
PHO LET ARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA t

al C. C. al E C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri a avut 
dința Comitetului Politic Executiv 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
tut și aprobat măsuri de îmbunătățire a 
reglementării regimului rezervelor 
stat. Prin măsurile propuse, se va 
gura o mai deplină concordanță 
cadrul legislativ al activității din 
important sector de activitate și cerințe
le actuale ale dezvoltării economiei na
ționale. Se reglementează astfel cu mai 
multă claritate răspunderile privind 
constituirea și administrarea, ca rezerve 
de stat, a materiilor prime, materialelor, , 
produselor industriale și produselor a- 
gricole vegetale, stabilindu-se obligați
ile ce revin în acest scop Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, mi
nisterelor economice și altor organe cen
trale furnizoare sau beneficiare 
zervelor de stat.

Comitetul Politic Executiv 
bat nomenclatorul produselor 
rezervele de stat, nivelurile,

loc se
al C.C.

dezbă-

de 
asi- 
între 
acest

ale re-

a apro- 
pentru 

stocurile 
minime, precum și modalitatea de modi
ficare a acestora în cursul perioadei 
plan. Se reglementează pe baze noi 
dițiile de păstrare, conservare și 
prospătare a produselor rezerve de 
precum și modul de amplasare pe 1 
toriu a unităților speciale pentru rezer
vele de stat. Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca măsurile stabilite să fie legi-

i de 
con- 
îm- 
stat, 

teri-

ferate prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

In continuarea lucrărilor. Comitetul 
Politic Executiv a examinat și aprobat 
raportul privind tratativele purtate de 
România cu țările membre ale C.A.E.R. 
privind reducerea coeficientului de re
calculare a plăților necomerciale și pre
cizarea cursului leului pentru operațiuni 
necomerciale.

Comitetul Politic Executiv a ascultat, 
apoi, raportul cu privire Ia activitatea de 
rezolvare a, propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oamenilor mun
cii, adresate conducerii partidului 
primul semestru al anului în curs.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
Legea cu privire la activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor au fost primite de ma
sele de oameni ai muncii cu deosebită sa
tisfacție. Prin zeci de mii de scrisori tri
mise conducerii partidului în această" 
perioadă, oamenii muncii și-au manifestat 
profundul atașament față de politica in
ternă și externă a partidului și statului 
nostru, au făcut propuneri pentru îm
bunătățirea activității din toate domeni
ile, pentru lichidarea unor lipsuri și ne
ajunsuri din diferite sectoare, pentru în
deplinirea în condiții tot mai bune a pre
vederilor planului cincinal a hotărîrilor 
Congresului al XÎ-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.
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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general : al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, to-

varășul țlua Kuo-feri, 
președintele Comitetu
lui Central al Partidu
lui Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Popu-

In intimpinarea
marii sărbători a eliberării

pro- 
în re

de
V de

colectiv 
pri-

• (Continuare în pag. a 4-a)

lare Chineze, va efectua 
o vizită oficială de prie
tenie în Republica 
cialisță România, 
doua jumătate 
august 1978.

Producții și 
productivități sporite 

la I.M. Dîlja
Prin producția extrasă 

suplimentar în ziua de 10 
august, minerii sectorului 
I au acumulat pe această 
lună un plus de 227 tone 
de cărbune și aceasta da
torită, în primul rînd, creș
terii productivității mun
cii la nivelul sectorului cu 
180 kg/post.

Rezultate meritorii au 
obținut în această lună, la 
zi, și minerii sectarului 
III, sector fruntaș în în
trece. i’ă socialistă ce se 
desfășoară la mina Dîlja.

. Sporind productivitatea 
muncii cu 113 kg/post, 
ei și-au asigurat un plus 
la producția fizică de 
cărbune extras de 392 de 
tone.

Noi cote ale depășirilor la sectorul V Lupe ni
Noi depășiri la 

ducția de cărbune 
gistrează colectivul 
mineri al sectorului 
la I.M. Lupeni,
fruntaș pe mină în 
mele șapte luni ale anu
lui. Dc la începutul ' lunii 
august, vrednicii munci
tori, ingineri și tehnicieni 
din sector au produs pes
te prevederi 300 ./ tone. 
In cinstea zilei de 23 
August, ei s-au angajat să 
extragă, pe lîngă 
14 060 tone cărbune

portate peste prevederi ia 
șapte luni, alte 1 000 to
ne, angajament pe care 
sînt hotărîți să-l onoreze 
integral. Se evidențiază 
prin aportul la reușita co
lectivului formațiile de 
lucru conduse de Iosif 
Țurcaș, Vasile Codreanii, 
Vasile Rusii, Mihai Vîrza- 
ru și Dumitru Boca, 
maiștrii Marin Dumitru, 
Ilie Cîrloganu, Mihai 
Doroftei și Pantelimon 
Dodoacă.

In sprijinul. 
constructorilor

M ecanizarea vi
ne tot mai puternic în 
sprijinul activității cons
tructorilor noului obiec
tiv industrial din ca
drul preparației Petrila. 
Pe lingă mașinile mo
derne destinate ex<ava
rii fundațiilor cu care 
șantierul de aici al 
i.C.M.M. a fost dotat, re
cent inventarul utilajelor 
grele, de mecanizare a 
tost îmbogățit prin pu
nerea în funcțiune a 
linei maearaie-turn de 
5 tone forță care va fi 
folosită pentru ridicarea 
și fixarea pilonilor de 

j b e t o n prefabricați.
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Sub însemnul afirmării autoconducerii muncitorești
LA I. M. BARBATENI

Sînt create toate condițiile pentru 
realizarea sarcinilor de pian

A.naliza exigentă, prin
cipială, obiectivă a între
gii activități desfășurată 
In decurs de un semestru 
de către colectivul în
treprinderii miniere Băr- 
băteni, a dat posibilita
tea partieipanților la dez
baterile prilejuite de a- 
dunarea reprezentanților 
oamenilor muncii să cu
noască îndeaproape cau- 

"zeie care au condus la 
obținerea unor rezultate

Munca îți oferă multe 
bucurii

Pe Veronica 
veanu, secretara 
nizației de bază, 
găsit-o în atelierul 
reparații utilaj 
trie • din 
I.H.I.U.M.P. Era 
pauza de masă.

Credeam că este 
tinără bobinatoare, 
am aflat că are 
ani Lucrați în 
și 
nitate.

— Bănuiesc ce 
să mă întrebați, 
stau cu planul, 

cum 
?
a 
de

Păstră- 
orga- 

atn 
de 

elec- 
cădrul 

în

o 
dar 

16 
meserie 

numai în aceeași. u-‘

vreți 
cum 
nu ?
stați— Da. Și... 

cu realizările
— Planul 

realizat, lună 
și chiar depășit. De
pildă,' la producția* 
marfă _a fost depășit cu. . 
’ la sută, productivita

tea muncii cu 2 la sută, 
iar la cheltuielile la o 
mie de lei producție 
marfă s-au redus cu

3,8 la sută. Este meri
tul. întregului colectiv, 
al brigăzilor conduse 
de Gabriela Pop, Geor- 
geta Clrircu care au 
reușit să „convingă" 
motoarele electrice să 
acționeze pompele, ven
tilatoarele și compre- 
soarelc de mină. O altă 
preocupare de căpătîi a 
colectivului nostru este 
îmbunătățirea calitati
vă a produselor.

Sînteți secretara 
organizației de bază și 
în același " 
cătorul 
fruntașe, 
să duceți 
șit toate sarcinile ?

— Important este să 
știi să folosești timpul, 
să-ți organizezi 
lucrul. Noi, ce-

timp condu- 
unei brigăzi 

Cum reușiți 
la bun sfîr-

C. GRAURE
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economice sub nivelul po
sibilităților existențe, 
condițiilor create 
măsurile tehnico-organizâ- 
toriec aplicate în ultima 
perioadă de timp.

Cauzele obiective au fost 
prezentate, dar fiind vor
ba de condiții geotectonice 
de zăeămînt, de neeoni'ir-

a
prin

se beto- 
cărbune- 
umed“ ;

portoarelor care
nează din cauza 
lui și sterilului

Avram Teodor —> 
organizeze schim- 
experiență între 
și brigfizi și să se

instantaneu din secția confecții a viitoarei fabrici 
de tricotaje din Petroșani. Tînăra ingineră Viorica Iri- 
mia îndrumă îndeaproape pe viitoarea confecționeră 
Virginia Luca.

Adunârl 
generale 

t ale
oamenilor munsir

mări de rezervă, ele nu 
au constituit punctul cen- 
ti>§l al dezbaterilor, parti- 
cipanților revenindu-le 
marele merit tocmai in 
căutarea a noi soluții, a 
noi metode, în stabilirea 
celor mai corespunzătoa
re măsuri pentru a dimi
nua efectul cauzelor a- 
mintite : soluții, metode, 
măsuri care să conducă la 
realizarea sarcinilor de 
plan pe semestrul II și re
cuperarea minusului în
registrat în primul semes
tru la extracția de căr
bune și lucrări- de deschi
deri și pregătiri.

Astfel, dintre participan- 
ții la dezbateri, care au 
venit în fața adunării re
prezentanților cu propu
neri de îmbunătățire ' a 
planului de măsuri, amin
tim pe minerul șef de bri
gadă Nicolae Tomolea, de 
la sectorul II — „Să se ia 
măsuri de captarea ape
lor de infiltrații din a- 
bataj, pentru îmbunătăți
rea funcționării trans-

maistrul 
„Să se 
buri de 
sectoare 
pună un mai mare aceent 
pe calificarea, în continua
re a muncitorilor i 
meseria de lăcătuș ;
colae Oprea, miner 
de brigadă la sectorul I — 
„Să se îmbunătățească a- 
provizionarea cu lemn a 
brigăzilor", „Să se organi
zeze echipe de deservire 
care să aducă lemnul de 
la punctul unde îl lasă 
oamenii de la transport și 
pină în apropierea 
i ilor de muncă" ; j 
trul electromecanic 
hai Timar — „Avem 
nou atelier, o nouă 
doar dotarea a rămas 
ceeași din vechilii 
și propun să se urgenteze 
achiziționarea mașinilor 
și utilajelor de care du
cem Lipsă. Se simte nevo
ia acută a încă unui mais
tru electromecanic 
drul atelierului" ; 
giner Nicolae Zgura 
se insiste pe
lucrărilor din 
se adapteze o 
culantă Ia puț 
mai bună și mai operativă 
aprovizionare a brigăzilor 
cu materialele necesare și 
să se studieze posibilita
tea montării unei linii de 
troleu pe orizontul 700“.

pentru 
; Ni- 

șef

locu- 
mais- 

Mi-
i un 
hală, 

a- 
atelier

în ca- 
subin-
— „Să 

mecanizarea
depozit, să 
colivie bas- 
pentru o

Dorin GHEȚA

(Continuare în 2-a)

Festivalul național „CIntarea României li

instituțiilor->

Marea manifestare a 
creativității și spiritualită
ții poporului nostru, Fes
tivalul național „Cînta- 
rea României", pornit din 
inițiativa secretatului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a imprimat dinamism, 
perspectivă și în activita
tea cultural-educativă și 
artistică din Valea Jiului. 
In cele două case i 
tură, 5 cluburi ale 
cateior și 4 . cămine 
turale care există în 
nicipiu

de cui-
■ sindi- 

cul- 
mu- 

li se 
adaugă alte instituții: Tea
trul de stat „Valea Jiului", 

șco- 
mi- 

o 
iniția- 

în 
Astfel 

com- 
în 
a- 

„Săp-

și cărora

Muzeul mineritului, 
Iile și Institutul de 
ne —s-a desfășurat 
activitate bogată, 
tivele fii nd promovate 
mod sistematic, 
s-au născut acțiuni 
plexe, unele intrate 
tradiția culturală a 
cestor meleaguri : 
tămîna educației politice* 
culturii și sporți'l'/.yjA4 Vă- 

•Ji^ilHî", ^fjedeia viil- 
jgânfe'ănă", festivaiul-con- 
curs „Cîntecul adîncului" 
sau, mai recent, „Serbă-

activității
cultură

pes- 
â-

2 000
i

rile Parîngului" și ^Săp
tămâna Teatrului de Co
medie în Valea Jiului".' 

, Este semnificativ și a- I 
cum, în cea de-a doua e- 
diție a Festivalului na- ■' 
țional „Cîntarea Români
ei", că în municipiu ac
tivează, în 463 de forma
ții cultural-artistice, 
te 13 000 de artiști 
mâtori, aproape
fiind muncitori. Animai pu- ' 
tea completa aceste sta-, 
tistiei cu rezultate meri-/ 
torii care scot în evidența’ 
interesul pentru a țrans-î 
forma cantitatea din mun
ca cultural-educativă în- 
tr-o nouă calitate. Con- i 
siderăni, însă, că numita- : 
rul comun al activității 
cultural-educative este ra
portarea directă și con
stantă la munca din mi
nele și de ix? șantierele 
Văii Jiului, legătura fi
rească a procesului edu
cativ cu producția.

Deși substanța manifes
tărilor artistice este tot e-

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-aj
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colectivului
ceea

lectură" în secția pediatrie a Spitalului

La s-a cucerit o victotie

Redresarea producției, 
hotărîrea de afirmare a

„Sincere felicitări în
tregului colectiv — mineri, 
ingineri, tehnicieni — care 
in întimpinarea adunării 
generale a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
mina noastră, a realizat, 
în ziua de 8 august, o 
producție record de 1173 
tone cărbune.

Succes deplin în conti
nuare !“
, Pe un panou mare, pe 
fond roșu, acest text li 
întâmpina, în holul clă
diriiadministrative a I.M. 
Livezeni,’ pe reprezentanții 
oamenilor muncii . veniți 
la adunarea lor generală 
din 9 august a.c.

Un text, o confirmare, o 
chemare, dar mai ales o 
realitate. Tânăra mină Li- 
yezeni, după o perioadă 
îndelungată de stagnare, 
de confruntări cu greu
tățile, a învins, a depășit 
momentele de cumpănă și 
de la începutul acestei 
■luni înscrie, zi de zi, în
semnate depășiri pe gra
ficul de întrecere. Motiv 
justificat de satisfacții, de 
bucurie,- dar mai ales de 
angajare fermă pentru 
a merge înainte, pentru a 
obține nOi succese pe fron
tul cărbunelui. Aceasta e o
atmosfera în sinul tînăru- pentru exploatarea efici- 
lui colectiv minier, aceas- entă a acestora, probleihe- 
ta^ a fost atmosfera și în je jg ordin social, pînă la 

gțjjul de muncă al' consi
liului oamenilor muncii 
au vizat întreaga com
plexitate a activității 
productive, perfecționa
rea acesteia. Minerii șefi 
de brigadă Constantin 
Nica, Pamfil Vlaicu, Af- 
tonic Costea, Gheorghe 
Ciobanu s-au referit 
intervențiile lor la

rea continuă a producției 
de cărbune. Pe aceeași li
nie se înscriu măsurile 
tehnieo-organizatorice lua
te în adunare, vizînd, 
-îndeosebi, asigurarea ca
pacităților de producție, 
a noilor fronturi de lucru, 
extinderea mecanizării, 
perfecționareaorganiză
rii producției și a muncii, 
în Scopul creșterii produc
tivității, a îmbunătățirii

Adunări generale 
ase oamenilor 

muncii

calitative a întregii ac
tivități economice, pre
cum și cele 38 de pro
puneri făcute în comple
tarea măsurilor .menite să 
asigure premisele 
sare perfecționării conti
nue a activității. “ 
nerile formulate, de 
asigurarea coeficientului 
rezervelor de normalitate 
a zăcământului, a liniei de 
front active, a capacității 
dc funcționare a utilaje
lor, a pregătirii cadrelor

nece -

Propu- 
ia

adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii din în
treprindere. Minerii șefi de 
brigadă, muncitorii din 
formațiile de electrolăcă- 
tuși, cadrele tehnice care 
au luat cuvîntul și-au ex
primat în unanimitate sa
tisfacția, bucuria ce 
trăiește colectivul, 
liniind că tot ce 
schimbat ,îp viața minei cesitatea asigurării 
se datorește oamenilor, 
perseverenței și iscusinței 
eu care s-au dăruit pen
tru o cauză a tuturor : în
vingerea greutăților, eli
minarea neajunsurilor, a 
factorilor — frînă în acti
vitatea minei. Adunarea a 
dat glas angajării ple
nare a tuturor formațiilor 
o’e lucru, a întregului co
lectiv în realizarea rit
mica a planului, în spori-

etc. S-au reclamat 
suri multiple și în 
ce privește crearea tuturor 
condițiilor executării în 
timp și de bună calitate a 
lucrărilor de pregătire și 
deschideri, pentru asigu
rarea traverselor șl e- 
lementelor de canal, prefa
bricate din beton, a pietrei 
coneasate în vederea 
alizăfii--eelui. de-al 
fir de. cale ferată 
leria principală a 
etc. Dezbaterile au 
lat asupra unei ’ cerințe de 
prim, ordin . pentru reali
zările viitoare 
completarea 
stabilizarea, 
policalificarea 
cărora le revine răspun
derea să exploateze și să 
întrețină utilajele 
derne. Sînt cerințe 
trebuie conjugate cu 
forturi stăruitoare pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei, a răspunderii în 
munca fiecărei formații, 
pentru folosirea din . plin 
a timpului de lucrU, gos
podărirea judicioasă a 
materialelor și energiei, 
combaterea risipei, a 
cheltuielilor neeconomi- 
coase. Sînt cerințe a că
ror îndeplinire va crea 
premise sigure îndeplini
rii sarcinilor de răspun
dere care revin colecti
vului de la Livezeni în 
creșterea continuă a pro
ducției de. cărbune.

re- 
doilea 

pe ga- 
minei, 

(Mhsisț

ale minei.: 
efectivului, 

calificarea și 
cadrelor

mo
ca re 

e-
I

„Oră da
municipal din Petroșani.

Foto : Gh. OLTEANU

instituțiile și car
tierele Văii Jiului. Ul-

CONCURS
» pe tema „Femeia — prezență activă în 

.viața economică'și, socială a țării".
Comitetul municipal al derile, 

femeilor organizează un
concurs pe tema „Feme- tima zi pentru depunerea 
ia — prezență activă în buletinelor (la comitetul 

; viața economică și so
cială a țării". Buletine
le de participare i pot fi 
procurate de la comite
tele municipal, orășenești 
și comunale ale femei
lor . și comisiile de fe
mei din toate’ îhtfeprin-

municipal al femeilor) 
este 10 octombrie a.c. 
Rezultatele concursului 
vor fi comunicate în 29 
octombrie a.c., la Casa

*de cultură din Petroșani. 
-■ Concursul este dotat cu 
premii în obiecte.

De- 
fost

• (Urmare din pag. I) pornii de materiale. 
•————-—------- -—;----------- -  . sigur, la început au
le peste 70 de bobinatoa- unele greutăți eu tinerele, 
re, sîntem hotărîte 
odată cu trecerea la 
ul indicator de bază 
producția netă — să 
ne mulțumim numai 
depășirea planului 
zic, ci să obținem și eco-

ca
no-

nu
cu
fi-

le 
sub- 

s-a

dițiilor optime la frontu
rile de lucru, îmbunătă
țirea transportului, a a- 
provizionării formațiilor de 
lucru, adaptarea utilaje
lor la condițiile de 
mînt, îmbunătățirea 
lății elementelor de 
ținere, a uneltelor, 
rarea pieselor de 
necesare întreținerii 
respurizătoarej 
îmbunătățirea.

rn 
ne- 
con-

zăcă- 
calr 
sus- 

asigu-
schimb 
,.,^'■-00- 

fitilajelor, 
normării

L DUBEK

Sortiment bogat Ia Magazinul nr. 11 confecții 
Petroșani,

ca începătoare în meserie. 
Au fost însă repartizate 
în brigăzi și supraveghea
te atent. Acum fiecare își 
face conștiincios și cu e- 
xigență datoria la locul 
de muncă. S-au remarcat 
în mod deosebit Claudia 
Urs, Catinca Vuzdugan, 
Hermina Burghel, Silvia 
Tomuța, Tereza Zaharia.

— Munca v-a adus 
desigur, bucurii...

— Da. îmi amintesc, era 
în 1972, cînd am fost a- 
leasă secretara organi
zației de bază. De atunci 
și pînă acum colectivul 
mi-a acordat mereu a- 
ceastă încredere. A urmat 
„Ordinul Muncii" clasa 
IlI-a și am reprezentat 
colectivii] întreprindrii la 
Conferința Națională a 
partidului din decembrie 
1977. ; întotdeauna am o 
-mare mulțumire sufle
tească cînd depășim anu
mite greutăți sau execu
tăm niște lucrări dificile. 
Am încredere în acești 
oameni : inimoși și harnici 
ai colectivului nostru.

realizarea sarcinilor de plan
• (Urmare din pag. 0

De asemenea, din cu
vântul șefilor de sectoare 
am reținut că pentru rea
lizarea sarcinilor de plan 
pe semestrul 11 și pv.i....i 
recuperarea, atît eît este 
posibil, din minusul în
registrat pe semestrul I 
sînt create toate condiți
ile tebnico-organizatorice, 
rămînînd de rezolvat o 
singură problemă, dar de 
o importanță capitală pen
tru mina Bărbăteni — 
INDISCIPLINA, care încă 
se mai manifestă, atît la 
nivelul muncitorilor (nu
meroase absențe nemoti
vate — sînt șefi de schimb 
care fac nemotivate, mo
tiv pentru care pe schim
burile respective locurile 
de muncă nu pot fi pla
sate —, nerespectarea pro
gramului de 
s-a asigurat
muncitorilor cu cărucioare 
de personal și „cțiza de 
timp" nti mai poate fi 
invocată, nerespectarea teh
nologiei de lucru, ceea 
ce a condus la numeroa
se surpări la fronturile lizQrea sarcinilor de plan 
de lucru active), dar și pe semestrul-

lucru deși 
transportul

Ja nivelul maiștrilor, 
subinginerilor și chiar a 
inginerilor.
•In cuvîntul său, 
rășul Clement 
prim-secretar al 
tului municipal de partid, 
sublinia că o sarcină per
manentă, deosebit de im
portantă pentru consiliul 
oamenilor muncii, pen
tru organele și organizați
ile de partid, sindicat și 
U.T.C., pentru întregul co
lectiv este îmbunătățirea 
necontenită
ciplinare la toate nivelele, 
insistând ca fiecare 
facă datoria la locul 
de muncă, să-și ducă 
îndeplinire obligațiile 
serviciu care-i revin 
pentru care este remune
rat. Totodată, și-a exprimat 
convingerea că prin îm
bunătățirea planului de 
măsuri cu propunerile for
mulate de participanții la 
adunarea reprezentanților, 
întreprinderea minieră 
Bărbăteni are create toa
te condițiile pentru rea-

, tova-
Ncgruț,
Corni to

a stării dis-

să-și 
său 

la 
de

Și

RECIDIVA GRAVA
Li viu Munteanu, din 

Petroșani, executa la lo
cul de muncă o pedeap
să de 1,6 ani, ca 
a unui furt. In 
se integreze in 
o a m e n i 1 o r

urmare 
loc să 
rîndul 

cinstiți, 
fiindcă aceasta era rați
unea pedepsei eu muncă 
pe care o ispășea, s-a fă
cut vinovat de viol asu
pra unei minore. Este 
cercetat sub stare de a- 
rest, dată fiind gravita
tea faptei sale.

„ RĂSPUNS" 
INCREDIBIL

Ortacii de la mina 
Vulcan au înțeles să-l 
primească . în rîndurile 

I lor pe Constantin Stan- 
| ciu, care suferise mai, 

înainte o condamnare 
pentru tâlhărie. Au cre
zut că rătăcirea lui va 
fi dată uitării, de vreme 
ce C.S. se angajase să 
muncească cinstit, să-și 
reclădească temeliile 
vieții pe fundamentul a- 
devăratelor valori mora
le, al muncii Onorabile. 
Iată însă că, într-o zi, 
șeful de brigadă i-a ce
rut să-și respecte promi
siunea făcută. „Răspun
sul-" lui C.S, a întrecut 
orice măsură — l-a lo
vit cil lopata în regiu
nea parioccipitală pe cel 
ce-1 sfătuise să munceas
că mai cu rîvna și ast
fel a reajuns în fața lu
crătorilor de miliție, 
fiind cercetat în stare 
de arest, pentru tentati
vă de omor.

CEARTA FATALA
Moartea . bătrânului i 

Văsile Văgăun (85 de 
ani) din Uricani a trezit 
suspiciuni. Ins urma u-

Inor sistematice' cerce- ' 
tari, lucrătorii de miliție I 
I și ai procuraturii au sta- I
bl li t ade vărul. Bătrînu 1, I 

Icare se afla de multă | 
Vreme in certuri cu gi- i 
nerele său Ilie. Filimon ■ 

I (57 de ani), a fost sur- 
I prins de acesta în coli- 
I bă și .omorît cu lovituri '

de bîtă. Exhumarea și I 
I apoi necropsia au evi- I

dențiăt probele de vino- I 
Ivăție. Agresorul, al că- | 

rui act abominabil a | 
I fost condamnat cu vehe

mență de cetățenii par-, 
ticipanți la procesul pu-

Iblic, și-a primit pedeap- 1 
sa meritată — 17 ani în- I

I chisoâro. ‘

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I

I

„Votca nu arc culoare, dar celui care o bea i se 
înroșește nasul și i se înnegrește renumeie". țCEHOV)

vind un efect foarte dă
unător asupra stomacului, 

i al
coolice „pe stomacul gol“ 
arc ca efect îmbolnăvirea 
mucoasei acestui organ și 
a întregului aparat di
gestiv. Dar nu există or
gan și funcție a corpului

Odată introdus în orga
nism, alcoolul creează o 
problemă care nici pînă Consumul dc băuturi 
în prezent nu este eluci
dată sub toate aspectele. 
Dată fiind capacitatea li
mitată a organismului de 
a oxida alcoolul, se 
țelege că atunci cînd 
ceste limite sînt depășite 
putem vorbi de un efect 
toxic al acestuia. Alco
olul devine extrem de pe
riculos cînd celelalte a- 
limente consumate nu : a- 
duc. în organism o -canti
tate mare de proteine 
vitamine.

S-a dovedit în urma 
numeroase studii, că, 
cît alimentația este 
hrănitoare, plăcută, 
toasă și bine pregătită, cu 
atît organismul simte mai 
puțină nevoie de alcool. 
Un organism alimentat ra
țional nu simte nevoia de 
stimulente și de alte 
duse 
hranei adevărate, 
tivele" 
țuică — socotite 
pentru „deschiderea pof- 

constitu-
i a-

în-
a-

și

a 
cu 

mai 
gus-

pro- 
înlocuitoare ale 

„Aperi- 
păhărelul de 

indicate

tei de mîncare", 
ie o credință greșită

pirație, oboseală, accelera
rea bătăilor inimii, ame
țeală, dureri de cap, mem
brele inferioare se um
flă, începând cu gleznele, 
din cauza lichidelor pe 
care inima le împinge eu 
întîrziere în circulația 
sanguină. Aceleași urmări 
nefaste le are alcoolul și 
asupra tensiunii arteriale, 
ca și a compoziției sârtge-

Alirr entațiarațională
omenesc pe care să nu le 
altereze alcoolul.

Iată doar cîteva exem
ple demne de luat în 
mă.

Unul din organele 
suferă foarte mult 
influența alcoolului 
inima. Datorită 
încărcării funcției ei

sea-

care 
sub 
este 

supra- 
i prin 

băutură, inima își mă
rește volumul, ajungînd 
uneori să fie chiar de do
uă ori mai mare decît a 
omului sănătos. In aceste 
condiții, inima nu-și mai 
poate îndeplini funcțiile 
sale în bune condiții și 
apar o serie de pertur
bări ca : tulburări în res-

lui.
O serie de cercetări ști

ințifice au arătat că al
coolul favorizează depu
nerea colesterolului pe pe
reții arterelor, ducînd la
apariția aterosclerozei, la
provocarea de congestii 
cerebrale, 
lungat de 
inflamația 
macale, la 
boli ale tubului 
cu simptomele lor 
cunoscute j dureri, grețuri 
(de obicei dimineața), văr
sături, scăderea 
mîncare.

Dar cine nu 
ciroza hepatică, 
ficatul „zbârcit"

Abuzul înde- 
băuturi duce la 
mucoasei sto- 
gastrite și alte 

digestiv, 
bine

poftei de

a auzit de 
adică de 

al băulori-

loi' de alcool. Supraîn
cărcate printr-un con
sum mare și îndelungat de 
alcool, țesuturile

, organ se alterează, se scle
rozează, . producînd o boa
lă gravă, ciroza hepati
că, care are de obicei un 
curs fatal.

Trebuie știut că bolile 
provocate de alcoolism, o- 
dată declarate, sînt deo
sebit de greu de vindecat, 
deoarece acestea determi
nă leziuni pe care organis
mul nu le mai poate reface. 
De asemenea, este consta
tat de medicină, că orice 
boală obișnuită, pînă și 
rănile ușoare, se tratea
ză mult mai greu la al
coolici.

Bolile nervoase determi
nate de alcool sînt 
mai greu de tratat 
încît aceiași oameni, al
tădată zdraveni și vigu- 
roși își văd viața Io» 
prăbușită. Alcoolul face 
astfel treptat dintr-un om 
voinic și sănătos un bă- 
trîn bolnăvicios și incapa
bil. Așadar, să ne ferim 
de acest dușman îmbrăcat 
în “ ' ‘ ‘

acestui

așa

haină de... prieten.
l icența URSEI, 

asistentă dietetician
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Cronică plastică

Omul și munca reflectate in artă
Deși în Petroșani, filia

la Uniunii Artiștilor- Plas
tici .. (devenită, în primă
vara acestui an, filială ju
dețeană). a avut :în ultima 
vreme o activitate expozi- 
țională cu ; totul sporadică 
în Valea Jiului. Iată unul 
dintre motivele, pe lingă, 
cele de natură artistică, ce 
ne îndeamnă să conside
răm actuala expoziție de 
la Llipeni (oraș în care s-a 
format un grup de tineri 
artiști cu preocupări pli
ne. de promisiuni), organi
zata de filiala județeană a 
U.A.P. în cinstea Zilei mi-; 
norului, tin valoros eve
niment. Un număr de 19 
Artiști din județ expun 
peste 30 de picturi, gra
vuri și sculpturi.

In pictură sau grafică, 
artiștii plastici dovedesc" o 
orientare clară spre cro
ația figurativă, în deplin 
acord cu motivele inspi
rației : omul și munca din 
județul Hunedoara, posi
bilitățile de exprimare, prin 
desen, ritm, armonie și 
culoare, a frumuseții 
muncii. In lucrări, const!* 
tuindu-so ca un elogiu ar
tistic adus omului de pe 
aceste străvechi melea
guri românești (sugestivă 
în acest sens este sculp
tura ..Tarabostes" a lui 
Gheorghe Mureșean din 
Deva), artiștii plastici se 
exprimă, potrivit ■ persona
lității și sensibilității fie
căruia, prin, compoziții 
(unele simbolice și de fac
tură epică, așa cum este 
„August1* de losif Tenglie-

ru), portrete, peisaje in
dustriale. O impresie pu
ternică o lasă pictura lui 
losif ■ ■ Matyas („Serbare 
< împeneaseă" si „Artiști 
în documentare la Chiș- 
cădaga"), artist cu o per
sonalitate puternică și un 
stil original, al cărui tem
perament se exprimă măi 
ales prin culoare. ■ losif 
Tellmann,’ rănnne . cre
ții neios virtuților graficii, 
desenului riguros și 
a s o c i e r i 1 o r speci-; 
lice acestei- tehnici, -în-, 
trutotul adecvate ‘ temei
„Ortaci11. Interesantă es
te ultima etapă artistică 
a lui Victor Sylvester și 
Ecaterina Sylvester: „Mo
tive din Vale" sau „Iunie" 
vădesc o întoarcere spre 
inocență, spre prospețimea 
receptării realității, ceea 
ce în limbaj pictural se 
exprimă prin culoare și 
mai puțină atenție, atitu
dine premeditată. față 
de dc-sen. Un pictor ta
lentat, la care ideea u- 
neori parcă o ia înaintea 
armoniei artistice (de pil
dă în „Automatizare la 
Chișeădaga"), este Ion Cîr- 
joi, care are un stil lim
pede și cu multe momente 
frumoase. Mai. -remarcăm 
tablourile lui Mircea Ha- 
țeganu („Reportaj la Rî- 
ul Mare"), George Po
gan (cu un poem compozi
țional — „1921“), Tiberiu 
Fazekaș (pictor cu preo
cupări pentru op-art în 
„Țevi11), Eva Sttto („Pluta
șii", una din cele trei gra
vuri prezente), Mircea Bît-

„Subteran1 
Tellmann

,La combină", Din ciclul de gravuri 
de losif

nedegajînd
și sensibili-

Cîntarea României"
• (Urmare din pag I) deci domeniul de concepție,

1 sint susceptibile de per
fecționare, de orientare 

, / r... ... i educă-'■
tivii. ideologică' fundamen
tală și actuală. Gradul dȘ 

fapt pe interes al tuturor aetivi- 
făfă

și 
mai

IDN FLOREA, Vulcan: 
Răspunsul primit la Între
prindere este cel real și 
.egal.

TITUS PEȘTENARU, Pe- 
roșani: Mâi multă aten- 
e pentru fluența versu- 
ii. Chiar și cele unioris- 

. ce trebuie să respecte 
legile poeziei. Vă așteptăm 

cu alte creații, însă 
mai înlîi reciiiți-le cu a- 
mnție.

VASILE CUCU, Uricani : 
Gînduri sincere, dar lipsi- 
:.s de haina poetică. Mai 
mită lectură. Vă este fo

lositor dacă frecventați și 
in cenaclu (sau cerc) lite- 
ar.

POȘTA PAGINII
IONEL II AR AN, Petro- 

ani: Poeziile trimise (și 
despre care v-aril mai 
spus opiniile) sint discur
sive și lipsite de profun
zime lirică. Dacă lucrați 
mai mult la ele veți avea 
de cîștigăt.

Prof. S. SOCACI, Petro
șani : Nu cunoaștem cri
teriile după care se întoc
mesc programele cinema
tografelor. Dar ele exis
tă, iar filmele despre care 
aveți rezerve au fost achi
ziționate de Centrala 
„Român ia-film“. Pentru a- 
numite calități, probabil.

C. MUNTEANU și W. 
MAGDALINA, Petroșani : 
Răspunsul de mai sus, — 
referitor la filme și cine
matografe, este valabil și 
pentru dv.

AUJJpL POPA, Vulcan : 
Aveți numai de cîștigăt în 
dragostea pentru poezie 
dacă veți participa la un 
cenaclu literar. Iar la 
Vulcan știm că este o a- 
semenea formă de întîlnire 
a poeților.

T. GORJANU

nieră interesantă).
In expoziție sint pre- 

zenți cîțiva tineri artiști 
din Valea Jiului, unii ca
re au mai expus, alții nu. 
In prima categorie sint 

Simonel Bucur („Subteran"), 
Alexandru Radulescu („To
varăși de mancă", tablou 
plin de frumusețe și su
gestie) și Eugen Bencău 
(„Siderurgie**, peisaj în 
poetice nuanțe de albas
tru), formînd o grupare 
unitară sub aspect stilis
tic, în căutare de perso
nalitate artistică, studi
ind cu pasiune mediul 
social și uman în care tră
iesc. In circuitul expozi- 
țional am notat și două 
nume noi : Natalia Păcu
rarii) (cu un peisaj in
dustrial în ulei „întreprin
dere minieră" și acuarelă'

tatea genului) și Dimitrie 
Păcurariu preocupat mai 
mult de sugestia, forța an-, 
sambiului în „Frăția mun
citorească", făcîndjȘT do
vada calităților de;. dese
nator în gravura: „Ortacii**. 
Cu unele inegalități ine
vitabile „expoziția pre- ; 
zintă multe lucrări re
marcabile sub aspectul re
alizării artistice. Contem
plarea tablourilor este 
îngreunată de amenajarea 
expoziției după Criterii 
ciudate, pentru că lucrări
le nu sint grupate nici te
matic, nici pe autori, ci 
risipite. Exponatele, în 
schimb, ne oferă o su
gestivă .^imagine asupra 
artei, plastice hunedorene 
și, momentului în care se 
află în acest an.

T. SPA1ARU •

. ducativă, trebuie să spu
nem că există o dispropor- spre problematică 
ție între munca educativă, 
politico-ideologică, și cea 
artistică. Este un 
care-1 desprindem 
prea multe eforturi 
care se explică prin 
marele grad de dificulta
te, chiar de competență 
organizatorică pe care-l 
presupune problematica 
ducativă. In acest 
niu, care trebuie 
mereu în atenția 
fiilor culturalei 
ve în esența lor. 
litățile de perfecționare se 
manifestă încă de la dis- 
cernămîntul tematic al 
acțiunilor și pînă la for
mele de organizare-deșfă- 
șurare în care inițiativa 
să fie cel puțin Ia nivelul: 
celei din latura artistică. '

„însuși Festivalul na
țional „Cîntarea României"

; — spunea . tovarășul:
NICOLAE CEACȘESCU
în cuvîntarea rostită la
ședința activului central 
de partid și de stat — 
conceput, după . cum este 
cunoscut, ca o' formă ’ de 
desfășurare activă a 
muncii ideologice in toa
te domeniile, este în pre
zent orientat mai mult 
spre manifestări artistice".

Acest .domeniu, al e- 
dueației ideologice, va 
trebui să formeze centrul 
de greutate al muncii cul
tural-educative. Progra
mele de activități ale clu
burilor, caselor de cultu
ră și căminelor culturale,

e- 
dome- 

să , fie 
inștitu- 

educati- 
posibi- .

taților se află în raport 
direct proporțional 
calitatea lor, deci a 
țiunii pentru formele or
ganizatorice activizante, 
de dialog între lectori și 
o'ameilii-'-muncii. In practi
ca* instituțiilor de cultură, 
a tuturor fa< lorilor < ir 
responsabilități culturale,’ ' 
trebuie sa se afle prin
cipiul sondajelor de opi
nie, al legăturii cu oa-* ,
menii muncii care-și ex
primă interesul pentru te
mele colo mai interesante. 
Hotărârile de partid și 
de stat, problematica vie
ții politice și economice'' y, 
mondiale, • contribuțiile ■ 
României la crearea unui 
climat de securitate, pa
ce și colaborare, în lume 
oferă o bogăție de idei 
care, expuse cu talent, duc 
la informarea oamenilor și 
la-formarea unor convin
geri de muncă și viață co
munistă. Peste eîteva sap-; 
tămîni își' vor relua activi
tatea universitățile popii- , 
lare, cadru' favorabil pen
tru, dezbateri complexe, ' 
într-0 formă atractivă, an
trenantă. In ansamblul ac
tivităților de educație i- 
deologieă o contribuție 
sporită se așteaptă și din 
partea brigăzilor științi
fice în al căror stil de 
muncă, actualitatea și spi
ritul novator vor aduce și 
o sporită eficiență.

In activitatea culturală 
din Valea Jiului, ediția a 
Il-a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României"/; 
trebuie să orienteze toate 
eforturile nu spre pre
ponderență manifestărilor 
artsitice, ci a acțiunilor de 
educație ideologică, de cu
noaștere și însușire a pro
blemelor de interes 
jor, care contribuie 
formarea gîndirii și 
delarea conștiinței 
menilor muncii.

cu 
op-

așa cum sint cinteceie noastre“
„Publicul nostru este simplu și sincer,

Irina Loghin și Benone 
Sinulescu, cunoșcuți pu
blicului prin interpretarea 
caldă a atîtor cîntece 
populare frumoase, mur
murate la ceas de tihnă de 
tot omul iubitor de fru
mos, au susținut de Zi
ua minerului (frumoasă 
concidență !) un număr de 
cinci spectacole în Valea 
Jiului. Iată-ne între 
uă spectacole „atacând" 
dialog în paralel :

— Nu ați mai cîntat 
în Valea Jiului cam de
mult. Probabil de a- 
ceea publicul e nerăb
dător să vă audă și‘ să 
vă vadă; la casă nu 
mai sînt bilete și foar
te mulți spectatori 
teaptă un bilet „în 
cioare".

— E adevărat că ajun
gem foarte rar aici, deși 
noi am dori să venim în 

‘ fiecare lună. Dar, vedeți 
dumneavoastră, țara e ma
re și noi cîntăm pe toate 
scenele României, a spus 
Benone Sinulescu.

■— Apoi eu, a continuat 
Irina Loghin, de trei ani 
mă ocup mai mult de cei 
doi copii ai mei, Irinel și 
Ciprian, pe care mi i-am 
dorit mult. Acum au mai 
crescut, băiatul are doi 
ani și jumătate, fetița nu
mai cinci luni, deci pot să 
mă deplasez în turnee.

— Să vă trăiască și să 
aibă talent !

— Sper să aibă talent, 
deși trebuie să mun
cească, pentru că nu nu
mai talentul contează, el 
poate fi cultivat doar 
prin muncă asiduă.

. — Se vorbește mult 
în ultimul timp despre 
„duetele" în muzica 

populară românească. Ce 
ne puteți spune pentru

ma
ia

mo-
oa-

Carnet

cititorii noștri in 
ceasta privință ?

— Noi am fost primul 
„duet11, apoi, după noi 
„s-au luat", dacă se poate 
spune așa, și celelalte. De 
fapt „duet" e impropriu 
spus. Ceea ce facem noi 
sînt niște dialoguri muzi
cale. Amîndoi sîntem din 
aceeași zonă folclorică și 
la noi se cînta și se eîntă 
astfel la clacă. Curățăm 
porumbi și, din cînd în 
cînd, dintre noi se înălța 
un cîntec de dor unduind 
ca apa Siriului, despre ple
catul în armată sau despre 
o iubire nenorocoasă. Așa 
au luat naștere aceste dia
loguri muzicale.

— S-a vorbit mult 
despre dumneavoastră, 
despre factura cîntece- 
lor pe care le interpre
tați. Care este de fapt 
adevărul?

— Adevărul adevărat es
te că eu și Irina sîntem 
prieteni buni și ne înțele-

0 fi UO* fcoAz «S'

• Expoziție foto. La Lu
peni, în sala Palatului 
cultural, din inițiativa 
fotoclubului „Cristal11 
localitate, s-a deschis 
urmă cu cîtcva zile 
expoziție a artiștilor 
tografi amatori. Lipsită 
un program care să 
formeze cînd poate fi vă- 
zuță, expoziția, prin „bu
năvoința" celor ce adminis
trează edificiul, poate fi 
văzută doar din întîm- 
plare. Scopul expoziției 
care sintetizează munca 
și pasiunea,, artistică a .. 
atîtor oameni talentați, 
este nu de a fi închisă 
gospodărește, ci de a fi . 
văzută de cît mai m ul ți 
vizitatori.

din. 
în. 
o 

fo- 
de,:

in-

\

gem de minune. In fața 
microfonului sîntem ca 
doi îndrăgostiți care-și 
eîntă aleanul unul celui
lalt, pentru că scena e 
scenă...

— Cum vi se pare pu
blicul din Valea Jiului?

— Avem o mare admira
ție pentru mineri, știm cît 
de importantă e munca 
lor și de aceea punem tot 
sufletul cînd cîntăm pen
tru ei. Am avut într-o sin
gură zi trei spectacole, la 
Vulcan, Lupeni și Uricani 
și ne întrebam de ce nu 
sîntem obosiți. Răspunsul 
l-am găsit repede ; pen
tru că publicul e cald și 
receptiv, pentru că e sim

plu și sincer, așa cum sînt 
cântecele noastre.

Ne-a surprins în discu
ție organizatorul specta
colului care întreabă da
că se pot da bilete „în 
picioare11. Răspunsul a fost 
de două ori da. Intr-o sa
lă unde erau 1600 de locuri 
pentru două spectacole, I- 
rina Loghin și Benone Si- 
nUlescu au cîntat apoi pen
tru 2000 de spectatori, ca 
un omagiu adus de acești 
adevărați artiști, minerilor 
și muncii lor. Le așteptăm 
sur.îșul și cîntecele pe sce
nele municipiului nos
tru.

Bujor MIKCESCU

• Concurs. La Casa de 
cultură din Petroșani are 
loc astăzi (ora 17) un con
curs al soliștilor de muzi
că ușoară, folk și formați
ilor de muzică ușoară care 
activează la cluburile și 
casele de cultură, în între
prinderile și instituțiile 
din Valea Jiului. Destinat 
atragerii tinerilor 
tați spre acest gen 
cal, cît și verificării 
sare a pregătirii și 
lui interpretativ ale 
mațiilor, concursul 
o acțiune tinerească, 
tracțivă, integrată in 
doua ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei".

talen- 
muzi- 
neee- 
stilu- 
for- 
este 

a- ■
a;'.



Steagul roșu

Comitetului Politic Executiv R. P. Chineză

SÎMBĂTĂ, 12 AUGUST 1978

FILME

al C. C. al P, C.R.
Rezoluție privind munca politică 

în armată I
(Urmare din pag. I)

Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că, pe 
lingă realizările de seamă 
obținute in aplicarea 
tărîrilor de partid și 
stat privind 
propunerilor, 
reclamațiilor 
oamenilor muncii, 
cest domeniu mai persistă 
și unele neajunsuri. Comi
tetul Politic Executiv a 
indicat ca toate organele și 
organizațiile centrale 
locale de partid și 
stat să acționeze cu mai 
multă exigență și perseve
rență pentru aplicarea în
tocmai a 
tărîrii și 
zolvarea 
sizărilor, 
cererilor 
cii, care 
plin cadrul legal, organi
zatoric și instituțional ne
cesar ridicării acestei ac
tivități la nivelul cerințe
lor maselor, ale partidului 
și statului.

Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat informarea 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, privitor 
prietenească 
avut-o, la 7 
Crimeea, cu 
onid Uici
secretar 
al Comitetului
Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice, 
ședințele 
vietului 
U.R.S.S.

Comitetul Politic 
cutiv a aprobat și a 
o inaltă apreciere 
latelor noii întilniri 
tre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și L.I. Brejnev. 
Evidențiind cursul ascen
dent al relațiilor româ-

ho- 
de 

rezolvarea 
sesizărilor, 

și cererilor 
în a-

și 
de

prevederilor Ho- 
Legii privind re- 

propunerilor, se- 
reclamațiilor și 

oamenilor mun- 
asigură pe de- 

organi-

Ia întîlnirea 
pe care 
august, 
tovarășul Le- 

Bre jnev, 
general al 

Central al 
al 

pre- 
Prezidiului So- 
Suprem

a 
în

al

Exe- 
dat 

rezul- 
din-

no-sovietice, rezultatele 
bune obținute în dezvolta
rea colaborării țărilor 
noastre de la ultima în- 
tîlnire dintre cei doi con
ducători de partid și 
stat, convorbirile au 
vat, totodată, marile 
sibilități de extindere 
multiplicare a acestor 
lății, îndeosebi în 
niul schimburilor 
mice, al cooperării în pro
ducție și în alte sfere de 
interes comun. întîlnirea a 
reconfirmat hotărirea 
Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
României și U.R.S.S., po
poarelor român și sovietic 
de a acționa în continuare 
în scopul promovării ra
porturilor prietenești de 
colaborare pe multiple 
planuri, in ipteresul celor 
două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în 
lume. In dezvoltarea con
tinuă a relațiilor româno- 
sovietice, intilnirile din
tre cei doi conducători de 
partid și de stat 
rol determinant, 
zintă un factor de 
nică impulsionare 
chid noi și largi perspec
tive colaborării noastre re
ciproc avantajoase.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat schimbul 
util de opinii realizat în
tre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două 
țări în probleme actuale 
ale vieții internaționale, a- 
le lărgirii și întăririi co
operării mondiale, în sluj
ba cauzei socialismului, 
dealurilor de progres 
cial și pace 
înțelegere și 
țre popoare.

Comitetul
cutiv a apreciat, de 
menea, faptul că în 
drul convorbirilor jtl 
subliniată .-însemnătatea 
deosebită a întăririi uni-

de 
rele- 
po- 

și 
re- 

dome- 
econo-

au un 
repre- 
puter- 

și des-

în lume, 
conlucrare

Politic

, i- 
so- 
de 
în-

Exe-
ase-
ca-

fost

conti- 
des-

PEKIN 11 (Agerpres). — 
După cum informează a- 
genția China Nouă, Comi
tetul Central al P.C. Chi
nez . a aprobat „Rezoluția 
Comisiei Militare a C.C. al 
P.C.C. cu privire la inten
sificarea muncii politice în 
armată11. Documentul ana
lizează noua situație 
armată și stabilește 
tarea, obiectivele și

din 
orien- 
meto-

dole de intensificare

a-

tății și colaborării tuturor 
forțelor democratice, pro
gresiste în lupta pentru 
respectarea dreptului po
poarelor la libertate și 
independență, împotriva o- 
ricărui amestec din afară 
în treburile lor interne, 
pentru asigurarea 
nuării cursului spre
tindere, securitate și pace 
in întreaga lume.

Salutind rezultatele 
cestui dialog rodnic, Co
mitetul Politic Executiv 
și-a- exprimat hotărirea de 
a acționa în continuare cu 
toată consecvența pentru 
traducerea în viață a 
tărîrilor convenite la 
tîlnirea la nivel înalt 
Crimeea. de a face ca 
lății le de prietenie, 
operare și 
dintre P.C.R. și 
dintre cele două țări 
popoare să 
fructuoase, 
reciproc, în 
cialismului, 
greșului.

Comitetul 
cutiv a rezolvat 
ine curente ale activității 
de partid și de stat.

ho- 
în- 
din 
re- 
co-

solidaritate
P.C.U.S., 

și 
devină și mai 

spre binele 
interesul so- 
păcii și pro-

Politic Exe- 
proble-

sfîrșit 
na- 

activității

La Pekin au luat 
lucrările Conferinței 
ționale asupra 
milițiilor. După cum pre
cizează agenția China No
uă, participant!! au ana
lizat activitatea organelor 
de miliție în ultima pe
rioadă, hotărînd să conso-

a 
muncii politice, pentru în
făptuirea de către Armata 
Populară Chineză de Eli
berare a liniei politice for
mulate la cel de-al Xf-lea 
Congres al partidului și a 
sarcinii generale pentru no
ua perioadă de dezvoltare, 
pentru accelerarea moder
nizării armatei și creșterea 
capacității sale de luptă. .

* >• X
lideze activitatea lor 
noile condiții istorice.

La încheierea lucrărilor, 
tovarășul Hua Kuo-fen. alti 
conducători de partid și 
de stat chinezi, s-au în- 
tîlnit cu delegații la con
ferință.

FETROȘANil 7 No
iembrie : Scaramouche. 
Republica : Judecătorul 
Fayard zis „Șeriful". 
Unirea : Doctorul ' Poe- 
naru.

l’ETRILA: Gentle
man Jim.

LONEA : Iarba verde 
de-acăsă.

ANINOASA : Polițis
tul pilot de curse.

VULCANt E atit 
aproape fericirea.

LUPENI : Cultural :
Transamerica Express, 
Muncitoresc: Al 7-lea 
continet.

URICANI: Alt bărbat, 
altă femeie, seriile I-II.

de

în

Situația din Liban
BEIRUT 11 (AgerpresJ.— 

După o încetare a focului 
care a durat două zile, si
tuația din Beirut s-a dete
riorat din nou, vineri, cind 
au fost semnalate inciden
te intre unități ale Forței 
Arabe de Descurajare (FAD) 
si unitățile falangiste

formează agențiile France 
Presse și Asociated Press. 
Tirurile de artilerie s-au 
concentrat în zona de slld- 
est a capitalei și, potrivit 
primelor informații, în Ur
ma schimbului de. focuri au 
fost înregistrate victime și 
pagube materiale.

TV.

LA ADDIS ABEBA 
fost dat publicității Un co
municat guvernamental 
care anunță eliberarea de 
către forțele armate etio
piene a orașului Abordat
din Eritreea. Orașul Abor
dat este apreciat ca unul 
din principalele 
cucerite de forțele 
namentale în cadrul ofen
sivei împotriva forțelor se
paratiste din Eritreea.

.BRIGADA ANTIDROG" 
a Scotland Yard-ului a 
descoperit, într-un raid e- 
fectuat în zona de vest A 
Londrei, o cantitate «le 
peste 100 kilograme ma
rijuana, evakjată pe piața 
ilicită la- 250 000 lire ster- 
1 ilTCÎ
, UN NUMĂR de 41 de 
persoane — excursioniști și 
alpiniști — și-au pierdut 
viața În accidente, in

Alpii Francezi.
lie a.c., iar alți 13 de 

puncte august pînă acum, 
guver-

în luna iu- 
la 1 
s-a

anunțat la Lyon.
PENTRU A 28-A 

CONSECUTIV, tempera
tura/ în capitala niponă 
eominuâ să se mențină în 
jurul a 32 de grade Cel
sius.
ază 
un 
pentru
Un asemenea val do arșiță 
nu a mai fost cunoscut la 
Tokio din anul 1876. Ni
velul apei în bazinele de 
acumulare din jurul ora
șului a scăzut .eu 40 la su
tă sub nivelul admis.

ZI

Meteorologii. , apreci- 
că aceasta reprezintă 
record de căldură 

capitala Japoniei.

AUTORITĂȚILE IRA
NIENE sînt îngrijorate de 
apropierea iminentă 
granița, de sud a țării 
unor stoluri de lăcuste.,In 
zonă au Tijst înființate zeci 
de posturi de observație, 
au fost pregătite insec
ticide și mijloace tehnice - 
pl'ntrij îniprăștierea 
rapidă.

PATRU OAMENI 
ȘTIINȚĂ, între care și 
femeie, au fost selecționați, 
de NASA drept candidați 
pentru o 
m os 
rol ui 
care 
1981. 
didați. .care vor fi pregă
tiți potrivit aceluiași pro
gram, doi vor . fi desem
nați pentru paritici parea
la misiunea spațială.

de
a

lor

DE
O

misiune în Cos- 
la bordul lâboralo- 
spațial „Spacelab-2“, 

va fi lansat în anul 
Din cei patru can-

I
I

ETAPA I, 27 august :
C.F.R. Craiova — Metalul 
Rovinari ; Constructorul 
Tg. Jiu — Minerul Vul- 

' can, Minerul Motru —
Dierna Orșova, Bistrița 

jBăbeni — Chimistul Rm. 
^Vîlcea, Lotru Brezoi — 
t Minerul Lupeni, Progresul 
^Băilești — Metalurgistul 
(Sadu, Gloria Drobeta Tr. 
; Sev. — Constructorul Cra
iova.

i ETAPA a Il-a, 3 septem- 
. brie : Minerul Vulcan — 
i Bistrița Băbeni, Construc
torul. Craiova —■ Progresul 
’Băilești, Metalurgistul Sa
du— Gloria Drobeta Tr.

i Sev., Pandurii Tg. Jiu — 
jC.F.R. Craiova, Metalul 
(Rovinari — Minerul 
tru, Chimistul Rm. 
cea — Constructorul
Jiu. Dierna Orșova — Lo
tru Brezoi, Minerul Lupeni 
•— Unirea Drăgășani.

ETAPA a IlI-a, 10 sep
tembrie: Lotru ■ Brezoi
Constructorul Craiova,
C.F.R. Craiova — Bistrița 
Băbeni, Constructorul Tg. 
Jiu — Minerul Lupeni, 
Chimistul Rm. Vîlcea — 
Dierna Orșova, Metalur
gistul Sadu — Pandurii 

iJTg. Jiu, Progresul Băilești
— Minerul Motru, Unirea 
-Drăgășani — Metalul Ro- 
yinari, Gloria Drobeta Tr, 
Sev. — Minerul Vulcan.

ETAPA a IV-a, 17 sep-
tenlbrie: Minerul Motru
— Gloria Drobeta Tr. Sev., iova.
Metalul Rovinari — Lotru ETAPA a -VII-a, 8 oc-

Mo- 
Vîl- 
Tg.

Brezoi, Constructorul Cra
iova — Chimistul Rm. Vîl
cea, Unirea Drăgășani :— 
Metalurgistul Sadu, Mi
nerul Vulcan — C.F.R. 
Craiova, Dierna Orșova — 
Minerul Lupeni, Pandurii 
Tg. Jiu — Progresul Bă- 
ilești, Bistrița Băbeni ■—- 
Constructorul Tg. Jiu.

ETAPA a V-a, 24 sep
tembrie : Dierna Orșova
— Unirea Drăgășani, Chi
mistul Rm. Vîlcea — Pro
gresul Băilești, C.F.R. 
Craiova — Gloria Drobeta 
Tr. Sev,, Constructorul 
Tg. Jiu — Constructorul 
Craiova. Lotru Brezoi — 
Minerul Motru,
Vulcan — Pandurii 
Jiu, Minerul Lupeni 
Bistrița Băbeni. Metalur
gistul Sadu — Metalul Ro
vinari.

ETAPA a Vl-a, 1 oc
tombrie : Progresul Bă
ilești — Constructorul Tg. 
Jiu, Pandurii Tg. Jiu — 
Dierna Orșova, Bistrița 
Băbeni — Lotru Brezoi, 
Metalurgistul Sadu — Mi
nerul Vulcan, Metalul Ro- 
vinari — Minerul Lupeni, 
Gloria Drobeta Tr. Sev.
— Chimistul Rm. Vîlcea, 
Constructorul Craiova — 
Minerul Motru, Unirea 
Drăgășani — C.F.R. Cra

Minerul
Tg.

tembrie : Chimistul Rm. 
Vîlcea — Unirea Drăgă- 
șani, Gloria Drobeta Tr. 
Sev.
Metalul Rovinari — 
herul Vulcan, Dierna 
șova .— Progresul 
Iești, C.F.R. Craiova 
Lotru Brezoi, Minerul Lu
peni — Constructorul Cra- 

L Tg.
Sa-

Gloria Drobeta
— Bistrița Băbeni, 

Mi-
Or-

Băi-

iova, Constructorul 
Jiu — Metalurgistul 
du, Minerul Motru — Pan
durii Tg. Jiu.

ETAPA a VUI-a, 15 oc
tombrie : Diertlh Orșova
— Metalurgistul Sadu, 
Minerul Lupeni — Progre
sul Băilești, Pandurii 
Tg. Jiu — Constructorul 
Tg. Jiu, Minerul Motru

■— Unirea Drăgășani, Bis
trița Băbeni — Metalul 
Rovinari, Minerul Vulcan
— Chimistul Rm. Vîlcea, 
Constructorul Craiova — 
C.F.R. Craiova, Lotru 
zoi — Gloria Drobeta 
Sev.

ETAPA a IX-a, 22 
tombrie : Pandurii Tg. Jiu
— Bistrița Băbeni, Mine
rul Vulcan — Minerul Mo
tru, Metalurgistul Sadu — 
Chimistul Rm. Vîlcea, Glo
ria Drobeta Tr, Sev. — 
Minerul Lupeni, Construc
torul Craioya — Dierna 
Orșova, Progresul Băilești
— C.F.R. Craiova, Uni
rea Drăgășani — Lotru 
Brezoi, Metalul Rovinari

Bre-
Tr.

oc-

— Constructorul Tg. Jiu.
ETAPA a X-a, 29 octom

brie : Chimistul Rm. Vîl
cea — Minerul Lupeni, 
Bistrița Băbeni — Cons
tructorul Craiova, Unirea 
Drăgășani — Minerul Vul
can, C.F.R. Craiova — 
Metalurgistul Sadu, Cons
tructorul Tg. Jiu ■— Mine
rul Motru, Dierna Orșova
— Gloria Drobeta Tr. Sev., 
Progresul Băilești — Meta
lul Rovinari, Lotru Bre
zoi — Pandurii Tg. Jiu.

ETAPA a Xl-a, 5 no
iembrie : Bistrița Băbeni
— Progresul Băilești, Glo
ria Drobeta Tr. Sev. — 
Constructorul Tg. Jiu, Me
talul Rovinari — Dierna 
OrșoVa, Pandurii Tg. Jiu
— Chimistul Rm. Vîlcea, 
Minerul Vulcan — Lotru 
Brezoi, Minerul Motru — 
C.F.R. Craiova, Minerul 
Lupeni — Metalurgistul 
Sadu, Constructorul Cra
iova — Unirea Drăgășani.

ETAPA a Xll-a, 12 no
iembrie : C.F.R. Craiova — 
Minerul Lupeni, Pandurii. 
Tg. Jiu — .Metalul Rovi
nari, Unirea Drăgășani — 
Gloria Drobeta Tr. Sev., 
Dierna Orșova — Construc
torul Tg. Jiu, Minerul Mo
tru . — Bistrița Băbeni,
Metalurgistul Sadu — 
Constructorul Craiova, Pro
gresul Băilești — Minerul

Vulcan, Chimistul Rm. 
Vîlcea — Lotru Brezoi.

ETAPA a XIII-a, 19 no
iembrie Constructorul
Tg. Jiu — Unirea Dră
gășani, Lotru Brezoi — 
Progresul Băilești, Chi
mistul Hm. Vîlcea — C.F.R. 
Craiova, Metalurgistul Sa
du — Bistrița Băbeni, 
Gloria Drobeta Tr.
— Metilul Rovinari,
ncri.il Vulcan — Dierna 
Orșova, Minerul Lupeni — 
Minerul Motru, Construc
torul Craiova — Pandurii 
Tg. Jiu.

ETAPA a XlV-a, 26 no
iembrie : Bistrița Băbeni
— Dierna Orșova, CșF.R. 
Craiova — Constructorul 
Tg. Jiu, Minerul 'vulcan
— Minerul Lupeni,' Pan
durii Tg. Jiu — 
Drobeta Tr. Sev., Mine
rul Motru — Chimistul 
Rm. Vîlcea, Lotru Brezoi
— Metalurgistul Sadu, Me
talul Rovinari — 
tructariil Craiova, 
greșul Băilești — 
Drăgășani.

ETAPA a XV-a, 
cembrie : Minerul
— Pandurii Tg. Jiu, Me
talurgistul Sadu — Mine
rul Motru, Dierna Orșova
— C.F.R. Craiova, Cons
tructorul Craiova — Mi
nerul Vulcan, Unirea Dră
gășani — Bistrița Băbeni, 
Gloria Drobeta Tr. Sev.
— Progresul Băilești, Cons
tructorul Tg. Jiu — Lo
tru Brezoi, Chimistul Rm. 
Vîlcea — Metalul Rovinari.

Cons-
Pro- 

Unirea

3 de-
Lupeni

12,00 Telex ; 12,05 Ro
man foileton : Familia I 

Palliser. Reluarea episo
dului 24 ; 13,00 "Muzică 
distractivă; 13,30 
Incursiune în cotidian : 
„Competiția noului" ;
13.50 Intermezzo core
grafic ; 14,00 Dincolo de 
izvoarele Nilului. In ma
rile rezervații de la poa
lele muntelui Kiliman- 
djaro ; 15,05 Intîlnire cu 
artiștii Operei din lași ;
15.35 Publicitate; 15,40
Telerama-sport ; 16,10
Din cununa țării mele. 
Melodii populare ; 16,30 
Clubul tineretului ; 17,30 
Din muzica popoarelor; 
17,45 Agenda culturală ; 
18,15 Săptămina politi
că internă și internațio
nală ; 18,30 Publicitate ;
18.35 Antologia filmului 
pentru copii și tineret ; 
19,30 Telejurnal. între
cerea socialistă în cin
stea marii sărbători ;
19.50 Programul partidu
lui — programul popo
rului, 
pedia.
s er i a 1 : 
gat, om sărac.
dul 9 ; 21,10 Intîlnire cu 
satira și umorul ; 22,10. 
Telejurnal.; 22,20 Melo
dii românești de ieri și 
de azi. .......

20,10 Teleenciclo-
20.50 Film

Om bo-
Episo-

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 

5,0a Ritmuri matinale ; 
6,00 Railioprogramul di
mineții ; z,00 Radiojur
nal ; 8,00 Revista pre
sei ; 8,10 Curierul melo
diilor ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 Audiența Ra
dio ; 10,00 Buletin de
știri ; 11,05 Atlas cultu
ral. ; 11,25 Melodii de 
Marius Țeieu ; 12,00 Bu
letin de știri ; 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tril"; 12,35 Repere inter
pretative ; .13,00 De la 1 
la 3 ; 15,00 
Club'; 16,00 
nai ; 16,15 Radiodiver-
tisment muzical ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Ro
manțe, cîntece de dra
goste și melodii concer
tante ; 20,30 Azi, în
România ; 20,40 Caden
țe sonore ; 21,00 Buletin 
de știri ; 21,05 Muzică 
ușoară ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Maratonul
dansului ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,05 — 6,00 Non 
stop muzical nocturn.

Meridian-
Radiojur-

LOTO

I 
I 
I

Extragerea I : 71
20 87 11 4 56 61 39.

Extragerea Il-a : 63
75.72 82 73 54 35 3

Fond : 1 202 035 lei.
Report: 500 000 lei.
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