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Sosirea în CapitalăCapitala Republicii Socialiste Roîiiânia, ; îmbrăcară în straie sărbătorești, i- nundată de flori și drapele 
•bl trăit miercuri dimineața atmosfera marilor momente pblitiee, bucuria sinceră a întâmpinării unor înalți oaspeți, .mesageri stimați ai unei țări socialiste prietene, ai unui glorios partid, ai unui popor harnic. și viteaz poporul-chinez.th această zi, la invitația tovarășului N i c o l a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a sosit lai București, într-o vizită oficială de prietenie, tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central, al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Re., publicii Populare Chineze.Populația Capitalei României socialiste și. împreună cu ea, întregul nostru popor l-au întîmpinat cu cele mai calde sentimente de stimă și prețuire pe, înaltul sol al marelui popor chinez prieten, văzînd în noua în- tilnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen Un moment de deosebită importanță și semnificație în cronica re

lațiilor româno-chineze, un eveniment de seamă menit a aduce o contribuție din cele mai prețioase Ia. dezvoltarea și adîncirea solidarității militante, a conlucrării rodnice, multilaterale dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre România și China, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării în lume. '. Aeroportul internațional Otopeni, unde are loc ceremonia primirii oficiale, este pavoazat festiv.„Ora 10,00 Aeronava oficială aterizează.In aclamațiile entuziaste ale miilor de bucii reșteni, aflați pe pista de beton din fața clădirii aerogării, care agită șțdgulețe ale celor două țări, sute și sute de buchete de flori, tovarășul Hua Kuo-fen, persoanele o- lțciale chineze care-1 însoțesc în vizita sa în România sînt salutați, la coborî- i-ea din avion’, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a- dreșează distinșilor oaspeți un călduros și tradițional bun-ven.it pe pămîntul ospitalier af României. Cei doi conducători de partid

și de stat s-au, salutat reciproc, și-au strînș îndelung mâinile, s-au îmbrățișat cu prietenie.In întîmpinarea tovarășului Hua Kuo-fen,, a celorlalți oaspeți chinezi au venit membrii și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat, și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate.In. timpul ceremoniei primirii, miile de bucureșteni aflați pe aeroport și-au manifestat prin îndelungi aplauze satisfacția deplină pentru noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, pentru prietenia trainică ce unește partidele, țările și popoarele noastre. Sa scandat „Ceaușescu — Hua Kuo-fen I".Răspunzînd acestei entuziaste șl sincere manifestări tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen s ap anropiat de mulțime, strîngînd cu afecțiune mîinile multor oameni veniți în întimpinare.
• (Contmoara în pag a 4-a)

Zile

de producție

mărită
Organizate la toate în

treprinderile miniere din 
Valea Jiului, „Zilele de 
producție mărită" pe sec
toare și brigăzi se concre
tizează in substanțiale plu
suri de cărbune. In aceas
tă săptămînă, colectivul 
sectorului III al I.M. Pe- 
trila a extras zilnic peste 
prevederi. Ieri, la bilanțul 
zilei precedente, acest plus 
era de 173 tone, rezultat 
eu care colectivul însumea
ză de la începutul lunii o 
producție de cărbune su
plimentară de peste 1300 
tone. Fiecare din brigăzile 
sectorului conduse de Vio
rea Mionici, Ioan Moldo
van, Ioan Miclea, Aurel 
Todosiu și Alexandru Mol
dovan obțin zilnic, produc
ții de cărbune mărite.

!n întîmpinarea
marii sărbători 3 eliberării

INVESTIȚIILE • INVESTIRILE < INVESTIȚIILE

în luna august

Ritmuri de „vîrf"
pe șantierul de locuințe din LupeniPretutindeni pe șantierele de investiții ale Văii Jiului, luna august cunoaște ritmuri de execuție intense, constructorii propunîn- du-șj să folosească din plin vremea favorabilă unei activități rodnice. Consemnăm în acest sens că pe șantierele de locuințe ale municipiului sînt pregătite pentru a fi date în folosință în această lună, în preajma marii sărbători de Ia 23 August, peste 200 apartamente, astfel îneît numărul total al apartamentelor cc se vor preda de la începutul anului să depășească cifra 500.In întrecerea angâjantă a colectivelor de pe șantierele soeîal-culturale ale municipiului. în cinstea’ sărbătorii eliberării patriei, realizările cele mai bune le dobîndesc constructorii șantierului Lupeni—Uri- căni. Iată ce ne-a spus în

această privință tehnicia» nul Cornel Vasian, secretarul organizației de partid a șantierului,. ,c -— In luna august, se lucrează pretutindeni după programul „zi-lumină“, deopotrivă la ambele blocuri în execuție de la Lupeni, K1 și K4, precum și la blocul nr. 17 din Uricani. La blocul K.1. cu 42 apartamente, zidarii au încheiat lucrările în interior, iar acum își desfășoară munca la finisaje exterioare. In această operație, cele două brigăzi de zidari conduse de Nicolae Avram și Sandu Tudor realizează zi de zi productivități ale. muncii cu peste 50 la șută mai mari decît cele stabilite prin normă, Aceleași strădanii încununate de
A. HOFFMAN

Întîlnire între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

si tovarășul Hua Kuo-fenLa Palatul Republicii a avut loc, miercuri după-a- miază, o întîlnire între tovarășul Nicolae Qeaușescii, secretar general al Partidu- ■* lui Comunist Român, pre-’ ședințele Republicii Socialiste România, și tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele

Comitetului Central al Par-' tidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de stat al R.P.: Chineze.Desfășurată într-o atmos. feră de caldă cordialitate, stimă și înțelegere reciprocă, întîlnirea a prilejuit un prim schimb de vederi,

premergător convorbirilor oficiale consacrate problemelor privihd dezvoltarea conlucrării dintre Cele două partide comuniste, țări socialiste și popoare prietene, atât pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale.
începerea convorbirilor oficialeMiercuri, 16 august, au început, Ia Palatul Republicii, convorbirile oficiale intre tovarășul NLcolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășul Hua Kuo-fen,

președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, convorbiri care se desfășoară într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, de

înțelegere reciprocă, caracteristică bunelor raporturi existente între partidele, țările și popoarele noastre. ■ ' ; ,
La convorbiri ’participă membrii celor două delegații.

(Continuare în pag. a 2-aJ
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Orașul continuei tă în ’31. Pentru rnunci-voltări, al prefacerilor și tori, pentru mineri au înnoirilor permanente, începui ani grei de pribegie prin țară. Vulcanul săi devenise un așezămînt de ca unul dintre cele mai pu- pensionari. ' Au fost tefnicel centre rești, economice le din întreaga Jiului.In ihai puțin sfert de secol,

/ Vulcanul se afirmă prin hărnicia locuitorilormuncito- si socia- Văle a Orașele noastre 
IERI-AZI-MÎINEde un . , Vulcanul a făcut un salt impresio-* nant pe calea dezvoltării și bunăstării. Vulcanul a- nilor ’30, — ’31 nu era altceva decît o comună cu aproximativ 5 mii de locuitori. Avea o farmacie modestă, două mori cu roată, trei, cu ciutură, două brutării, o prăvălie cu făină, cîteva cu „coloniale”, un magazin „econom aiului" și 11 cîr- ciumi; Mina își închisese născut. In 1953 a fost de- porțile și fusese inunda-

zile grele, ani neajunsuri, foamete prigoană. Amintirea mai dăinuie doar în moria pensionarilor azi, copii în acele muri. Dar vasă o păstrăm ea să dăm seama de bucuria prezentului, de

prin oame- n.

V

orației populare voința? și puterea nilor, și-a scuturat urmele trecutului.Grija partidului și statului nostru pentru muncitorii, pentru minerii a-/ cestui colț de țară s-a manifestat în toată plenitudinea sa revărsîndu-se asupra întregii activități . economice și sociale ce se ” desfășoară în. de de azi. Douăderi miniere — Vulcan și Paroșeni — cunoscute nu numai în Vale, ci în întreaga țară — au adus în oraș trei distincții ca-
Si lor mede vre- trebui- ne

Vulcanul întreprin- *•

i
f
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(Continuare in aag a 2-a) 
Petru BARB 

prim-secretar al 
.Comitetului orășenesc 

de partid Vulcan, 
---- președintele Consiliului clacat oraș. In anii demo- popular orășenesc

lumina, al de perspectiva 'fericirii viitoare. Vulcanul a re-
I

Un armonios crîmpei ai Vulcanului de az. Foto : Ion- LICH

Noi utilaje 

asimilateExpoziția permanentă organizată la I.U.M.P. cu produse reprezentative asimilate in întreprindere, s-a îmbogățit în aceste zile cu exponate reprezentând noi realizări în domeniul fabricației de utilaje miniere. Dintre utilajele principale recent finalizate și puse in fabricație de scrie, repre-, zentate în expoziție, se numără instalația de umectat strate de cărbune și agregatul de înaltă presiune pentru acționarea complexelor de susținere îh abataj.

Acțiune

a cercului de 

nemembri 

de partidLa Comitetul de partid ăl I.M. Petri la a avut loc o întîlnire de lucru cu cer-. cui de nemembri de partid. Cu acest prilej, au fost dezbătute modalitățile de organizare a activității în întreprindere pentru o cît mai bună participare 5 a membrilor cercului la realizarea sarcini- flor economice și politice ce stau în fața colectivului minei. (Eugen STRIKBER-
GER, I.M. Petrila)
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Pregătirea marelui act istoric 
de la 23 August 1944Incepînd cu anul 1943, mai ales din toamna a- celui lan, întreaga muncă a partidului comunist a fost desfășurată în spiri-

anul trecut (1942 — n.r.) 
și că așteaptă cu nerăb
dare eliberarea țării de 
sub jugul fascist". In mai multe localități din tul planului de pregătire județ se răspândesc mani- a insurecției naționale armate antifasciste și anti- impefialiste.Lozincile însuflețitoare: 

„Muncitori, luptați pen
tru încetarea războiului !“, 
„La lupta comună contra 
nemților", „Nu mai lu
crați pentru Germania că 
Hitler și Antonescu ne-au 
adus in cea mai neagră 
mizerie" erau aduse la cunoștința maselor de mineri din Petroșani, Lupeni, Aninoasa, Lonea, Vulcan și Petri la. Numeroși mineri au fost con- cediați pentru activitatea desfășurată pe linia editării și difuzării manifestelor comuniste. „Vă ru
găm a ține seama ca ei 
să nu mai fie reprimiți în 
serviciu", era formula u- zitată de autorități în fiecare . comunicare de concediere a minerilor pentru activitate revoluționară.Semnalând că marea majoritate a minerilor din această parte a județului „nutresc idei comu
niste", poliția din Lupeni atrăgea atenția asupra faptului că ei (minerii-n.r.) urmăresc cu multă simpatie faptul „că si
tuația frontului s-a schim
bat foarte mult față de

feste comuniste cu titlul: 
„Vrem alungarea nemților 
din țară". Biroul de siguranță din Deva informează organul superior că 
„soldații și ofițerii români,
X ''■■■ 'I " 1

.ti

Pagini 
de arhivă

fără tragere de inimă, 
sînt tîfîți pe frontul de 
răsărit pentru o cauză 
străină de interesele po
porului"', iar în altă parte se consemnează „soldații 
români se opun de a mai 
lupta pe frontul de răsă
rit".In această stare generală de nemulțumire se desfășoară lupta minerilor sub conducerea comuniștilor din ilegalitate luîrid forma conflictelor de muncă, sabotajelor împotriva'mașinii de război și a conducerii. întreprinderilor militarizate, a refuzului de a plăti „împrumutul de înzestrare", părăsirea lucrului etc.Asemenea numeroase acțiuni care au avut loc, după cum se știe, în mai multe centre muncitorești din județul' Hunedoara,

au determinat autoritățile să raporteze forurilor superioare și la finele anului 1943, că „în această 
Vale a Jiului, problema 
comunistă constituie o 
problemă veșnic actuală 
și un teren pentru supra
vegheri continue pentru 
organele polițienești".In Valea Jiului comandamentul militar aduce la cunoștință societății Petroșani că înarmarea minerilor pentru formarea gărzilor de pază prezintă mare pericol : 
„Muncitorilor din aeeastă 
regiune (Valea Jiului — 
n.r,) nu li se poate acor
da încredere, deoarece 
focarele și izvoarele ve
chilor organizații munci
torești nu se pot socoti 
toate stinse. Datorită a- 
ceslui fapt au fost în a- 
nul 1929 revolte muncito
rești, stinse numai cu in
tervenția armatei la Lu
peni. La Vulcan. în 1930, 
s-a ales un consiliu comu
nal comunist integral. In 
fine, în 1941 a fost chiar 
o grevă cu 24 condamnați 
cu pedepse de 
Ia una lună și 
nați în lagărul 
Jiu".Intensificarea desfășurate de rîndul maselor tot mai pronunțat carâe- ter politic, pregătind terenul pentru neuitatul „August de foc 1944“.

Ia 5 ani
48 inter- 

de la Tg.activității P.C.R. în căpăta un
Dr. N. WARDEGGER

Sport
Întîlnire amicală 

de fotbalora 16,30, stadionul Știința din Petroșani găzduiește întîlnirea amicală, cu caracter de verificare, dintre formația studențească și divizionara A — F.C. Corvinul.
TELEX

MADRID 16 (Agerpres). In prima rundă a turneului internațional de șah de la Montilla (Spania), maestrul român Victor Ciocîl- tea l-a învins pe Harirver (Canada), Boris Spasski (U.R.S.S.) a câștigat la Vi- sicr (Spania), Miles (Anglia) a obținut victoria în partida cu Sanz (Spania), iar Hort (Cehoslovacia) a pierdut la Bellon (Spania).

Punerea In valoare a noi resurse
de sporire a eficientei economice

Ideea dominantă a dezbaterilorprioritare de acțiune pînă la sfârșitul anului. Astfel, în spiritul înaltelor exigen- transport a C.M.V.J. a fă- țe ale autoeonducerii muncitorești, vorbitorii Mircea Vesa, Mihai Gută, Aurel Maier, Constantin Tănase, Vasile Doga- ru și alții au scos în evidență numeroase rezerve interne și au făcut propuneri pentru valorificarea lor, în vederea realizării coeficientului de utilizare a parcului auto precum și a planului lizic de aprovizionare. Alte propuneri au vizat reducerea cheltuielilor materiale, exploatarea, întreținerea repararea in condiții calitate a autovehiculelor, întărirea ordine! și disciplinei la locurile de muncă. . Din dezbateri, din propunerile făcute a reieșit hotărîrea colectivului de a acționa neabătut pentru valorificarea . tuturor posibilităților de sporire a eficienței economice.
Petru BALAN, 

secretar adjunct al 
comitetului de partid de Ia 

B.A.T.P.S.

Adunarea 1 reprezentanților oamenilor muncii de la Baza de aprovizionare șicut bilanțul activității colectivului din a.c. consem- nînd succesele obținute în îndeplinirea sarcinilor economice și a angaj amente- lor asumate în întrecerea socialistă. Consiliul; oamenilor muncii a raportat depășirea planului la desfacerea livrată 20,5 la sută, la transportate cu auto, cu 4,9 la sută, nînd totodată o depășire a beneficiilor cu 62,7 la sută.Din cuvin tul numeroșilor participant! la dezbateri a reieșit preocuparea susținută a organului de conducere colectivă în antrenarea oamenilor muncii la o activitate susținută pentru aprovizionarea întreprinderilor miniere cu materiale și piese de schimb cu mijloace de transport auto, necesare bunei desfășurări a producției. Dez-. baterile s-au axat asupra perspectivei și direcțiilor

sejnestrul 1

cumărfuri mijloace obți- șt de
După o cură de aer 

montan, din nou acasă...
Un fapt obișnuit. Dar 

ieșirea la> munte, fă- 
cind parte din cerințele 
vieții raționale, trebuie 
să devină o pasiune 
pentru fiecare dintre 
noi. 1

Foto : I. LICIU

Ritmuri de „vîrf"
• (Urmare din pag. I)
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ai șan- tuturor pred a-23 Au-

Prezență activă feminină pe șantierele Lupeniu- 
lui. Imaginea vă prezintă un astfel de aspect din 
cartierul Vîscoza IV. Foto : Gh. OLTEANU

aceleași rezultate bune depun și echipele conduse de către instalatorii Haralam- bie Moroșan și Harițon Hărănguș, de zugravi și ceilalți constructori fiefului. Hotărîrea este de a asigura rea blocului pînă lagust. Echipa de mozaicari condusă de Gheorghe Moșneag a lucrat in ultimul timp cite 12 și 14 ore zii- , astfel încât am reușit eliberăm, cu o saptămî- mai devreme, macaraua aici și să o blocul Kl, concentrămcontinuare.âtă ce ne destăinuiesc și alți constructori despre munca lor :— Am reușit să înălțăm tronsonul I al blocului K4 în numai ze.ee zile, între 3

transferăm acolo unde eforturile

și 12 august —■ ne-a declarat cu îndreptățită mândrie șeful echipei de dulgheri 
loan Mănărăzan, echipă care efectuează structura de rezistență a noului bloc.— S-a lucrat cu totală dăruire din zori pînă-n seară și din seară pînă-n zori pentru a atinge acest record, ca unul din succesele cu care ne-am propus să cinstim ziua de 23 August — l-a cQhipletat macaragiul Ion. Stoica.In prima jumătate a lunii august, Ia Lupeni și Uricani, în construcția de locuințe s-a realizat o producție de investiții de ccă 1,1 milioane lei, față de media realizărilor lunare din primele șapte luni ale anului, care este de sub 2 milioane.- De altfel așa cum ne spunea șeful șantierului
Olio Corceani, același colectiv de constructori, a

executat în primele șapte luni din acest an lucrări cu o valoare de 6 milioane lei superioară, comparativ eu perioada similară a a- nului trecut. Deși documentațiile tehnice și soluțiile de execuție pentru obiectivele acestui an au fost în minate executanțiîor cu multă întîrziere, începând eu luna aprilie, cînd a fost dat în folosință primul bloc din prevederile pe ’78 — blocul J, cu 56 apartamente în Lupeni — a- proape lunar S-au dat și următoarele blocuri K2 și K3 în Lupeni și nr. 16 din Uricani. Iar în aceste zile, constructorii dau o adevărată bătălie pentru ca și blocul K1 . să fie pregătit pentru recepție, astfel în- cîț, pînă la 23 August, numărul apartamentelor date în folosință să se ridice la 168..

• VARȘOVIA 16 (Agerr preș). In turneul internațional de șah de la Polianița Zdroj (Polonia), după 8 ■ runde conduce Zeitlin (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmat de compatriotul său Dorfman — 5 puncte, Mihai Ghindă (România) — 4,5 puncte'și o partidă întreruptă, Farago (Ungaria) — 4,5 puncte, Andersson (Suedia) —■ 4 puncte etc. In runda a 8-a, Ghindă a remizat cu polonezul Kuli- kowski, rezultat consemnat și în partidele Dorfman — Farago, Garcia — Zeitlin, Knezevici — Andersson.
• MADRID 16 (Ager- pres). In prima zi a campionatului european feminin de baschet pentru junioare s-au înregistrat următoarele rezultate : Finlanda — Spania 67-—61 ; Iugoslavia — România 

65—57 ; Bulgaria — Franța 76—67 ; Polonia — O- landa 84—43 ; U.R.S.S. — 
Scoția 103-34.

re consfințesc și răsplătesc munca minerilor —,Ordinul mina a- Paroșeni. minelor, mecaniza- de tă
de treiMunciiVulcan cesta,Incomplexelete, combinele iere pentru cărbune, combinele de înaintări în cărbune și steril, mașinile de

ori „i— două și unul, anulmina abatajele

-cest cărbune — cărbunele energetic — ia drumul Uzinei electrice din Pa- roșeni, furnizor de forță și lumină țării, alta se îndreaptă spre termocentrala de la Mintia, iar cărbunele cocsificabil către cocșeriile Hunedoarei Călanului și Galațiului.Alături de mineri, preparatori, ehergeticieni și

comerciale de unde-și pot aproviziona cămările, eu belșugul mărfurilor alimentare și diversificateși de bună calitate. Școlile de cultură generală, unitățile de învățământ; preșcolar, liceul de profil asigură condiții optime pentru instruirea, calificarea și ridicarea califi-

industriale, sortimental
Despre Vulcanul viitorului, de asemenea sînt multe de spus. Orașul, a- șa cum mai aminteam își schimbă an de an, lună de lună înfățișarea. Cele : două ■ întreprinderi miniere sînt în plină dezvoltare, ca de altfel și secția de stîlpi hidraulici a I.R.I.U.M.P. sau secția de preparare a cărbunelui.

I IJUlie ȘX OUCX ll, xxxașxixxxc MM♦ încărcat de mare capaci-
»
iI
iIl

tate, intr-un cuvint tehnica modernă este mânuită de mineri destoinici, cu o înaltă calificare profesională, poliealificați. Lor, minerilor, în această amplă acțiune de mecanizare și modernizare stau sprijin de constructorii miniere din ției de stîlpi unitate careani va cunoaște o nouă . etapă de dezvoltare. Cărbunele, rodul bogat al muncii din abataje este spălat și înnobilat tot în , orașul Vulcan, de către■ preparatorii secției de' preparare a cărbunelui, din Coroești, de aseme-i nea, unitate în plină dez-( voi tare. O parte din a-

le nădejde de utilaje cadrul sec- hidraulici, în viitorii

*

Vulcanul viitorului

desăvârșirea arhitectonice
constructori de mașini, muncesc și trăiesc, contribuind la dezvolaarea o- rașului, la armonieia îmbinării acesteia cu pitorescul regiunii, la creșterea bunăstării tuturor oamenilor muncii din această parte a Văii Jiului — constructorii locuințe. Ei au pentru oamenii din oraș aproape 7000 de apartamente noi, confortabile, în care locuiește peste 80 la sută populația orașului, pînă în 1980 vor

de înălțat muncii
din iar mai construi peste 700 apartamente. Astăzi locuitorii Vulcanului au la dispoziție peste 40 de unități

carii copiilor celor ce muncesc în întreprinderile și unitățile economice de pe raza orașului. Oamenii muncii beneficiază de asistență sanitară la nivelul cerințelor actualei etape, policlinica, spitalul și celelalte u- nități sanitare având încadrați medici și cadre medicale de diferite specialități, cu o înaltă pregătire profesională. Despre Vulcanul de azi și mai ales despre oamenii lui se pot spune multe, despre acești harnici gospodari care-și iubesc orașul, despre cînd au o o folosesc musețarea
cei care atunci clipă de răgaz pentru înfru- lui.

Uzina electrică Păroșeni va fi principalul furnizor de agent termic pentru termpficarea municipiului și va contribui la reducerea în bună parte a poluării orașelor (Vulcanul de cîțiva ani nu mai are nici o centrală termică de bloc). Alte obiective industriale economice sînt în construcție, unele într-o fază destul de avansată. In anii' următori se vor construi fabrica de confecții care va asigura 1000 de noi locuri de muncă, fabrica de textile nețesute cu 500 noi locuri de muncă, spații comerciale cu o suprafață utilă de aproape 15 000 mp, o grădiniță cu 200 locuri, un

cinematograf cu 350 locuri, o cantină-festâu- rant cu 600 locuri, 3 cămine pentru nefamiliști, o casă de cultură, depozitul de laminate de la Paro- șeni, o bază pentru 200 autocamioane. Spațiile comerciale vor cuprinde un magazin universal, un magazin de prezentare și desfacere a mobilei, o piață agroalimentară, un complex de alimentație publică. Alte construcții privesc amenajări edilitare de amploare. In 1981 vor fi terminate, în mare parte, lucrările la noul și frumosul centru civic al orașului, care, prin e- dificiile amintite, înca- drînd o piață monumentală. vor întregi armonios înfățișarea și personalitatea Vulcanului..Munca plină de dăruire și abnegație a vuîcăne- nilor, sub conducerea organelor și organizațiilor ' de partid, sindicat și ' U.T.C., cu sprijinul depu- taților, nu are decît un singur țel — continua dezvoltare a orașului, a întreprinderilor sale economice, creșterea nivelului de trai, al bunăstării tuturor celor ce trăiesc și muncesc în Vulcan, orașul. viitorului.

t 
t- 
t

!I t i 
f f 
< 
î t 
i

I
r
t t

t



JOI, 17 AUGUST 1978 Steagul roșu 3

LUPENI PETROȘANI

de1.0

e-deîn

o scurte,

Lupeni. Tinerii elevi descarcind, ieri, materialele de construcții sosite în gară.

Tineri prezenți pe șantierele muncii patriotice

Gheorghe Stanei, turnă- tor-formator în secția turnătorie oțel' a I.U.M. Petroșani, căsătorit,' lucrează de la vîrsta 15 ani, deci acum arc ani vechime.. L-am găsit tiirnînd șarjă. Comenzile zumzetul macaralei și i- maginea feerică a seîntei- lor ce sar din oțelul incandescent, turnat Cil o precizie de ceasornic, ne introduc într-o atmosfe-I ră sută la sută muncito- programului, la ■ rească. După terminarea șarjei îl abordăm, pe comunistul Gheorghe Stanei. Iși scoate ochelarii protecție și ne privește eu ochii verzi, curați și sinceri.— Tocmai am „papuci".■“ de Baia superior stîlpii hidraulici Totul a
turnat cîtevaMareniște „capace' și un „reazem pentru din oțel 45". mers strună, ca de obicei, de altfel. Iși aprinde o țigară, trage cu sete primul fum.— Ați avut o zi grea ?— Obișnuită, deși o zi nu seamănă cu alta, ca degetele de la o mînă. Alături de colegii mei de muncă, Francisc Gorzu și zi nu e meni de Lîngă ei deăună mai puternic.— Spuneți-ne cîteva cuvinte despre introducerea noului indicator de bază — producția netă — în secția dumneavoastră.— Valoarea nou creată, pe lîngă eficiența ei, pe lîngă faptul că ne mobilizează să reducem consumul dc materiale, rezolvă la noi în secție, o problemă cu care ne-am confruntat de multe ori.

Ștefan Doboș, Adameț, Filică ceilalți, nici o grea. Sînt oa- toată isprava, mă simț întot-

— Anume ?— Producții trebuie 1’- mediat expediată la beneficiari ; astfel nu mai a- vem dificultăți cu depozitarea ei în secție, care deseori implica forță de muncă și timp cheltuit.— Secretarul U.T.C. din uzină ne spunea că sînteți primul la acțiunile, inițiate de organizație.— Poate că e, într-ade- văr, așa. De curînd secția noastră a lucrat, în afara descongestionarea atelierului de tinichigerie. Nu este prima, și sperăm nici ultima de acțiune de muncă patriotică a noastră, a celor tineri. Participăm, în cadrul „Daciadei", la acțiunile sportive organizate ! în municipiu. Anul acesta am pierdut, dar anul trecut am cîștigat două cupe. La anul sigur o să ne prezentăm mai bine .— Vă dorim succes 1 Ce părere aveți despre felul în care se organizează acțiunile cu tineretul ?— E loc pentru și mai bine. Intenționez ca la o viitoare întîlnire cu toți uteciștii din uzină, la care vor participa și membri ai C.O.M.. să iau cu- vîntul și să închei cu chemarea: „Folosiți mai eficient elanul tineretului !“ Nu-i așa că e bine zis ?

On dram de

— Chemarea e deosebit de mobilizatoare.— I’.ot să vă spun ceva în încheiere ? — întreabă Gheorghe Stanei.— Vă rog.■— Eu, ca turnător-for- mator, lucrez cu șarje, de oțel. Să știți că „șarja" aceasta de întrebări mi-a plăcut foarte mult.—• Și nouă „șarja" de răspunsuri. Mulțumim !
Mircea BUJOR

Gara Lupeni. Pe rampa aparținînd Trustului de construcții Hunedoara am întîlnit un grup de elevi care descărcat! de zor din vagoane diferite materiale. Am făcut cunoștință cu Ana Kineses și Irina Molnar, de la Liceul economic Petroșani, cu Juliana A- dam și Stanca Moise de la Liceul de chimie.„Fiind din Lupeni —, ne spune Cristian Paul, elev la Liceul de marină din Galați — m-am prezentat aici pentru a efectua cele 2 săptămîni de practică". „A- celași lucru îl pot spune și eu" ■—• intervine Iosif Buna, elev al Liceului Electromotor din Timișoara.Tot aici am întîlnit lu- crînd și personalul TESA al I.M. Lupeni, dînd o mînă de ajutor constructorilor. Am notat numele lor: tehnicienii Vasile Dăescu, Gh. Pavel, Iuliăna și Vasile Horvath, contabilele Maria Cdndroiu. Erika Silvester, subinginera Diana Andrei și1 Ceilalți.
O. GHEORGHE

putea readuce

Și organizația U.T.C. a Liceului industrial minier Petroșani a programat pentru perioada vacanței serii de tineri care să participe la acțiunile de muncă patriotică. Elan tineresc și entuziasm caracteristic vîrstei, muncă plină de dăruire și conștiința importanței lucrului făcut. Sînt cîteva atribute pe care le-ana întîlnit pe șantierul blocurilor 50A și 69 din centrul Petroșaniului, în sinul seriei care lucrează între 15—30 august. Am găsit aici 39 de brigadieri în toată puterea cuvîntului, elevii clasei a X-a J, Nivelau pămînt, astupau șanțuri în care au fost montate cabluri și conducte, amenajau spațiile destinate organizării dc șantier.Pe același șantier lucra și colectivul de ingineri și tehnicieni de la C.C.S.M., condus de dr. ing. Mike.ș.— Ne putem numi cu mîndrie brigadieri, fiindcă noi sîntem și posesorii carnetelor de brigadier. Colegii mei Marcel Bălu- ță, Dorel Ardeleanu, Tibe- riu Ilieș, Dorel Cioiu, Ni- colae Kardoș, Sorin Ciobanii, Gheorghe Morar sînt și ei brigadieri brevetați. Am

mai lucrat împreună șantierele din cartierul Aeroport și la amenajarea cabanei „Brădet* mărturisește Blaj.Alături de sortii Nieolae schimbat catalogul cu tîr- năcopul, cu toate că este în concediu. La cîțiva metri, ■alt grup de elevi — Ana Macaru, Delia Lupsanszki, Iancu Nechifoi? și Vasile Loghin — lucrează cu tîrnăcopul și fredonează o melodie tinerească. Atmosfera de muncă întîlnită pe șantiere denotă pregnant conținutul practic și educativ al acțiunilor patriotice, educarea prin muncă șj pentru muncă a tinerei generalii.

neelevul Petruelevi, profe- Cerehez a

climatul moral sănătos

Era o zi de sărbătoare. Minerii petrileni erau adunați cu familiile în parcul orașului. Petreceau. Prezent Ia sărbătoare era și cunoscutul șef de brigadă Eugen Voicu, împreună cu ortacii. O veste neplăcută a așternut la un moment dat o umbră de tristețe pe chipul pînă atunci Vesel al lui Voicu. Auzise că după revizie, la probele de verificare, sa rupt lanțul la crațer și că a căzut rostogol.Deci brigada lui, în loc să dea cărbune, va trebui să remedieze avaria. A- flînd mobilul supărării șefului de brigadă, Gheorghe Grigore, șef de schimb la Voicu, s-a oferit pe loc să intre în. mină și să înlăture avaria. Cu el a plecat' și lăcătușul Mihai Anghel. Cei doi ortaci au muncit cu abnegație multe ore în șir. După craterul, funcțiune, el vreo 10 Lăcătușulmisiune de îndeplinit. Trebuia să facă revizia la un alt crațer din învecinat.prompt și Gheorghe Gri-gore. Prin munca lor fără preget, primul schimb din ambele abataje a putut să dea cărbune din plin. Au renunțat, e drept, Ja sărbătoare, dar satisfacția datoriei împlinite a fost cu atît mai mare. (C.D.)

ce au reparat puhîndu-1 în au încărcat pe tone de cărbune, însă mai avea o

frontalulL-a ajutat

„Să mergeți să vedeți în ce hal e Cristi. Ne spun vecinii că veșnic este bătut și nemîncat. Maică-sa vrea să-1 omoare cu zile, ca să-i facă pe plac con- • rubinului".Aceste afirmații grave» rostite de Eugenia Drăgan, mătușa copilului, și Elena Lucaci, bunica lui, ne-au pus pe drept GUVînt în a- lertă. Am pornit fără a mai sta pe gînduri în căutarea lui Cristian Lucaci, un băiețel care la toamnă va împlini 4 ani. L-am găsit la „plajă" cu mămica, pe platoul plin de verdeață din perimetrul străzii Mihai Eminescu din cartierul Coroești — Vulcan. Cristi se juca, iar Elena Lucaci, mămica lui, îl supraveghea. O scenă firească în relațiile dintre părinți și copii. Aspectul său exterior, hăinuțele îngrijite și curate ne-au convins pe dată că ne aflăm în fața unui copil sănătos și bine îngrijit, care se simțea bine lîngă mămica lui. Imaginea ' pe care în închipuirea noastră, după spusele rudelor dinspre tată ale băiatului, o vedeam maltratîndu-și copilul, s-a destrămat ca o pînză de fum. Aveam în față o tînără sensibilă, cu 
o conversație și, după cum ni sinceră.— Necazurile mărturisea Elena Lucaci, mi se trag din momentul în care m-am căsătorit. So-

inteligentăs-a părut,mele, ne

țul meu, Nieolae Lucaci, de care încă nu sînt divorțată, nu m-a înțeles niciodată. Zile în șir venea acasă beat, mă batea și veșnic era pus pe scandal. De muncit nu-i plăcea să muncească, schimba locurile de muncă după cum îl tăia capul. Cît am stat cu el, perioada în care s-au născut copiii noștri, Laurențiu și Cristian, nu era lună în- care să n-avern datorii la vecini. Acum doi ani n-am mai putut suporta și am plecat la mama, cu copiii și lucrurile primite de la părinți la căsătorie. Intre timp, l-am cunoscut pe Mihaly Lukacs și ne-am „luat" fără forme. Avem și un copil împreună.— Dar Laurențiu, fiul cel mare, cine-1 îngrijește?— Laurențiu a rămas la tatăl lui, de fapt mi-a fost luat cu forța, tul meu soț să se ocupe stă la bunica—• V-ați interesat de el în ultimele zile ?— Nu l-am mai văzut de mai bine de o lună. Știu că fosta mea soacră este pensionată de boală și nu are condiții prea bune pentru creșterea copilului. In cîteva rînduri i-am cumpărat eu hăinuțe și dulciuri și i le-am dus, dar bunica ltii le-a refuzat. Nu primește nimic de la mine.— Ce părere aveți de situația dumneavoastră... civilă ?

Cum însă fos- nu-i în stare de el, copilul lui.

— Este adevărat că sîntem într-o situație încurcată. La început va trebui să divorțez de Nieolae Lucaci, tatăl celor doi copii mai mari. Apoi voi-încerca să stabilesc domiciliul ilor la mine. Pînă < însă...Povestirea femeii curs în liniște, cu noașteri triste și tardive a unor greșeli ce nu se mai pot îndrepta și cu regretul, din partea noastră, că la 27 de ani, o mamă tînă- ră nu-și poate descurca firele unei existențe întortocheate.O existență anormală căre-i costă, mult atît pe copii, cît și pe mamă. Singurul care nu.se sinchisește este Nieolae Lucaci, un tată tînăr mult să vărat, băuturii azi pe mîine, ca lucrurile în familie să se desfășoare la voia întîmplării .O căsnicie eșuată lamentabil în care singurii ne- vinovați și victime, din păcate, sînt copiii, condamnați prin ușurința părinților să trăiască despărțiți și cu părinți de „împrumut".Sperăm că părinții ade- vărați vor găsi în sfîrșit dramul de înțelepciune pentru reflecții și fapte lucide, spre a face ordinea necesară în familie.

. copi- atuncia de-recu-

care a uitat de- fie „tată" cu ade- lăsînd de dragul și al traiului de

Petroșani. Grupul nu

meros de elevi în plină

activitate pe șantier.

Bujor MIRCESCU

semenilor

Maria PREDOȘANU <

In folosul sănătățiiGurtavenco, cu specialitatea medicină generală, la dispensarul din cartierul Sohodol-Paro- șeni unde, pe lingă faptul că acordă asistență medicală locuitorilor, ții. îngrijește energeticienii de la U.E. Paroșcni.Rugîndu-1 să ne des- tăinuie cîteva din „in-, timitățile" muncii sale, am zărit pe fața sa a- cel zîmbet cald și prietenos, în fața căruia pacienții se simt parcă „mai bine".— Sarcina unui medic de medicină generală este foarte complexă, ne spune medicul. In practică „te lovești" de probleme pe care în facultate nici nu le bănuiai, iar munca nu înseamnă numai dispensar, ci studiu, mult studiu pentru a fi permanent la curent cu tot ceea ce e nou în specialitate.Desigur, despre medicul Alexandru G — — venco se poate vorbi mult. Faptele însă grăiesc mult mai bine. De

Cînd în 1976 a absolvit Institutul de medicină și farmacie din Cluj- Napoca, ca șef de promoție, avea o singură dorință, aceea de a fi repartizat în Valea Jiului pentru a fi alături de oamenii pe care i-a cunoscut în copilărie, de locurile a căror nostalgie a purtat-o în suflet în toți cei șase ani de facultate.Visul său a devenit realitate și iată-1 pe tî- nărul medic Alexandru

Ia Adriana Cioarcă, Va- sile Pădure, Gheorghe Poștariu am auzit numai „cuvinte de bine-* despre acest om care i-a redat familiei și societă-In prezent tînărul medic se pregătește asiduu pentru anul viitor cînd va susține examenul de. specialitate. Dovada o vedem singuri, tomuri de cărți în specialitatea chirurgie tronează în cabinetul medicului.„Nu e ușor — ne mărturisește Alexandru Gurtavenco — să ții pasul cu tot ce e nou. Iți trebuie zilnic cîte' trei-— 1 patru ore de studiu ; sper că dificilul examen din ’79 îl voi lua cu succes":"
O „urgență" ne-a întrerupt discuția. încă o . „victorie" — încă o viață salvată.____ Ne-am despărțit de a- Gurta- cest tfoăr în halat alb, care își înțelege pe deplin menirea sa ea discipol al lui Hipocrat.

Gh. OLTEANU

r
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Sosirea în Capitală
• (Urmare din pag. I)In această, ambianță sărbătorească, coloana oficială de mașini a părăsit aeroportul. . ' ; ■ .. . •De-a lungul întregului traseu, pe. străzile Capita
le' — împodobite festiv cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chine
se. au venit în întîmpina- rea solilor poporului chinez zeci ele mii • de cetățeni. Din mașina deschisă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen au răspuns cu căldură manifestărilor prietenești, care i-au însoții pe întregul traseu.In piața Scînteii are loc Lin moment semnificativ i In semn de stimă și prețuire, tovarășului Hua Kuo- fen i se înmânează Cheia orașului — simbol al caldei ospitalități cu care populația Capitalei, ’ între-, glii popor român îi întîm-

pină pe solii poporului chinez prieten, ■'Inmînînd Cheia orașului, tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, a transmis tovarășului Hua Kuo-fen un cordial salut și urarea de bun venit în Capitala Republicii. Socialiste România.Tovarășul Hua Kuo-fen a rostit apoi un cuv.înț de caldă mulțumire.Coloana oficială de mașini străbate apoi șoseaua Kiseleff. Ovații: și urale frenetice însoțesc pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen pînă la Arcul de Triumf. Aici conducătorii de partid și de stat ai celor două țări sînt întîm- pinați din nou cu cîntece și daps uri populare.In Piața Victoriei, pe mari pancarte și panouri sînt înscrise cuvinte de

salut la adresa oaspeților chinezi, cei doi conducători de partid și de stat străbat pe jos Piața în uralele entuziaste ale mulțimii. Co- riiri reunite: ale unor mari ansambluri bucureștene interpretează cîntece revoluționare care proslăvesc patria și partidul, in timp ce numeroși pionieri și șoimi ai patriei, prezintă un program plin de ' prospețime, îndeinînare și gingășie, demonstrînd măiestria u- nor mișcări coregrafice de ansamblu.In această atmosferă entuziastă,: în aceste momente vibrante tineri Si tinere, în porturi pitorești, încing tradiționala horă a prieteniei — imagine simbol a sentimentelor de prietenie și unitate pe care și le nutresc reciproc popoarele român și chinez. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen sînt invitați . cu respect să se prindă în horă; Spre cerul albastru îsi iau zborul zeci și zeci de baloane.Bulevardul Aviatorilor

este în continuare martorul altoi- manifestări, entuziaste, al atmosferei de caldă ospitalitate cu care Bucu- reștiul a întîmpinat pe distinșii oaspeți.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen,
însoțiți de același entuziasm vibrant, de aclamațiile și uralele populației bucureș- tene, se îndreaptă apoi spre reședința rezervată înftlților oaspeți — Palatul Primăverii.

Dineu oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

In onoarea 
tovarășului Hua Kuo-fenTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit miercuri un dineu oficial în onoarea tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, la Palatul Consiliului de Stat.Au participat persoane

oficiale române, precum și persoanele oficiale chineze care îl însoțesc pe înaltul oaspete.In timpul dineului, desfășurat într-o ambianță de caldă prietenie tovărășească, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ilua Kuo-fen au rostit toasturi.La încheierea toasturilor âu fost intonate Imnul de Stat al Republicii Populare Chineze și Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.
.wnțww

Pekin

consacrate• In orașul Bar, din R.S.F. Iugoslavia, s-a deschis expoziția „Tineri artiști plastici români", la vernisajul căreia au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor culturale din R.S. Muntehegru, un nu

popu-au fost cultu-
dansuri și cîntece lare..• La New York inaugurate „Zilelerii românești" — manifestare organizată de Biblioteca română, care cuprinde o expoziție fotodocu- meros public. Expoziția a montară și de publicațiifost prezentată, de asemenea, în orajul Cetineje, unde s-a bucurat de un succes deosebit.• La fabrică de tricotaje din localitatea cehoslovacă Pisek, a avut loc o adunare festivă la, care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, muncitori, tehnicieni și ingineri.• In orașul Tonnerre din departamentul Yvonne (Franța) a avut loc o zi dedicată prieteniei româho-franceze. Au fost prezentate filme documentare despre România, iar ansamblul folcloric „Plai de dor1 al Institutului de învățămînt superior din Pitești, aflat în turneu în Franța, a ■susținut un spectacol de

roiminești in limba engleză ilustrînd realizările obținute de ponorul nostru sub conducerea Partidului Comunist. Român, o gală de filme documentare istorice româneați, precum și un simpozion pe tema . Contribuția României la- soluționarea marilor nrob’eme m>i contemporane.Televiziunea din oraș . american a zat. de asemenea,sitine . specială consacrată culturii și civilizației milenare românești, în cadrul căreia au fost prezentate un istoric al culturii românești; evoluția șa de-a lungul secolelor, bogăția și frumusețea artei folclorice născută pe pămîntul țării noastre.

ale lu-marele organî- o erni-

Ratlflcarea Acordului româno-chinez 
de colaborare economică și tehnică 

pe termen lungDupă cum relatează a- genția Chină Nouă, membrii Comitetului au niat în unanimitate semnarea Acordului tribute la consolidarea și t________  __ ___ _ dezvoltarea pe mai depar-publica Socialistă România te a prieteniei frățești_din- și Republica Populară Chineză privind colaborarea economică și tehnică pe. termen lung.

PEKIN 16 (Agerpres). Comitetul Permanent Adunării Naționale a prezentanților populari fi.P. Chineze a ratificat. înin cadrul unei reuniuni plenare, Acordul între Re,
alrest subl i- eă con-

tri’ popoarele Chinei și României, la dezvoltarea cooperării economice și tehnice dintre cele două țări.
Deschiderea lucrărilor

Conferinței regionale F.A.Q 

pentru America Latină
MONTEVIDEO 16 (Agerpres). La Montevideo au început lucrările celei de-a 15-a conferințe regionale pentru America Latină a Organizației Națiunilor U- nile pentru Alimentație și Agricultură. In euvîntul de deschidere, președintele U- ruguayului, Aparicio Mendez, a declarat, între altele, că subalimentația riscă

să devină un fenomen ireversibil, în timp ce cheltuielile militare au atins cifre astronomice.
La rîndiil său, directorul general al FAO. Edouard Saouma, a firmat că, la ora actuală, foametea reprezintă o adevărată sabie a lui Damocles pentru o- menire.

Pe scurt
Orientul Apropiat

CAIRO 16 (Agerpres). In urma unei reuniuni ce 
a avut loc la Cairo; Biroul 1‘olitie al Partidul ui Socialist Arab din R.A. Egipt, condus de premierul Mam- douh Salem, a dat publicității o declarație în care a- nunță . hotărîrea .. acestei formații, politice de a se a- lătură Partidului Național Democratic, creat recent sub conducerea președintelui Anwar El Sadat — relatează agenția MEN Declarația exprimă, totodată, sprijinul deplin al PSA pentru linia politică a președintelui Sadat. privind soluționarea pașnică a situației din. Orientul Mijlociu.

BEIRUT 16 (Agerpres). Președintele Libanului, Ellias Sarkis a prezidat miercuri o reuniune a gu-

Vernului consacrată analizării situației interne și activității care se desfășoară în vederea reinstau- rării securității pe întreg teritoriul țării. Au fost examinate probleme legate de aplicarea măsurilor de securitate care să conducă la încetarea, la Beirut, a ostilităților dintre Falangele libaneze și efective aje Forței Arabe de Descurajare (FAD), rezultatele recente- 1 lor convorbiri ale premierului Selim Al Hoss cu președintele Siriei și cu alte oficialități siriene, precum și modalitățile de transpunere în viață a planului, de amplasare a forțelor armate libaneze în regiunile de sud ale țării în vederea re- instau rării autorității centrale asupra întregului teritoriu libanez.

șe- A- su- ac- se-
TAEF 16 (Agerpres). Intr-un interviu acordat a- genției de știri saudite, crelarul general al Ligii rabe, Mahmud Riad, a blinial, între altele, că tualul său turneu într-orie de state arabe are drept scop sprijinirea eforturilor și acțiunilor de consolidare a unității arabe. Comitetul de solidaritate arabă — organism creat de Liga Arabă și prezidat de Gaafar El Nimeiri, șeful statului sudanez — a contribuit prin activitatea sa la crearea linei atmosfere, favorabile u- nității arabe, a spus vorbitorul. El a chemat totodată toate țările arabe să examineze diferențele de opinii asupra unor probleme într-u.ii spirit practic și constructiv și să acționeze, în direcția s consolidării u- nității lumii arabe.

NOUL PREȘEDINTE AL 
REPUBLICII DOMINICA
NE, Antonio Guzman Fernandez, și-a preluat miercuri în mod oficial funcția.

IN BRAZILIA S-A DES
CHIS oficial campania pentru alegerile legislative generale ce vbr, avea loc la 15 noiembrie,

Conferința 
de presă a 
secretarului 
general al 

P. C. Francez
PARIS 16 (Agerpres). Ziarul „L’Humanite", organul de presă al. Partidului Comunist Francez, a publicat o relatare a conferinței de presă ținute recent de-Georgeș Marchais, secretar general, al P.C.F., în care s-a referit la situația economică și socială din țară, cît și la necesitatea reconstruirii unității stingii' franceze pe baze noi și mai solide. El a vorbit de asemenea, despre pozițiile partidelor comuniste din unele țări, vest-europene privind aderarea acestora la Piața comună și a abordat aspecte teoretice și practice ale activității P.C.F.Pe de altă parte referiri- .' du-se la succesele obținute de țările socialiste, Georges Marchais a declarat, printre altele : „Există uti sistem socialist mondial puternic, care se edifică, se dezvoltă". In context, vorbitorul a ilustrat afirmația sa dînd ca exemplu România, pe care a vizitat-o recent, rezultatele ei economice și sociale, mai ales în domeniile dezvoltării industriale, agricole, al nivelului de trai, care crește. „Să comparăm — a afirmat el — Turcia și România, care se aflau la același nivel cu 30 de ani în" urmă, și vom vedea că această comparație este foarte categoric în favoarea României soci aliste“.

Turneul reprezentantului special 
al Națiunilor Unite în NamibiaSud vest (SWAPO) —■_ recunoscută de ONU drept singurul reprezentant legi-, tini al poporului. din Namibia. După cum se știe, SWAPO reclamă, în mod justificat, acțiuni mai ho- tărîte din partea organizației internaționale in vederea asigurării dreptului la autodeterminare și independență. al poporului na- mibiari .

WINDHOEK 16 (Agerpres). Marții Ahtisaari, reprezentantul special al Națiunilor Unite pentru Namibia, efectuează în prezent un turneu într-p serie de zone ale acestui teritoriu, pentru a lua contact cu populația locală. La Oliipa, una din etapele acestui turneu, el a fost îniîinpinat de peste 8 000 de persoane, membri ai organizației Poporului din Africa de

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Trepte pe cer ; 
Republica : Ținutul uitai de Timp ; Unirea : Trans- america Expres. Seriile I-II.

PETRILA : Așii înălțimilor. ;
LONEA : Timpul dragostei, si al speranței;
ANINOASA ; Puntea ;
VULCAN : Amenințarea ;
I.l 1*ENI — Cultural : Alt bărbat, altă femeie :
UNICANI: E atît de aproape fericirea.

TV.16,00 Telex. 16,05 Te- leșcoală. 16,35 Corespondenții județeni transmit... 16,50 Reportaj pe glob. Indonezia. 17,15 Arta interpretativă românească în confruntări internaționale. 17,55 românia pitorească. 18,25 Consultații medicale. 18,45 Reportaj. 19,05 Film serial pentru copii : Sindbad marinarul. Episodul 3. 19,30 Telejurnal. 20,00 Programul partidului — programul poporului, 20,20 La izvoarele cîntecului. 20.40 Ora tineretului. 21,30 Teatru T.V. : „Să nu uităm" de Valentin Mun- teanu. 22,40 Telejurnal.
RADIO5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Râdioprogramul dimineții. 7,00' Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8.10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri, 9,05 Răspundem ascultă- torior. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Opereta. 10)25 Filo folk. 10,45 Atlas folcloric. 11,00 Buletin de știri. 11.20 Avanpremieră Radio T.V. 11,35 Discoteca „U“. 12,00 Buletin de știri. 12.05 Muzică populară. 12,35 Repere interpretative. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Tehnic club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cîntece. 16,25 Coordonate economice. 16,40 Instantanee solistice. 17,00 Buletin de știri, 17,05 Universul familiei. 17,45 Moment folcloric. 18,00 Orele serii. 20,00 Folclor din Banat. 20,30 Reflexele timpului. 20,40 Cadențe sonore. Buletin de știri (ora 21,00). Șlagăre de Marius Teicii (ora 21,05). 22,00 O zi într-o oră. 23,00 Meloritm ’78. 24,00 Buletin de știri. 0,05 — 5,00 Non stop muzical nocturn. (Buletine de știri la orele : 2,00 . 4,00)
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