bună orga
nizare a procesului de pro
ducție, o mai rațională gos
podărire a mijloacelor ma
teriale și bănești, prin întă
rirea disciplinei tehnologice, 
a disciplinei muncii în gene
ral. Aceste măsuri cointere
sează unitățile și oamenii 
muncii din minerit în direc
ția ««ducerii cheltuielilor ma
teriale (la lemn, cherestea, 
explozivi, armături metalice, 
piese de schimb, enerqie) ; 
depășirii producției fizice 
de cărbune și ca urmare a 
producției nete ; creșterii 
productivității muncii (mai 
multe tone/post cărbune) 
conductnd în final la desfă
șurarea unei activități efi
ciente, bază de obținere a 
unor venituri mai mari.

loan UIFĂLEAN, 
asistent universitar. 

Institutul de mine Petroșani

INTRE NOI FEMEILE • ÎNTRE NOI FEMEILE • ÎNTRE NOI FEMEILE • iNTRE NOI FEMEILE

Un angajament pe 
cale de înfăptuire

Printre alte obiective, Co
mitetul de femei din orașul 
Uricani și-a fixat să obți
nă 3 000 lei prin colectarea 
de borcane și sticle, plus 
deșeuri de hîrtie. Prima ac
țiune pentru înfăptuirea a- 
cestui obiectiv a avut loc a- 
cum cîteva zile la nivelul 
întregii localități. Rezultatul 
este îmbucurător. S-au 
lectat sticle, borcane și 
șeuri de hîrtie a căror 
loare echivalează cu 
alizarea a 50 la sută 
angajamentul anual.

Georgeta VAGAUN, 
vicepreședinta Comitetului 

de femei, oraș Uricani

co- 
de- 
va- 
re- 
din

Să ne îngrijim tenul
spre deosebire de tenul 

gras, tenul uscat ore avanta
jul de a nu favoriza apari
ția punctelor negre și nici 
dilatarea porilor. Dacă i se 
acordă o îngrijire potrivită, 
tenul uscat își poate păs
tra multă vreme aspectul 
frumos. Persoanele cu ten 
uscat vor evita apa caldă, 
săpunul, loțiunile alcoolice 
sau creme cu bismut. In 
timpul verii nu se va face 
abuz de soare. Cu trecerea 
anilor, tenul se brăzdează cu 
nedoritele riduri. Vă reco-

Rețete ne.,, culinare
Nu este nevoie să amin

tim ce neplăcută este o pa
tă, ce apare repede și ne
dorită pe obiectele de îm
brăcăminte și cît de greu 
scăpăm de ea. Pentru ase
menea cazuri este bine să a- 
vern la îndemînă cîteva pro
duse chimice cu ajutorul că
rora să luptăm împotriva „i- 
namicului".

Astăzi ne vom ocupa de 
petele provocate de gră
simi și uleiuri. Cînd petele 
sînt proaspete, se presară 
peste locul pătat un strat 
gros de talc. Sub țesătură se 
așează o hîrtie sugativă cu
rată. Se lasă 24 ore, se în
depărtează talcul și se pe
rie materialul.

cîteva măsuri 
îngrijire.

spe-ma ndăm 
ciale de

Dimineața va fi spălat cu 
apă rece apoi se va unge 
cu o cremă de zi după care 
se pudrează. Seara se va 
demachia cu lapte „Doina", 
se spală, după care se unge 
cu o cremă grasă, hrănitoa
re.

în cazul unui ten foarte 
uscat, crema va fi păstrată 
și în cursul nopții.

Carmen GRUIA, 
cosmeticiană

se 
u- 
să

Petele mai vechi, nu 
lasă înduplecate atît de 
șor. Pentru ele trebuie 
pregătim un amestec solvent 
format din 7 părți benzină, . 
2 părți terebentină și o parte 
eier. Altă variantă ar fi 
soluția formată din părți e- 
gale de neofalină și tetra- 
clorură de carbon. Pentru 
produsele din nailon, relon 
se va folosi numai benzina. 
(Aceste produse fiind foar
te ușor inflamabile, trebuie 
ferite de orice contact cu' 
focul). înainte de a aplica 
solvenții, zona din jurul pe
tei trebuie udată cu apă, 
pentru a împiedica răspîn- 
direa soluției de grăsime. 
Soluția care dizolvă grăsi
mea, trebuie imediat înde
părtată prin spălare sau 
tamponare cu materiale ab
sorbante, căci altfel pata se 
formează la loc.

Uneori, pe gulere se for
mează pete de grăsime pro
venite din contactul cu pie
lea gîtului. Aceste pete pot 
fi scoase prin tamponare cu 
un amestec format din 4 
părți amoniac și o parte sa
re de bucătărie.

în comerț există produ
sul „Prima" care dă rezul
tate satisfăcătoare la scoa
terea petelor de pe țesătu
rile din bumbac, in și cîne- 
pă.

Teodora FLORIAN

Comunista Aurica 
culescu, secretară adjunct 
a organizației de bază nr. 
5 și membră a comitetului 
de partid al F.F.A. Vîsco- 
za este o inimoasă instruc
toare. lat-o împărtășind 
din experiența ei tinerelor 
Valeria lonescu, llda Da
vid și Valeria Boilă - e- 
leve la liceul chimic, sec
ția textile.

în gospodăriile noastre vom avea:
Mașini de gătit și încălzit cu

performanțe funcționale superioare»
ilor mașini de gătit cu ga
ze cu 4 ochiuri din familia 
Someș, de o construcție in
genioasă. aspect plăcut, 
proprietăți de utilizare 
marcabile, prevăzute cu 
zător rapid Ia plită 
2 200 kcal /oră, pe care 
pot realiza preparate 
tr-un timp mai scurt. De a- 
semenea, aceste aragazuri 
sînt prevăzute cu siguranță 
la grătar și cuptor, care ser
vește stingerii automate a 
gazului, cu frigare rotativă, 
termostat la cuptor și ilu
minatul cuptorului.

re- 
ar- 
de 
se 

în

Soba de încălzit cu com
bustibil lichid „Confort-3" și 
mașina de gătit cu combus
tibil solid sînt altei produ
se noi cu coracteristici ter-i 
motehnice superioare. Se 
acționează, de asemenea, 
pentru modificarea mașinii 
electrice de gătit tip „Ve- 
ra" de la curent monofazat 
la cel trifazat, cu scopul re-, 
alizării unei împărțiri uni-: 
forme a curentului electric 
pe elemente electro-calorf- 
ce în noile blocuri ce se vor 
construi în acest an, precum 
și la un nou tip de sobă d« 
încălzit cu cărbuni inferiori»

Urmărind îmbinarea esteti
cului cu utilul, muncitorii și 
specialiștii de la întreprin
derea 23 August din Satu 
Mare - unitate etalon a in
dustriei românești pentru 
bunuri de consum - au con
ceput noi mașini de gătit și 
încălzit cu combustibil so
lid și lichid, precum și noi 
tipuri de aragazuri. Așa, de 
pildă, în secțiile, de produc
ție ale acestei unități a în
ceput fabricarea seriei zero 
la mai multe produse, la ca
re s-a avut în vedere ridi
carea performanțelor func
ționale. Așa este cazul no-
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La invitația gazdelor, tova
rășul Nicolae Ceausescu a 
examinat apoi tehnica de 
luptă aflată în dotarea, uni
tății. -

In încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu persoanele oficia-

în ziua de 16 mai, la Pe
kin, au continuat convorbirile 
oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășul Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

La convorbiri au partici
pat :

Din partea română - to
varășa Elena Ceaușescu, ce
lelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în aceas
tă vizită.

Din partea chineză - to
varășul Li Sien-nien, vice
președinte al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, vice- 
premier al Consiliului de 
Stat, alte persoane oficiale.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen 
au procedat în continuare 
la o analiză cuprinzătoare 
a perspectivelor dezvoltării 
relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale 
româno-chineze, fiind expri
mată dorința comună de a 
promova raporturile de cola
borare pe multiple planuri în 
interesul accelerării progre
sului celor două țări pe 
drumul construcției socialis
mului.

în acest context, au fost 
trecute în revistă o serie de 
probleme ale adîncirii cola
borării economice,. îndeo
sebi în domeniul industrial 
și tehnico-științific, în ramuri 
de vîrf, ale extinderii schim
burilor comerciale, evidenți- 
indu-se existența unor largi 
posibilități și necesitatea con
cretizării lor sub forma unor 
înțelegeri și acorduri pe ter
men lung, care să contri
buie la progresul rapid al 
economiei ambelor țari. 
Totodată, s-a convenit asu
pra intensificării vizitelor pe 
linie de partid și de stat, 
între organizațiile obștești, a 
schimburilor de experiență 
în diferite domenii de acti
vitate, a contactelor între 
instituții de știință, cultură 
și artă, între cetățenii celor 
două țări în vederea mai bu
nei cunoașteri reciproce, d- 
ceasta slujind întăririi priete-

din pag. 1) le chineze și române care îl
însoțesc, s-a fotografiat în 
mijlocul ostașilor Diviziei nr. 
6 de tancuri.

Luîndu-și rămas bun, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat felicitări comandanți
lor diviziei și urarea ca a-, 
ceasta să obțină noi succese 
în pregătirea sa.

Hua Kuo-fen
niei dintre cele două po
poare.

S-a apreciat că amplifica
rea relațiilor româno-chineze, 
a colaborării prietenești între 
partidele și țările noastre co
respunde intereselor celor 
două popoare, precum și 
cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume. Con
vorbirile au evidențiat con
vingerea comună că legătu
rile trainice dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România 
și Republica Populară Chi
neză vor cunoaște o nouă 
dezvoltare în urma vi
zitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a convorbirilor 
cu tovarășul Hua Kuo-fen.

în cadrul convorbirilor a 
fost abordat, de asemenea, 
un cerc larg de probleme 
ale vieții internaționale. 
Schimbul de păreri a eviden
țiat necesitatea așezării re
lațiilor între toate statele lu
mii pe baza principiilor res
pectării stricte a independen
ței și suveranității naționale, 
a egalității în drepturi 
între toate statele,. a 
excluderii forței și amenin
țării cu folosirea ei, a înlă
turării oricărui amestec, în 
treburile interne. A fost rea
firmată hotărîrea ambelor 
părți de a acționa pe mai 
departe pentru lichidarea po
liticii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, a ori
căror forme de dbminație și 
dictat; a politicii rasiste și de 
apartheid. S-a reafirmat, tot- 
odată, voința celOr două 
țări de a adînci conlucrarea 
în soluționarea problemelor 
complexe care confruntă o- 
menirea, de a-și aduce con
tribuția la lupta popoarelor 
pentru libertate și indepen- 
ță națională, pentru dreptul 
de a fi stăpîne pe destinul 
lor, de a folosi bogățiile 
proprii în interesul progresu
lui lor economico-social, de 
a-și hotărî în deplină liber
tate calea dezvoltării lor. în 
această, ordine de idei, s-a 
relevat importanța deosebită 
pe care ambele țări o acor
dă lichidării, subdezvoltării, 
instaurării unor raporturi e- 
chitabile între toate statele 
lumii. Cele două părți și-au 
reafirmat sprijinul și solidari

tatea cu toate forțele pro
gresiste, demgcrate, anfiim- 
perialiste, cu toate popoarele 
care luptă pentru transfor
mări revoluționare, sociale 
și naționale, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua 
Kuo-fen și-au exprimat deo
sebita satisfacție față de ca
racterul rodnic al convorbi-- 
rilor purtate pînă acum, a- 
preciind că ele deschid pers
pectiva dezvoltării și maipectiva

Vizite ale tovarășei 
Elena Ceaușescu

asupra necesității de adimineața, tovară- 
Ceaușescu a vizitat 
de chimie de pe

Marți 
șa Elena 
Institutul 
lîngă Academia de științe a 
Chinei.

La sosirea la institut, to
varășa Elena Ceaușescu a 
fost întîmpinată de Li Cean, 
vicepreședinte al Academiei 
de științe a Chinei, prof. Li 
Ta-kan, directorul institutului, 
de profesori și cercetători, 
lucrători din diferite secții 
și laboratoare.

Directorul institutului a 
adresat tovarășei Elena 
Ceaușescu calde urări bun 
venit, exprimînd satisfacția 
și onoarea de a primi vizita 
înaltului sol al poporului, 
român, remarcabil om de ști
ință, a cărei activitate este 
binecunoscută și apreciată în 
China.

După vizitarea mai multor 
secții și laboratoare, întreți- 
nîndu-se cordial cu gazdele, 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea deo
sebit de călduroasă, pe care 
a apreciat-o ca o expresie a 
prețuirii de care se bucură 
poporul român în China, țară 
prietenă. S-a căzut de acord

Spectacol
Marți, seara, în Sala spor

turilor din Pekin, a avut loc 
un grandios

l, U avui IUL |UU I

spectacol de ■ Ceauș

Lucrările Consiliului Executiv 
al UNESCO

PARIS 16 (Agerpres).
In cadrul lucrărilor Consiliu
lui. Executiv al UNESCO a 
fost examinat punctul pri
vind contribuția UNESCO la 
sesiunea specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacra
tă dezarmării.

La dezbateri a luat parte 
marea majoritate a membri

puternice a relațiilor ((adi
ționale româno-chineze, ma-, 
niiesiîndu-și convingerea că, 
pe baza celor convenite, 
prie'enia revoluționară, soli
daritatea militantă și cola
borarea fructuoasă dintre 
partidele, țările și popoare
le noastre se vor întări fot 
mai mult, în interesul con
strucției socialiste în Româ
nia și China, al cauzei socia
lismului în lume, al păcii, 
cooperării și înțelegerii in
ternaționale.

asupra necesității de a se 
găsi noi căi de conlucrare în 
domeniul științei, ca o afir
mare a dorinței țărilor noas
tre de a întări colaborarea 
d ntre ele, în interesul am
belor popoare, al îmbogățirii 
patrimoniului universal de 
cunoștințe.

In aceeași zi, tovarășa 
Elena Ceaușescu a vizitat Ex
poziția de art zanat, deschi
să, de curînd, la Pekin, care 
reunește exponate reprezen
tative din toate regiunile Chi
nei.

Au fost examinate cu deo
sebit interes exponatele reu
nite în pav lioanele de artă 
populară, de. pictură, brode
rie și porțelan, obiectele din 
jad și metal de o mare bo
găție și diversitate.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a felicitat gazdele pentru ca
litatea și finețea exponate
lor, pentru talentul tinerilor 
artizani ai Chinei populare.

La plecare, gazdele au 
mulțumit din inimă tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru înal
ta onoare ce le-a fost 
prin această vizită, 
caldele aprecieri.

de gală
gală artistic-sportiv în 
rea tovarășului

șeșcu.

făcută 
nentru

onoa-
Nicolae 

secretar general

!■

lor Consiliului, care s-au re
ferit la rolul important ce 
revine UNESCO în promo
varea obiectivelor dezarmă
rii, ca problemă majoră, a 
contemporaneității.

In intervenția sa,' reprezen
tantul țării noastre în Con
siliu! Executiv a prezentat po
ziția guvernului român cu 
privire fa realizarea dezar

Partidului Comunist Ro-al .... _____ ...
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
care se află în vizită oficială 
de prietenie în Republica 
Populară Chineză la invitația 
tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. a] Parti
dului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

18 000 de spectatori, atîțja 
cîte locuri are marea sală 
a sporturilor din Pekin, s-au 
ridicat în picioare, aplau- 
dînd furtunos intrarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat persoane ofi
ciale române și chineze.

Spectacolul, care a debu
tat printr-un emoționant o- 
magiu adus vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu de 
tinerii din Pekin, a, -cuprins 
uri bogat și variat program 
de cîntece,dansuri, creații 
teatrale - atît din reperto
riul clasic chinez, cît și din 
realizările de valoare ale 
anilor socialismului q fost 
întregit de o impresionantă 
suită de demonstrații spor
tive tradiționale și contem
porane. S-a bucurat, de- a- 
semenea, de un deosebit suc
ces prezența în cadrul spec
tacolului de gală a unor ,nu
mere românești realizate de 
artiști chinezi, care au pri-

Marți, tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior 

. .------econorn;ce jn.
s-a întîlnit cu 
Mu-hua, mem- 

al Biroului Po-

și cooperării 
ternaționale, 
tovarășa Cen 
bru supleant 
litic al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul relațiilor eco
nomice cu țările străine, . . 
; în aceeași zi,, tovarășul 

mării generale și complete și, 
în primul rînd, a dezarmării 
nucleare, obiectiv care in
teresează în mod vital t.oate 
naț unde lumii. .

Consiliul Executiv al 
UNESCO a adoptat; prin 
consens, o rezoluție în care 
Se subliniază însemnătatea 
sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. în ’ pro-, 
blemele dezarmării, necesita- 
țea ca realizările științei și 
potențialul științific uman să 
fie consacrat îmbunătățirii 
condițiilor de existență ale 
tuturor popoarelor, și nu pro
ducerii de noi tipuri și siste
me de arme de distrugere în 
masă.

mit aplauze la scenă des
chisă. . i

La sfîrșitul programului, ar
tiștii și sportivii s-au reunit 
cu toții pe marele podium al 
sălii.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu a fost 
oferit interprețiior un mare 
și frumos coș cu flori.

în aplauzele mulțimii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți.. oaspeți români au 
fost invitați în mijlocul in- 
terpreților, pentru a se foto
grafia cu artiștii și sportivii 
chinezi. înalții oaspeți români 
au îmbrățișat un mare nu
măr de copii, au sfrîns mîi- 
nile a zeci de inferpreți ai 
programului artistic-sportiv.

La încheierea'spectacolului, 
toți cei 18 000 de specta
tori, în picioare, au a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări de cald sa
lut, au ovaționat îndelung 
pentru prietenia dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chi
neză.

Spectacolul de gală a fost 
transmis direct de posturile 
de radio și televiziune chi
neze.

de lucru
Cornel Burtică s-a întîlnit 
cu tovarășul Li Cian, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, 
ministrul comerțului exterior.

Aur fost discutate aspecte 
concrete ale dezvoltării 
schimburilor și colaborării e- 
conomice dinjțre cele două 
țări, în spiritul înțelegerilor 
stabilite cu prilejul convorbi
rilor oficiale dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și- Hua Kuo-fen. *

, ORIENTUL APROPIAT

j NAȚIUNILE UNITE 16 (A-
‘ gerpres). - Intr-un interviu a- 
i cordat agenției Reuter, se- 
j cretarul general at O.N.U., 
! Kurt Waldheim, a apreciat 
’ că operațiunile Forței interi

mare a Națiunilor Unite din 
Liban de menținere a păcii 
sînt cele mai dificile din în
treaga istorie ia organizației, 
dar a respins opiniile potri
vit cărora UNIFIL nu. ar pu
tea menține pacea în zonă. 
Kurt Waldh eim a arătat că, 
după părerea sa, O.N.U. se 
bucură de cooperare deplină 
din partea președintelui Co
mitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat.

fWJVJV. W.W.Wi'
„Eliberarea forței atomu

lui a schimbat totul, excep- 
tînd modul nostru de gîn- 
dire" spunea în 1946 Albert 
Einstein. Atunci cînd părin
tele teoriei relativității, spu
nea aceste cuvinte, deși pri
mele bombe atomice arăta
seră efectele lor distructive, 
lumea nu părea conștientă 
de pericolele imense ascun
se în aceste infime particule, 
atomii. Bomba atomică lan
sată la Hiroșima avusese o 
forță de 12,5 kilotone ; ade
văratele arsenale nucleare 
care există astăzi în lume, 
s-a calculat, se ridică la 
60 000 000 kiiotone, fapt care 
arată că nu s-a schimbat 
nici modul de a gîndi, nici 
cei de a acționa. Cursa înar
mărilor, cu consecințe dintre 
cele mai profunde și comple
te asupra climatului de pace 
și securitate dintre state, se- 
mănînd teamă și neîncredere, 
,s-a accentuat de la un an 
la altul, atingînd în zilele 
noastre proporții alarmante. 

<<3 acest context, Hotărîrea 
(comitetului Central al Parti-

Pacea, securitatea și colaborarea - 
deziderate ale lumii contemporane

dului Comunist Român, pri
vind poziția României în pro
blemele dezarmării și, în 
primul rînd, ale dezarmării 
nucleare, este noua contri
buție la cauza păcii și secu
rității, la cauza înțelegerii 
și colaborării dintre popoare, 
care suportă, de fapt, chel
tuielile fabuloase destinate 
înarmării.

în apropierea sesiunii spe
ciale a O.N.U., care va a- 
vea loc în mai - iunie și 
va fi destinată dezarmării, 
partidul și țara noastră își 
reafirmă poziția pornind de 
la cunoașterea și analizarea 
realităților de astăzi. Punc
tul de vedere realist și mo
bilizator al partidului și sta
tului nostru își găsește un 
profund • suport în realitatea 
internațională, care demon
strează, pe de o parte, im

pactul profund negativ ai 
continuării cursei înarmărilor 
și, pe de altă parte, tergi
versarea, în ultimii ani, a 
adoptării unor măsuri reale, 
concrete de dezarmare, care

Comentariu

să „înghețe" competiția peri
culoasă și costisitoare a 
înarmărilor.

„Cursa înarmărilor afectea
ză dezvoltarea economică a 
tuturor statelor, fără deose
bire de orînduire sau mărime, 
se afirmă în Hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.R. 
înarmările scot din circuitul 
productiv imense mijloace și 
resurse materiale, creează 

noi bariere artificiale în ca
lea comerțului cu utilaje și 
tehnologii, afectează schim
burile economice și tehnico- 
științifice între națiuni". în 
acest sens trebuie cunoscute 

cîteva exemple ilustrative : 
peste 400 000 de oameni de 
știință și ingineri se ocupă 
astăzi exclusiv de perfecțio
narea armamentului,* ajuns 
la un înalt nivel de sofisti
care și distrugere. Dar tot 
în acest timp țările în curs 
de dezvoltare ău nevoie de 
1,5 milioane de cadre cu 
formație medie și superioară. 
Reducerea cu numai 10 la 

sută a cheltuielilor militare 
ar elibera fonduri pentru fi
nanțarea subzistenței, educa
ției și asistenței medicale în 
40 de state în curs de dez
voltare, pentru că, s-a cal
culat, numai pentru echipa
rea unui soldat se cheltuieș
te de 80 de ori mai mult 
decît pentru educația unui 
copil. Numai în Europa, con
tinentul cu cea mai mare 
concentrare de armament, e- 
fectivele militare numără 8 
milioane de oameni, mai 
mult de 10 000 încărcături 
nucleare tactice, 45 000 de 
tancuri, 15 000 de avioane 
militare, lată de ce partidul 
și țara noastră se pronunță 
ferm pentru trecerea de la 
cuvinte la fapte, pentru a- 
doptarea unor măsuri rapi
de și decisive în problema 

dezarmării, pentru a se asi
gura pacea și colaborarea 
în lume, transformînd cuvîn- 
tul „război" într-uă arhaism.

Poziția partidului șj țării 
noastre în problema dezar
mării este cunoscută din nu
meroasele acțiuni inițiate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și din 
documentele Congresului al 
Xl-lea, din Programul parti
dului și lucrările Conferinței 
Naționale a P.C.R., din op
țiunea prezentată în 1975 în 
documentul „Poziția Româ
niei față de problemele de
zarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, și pen
tru instaurarea unei păci du
rabile în lume“, la dezba
terile celei de a XXX-a sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U. Pacea, securitatea și 
colaborarea sînt deziderate 
ale lumii contemporane, 
pentru care România a dez
voltat un program concret 
de acțiune și o activitate 
politică continuă.
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