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In înlimpinarea marii sărbători a eliberării

LA LM.

însemnate depășiri
Bilanțul din perioada de 

la începutul anului pînă 
în prezent consemnează 
Ia U.F.E.T. Petroșani în
semnate depășiri la indica
torii valorici și fizici de 
plan. Producția marfă pla
nificată, de pildă, este de
pășită cu peste 9 la su
tă, în timp ce productivi
tatea muncii este realiza
tă în proporție de 101 la 
sută. La sortimentul de 
pondere în masa lemnoa
să exploatată — buștenii

ANINOASA

la indicatorii fizici
ra- 
pe- 

pro- 
de

de fag — forestierii 
portează în aceeași 
rioadă livrarea unei 
ducții suplimentare
12 500 mc, la lemn pentru 
prelucrări industriale — 
670 mc, iar la lemn pentru 
combustibil — 5300 tone.

Zile de producție
mărită

în țara noastră
Continuarea convorbirilor oficiale
In aceeași atmosferă de 

cordialitate și prietenie, de 
înțelegere reciprocă, au 
continuat, joi, 17 august, 
atît în cursul dimineții, cît 
și al după-amiezii, convorbi
rile oficiale-între tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Co
mitetului Central al Parti-

dului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Chineze.

La convorbire au pârtiei-* 
pat membrii celor două de* 
legații.; z

în mijlocul oamenilor muncii
din Capitală

Sectorul V, plus 1040 tone
productivității muncii, in
dicator 
400 kg

Cele 
le-au 
conduse de Petru Roman 
(396 tone), luliii Damian 
(273 tone) și Constantin 
Broască (130 tone).

Colectivul de mineri de la 
sectorul V al I.M. Aninoasa 
a extras în această lună o 
producție suplimentară de 
1040 tone cărbune. Canti
tatea de cărbune extrasă 
peste plan s-a obținut în 
special pe seama creșterii

depășit cu 
de post.
mai mari 

înregistrat

aproape

depășiri 
brigăzile

începutul acestei săptă- 
mîni a fost de bun augur 
pentru colectivul de mineri 
de la I.M. Livezeni. In ca
drul „Zilelor de producție 
mărită" ei au extras peste 
plan o producție de 114 to
ne de cărbune. Succese si
milare au fost obținute și 
în următoarele zile, cele 
mai mari cantități peste 
plan raportîndu-le brigăzi
le conduse de Ioan Imbru, 
Vasile Dănălache, Constan
tin Nica și Pamfil Vlaicu.

LUPENI orașul unui puternic
dinamism economico-social

Locuitorii Capitalei au 
avut, din nou, ocazia să 
se întâlnească cu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen, care în cursul 
dimineții de joi au vizitat 
una dintre cele mai re
prezentative unități in
dustriale ale Bucureștiu- 
lui — întreprinderea de 
mașini grele, precum și 
cartiere noi de locuințe.

La ieșirea de la Pala
tul Republicii după ter
minarea celei de-a doua 
runde a convorbirilor, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen sînt salutați 
cu deosebită căldură, cu 
aleasă stimă și prețuire de 
un mare număr de 
țeni veniți 
latului.

Pornind
Republicii, 
ală de mașini se îndreap
tă spre cartierul Berceni

— adevărat oraș-satelit în 
care trăiesc aproape 150 000 
de locuitori. Tinerețea 
cartierului se vădește 
în existența pe toate 
turile sale, a unor 
și mari. șantiere, unde 
construiesc alte zeci

comple- 
alte dă-

și 
la- 
noi 
se 
și

cetă-
în Piața Pa-

de la Palatul 
coloana ofici-

Depunerea

zeci de blocuri, 
xe comerciale și 
diri de interes public.

In aplauzele entuziaste 
ale miilor de cetățeni,,, co
loana de mașini parcurge 
Bulevardul Metalurgiei; ce 
duce spre întreprinderea 
de mașini grele, care o- 
cupă de pe acum un loc 
important în amplul pro
ces de industrializare a 
țării..

Vizita începe prin pre
zentarea unui scurt is
toric al întreprinderii. Cu 
ajutorul unor machete se 
înfățișează stadiul 
tual de dezvoltare a 
treprinderii,

ac- 
în- 

care produce

o gamă largă de utilaje e* 
nergetice și tehnologice cu 
performanțe la nivelul teh
nicii mondiale. întreprin
derea este în continuare 

pî- 
de* 

du- 
pro-

un adevărat șantier ; 
nă la sfârșitul acestui 
den iu urmează să-și 

debleze capacitatea 
dticție.

Oaspeții sînt 
despre sprijinul

in formați 
perma

nent pe care colectivul a* 
cestei mari unități l-a pri
mit din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cure, in 
repetate rînduri, a făcut 
aici vizite de lucru, dinii 
prețioase indicații 
modernizarea 
de producție și promova* 
rea celor mai 
căi și forme de 
și conducere științifică 
producției.

pentru 
proceselor .

eficiente 
organizare 

a

• (Continuare in pag. a 4-a)

unei coroane de flori
a patriei, pen- noastră, precum și per- 

, some 'oficiale -rorpânc, ..
La solemnitate erau de 

față numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, e- 
levi, pionieri și șoimi 
patriei.

poporului și 
tril socialism.

împreună cu tovarășul 
Hua Kuo-fen, la solemni
tate au luat parte mem
brii delegației care îl în
soțesc pe înaltul oaspete 
chinez în vizita în țara

Joi dimineața, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, to
varășul Hua Kuo-fen, a 
depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea

, ■ «

viața și arta

1

înregistrat

(Continuare in pag. a 2-a)

sus- 
in-

de 
ritm

ori 
trei 

den- 
dez-

noas-

Ies din șut minerii 
de la Bărbăteni. s

TOMA, 
al Comite

în 
dezvoltare 
a tuturor

’i

j®

Aniversarea marii noas
tre sărbători naționale 
de la 23 August 1944 
reprezintă un potrivit pri
lej pentru a face o retros
pectivă și, totodată, o 
sinteză a împlinirilor 
din Lupeni în cei 34 de 
ani de viață nouă. In o- 
rașul nostru, oraș ai mi
nerilor eroi care .și-au dat 
viața în august 1929 pen
tru viața de astăzi, tot ce 
s-a realizat pînă acum sus
ține, cu forța de convin
gere a faptelor, justețea 
politicii partidului 
industrializare 
dinamic și 
multilaterală
localităților țării.

In anul 1944, Lupeniul 
(devenit oraș în 1952) a- 
vea o populație care nu 
depășea 13 000 de locui
tori ; astăzi numărul ce- 

cele
apartamen- 

în între-

prinderile și instituțiile o- 
rașlilui este de patru 
mai marc dorit acum 
decenii. Un fapt cu 
se .semnificații pentru 
voltarea localității

Orașele noastre 
iERI-AZi-MÎINE

funcțiune 
complet reutilată în 
timii 3 ani.

Odată cu creșterea 
ținută a producției
dustriale (cure in 3 980 va 
fi eu 143 la sulă 
mare decît în 1975) și 
volumului de investiții 
anii viitori va spori 
peste 500 la sută față 
1976) s-au

mai 
a

(în
cu
de

Intr-una din seri, te
leviziunea a adus pe ge
neric viața și preocupă
rile sculptorului Ladis
lau Schmidt din Petrila. 
Am urmărit cu deose- 
bită atenție destăinuirile 
acestui generos artist a- 
mator al Văii Jiului, a 
cărui gândire și mină 

îngemănat ’ forța 
talent autentic., 

ascultat vorbind 
viață și artă, des- 
înseamnă să ieși

tre este că producția de 
cărbune a Văii Jiului din 
anul 1938 este realizată a- 
cinn în mai puțin de 6: 
luni de cele doua între
prinderi miniere : Lupeni 
și Bărbăteni, cărora li se 
mai adaugă preparația — 
uzină amplificată șl 
dernizată în ultimii 
cu un colectiv care 
rie.ște cu pricepere
jele de înaltă tehnicități? 
și complexitate — și 
I.F.A. „Vîscoza", intrată în

Horia
prlm-secreiar 
tului orășenesc de partid, 
primarul orașului Lupeni

și-au 
într-un
L-am 
despre 
pre ce 
din adîncul pămîntului 
și să creezi din daltă și 
ciocan ceea ce vezi și 
simți pentru acești oa
meni minunați ai cărbu
nelui. Vorbea răspicat, 
cursiv, minerește, con
centrat spre mîinile-i 
aspre de muncitor care 
conturau o nouă creație.

Atelierul său de crea
ție este în mijlocul oa
menilor., El concepe și 
modelează acolo unde 
muncesc oamenii. Intrînd 
sau ieșind din muriici-

piu, colindînd parcurile 
Petrilei sau iile Petro- 
șaniului, adăstînd în să
lile întreprinderilor, a- 
proape peste tot te în- 
tîmpină creațiile sale.

Temele de predilecție 
le . constituie oamenii. 
Oamenii de azi și de 
ieri, cu viața și preocu
pările lor. Acei oameni 
care biruiesc străfundul 
pămîntului, reușind să 
smulgă naturii una din 
comorile sale de preț — 
cărbunele.

In seara aceea, la tele
vizor, Ladislau Schmidt 
a vorbit despre artă și 
viață. La un moment 
dat a fost întrebat ce 
înseamnă pentru el 
sculptura. Răspunsul a 
venit imediat : o pasiu
ne, o dorință lăuntrică, 
ceva de care nu se poa
te despărți, fără de care 
nu poate trai. Căci asta 
înseamnă pentru el via
ță, iar artistul a subli
niat-o încă o dată. (Va
leria COANDRAȘ).

lor care trăiesc în 
peste 5 000 de 
te și muncesc

mo
alii, 

stăpî- 
utila-

Uă informăm
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Minerii Văii Jiului pe frontul luptei insu
recționale din auqustul fierbinte al anului 
1944

ACȚIUNE TINEREAS
CA. i’inerețui de la 
I.U.M.P. a luat inițiativa 
de a organiza activități 
patriotice în vederea eli
berării spațiilor din uzină 
pe care vor fi amplasate 
viitoarele obiective indus
triale. Au fost efectuate 
deja 600 de ore de muncă 
patriotică pentru descon
gestionarea spațiului fos
tei tinichigerii, locul pe

care încă din acest an se 
vor înălța noi hale indus
triale. (Â.H.).

COMITETUL CETĂȚE
NESC de părinți al Șco
lii generale nr. 1 din A- 
ninoasa și-a intensificat 
activitatea în perioada 
vacanței de vară a ele- 

• vilor. Cu sprijinul părin
ților mobilizați de co
mitet a fost amenajat un 
colț-muzeu biologic. Prin 
contribuții ale părinților 
inventarul de instrumen
te muzicale al școlii a fost

îmbogățit cu 5 chitare, 
10 muzicuțe și 10 fluiera
se. (Iosif SIMO).

ATELIER DE VULCA
NIZARE. Cooperativa 
„Deservirea" din Lupeni 
și-a sporit numărul uni
tăților de servire a popu
lației cu un nou atelier 
de vulcanizare. Noua u- 
nitate funcționează lin
gă atelierul de tîmplărie 
din orașul Vulcan și 
este deservită de mese
riași cu o bună califi
care profesională (C.D.).

INIȚIATIVA LĂUDA
BILA. Manifes.tînd pre
ocupare pentru promova
rea formelor moderne de 
comerț, conducerea 
I.C.S.M.1. Petroșani a 
liotărît ca la magazinele 
nr. 6_Confecții pentru co
pii și nr. 63 chimicale 
din Petroșani să fie orga
nizate standuri de măr
furi cu alegere liberă și 
autoservire. (V.S.).

I
I
I
I 

nă informă mj
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J Gazdă a tradiționaleif 
Întîlniri a colectivelor de 
oameni ai muncii . din 
rValca Jiului în ziua ma
rii sărbători naționale ' a 
poporului român — 23 Au
gust —, orașul Petroșani 
este cuprins de febra pre
gătirilor. Pe strada cen
trală a orașului s-au fă
cut reparații la fațadele 
unor clădiri, s-a montat 
tribuni prin fața căreia 
se vor perinda coloanele 
participanților la demons
trația oamenilor muncii 
<in ziua de 23 August. 
Orașul va întîmpina mi
ile de mineri și al țir oa- .1 
meni ai muncii cu covoare 

flori multicolore pe 
strada Mihai Viteazul, cu 
scuarurile din ' Piața . Vic
toriei și de'pe strada Re
publicii. O mențiune a- 
parte se cuvine făcută eu 
referire la aspectul deo 
sebit; încântător al peisa
jului din fața noii case 
de oaspeți a C.M.V.J. S-a 
făcut curățenie și pe talu-

WHIIIII/IIIIHHIIIIIIIIIIIIIIII

Petroșaniul 
își pregătește 
haina sărbăto

rească
ttiifUHHifiiiiiiMifHiiunn

kuI de la capătul dinspre 
-Piața Victoriei a pasare
lei C.F.R. — deci se poa
te face ordine, dar ea tre
buie păstrată ! —, se a- 
eordă parcă Ceva mai 
multă atenție întreține
rii curățeniei pe străzi.

Calitatea de gazdă pe 
care o va avea orașul ce
re insă ca peste tot să ■ 
domnească o ambianță 
plăcută, ordinea și cură
țenia. De aceea ne adre
săm conducerilor unor u- 
nități —- E.G.C.L., stației 
C.F.R., Grupului 2 de șan
tiere al T.C.H. și altor 
șantiere, I.C.S.A. și A.P.—, 
cît și ale unor instituții 
pentru a întreprinde i- 
mediat măsurile necesare 
iîh vederea punerii la 
punct sub aspect gospo
dăresc a întregii părți 
centrale. a municipiului, 
incepind din zonă gării 

unde în locul ordinii și 
grijii gospodărești spo
rește numărul păsări lor 
de curte lăsate libere pe 
covoarele de flori și pe o 
parte a peronului -—, con- 
tinuînd cu taluzul din 
strada Fr. Engels, acos
tamentul căii ferate și 
strada Crișan, se impun 
măsuri pențru cosirea și 
îndepărtarea buruienilor, 
a grămezilor de frunză și 
a pămîntului și nisipului 
aduse pe străzi de apele 
pluviale. Buruienile tre
buie înlăturate și din scu
arul de lingă Stația de 
benzină din Piața Vic
toriei, zona pieței . orașu
lui, iar de la capătul stră
zii Mihai Viteazul trebu
ie ridicat stilpul de be
ton doborît de furtuna din 
5 iulie. O decizie ur
gentă este necesară și 
pentru dezafectarea com
pletă a construcției vechi 
din capătul străzii En
gels, pentru repararea a- 
coperișului și ameliorarea 
aspectului exterior ăl po
liclinicii vechi, a clădirii 
eu nr. 1 din strada Mi
hai Viteazul, precum și a 
unor unități de pe strada 
centrală a orașului ale 
cooperativei „Unirea", al 
căror aspect exterior dis
tonează cu cel al unități
lor comerciale proaspăt 
reparate și zugrăvite.

Zilele ce ne mai despart 
de marea sărbătoare tre
buie folosite din plin de 
toate unitățile vizate și 
de cetățeni, pentru a da 
orașului, întregului mu
nicipiu, o ținută îngrijită.
(T.V.).

Minerii Văii Jiului pe frontul luptei insurec- 
ționale din augustul fierbinte al anului 1944
Anul 19-14, anul in

surecției naționale ar- .
mate antifasciste și an- 
tiimperialiste, încă de la 
începutul lui se caracte
rizează printr-o mai bu
nă organizare și inten
sificare a luptei mineri
lor. In Valea Jiului ma
nifestările care sa-i or
ganizeze pi? muncitori 
sînt tot mai dese. 
„G om u ni șt i i au de
se întruniri în diverse 
case conspirative", con
semna un raport al Co
mandamentului de poli
ție Petroșani din pri
măvara anului 19 14.

Jn lupta dusă în acei 
ani împotriva fascismu
lui și a războiului anti- 
sovietic, alături de mun- - 
citpri s-au ridicat mase 
din ce în ce mai largi. 
Situația revoluționară Ce 
caracteriza starea de 
spirit a muncitorimii hu- 
nedorene în vara anului 
1944, arată adîrica înțe
legere a evenimentelor, 
nerăbdarea cu care se 
aștepta șfîrșjtul războiu
lui și, . înfrângerea : Ger
maniei fasciste. „Munci
torii — nota poliția din 
Deva, < a câteva zilă î- 
nainte de mărețul eve
niment din 23 August 
1944 — așteaptă cu ne
răbdare căderea actua
lului guvern, o parte 
din ei sînt chiar gata 
să comită acte de sabo
taj pentru a grăbi pră
bușirea acestuia. Ura 
contra regimului (An
tonescu---- n.r.) și a răz
boiului crește cu fieeare 
zi“. •■•■■■■

In asemenea împreju
rări, masele populare 
conduse de P.C.R. au 
trecut la înfăptuirea in
surecției din 23 August 
1944. V e s tea îm
bucurătoare s-a răspân
dit cu repeziciune îri în
treaga țară, iar masele 
largi de mineri, pă
trunse de importanța ma

rii cotituri, s-au alăturat 
cu entuziasm insurecției 
ce s-a dezlănțuit. La 25 
august 1944, la Batiz, a 
avut loc dezarmarea li
nei formațiuni militare 
germane, iar cu trei zile 
in urmă, cu ajutorul 
populației și al formați
unilor patriotice, 5 de
tașamente germane a- 
flatc în diferite puncte 
ale județului Hunedoara 
au fost dezarmate.

Pagini 
de arhivă
La 27 august 1914, în 

plină desfășurare a in
surecției, Comitetul Fron
tului Patriotic Antihi
tlerist din județul ' Hu
nedoara informează 
populația prin mii de 
manifeste că : „Dictatura 
antinațională și antisoci
ală a lui Antonescu a 
luat sfârșit. Guvernul 
Blocului Național Demo
cratic^;) a încheiat pa
cea cu aliații". „Frontul 
Patriotic Antihitlerist — 
se arăta în manifest —■, 
care de mult timp duce 
luptă dirză pentru strân
gerea tuturor forțelor 
democratice, pentru e- 
liberarea patriei, salută 
cu bucurie Blocul Națio
nal Democratic și gu

vernul salvării naționale". 
Rîndurile înflăcărate ale 
manifestului îndeamnă 
masele largi la acțiune 
arătând că : „întreg po
porul, strips unit, să pu
nă mina pe arme pentru 
eliberarea noastră to
tală de sub jugul nem
ților cotropitori". „Nu
mai prin luptă ne putem 
salva — relatează cu- 
hotărîre documentul. 
Trebuie dezarmate și 
internate îndată forțele 
hitleriste din țară. A-

genții hitleriști n-au ce 
căuta în armata și ad
ministrația noastră. O- 
rice opunere a lor tre
buie nimicită fără cru
țare. Trebuie arestați și 
judecați toți trădătorii, 
slugării nemților cotro
pitori. Trebuie imediat e- 
liberați toți palrioții din 
închisori și lagăre, toți 
prizonierii ruși. Trebu
ie imediat dizolvate toa
te taberele de muncă 
forțată".

Comitetul Patriotic An
tihitlerist- din județul 
Hunedoara cheamă pe 
maghiari, germani, sîrbi 
și evrei să întărească’ 
„Unitatea luptei poporu
lui care va realiză ega
litatea de drepturi pen
tru toate popoarele" (na
ționalitățile conlocuitoa
re" — n.a.").

Tot în acele zile, prin 
zeci de mii de manifeste, 
se aduce' la cunoștința 
minerilor Apelul Comi
tetului Central al P.C.R. i 

• și Apelul .Comitetului re- 
;gjorial din Banat al 
U.T.C., chemând între
gul popor la lupta îm
potriva elementelor . re
acționare și pentru eli
berarea țării de cotro
pitorii fasciști. Prin a- . 
semenea acțiuni masele 
populare din județul Hu
nedoara, în frunte cu 
muncitorii din Valea Jiu
lui, Hunedoara, Simb
ria, Deva, Brad și alte 
localități au adus con
tribuția lor la lupta e- 
roică și grea pe care 
Partidul Comunist Ro
mân a organizat-o în a- 
dîncă ilegalitate în ve
derea răsturnării dicta- 
turii militaro-fasclste, a 
ieșirii țării din războ
iul hitlerist, . pentru pa
ce și un viitor luminos.

Dr. N. WARDEGGER

Cronica filmului

Transamerica express
„Love Story", „Provinci

alii", : „Omul de la Man
cha", iată trei titluri de 
mare succes, toate sem
nate de Arthur Hiller, re
gizor care figurează și pe 
genericul filmului 
america express", 
tul în sine e foarte 
itor, numele Iul I 
prestigiul de cineast, 
comandă un 
nectănt și

„Trans- 
Fap- 
gră- 

lui Hiller, 
■ re 

film deco- 
bine realizat.

Filmul s-a bucurat de alt
fel, de o bună primire și 
în alte părți ale lumii, 
drept pentru care „Fi- 
ches du Cinema" (Franța) 
îl califică astfel: „Trans- 

. america express se do
vedește o frumoasă reu
șită care beneficiază în 
egală măsură de umorul 
scenariului și de jocuri 
de cuvinte de o ambigu
itate malițioasă. Peripe
țiile conferă filmului un 
ritm ce merge in cres
cendo pînă la sfîrșit".

Povestea (ingenios 
Iaborată de scenarist) are 
absolut toate atributele 
genului polițist: turnuri 
imprevizibile, o atmosferă 
de mister bine întreținută, 
suspense, chiar și o po
veste de dragoste. Dar 

. între aceste elemente com
poziționale, echilibrat dis
tribuite, regizorul inter
pune un filtru parodic, 
care permite irigarea fac- 
tologiei cu un flux de u- 
mor sănătos, uneori 
gru, dar totdeauna 
efect percutant.

Tânărul editor George 
Caldwell, protagonistul 
neliculei, are parte, îr»

e-

ne-
cu

lupeni - orașul unui puternic 
dinamism economico-social

• {Urmare din pag. I)

mutații profunde în via
ța minerilor, determinate 
tic tot ceea ce 
tuit și 
ei prin 
a partidului. 
Construcțiile 
rale (eu 149,7 la sută mai 
multe apartamente de- 
eît în 1970), desfacerea de 
mări Ai (cu 231 la suta 
mai nîari decît în 1960) 
reflectă o dinamică a în-,.. 
tregii vieți din Lupeni, o- 
raș eu îndelungate tra
diții. muncitorești, în care 
tot ce se întreprinde este 
destinat minerilor, prepa
ratorilor, celorlalți oameni 
ai muncii din localitatea 
noastră. . . ■'

Din activitatea colecti
velor de muncă de pe ra
za orașului se desprind 
două direcții clare, actu
ale, de acțiune în vederea 
organizării muncii și ă in
troducerii noului, afirma
te cu fermitate în adu
nările reprezentanților oa
menilor muncii. Astfel de 
preocupări sînt caracteris
tice întreprinderii i 
re Lupeni, cea mai 
mină care extrage 
bune cocsifieabil, cu 
re pondere economică 
Valea Jiului, unde 
ducerea 
primită cu multă recep
tivitate, 
ce este 
contribuie la sporirea pro
ducției extrase din .sub
teran și ușurarea efortu
lui fizic al minerilor. Com
plexele mecanizată de sus
ținere în abataje, lă stra
tul de bază, determină un 
amplu proces de perfecțio
nare ,care valorifică șj 
mobilizează întreg poten
țialul creator, contribuind 
la realizarea profilului 
moral al minerului-tehni- 
cian, așa cum ne cerea’ 
secretarul general al parti
dului, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vi-

a înfăp- 
se y'eează pentru 
grija consecventă 

și statului, 
social-cuitu-

minîe- 
mare 
căr- 
ma- 

în 
intro- 

mecanizării este

pentru tot ceea 
nou și menit să

SI

timpul unei călătorii cu 
expresul trans american de 
nenumărate peripeții, da
torate în exclusivitate 
faptului că — din prici
na descoperirii dispariției 
unui istoric de artă — își 
schimbă temporar statu
tul comod . (deși în a- 
ceastă privință pînă
el are niscaiva dubii) cu 
acela al detectivului par
ticular. El e perseverent 
in continuarea drumului . 
în pofida faptului că în 
repetate rânduri, cît se 
poate de metodic, este a- 
runeat din tren. Neobiș
nuita lui rezistență fizi
că în fața vitregiilor vo
iajorului, eleganța cu care 
trece peste niște încercări 
deloc neglijabile, cons
tituie o permanenta sur
să de umor de bună fac
tură.

C. ALEXANDRESCU

J

Modernele „turnuri" de locuințe ale Lupeniului 
au schimbat cu desăvârșire „fața" orașului.

Foto : Gh. OLTEANU
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Grupul școlar minier 
Petroșani 
A N U N Ț A

— elevele și elevii Liceului industrial nr. 
Petroșani sînt convocați în ziua de 21 au

gust, ora 9 a.m., în curtea sediului I, pen
tru clarificarea problemelor de instruire 
practică.

zitei de lucru în Valea 
Jiului. : Prin organizare și 
valorificare a experienței' 

, minerești, sectorul V al 
minei Lupeni realizează o 
producție foarte bună, ari- 
gajindu-se ca în cinstea 
Zilei eliberării, 23 Au
gust, să extragă 15 000 
tone cărbune . peste sarci
nile de plan. ,Mi;,erii Io
sif Țurcaș, Vâsile Rusii, 
Mihai Vărzaru, Dumitru 
Boia, Ene Stere, Vasile 
Codreanu reprezintă doar 
o parte din numărul ma
re al oamenilor muncii 
stimulați : de inițiativele 
minerești, angajați cu toa
tă pricepei-ea, elanul și 
conștiința muncitorească 
în realizarea ritmică a 
producției, fiind conștienți 
că numai în acest fel 
contribuie la progresul și 
prosperitatea patriei, k 
sporirea 
ternațional 
așa cum spunea în cuvin
te înflăcărate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință a activului 
central de partid și de 
stat;.' ~

Introducerea tehnicii și 
tehnologiilor , moderne li
re influențe nemijlocite a-

............... de 
miș- 

ra- 
. co-.

l

I 
I

PETE 
iembrie 
Republi 
de timp 
america 
1-H.

PETR 
mildr.

LONI 
gră.

ANIN
VILI 

man Jir
LUPE

Alt băr 
seriile 
resc : V 
tichităti

URIC 
nebuni.

9,00 I 
. , slecinc

prestigiului ste d<
al României,jn fapt

supra atitudinii față 
muncă, determinând 
carea de inovație și

- ț ion aii zări proprie 
lectivelor de la prepara- 
ție, I.F.A. „Vîseoza", mi
nele Lupeni și Bărbăteni 
(aceasta fiind o creație a 
timpului nostru, socialist). 
Odată cu asemenea do
vezi cotidiene ale hăr
niciei și responsabilității 
oamenilor muncii — pro
prietari, producători și 
beneficiari ai muncii lor 
— are Ioc și creșterea ni
velului de viață material 
și spiritual. în acest an 
se vor construi 264 apar
tamente (133 fiind pre
date, deja, iai în anul 
viitor vom realiza alte 
400), o grădinița cu 240 
locuri, un liceu, vor înce
pe lucrările pentru insta- 
lația de fire celulozice de

I tip mătase și țesătoria ' de .
| mătase, pentru un maga-
s . zin universal cu o su- 
Ș prafață i comercială de
g 6 000 mp, o cantină mb- l.
I dernă, vor fi finalizate alte I
îl obiective edili tar-gospodă-
; rești, prevăzute'pentru în-
i frumusețarea și gospodă- .
i rirea orașului. Paralel cu
Ș dezvoltarea fără prece-
î dent a orașului în a-
Ș cești 34 de ani, în Lupeni ■j*'
i s-a creat și o viață cul-

tural-educativă și artistică 
a cărei notă 
întărită acum
Iul național 
României", este

definitorie, 
de Festiva- 

„Cîntarea 
xtumoiuc, , eoiv legătura 
neîntreruptă , cu preocupă
rii e colectivelor de mun
că.

Lupeniul, ca oricare din- 
. tre localitățile Văii Jiu

lui, ale patriei noastre, a 
cunoscut prefaceri struc
turale în acești ani de via
ță liberă, desehizîndu-i-se 
minunate perspective de 
dezvoltare, contribuind la 
bunăstarea materială 
spirituală a minerilor 
această veche cetate a 
bunelui românesc.

Șl 
din 

car-

Mica publicitate
VIND Moskvici 408, Pe

troșani; strada Republicii 
105/26, orele 15—18. (479).

VIND casă, Petroșani, 
strada 11 Iunie 9 (curtea 
cantinei Institutului). (469).

PIERDUT carnet student 
pe numele Fazekas Moise, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (477).

ANUNȚ DE FAMILIE
FERI, soț, Marcela, Ocsi 

și Nelu, copii, Ovidiu și

Horațiu nepoți, aduc la cu
noștință că azi, 18 august 
1978, se împlinesc 18 ani 
de cînd

ANIȘOARA MISTRIE 
cea care a fost soția, mama 
și bunica nostră dragă, a 
rămas doar o amintire.

Lacrimile noastre nu vor 
înceta niciodată să cadă pe 
mormântul ei și veșnic îi 
vom purta o pioasă și ne
mărginită durere. (478).
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ie aproa- I
12,10 Te- |
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: 7 No-
• pe cer; 
itul uitat 
i : Trans- 
s, seriile.

șii înălți-

ada nea-
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Gentle-

Cultural :
i femeie, 
iMuncito-
■1 de an-

fiimosi și

Controlul oamenilor muncii în acțiune 

0 bună aprovizionare, 
satisfăcuți, ordine și

In cadrul acțiunilor F.U.S., o echipă din care ați . 
făcut parte, tovarășul Ion Floea, secretarul organiza
ției de bază nr. 8 cartier Aeroport Petroșani, Maria 
Vuia, 1 președinta comisiei de femei din cartierul 8 
Aeroport, Brutus Bura, din controlul oamenilor mun
cii a procedat. la un control prin unitățile comerciale 
alimentare și industriale din cadrul complexului din 
strada Păcii, cartier Aeroport. S-au vizitat-ațît spa
țiile de desfacere cît și magaziile de mărfuri, S-a 
-stat de vorbă cu cumpărători. Ani însoțit această 
ecliipă și, în continuare, redăm, pe scurt, constatările 
făcute.
La măcelăria nr. 100, 

responsabil Viorel . Lăban, 
era carne suficientă. Deși 
în ordine și curățenie în 
general, în congelatorul 
unității se afla depozita
tă o cantitate apreciabilă

tex. 16,05 
35 Mati- 
nță : „In 
" episo- 
iisiune în 
ă. 19,00 
terii Lo
bul „Cîn- 
*. 19,20

9,30 Tele- 
Socumen- 
ilm artis- 
în cîm- 

ție a stu-
21,55 

•-artistică 
furnal.

I

porc, sortimente care, du
pă . cum spunea gestiona
rul unității, nu trec în 
timpul optim. S-a propus 
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de
a-

3
. de știri. | 
matinale.
ramul di- 
Radiojur- 
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melodiilor, 
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îj20 Codri 
rri.’e. -16,40

L». muzi- 
>0 BujefiȘi 
0 Peniru' 
iuita „Po
mi". îKiio 
00 Folclor 
M),15 Sem- 
. 20,45 Ca- 
’>il£tin de j

I 
I
I

I). Medali- I 
ardo (ora. 
nări (ora 

zi într-o 
Non stop 
n. (Bule- 

la orele

^al

ca I..R.1 ,p. să , ,r _. 
cantitățile Ide astfel ; 
produse repartizate 
ceste! unități; .

La Autoservirea nr. 
responsabilă Viorica 
coară, unitate care coor
donează și activitatea ma
gazinului Cafea-dulciuri, 
Pîine-Lapte, cumpărătorii 
s.-au declarat miilțumiți 
atît de aprovizionare, cît 
și de calitatea mărfuri
lor. S-au adus elogii per
sonalului care servește în 
mod civilizat și corect. 
Și aici magaziile erau 
păstrate în perfectă • or
dine și curățenie, eu 
stocuri, de mărfuri sufi
ciente. La unitatea Pîi
ne-Lapte, se găseau mul
te sortimente — pîine, 
cornuri, prăjituri,., brîn- 
zeturi, unt, smîntînă.

— Am; căutat să ne a- 
provizionăm bine — ne

12, 
Ni-

declara magazinului
— pentru a satisface ce
rințele populației din a- 
ceăstă zonă a orașului,

La unitățile 112 încăl
țăminte și .116 textile și 
mercerie, responsabil E- 
meric Szabo, au fost' în- , 
tîlniți, de asemenea, mulți . 
cumpărători satisfăcuți 
de abundența de mărfuri 
și varietatea . sortimen- • 
telor. Am notat însă 
tul. că unitatea 116 
primește suficiente , 
voare de iută și tip 
dova, cu toate că solicită
ri sînt, avînd în vedere 
noile spații, de locuit ca
re șe dau în folosință în 

: partea de jos a cartieru
lui.

Au fost vizitate și uni
tățile de alimentație-. :pu-

cumpărători 
curățenie 

bli.că 319 Paring, 314 Co
fetărie și 66 Menaj. Și în 

, aceste unități, atît spați
ile de desfacere. cît și ce
le de depozitare a mărfu
rilor! erau în perfectă sta
re de curățenie și clienții . 
satisfăcut!. La restaurant, 
de1 pildă, la ora 12, . se 
aflau pe plită 4 feluri 
de ciorbe, 8 preparate fe
lul doi, iar frigiderul u- 
nității găzduia suficientă 
carne. Totuși, o observație: 
La scaunele din sala de 
servire a restaurantului 
ar , trebui să se pună hu
se, pentru a le îmbunătăți .■ 
aspectul. .

La unitatea C.L.F. nr. 
3, responsabil - Constantin 

- Toader, am fost la fel plă
cut impresionați de a- 
bundența de mărfuri. Se 
găseau struguri, .. prune, 
varză murata și dulce, ar
dei și alte legume, siro
puri si conserve.

Măria DINCA
1—-

Instantaneu

I
I

„Fiori de ’
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•etuiui din 
icipă, în 
20 august 

ui-coneurs 
nt de fru- 
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everin al
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fap- 
nu 

eo- 
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Augustin 
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Iț, Marian 
ilegele lor 
Vica Găn- 
la Silaghi, 
i mișcarea 
ineret din 
nostru.
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SEMNE DE 
ÎNTREBARE

• In vitrina cofetă
riei „Nufărul" din Pe
troșani se putea citi zi
lele trecute o reclamă 
ciudată : „Sipopur". Să 
fie oare vorba de vreun 
produs nou, sau de o ne
glijență măi veche ?

• Clubul: sindicatului 
T.M. Lonea anunța pu
blicul prin următorul a- 
fiș': I „"Seară' de dans cu 
formația Moby Dick. 
N-avem mici, nu pri- 
miin bacșiș, intrarea pe 
brînci". In legătură cu 
acest anunț adresam 
consiliului de conducere 
al . clubului următoarele 
întrebări; cine este for
mația Moby Dick, și ce 
cmta ea Ja serile dis
tractive de la clubul Lo
nea ? Cine a aprobai a- 
lișul plasat îh Lonea, 
Petrila . și Petroșani ? 
Dacă așa se face intra
rea la acțiunile clubu
lui Lonea, hu-i păcat de 
coate și de haine ?

• Conducerea exploa
tării de transport Petro
șani a luat o măsură 
bună
rea 
șofer 
poze 
bord, 
dar I 
au mai rămas încă ve
deri, poze cu reclame 

.ale fabricii „Adesgo", 
fotografii cu vedete de 
cinema, blonde, brune... 
Dacă la o curbă șo-

. ferul își „uită" ochii pe 
una din fermecătoarele 

' vedete, ce se alege ?

Mircea BUNU

o
privind desliința- 

scaunului di lingt 
și a colajelor de 
și vederi de pe 
Dar... mai este un 
In multe autobuze

AMPLASARE
IRAȚIONALA

Angrenați intr-o 
plă acțiune de muncă 
patriotică, întreg perso
nalul TESA de Ia mina 
Dilja a participat zilele 
trecute la descongestio
narea și aranjarea de
pozitului de lemne.

L
Inserarea a coborît pes

te tot. Străzile orașului 
Petroșani au fost însă lu
minate de becurile elec- ' 
trice. Deodată, niște fla
me, ca de fulger, au țîș- 
nit la stîlpuî de lingă po
dul ce traversează Ma- 
leia, lîngă piață, și cît ai 
clipi o bună parte din o- 
raș a rămas în întuneric. 
A „pușcat" un cablu de 
6 K.v de la postul de trans
formare nr. 24 ce alimenta 
cu energie electrică și pia
ța orașului. In Scurtă vre. 
nie mașina condusă de șo
ferul Dumitru Tută a lost

u m 1 n ă i;
cu echipa de intervenție 
la ‘ ’
de se afla transformatorul 
era însă închis. Prin a- 
paratul de emisie-recepție, 
instalat pe mașină, s-a 
luat de îndată legătura cu 
dispecerul Franci se Ar
gint și intervenția s-a fă- 

. cut pe loc. Lucrînd doar 
la lumina unei lanterne, 
electricienii Petru Marc și 
Savu Godin au muncit cu 
hărnicie și abnegație. In 
scurt timp partea orașu
lui rămasă în întuneric a 
fost inundată de lumină.

C.D.

locul avariei. Locul un-

„Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund

( RITK A A AVUT

w

J

EFICIENȚA

Tn articolul „Tărăgănare", 
publicat in 'ziarul „Stea
gul .roșu" nr. 8.0,32, se cri
tica- tergiversarea de - că
tre Exploatarea de gos
podărie comunală și locati- 
vă Petroșani -
lucrărilor solicitate 
tățeanul Emiliân 
In răspunsul trimis 
dacției de E.G.C.E.
șani, ni se comunică, fap- 
ttil' ca• lucrările respec- bulozitatea mare din luna 

. tive au fost' executate în 
luna iulie ax. Prompt,

Petrila a 
de ce- 
Doboș. 

re-
Petro-

Sperăm că și cali- 
reparațiilor cores- 
exigențelor.

deci
lalea 
punde

SA FIE CONVINSA ȘI
- GESTIONARA

Cu referire la articolul 
„De ce s-a ofilit . unitatea 
C.L.F. din cartierul Aeroport" 
publicat. în nr. 8008 ol zia
rului nostru, C.L.F. Petroșani 
ne face cunoscute cauzele 
care au decalat în acest an 
aprovizionarea cu unele le
gume și fructe, printre care 
sînt menționate frigul și ne-

a lunii iunie s-au adus can
tități sporite de cartofi tim-i. 
purii, varză, salată, ceapă 
verde și alte legume și pri- 
mele cantități de fructe, (n 
continuare cantitățile de le
gume aduse în Valea Jiului 

s-au diversificat și au sporit 
continuu. Stă în centrul a- 
tenjiei noastre - se spune 
în încheierea răspunsului - 
ca și unitatea nr. 16 din 
cartierul Aeroport Petroșani 
să fie aprovizionată cu toa
tă gama de legUme 'și fruc
te.

Să fie convinsă de impor
tanța unei aprovizionări 
constante și gestionara !

mai care au produs greutăți. 
Începînd din prima decadă

Se lucrează intens la noua canalizare a uneia din 
arterele principale ale Petroșaniului.

Foto : Ion LICIU

• GHEORGHE BĂNI
CĂ, Petroșani : Relatați 
multe lucruri interesante. 
Din păcate ele nu pot ve
dea lumina tiparului din 
cauza unor aspecte insu
ficient documentate. Cînd 
timpul vă permite, poftiți 
la redacție.

• AURICA ROMAN, 
Petroșani ; A fost intro
dus un gol în aprovizio
narea cu butelii. Comanda 
dumneavoastră pentru 
schimbarea buteliei făcută 
în 15 iulie, potrivit asigu
rărilor date de conduce
rea depozitului de produ
se petroliere — Vulcan, a 
fost onorată în 10 au
gust. Dacă promisiunea 
n-a fost respectată, re
veniți.

• ION LAZAR, Vulcan: 
Costul biletului de trata
ment, diferă în funcție de. 
confortul din stațiune și de 
remunerarea de care be-

asemenea profil, pentru a 
cumpăra niște roșii, ar- 
,dei sau alte legume ne ve
dem puși în situația să 
facem deplasarea pînă la 
Uricani, sau chiar pînă ta 
Lupeni. ■'

Ne-âm adresat redacției1 
în speranța că ■ ~~

, ajutați ca și în 
Neag să avem 
de desfacere 
produse.

In centrul orașului 
peni se află ‘ nu mai 
țin de 4 puncte de desfa
cere a înghețatei și răcori
toarelor fără a mai soco
ti și cofetăria amplasată 
tot aici. Dacă în centrul 
orașului te poți răcori la 
tot pasul, în cartierele 
Lopștain, 80 de case și 
Sohodol nu există nici 
măcar un chioșc cu răco
ritoare. Loc. pentru ampla- 

; sarea unui, asemenea 
chioșc există chiar în a- 
propierea școlii generale 
nr. 2 din localitate, E 
necesară doar puțină i- 
nițiativă și problema va 
fi ușor și operativ rezol
vată.. Și încă o problemă : 
tot în centrul orașului 
nostru există un chioșc de 
dulciuri, răcoritoare și ți
gări ce aparține de co
fetăria nr. 165 și pe care 
stă scris „chioșc, cu pro
duse lactate". Nimeni nu 
observă însă anomalia, .....
nici măcar tovarășii de cești vînzători sînt luați 

la rost de lucrăori ai 
miliției, dar apoi se re
întorc la vechiul „vad". 
Sînt necesare mai multe 
controale. și măsuri severe.

O altă problemă pe care 
o ridic este aceea a do
tării locurilor de joacă 
pentru : copii. In timp ce 
unele locuri de joacă pcfn- 
tru copii duc lipsă de lea
găne, lîngă bufetul „Mig
non", stau nefolosite cî- 
teva leagăne. .

Pe cînd punerea la dis
poziția copiilor ?.

pu-

o să fim 
Cîmpu lui 
o unitate
a acestor

Ion VĂDUVĂ 
Cimpu lui Neag

l'Ol.l AKi: UU SEMINȚE

Fiecare locuitor are 
bligația să participe 
curățenia orașului și 
o păstreze. Dar mai sînt 
unii care poluează chiar 
strada principală, parcul 
și sălile cinematografe
lor cu semințe. Aceasta 
deoarece aici își au „va
dul comercial" vînzătdrii 
ambulanți de semințe. Es
te adevărat că uneori a-1

O- 
la 

sâ

la l.C’.S. Mixt : Lupeni, al 
căror sediu se’ află în 'a- 
propiere. ' . ’ ? ■ :' <"/

C.TOAN, Lupeni

PE CIND O UNITATE

C.L.F. 7

In Cîmpu lui Neag lo
cuiesc, pe lîngă țărani Cu 
gospodărie individuală, și 
muncitori forestieri. Și cu 

’ toate că localitatea noas
tră are o populație deș
tul de numeroasă, ea nu 
dispune de nici o . unitate 
de desfacere a legumelor, 
fructelor și zarzavaturilor. 
Din lipsa unei unități eu

Răspundem
ndl'ieiază solicitantul. Deci 
la remunerarea lunară de 
care beneficiază soția, dv, 
suma reținută este corec
tă.

• A. ANDRAȘ, E. GÎR- 
JOABA, M. NELEGA și 
alte paciente, Petroșani : 
De la 1 august curent, ca
binetul de chirurgie nia- 
xilo-facială din cadrul po
liclinicii Petroșani ,a fost 
încadrat eu asistent per
manent care servește atît 
cabinetul cit, și saloanele 
de chirurgie maxilo-facia- ■’ 

lă. Pentru reducerea timpu
lui de așteptare a bolna-

Ion VOICULESCU 
Petroșani ’

valoarea

• ION ȚIGANTELE, Lu
peni .: La ora cînd vă răs
pundem, apartamentul din 
blocul B-l, strada Viitoru
lui — Lupeni, care a făcut 
obiectul sesizării dv, este 
restabilit. Recondiționar.ea 
instalațiilor defecte, Zugră
virea și, în final curățenia 
au fost efectuate de perso
nal muncitor de la secția 
E.G.C.L. Lupeni,
lucrărilor și materialelor 
necesare fiind suportată de 
locatar, prin imputare.

• ANONIM, mina Lo- 
nea : Nu numai mecanicii 
au fost sancționați, iar pen
tru faptul că dumneavoas
tră nu cunoașteți conți-

vilor la consultații, acestea nutul normativelor la ca- 
vor fi mai judicios progra
mate, iar determinările a- 
nemometrice efectuate nu 
au arătat curenți peste li
mita admisă.

re vă referiți nu este de 
vină organul de control. 
Solicitați-le întreprinderii 
si vi le va pune Ia dis
poziție. I



4 Steagul roșa VINEK1, 1« AUGUST 1978

tovarășului Hua Kuo-fen

* (Urmară din pag. Q

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Hua 
Kuo-fen, persoanele ofi
ciale care îi însoțesc sînt 
invitați să viziteze 
mai repfezentative i 
de muncă 1. '. _.. 
chinezi urmăresc cu 
teres procedee tehnologice 
avansate, aplicate cu suc
ces în întreprindere, pro
duse de . mare complexita
te ce se realizează aici.

Pe parcursul vizitei, to
varășul I-Iua Kuo-fen se 
interesează de performan
țele tehnice ale unor pro
duse.

Ca de fiecare dată cînd

cele 
locuri 

unde oaspeții 
i in-

Un apel al secretarului general alO.N.U.
în problema Namibiei

in țara
se ailă in mijlocul colec
tivelor de oameni ai mun
cii, tovarășul Nicolăe 
Ceaușescu se interesează 
de modul în care se în
făptuiesc sarcinile anuale 
de plan, de ritmul de re
alizare a noilor capacități 
de producție, de alte as
pecte ale activității. Secre- 
tariil general al partidului 
dă noi indicații privind 
mai bună organizare a 
muncii, folosirea integra
lă a spațiilor de producție 
și a capacității utilajelor.

La plecare, tovarășul Hua 
Kuo-fen a felicitat căldu
ros colectivul 
derii și a scris 
de onoare.

întreprin- 
în cartea

Spectacol
înaltilor

noastră
Momentul despărțirii to

varășilor N i c o 1 a q 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen 
de acest harnic colectiv a 
fost marcat de urale, o- 
vații și aplauze.-Se aclamă 
puternic „Ceaușescu — 
Hua. Kuo-fen „P.C.R.— 
P.C.C. !“.

In continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen, însoțiți de per
soane oficiale române- și 
chineze, au fost oaspeții 
populației cartierului Dru
mul Taberei.

In fața unei
care condensează 
spațiu extrem de 
tot ce s-a înălțat pe 
470 de hectare de la

machete, 
întl’-un 

mic 
cele 
des-

chiderea primului șantier 
și pînă acum, arhitectul 
șef al Capitalei, informea
ză pe distinșii oaspeți des
pre prezentul și viitorul 
acestui orășel-satelit al 
Bucureștiului — unde s-au 
înălțat pînă acum blocuri 
însumînd aproape 60 000 
de apartamente, care a- 
dăpostesc peste 160 000 de 
locuitori.

In drum spre reședință, 
se parcurge o parte a car
tierului Militari, încă o 
mărturie elocventă a rit
mului în care capitala 
României se transformă 
într-o metropolă socialis
tă modernă.

NAȚIUNILE UNITE 17 
(Agerpres). — Secretarul 
general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Wald
heim, a lansat tuturor păr
ților interesate din Na
mibia apelul de a se ab
ține de la orice acțiune 
de ndtură să pună în pe
ricol pacea și viitorul 
cestui teritoriu.

a-

In apel se 
o atmosferă 
importantă și necesară în 
această fază cînd O.N.U. 
face eforturi pentru e- 
laborarea unui plan de 
acțiune care ar urma să 
asigure în Namibia un re
gim majoritar, ales în ba
za unui scrutin liber și 
democratic.

subliniază că 
calmă este

Criza guvernamentală 
din Portugalia

Tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și tova
rășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului
Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chine-

Ni colac 
ge-

ze, au asistat, joi seara, 
sportu- 

și culturii din Căpi- 
la un spectacol de 

organizat de Consi- 
Culturii și educației

‘ ' î-

în sala Palatului 
rilor 
tală, 
gală 
liul
Socialiste în onoarea 
nalților oaspeți chinezi.

Au luat parte membrii 
și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ■ se
cretari ai C.C. al P.C.R.,

Stat

intllnire
cu șefii misiunilor diplomatice
Joi după-amiază, tova

rășul lina- Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al H.P. 
Chineze, a primit, la Pa
latul din Piața Victoriei,

pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați Ia Bucu
rești.

Tovarășul Hua Kuo-fen 
s-a întreținut, într-o at
mosferă cordială, cu mem
brii corpului diplomatic.

gală în onoarea 
oaspeți 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de
și ai guvernului, vechi 
m ii i.tan ți ai 
carii comuniste și munci
torești din țara noastră, 
conducători de. instituții 
centrale, organizații de 
masă și obștești, directori 
de. întreprinderi și secre
tari ai comitetelor de 
partid din mari unități 
industriale ale Capitalei 
personalități ale vieții 
noastre culturale și ști
ințifice, generali, nume
roși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții 
bucureștene.-

Au participat persoa
nele oficiale chineze . care 
îl însoțesc pe înaltul, oas
pete.

Apariția în loja oficială 
a celor doi conducători de 
partid și de stat este sa
lutată de cei prezenți cu

miș-

îndelungi și. vii aplauze. 
*Se aclamă „Ceaușescu — 
Hua Kuo-fen !“,

Sînt intonate imnurile 
de stat ale Republicii 
Populare Chineze și Repu
blicii Socialiste România.

Spectacolul a oglindit în 
sugestive imagini artistice, 
aspecte ale muncii crea
toare a popoarelor român 
și chinez pentru făuri
rea vieții noi, socialiste.

La reușita spectacolului 
și-au dat concursul mari 
formații artistice bucu- 
reștene, soliști vocali, 
strumentiști, pionieri 
șoimi ai patriei.

Interpreților le-au 
oferite coșuri de flori
partea tovarășului Nicolae -■ 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, din par
tea t o iv a r ă ș u 1 ,u 1 11 ua
Kuo-fen.

LISABONA 17 (Ager
pres). — Președintele Por
tugaliei, Antonio Ranralho 
Eanes,, l-a primit joi Lpe' 
primul ministru desemnat, 
Alfredo Nobre da ; Costa, 
care l-a informat în le
gătură cu stadiul consul
tărilor șale cu privire la 
constituirea viitorului gu
vern.

La sfîrșitul întrevederii, 
premierul desemnat a de
clarat presei că echipa 
ministerială va fi consti
tuită în termen de 15 zi
le. El a precizat, totoda-

în.
a

/

In
și

fost 
din

va atinge 5,9 miliarde lo
cuitori ' “ '
cestui 
cu mai 
cit este 
ționează Raportul asupra 
dezvoltării mondiale, dat 
publicității . de, Banca 
Mondială, la Washington.

pînă la sfârșitul a- 
seeol, comparativ 
puțin de 4 miliarde 
în prezent — men-

CEI TREI NAVIGATORI 
AERIENI A MERIC ANI 
care, au ; reușit, pentru 
prima dată în istoria ten
tativelor de acest gen,să 

'traverseze Atlanticul la 
.bordul unui balon au a- ■ .. ' ■ > . .

tă, că s-a fixat asupra u- 
nor personalități, urmând 
să apeleze la acestea, 
viitoarele zile, pentru 
forma guvernul.

Totodată, Alfredo No- v 
bre da Costa a reamintit A 
că pînă în prezent nu a . 
obținut consensul parti
delor pentru formarea vi
itorului guvern și, ca ur
mare, își va continua con
sultările cu conducerile 
formațiunilor politice, cu 
liderii sindicali șl ai orga
nizațiilor patronale.

\

nunțat, prin radio, că in
tenționează să-și continue 

,eît mai departe 
Intr-o
prin radio cu 
au precizat că 
de un timp i- 
dacă condițiile

zborul „i 
posibil", 
convorbire 
ziariștii, ei 
beneficiază 
deal și că 
meteorologice rărnîn fa
vorabile, intenționează să 
stabilească un record 
zbor cu balonul. In 
zent, „Double Eagle 
sc în treaptă spre Paris, la 
o altitudine de aproxima
tiv 4 000 metri.

scilrtă

ds
pre- 
II"

CONFERINȚA 
trilor africani ai 
ei și planificării
Ioc între 24 și 29 august,
la Cairo, informează a- 
genția MEN.

iniriiș- 
economi- 
va avea
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19,05 Festivalul „Cîntarea 
României", Reportaj 
filmat.

19.20 1001 de seri. 
19'30 Telejurnal,
19.50 Ciclul „Confruntări, 

ideologice în lumea 
contemporană". : L/>- 
cul și rolul artei și 
cultei ii îh viata so
cială./

20.10 Film artistic. Dilema 
doctorul ui. (Englez).

21.50 Concert de seară.
22.20 Telejurnal.

SIMBATA, 26 AUGUST

DUMINICA, 20 AUGUST

8,00

8.15
9,05
9.15

9,45

16,00
16.55
17'50

19,50

21,45

Gimnastica la do
miciliu.
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii : Don Quijote.
Pentru căminul 
dumneavoastră...
Viața satului.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex,
Album duminical.
Woody, ciocănîtoa- 
rea buclucașă — de
sene animate.
Stadion.
Floarea din grădină. 
Film serial : Linia 
maritimă Onedin. E- 
pisodul 52.
Micul ecran 
cei miei.
Telejurnal.
Programul partidu
lui — programul po
porului. București, i- 
nima țării. Documen
tar TV.
Gala antenelor. 

Transilvania.
Film artistic. Buz
duganul cu trei pe- 
ceți. Premieră TV. 
Telejurnal.

lare din folclorul 
nou. :

2U,5u Koman-foileton ; Fa
milia Palliser. Ul
timul episod.

.21,45 Cadran mondial.
22,05 Cinlec tînăr pentru 

patria socialistă.
22,20 Telejurnal.

MARȚI,. 22 AUG UST

Premieră pe țară.
22,50 Telejurnal.

MIERCURI, 23 AUGUST

pentru

23,15
LUNI, 21 AUGUST

15,55
16,00

19,00

19,20
19,30
20,00

i

80,30
te

Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.
Intîlniri, Corul „Ma- 
drigal“.
1001 de seri.
Telejurnal.
Programul partidu
lui — programul po
porului.
Ale noastre trei cu
lori. Melodii popu-

9,00
10,00

16,00
16,05

16,30
17,00

17,40

18,40

19,00
19,20
19,30
20,00

20,10

21,30

7,45 Sub semnul marii I 
sărbători. Program' 
de. cîntece patriotice.

8,00 Transmisiune de la 
demonstrația oa
menilor muncii, cu 
prilejul celei de-a

16,10 Baladă pentru răsă
ritul soarelui. .

16,30 Selecțiurii ■ muzical 
îiierar-coregratice. ’
Teatru pentru’ pio
nieri și școlari/ 
Luceferii Lotrului.
Documentar.
■Cîntec de august. ' 
Tete jii rhăl. Aspecte 
de la demonstrația 
oamenilor muncii

18,35

19,00
19,30

12;0U

acestor
ce

se- 
vor

Teleșcoală.
Antologia filmului 
pc-ntru copii și .tine
ret (reluare).
Concert de muzică 
populară.
Telex.
România — țara tu
rismului. Documen
tar.
Teleșcoală.
Moștenire pentru vi
itor.
Festivalul ’ „Cînta
rea României*.
Laudă
minte și celor 
veni.
Slăvită fii, . 
mea : Poem 
simfonic.
Tribuna TV,
1001 de seri.
Telejurnal.
Programul partidului 
— programul po-, 
porului, 
mente și fapte 
muniste.
„La trecutu-ți 
mare viitor".
tacol de televiziune 
dedicat marii sărbă
tori naționale a po
porului român — 23 
August.
Teatru TV. Vremea 
sînzienelor, de Cons
tantin Munteanu.

patria 
vocal-

*•

Angaja-
co-

mare, 
Spee

11,50

în-

în
de

XXXIV a aniversări 
a eliberării Români
ei de sub dominația 
fascistă.

10,30 Cîntecul țării întregi.
10,50 „Pe-acest pământ du- 

ra-vorn cetate co
munistă..." Poeme în. 
lectura autorilor.

11,05 Cîntecul țârii 
tregi (II).
Partid în lupte 
cercate. Program 
cîntece patriotice.
File din cartea mu
zicii românești. Geor
ge Enescu — Rapso
dia română nr. 1.
Demnitatea tinerei 
generații. Documen
tar.

12,40 Cînd ai o țară ca a 
ta. Concert de mu
zică românească.

13,00 Telejurnal.
13,15 Zi de sărbătoare. 

„Poemă de august" — 
program de muzică 
și poezie dedicat e- 
venimentelor de la 
23 August 1944.

12,20

din Capitală și din 
țara cu prilejul ce
lei de-a 
aniversări a 
rării României 
sub dominația 
cista. .......

20,15 Programul partidu
lui — programul po
norului. Anii eroici 
ai construcției so
cialiste., Documentar.

20,10 Are de triumf în 
august. Spectacol fes
tiv dedicat sărbăto
ririi zilei de 23 Au
gust.

21,55 Film artistic — Mun
tele alb. (Film TV).

23,25 Telejurnal.
JOI,

XXXIV-a 
elibe- 

de 
fas-

24 AUGUST

10,00

10,15

10,30

11,20

In 
re. 
Cu inima și fapta, a- 
lături de părinți.
Să cântăm cu Vero
nica.
De drag și de o- 
menie. Emisiune de 
cîntece și dansuri.

f. — —...................................— - .........      -...  ---- -- ■ . - ............................. ........................................... —

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, rtr. Republicii, nr. 90, telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

Documentar TV ; 
Oamenii mărilor. 
.Muzică de promena
dă.
Telex:'- ? ■
Album de vară.
UPETliOM —. emble
mă de prestigiu, mun
citoresc.' Reportaj. 
Festivalul cântecului, 
jocului și portului 
popular de la .Bal- 
vanyos .•— județul Co- 
vasna.

17,00 Fotbal (prima etapă 
a campionatului na
țional). Sportul stil- 
dențesc — A-S.A. 'i'g- 
Mureș (divizia A). 
Transmisiune directă.

18.50 Vocația industrială 
a unui loc istoric.

19.15 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. Omagiul 

țării la marea săr
bătoare.

20,00 Programul partidu
lui — programul po
porului. Angajamen
te și fapte comu
niste,

20.20 Coruri patriotice.
20,45 Film artistic. Buzdu

ganul cu trei peeeți. 
(Partea 11-a).

22.15 Caravana melodiilor.
22.50 Telejurnal.

16,-35

12,00
12,05

13,00
13,30

11,05

Telex.
Roman-f oi le ton. Fa
milia Palliser. Re
luarea ultimului epi
sod.
Concert distractiv.
Flacăra vie a ști
inței Mina Miriovici 
(1857—1933).
Docu menta r a rtis ti c. 
Castele maure.
Întâlniri muzicale.
Telerania-sporț.

VINERI, 25 AUGUST
9,00 Teleșcoală.

10,00 Film artistic. Mun
tele alb (reiuare).

11,25 Corespondenții 
dețeni transmit...

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Matineu de 

— In mările 
(XI).

17,00 Emisiune în 
germană.

jU-

vacanță
Sudului

limba

15,00
15.30
16,00 Muzică ușoară.
16,20 Istorie șt. prezent. 

Reportaj bueureșiean.. 
.17,40 Agenda culturală.

18,10 August 1978 — cro
nica evenimentelor 
politice interne și in
ternaționale.

18,35 Antoiogiâ. filmului 
pentru copii și ti
neret.

19.30 Telejurnal.
19,50 Teleenciciopedia.
20,35

21,25

Film, serial -. Om iso- 
gat, om sărac. Episo

dul 11.
Intîlnire cu satira și 
umorul.
Telejurnal. Sport.
Melodii românești 
de Ieri și de azi.
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