
Ședința Comitetului 
Politic Executiv 

al C. C. a! P. C. R.

FttOlETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITIVAț

'"Steagul ® 
roșu OM fiL COMiTETUmi MUMCIPAl PtTROȘAW At PC R 

- SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
Vineri, 1 septembrie, sub 

președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, s-au desfă
șurat lucrările ședin
ței Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat 
raportul privind termina
rea executării și eficiența 
investițiilor realizate la 
Sistemul hidroenergetic și 
de navigație „Porțile de 
Fier". Sa» apreciat că pu
terea instalată, pentru 
partea română, de 1 050 
MW, producția medie anu
ală pe perioada 1972—1977 
de 5,75 miliarde kilovvați- 
ore, importantele disponibi
lități pentru perioadele 
consumului de vîrf, prețul 
de cost redus al energiei 
produse, termenul scurt de 
recuperare a investițiilor 
situează această mare lu
crare hidroenergetică prin
tre cele mai eficiente din 
țara noastră și una din
tre cele mai avantajoase 
cunoscute pe plan mondial. 
In același timp, investiți
ile pentru Sistemul „Por
țile de Fier** 1 au determi
nat și o puternică dezvol
tare economico-socială a 
regiunii în care este am
plasată hidrocentrala.

• (Continuare în pag. a 4-a)

— De ce numai „po
sibilitatea" și nu „cer
titudinea" ?

— Certitudine există 
doar în ceea ce privește 
creșterea producției fizice 
extrase. Am spus însă că 
există „posibilitatea reali
zării sarcinilor de plan" 
pentru ca există posibilita
tea — din nou posibilitatea 
— unor defecțiuni, ale u- 
nor dereglări în procesul 
de producție care să pună 
sub semnul întrebării reali
zarea integrală a sarcinilor 
de plan. La unele între
prinderi, bineînțeles. Spre 
exemplu. în 29 august la
I. M. Bărbăteni un trans
portor defect a ținut în loc 
producția la trei locuri de 
muncă timp de un schimb.

— Pentru că a venit 
vorba de mina Bărbă
teni, am dori să ne 
spuneți care va fi situ
ația la această mină, șî, 

' eventual, și la Live- 
zeni ?

Convorbire consemnată de 
Dorin GHEȚA

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că prin rea
lizarea acestui mare sistem 
hidroenergetic și de navi
gație s-au creat condiții 
pentru extinderea colabo
rării româno-iugoslave în 
utilizarea cit mai comple
tă a potențialului pe care 
îl oferă Dunărea. In a- 
cest sens, a fost reliefată 
importanța pe care o re
prezintă Sistemul hidroe
nergetic „Porțile de Fier 
II", aflat în plină construc
ție, care va aduce o con
tribuție însemnată la dez
voltarea colaborării econo
mice dintre cele două țări, 
la utilizarea optimă a po
tențialului hidroenergetic 
în sectorul comun al Du

La Combinatul minier Valea Jiului

Optimism privind creșterea producției 
fizice de cărbune

— Stimate tovarășe 
ing. Ioan Ileanu, am 
dori să cunoaștem pă
rerea dumneavoastră, a 
șefului serviciului pro
ducție al Combinatului 
minier Valea Jiului, în 
ceea ce privește pers
pectiva întreprinderilor 
miniere în realizarea 
sarcinilor planificate și 
bineînțeles, la nivelul 
combinatului.

— Incspînd din a doua 
jumătate a lunii septem
brie, producția fizică de 
cărbune a Văii Jiului, ia 
nivelul combinatului mini
er, va fi în continuă creș
tere. Aceasta va fi posi
bil pe de o parte, datorită 
continuării în ritm intens 
a mecanizării lucrărilor din 
subteran, abatajelor, iar, pe 
de altă parte, datorită mă
surilor organizatorice între
prinse. In perioada urmă
toare vor fi puse în func
țiune încă două complexe 
mecanizate — unul la Ani- 
noasa și altul ia Lupeni, 
iar la Petrila și Vulcan se 
va extinde linia de front 
activă.

— Vă rugăm să ar
gumentați afirmația fă
cută privind creșterea 
producției fizice extrase.

nării, la satisfacerea nece
sarului de energie și la 
dezvoltarea economică a 
zonelor adiacente. Comite
tul Politic Executiv a a- 
probat Procesul verbal pri
vind terminarea executării 
Sistemului hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de 
Fibr" încheiat la Belgrad.

In cadrul lucrărilor, Co
mitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat un ra
port privind desfășurarea 
acțiunii de identificare și 
inventariere a bunurilor de 
valoare deosebită.

Aplicînd prevederile Le
gii privind ocrotirea patri
moniului cultural național, 
a măsurilor stabilite în a- 
ceastă direcție de conduce
rea de partid și de stat, 
Comisia centrală de stat a 
patrimoniului cultural na
țional, celelalte organe de 
stat, în atribuția cărora 
intră înfăptuirea prevede
rilor legale în acest dome
niu, au activat pentru iden
tificarea și evidența valori
lor cultural-ariistice, din 
țară și străinătate, care re
prezintă bunuri aparținînd 
întregului nostru popor.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat măsurile pro
puse pentru accelerarea 
lucrărilor de inventariere 
și bună administrare a a- 
cestor bunuri aparținind 
patrimoniului cultural na
țional și a indicat să se 
ia măsuri în continuare 
pentru apărarea și evita
rea oricăror înstrăinări sau 
deteriorări a valorilor cul
turale, pentru conservarea, 
valorificarea științifică și 
punerea in circuitul public 
a tuturor bunurilor care 
alcătuiesc această prețioa
să avuție materială și spiri
tuală a națiunii noastre so
cialiste.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat directivele 
privind participarea Româ
niei ia lucrările celei de-a 
XXXIII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., 
care începe în septembrie

cu referiri directe la 
posibilitățile întreprin
derilor miniere.

— Patru întreprinderi 
miniere — Paroșeni, Petri
la, Uricani și Dîlja — se 
vor menține pe aceeași 
curbă ascendentă a reali
zării sarcinilor de plan, 
a ritmicității realizărilor, 
așa cum au făcut-o și pînă 
acum. Vulcanul, începînd 
chiar din luna septembrie 
și în contimiare în trimes
trul IV, are posibilități nu 
numai să-și realizeze .sar
cinile" de pian, ci chiar să 
le depășească. Și la I. M. 
Lupeni, pentru o perioadă 
de timp, planul va fi rea
lizat și depășit. Sectorul 
IV va avea în funcție 4 
complexe mecanizate. Dar 
practic nici în con tin tiare, 
Lupeniul nu va avea mo
tive să nu-și realizeze 
sarcinile. De asemenea, 
mina Lonea are linie de 
front și prin creșterea 
posturilor prestate la fron
turile de lucru productive, 
își va putea îmbunătăți 
organizarea muncii și rea
liza, pe această cale, sar
cinile planificate. Deci, la 
minele amintite există po
sibilitatea realizării sarci
nilor de plan.

a.c., și propunerile ce vor 
fi făcute de țara noastră 
cu acest prilej. Întreaga 
activitate a delegației ro
mâne la această sesiune va 
fi consacrată promovării 
tezelor și liniilor . direc
toare privind relațiile in
ternaționale cuprinse în ho- 
tărîriie Congresului al 
XI-lea și Conferinței Nați
onale ale partidului; în ex
punerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în alte docu
mente de partid și de 
stat, principiilor deplinei 
egalității în drepturi, inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne și avan
tajului reciproc, renunțării 
la forță și la amenințarea 
cu forța, dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un ames
tec din afară. Delegația 
va prezenta poziția Româ
niei pentru găsirea unor 
soluții juste și echitabile 
problemelor complexe care 
preocupă în prezent 
omenirea, problemelor care 
se află în atenția Organi
zației Națiunilor Unite, 
militind pentru creșterea 
rolului și contribuției 
O.N.U. la soluționarea, în 
interesul tuturor popoare
lor, a problemelor actuale 
ale vieții internaționale.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

★
In cadrul ședinței, tova

rășul Nicolae Ceausescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie pe care a efec
tuat-o în țara noastră, în
tre 16 și 21 august, tovară
șul Hua Kuo-fen, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez. premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Chineze.

Comitetul Politic Execu-
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Întrecerea pentru mai mult cărbune
în luna august, au extras 

peste plan:
• I. M. Petrila : 2 787 tone

• I. M. Paroșeni : 1 527 tone

La sfirșitul lunii august, colectivele între
prinderilor miniere Petrila, Paroșeni și Dîlja ra
portează realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan la producția de cărbune. Astfel, I. M. PE
TRILA are o depășire de 2 787 tone de cărbune, 
I.M. PAROȘENI, 1 527 tone. Succesele sînt re
zultatul preocupărilor asidue ale colectivelor 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, în frunte 
cu comuniștii, pentru îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, perfecționarea și moder
nizarea tehnologiilor de lucru, folosirea judi
cioasă a timpului și forței de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă. Este demn de 
remarcat, de asemenea ritmicitatea în realizările 
acestor colective, care au raportat pe parcursul 
lunii august, ca și în cele precedente, depășiri 
constante ale sarcinilor de plan.

Sortimente 
de lemn 
livrate

suplimentar
Colectivul de oameni ai 

muncii de la U.F.E.T. Pe
troșani a înscris în luna au
gust realizări prestigioase 
la indicatorii tehnico-eco- 
nomici. Producția globală 
s-a realizat în proporție de 
101,7 la sută, iar producția 
marfă a fost depășită cu 
9,6 la sută.

De remarcat faptul că 
forestierii și-au îndeplinit 
sarcinile de plan, nu numai 
la planul producției globa
le, ei și la planul sortimen
tal. Astfel, la cel mai re
prezentativ sortiment, buș
tenii de fag s-au realizat 
4 485 mc peste prevederi. 
De asemenea, la bușteni 
subțiri s-a obținut un plus 
de 528 mc, la lemnul pentru 
diferite prelucrări indus
triale 283 mc, iar la traver
se speciale o depășire de 
25 mc.

Unitate strînsă, indisolubilă 
între politica internă și cea externă 

a României socialiste
Prețuită și apreciată în 

întreaga lume pentru prin
cipiile luminoase pe care 
le promovează, de statorni
cire între țări a unor rela
ții bazate pe echitate și în
credere, de lichidare a 
surselor de încordare și 
conflict și instaurarea unei 
atmosfere de înțelegere^ în
tre toate popoarele,’ politi
ca externă a României a 
dobîndit o nouă recunoaș
tere pe scena lumii contem
porane prin tezele și ideile 
de inestimabilă valoare teo
retică și practică expuse de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae

I. F. A. Vîscoza Lu
peni. Comunista Anica 
Curtea realizează zil
nic depășiri de 15 la 
sută, dovadă a hărniciei 
și priceperii în muncă.

Ceaușescu, în fața activului 
central de partid și de stat. 
Documentul relevă atitudi
nea pozitivă a României în 
fața probi emelor- fund amen- 
tale ale lumii, într-un mo
ment istoric marcat de ascu
țirea contradicțiilor în viața 
internațională, de intensifi
care a tendințelor de reîm
părțire a zonelor de in
fluență. In opoziție cu aces
te tendințe, România pro
movează o politică nouă, 
progresistă, de pace și în
țelegere, singura care poate 
asigura o evoluție democra
tică a vieții politice mon
diale. care poate conduce la

Roadele 
ritmicității

Consemnăm, de ase
menea, realizarea sarci
nilor de plan pe au
gust și de către colec
tivele de oameni ai 
muncii de Ia unele sec
toare ale întreprinderi
lor miniere. Astfel, Ia 
I. M. URICANI sectorul 
II a extras suplimentar 
în această lună o pro
ducție de 4 243 tone de 
cărbune, ca o rezultantă 
a ritmicității realizării 
planului. La I. M. VUL
CAN, sectoarele. IV și 
VII au înregistrat de
pășiri de 1 117, respec
tiv 1 395 tone, iar de Ia 
I. M. LUPENI sectoa
rele I, III, V și VII ai# 
obținut plusuri de pro
ducție, cel mai mare 
succes fiind cel al sec
torului III cu 2 124 tone 
peste prevederi. Tot cu 
rezultate bune au înche
iat lună și sectoarele 
V de Ia I. M. ANINOA- 
SA și II de Ia I. M. 
BARB ATENT.

consolidarea raporturilor de 
prietenie și colaborare în
tre toate națiunile, la întă
rirea securității și păcii ge
nerale.

Din bogatul fond de idei 
al expunerii, rețin atenția 
referirile ample făcute cu 
privire la dezvoltarea sis
temului socialist, realismul 
care străbate întreaga ana
liză făcută lumii so
cialiste. ...Efectele crizei e- 
conomice nu se opresc la 
granițele țărilor socialiste 
—este un adevăr incontes
tabil, în concordanță cm

» o * a)
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Adunarea generală a or
ganizației de partid do 
la sectorul Hl al I. M. Pe-, 
țrila a analizat recent o 
problemă deosebit de im
portantă : modul în care 
comuniștii, biroul organi
zației de bază au acționat 
de la începutul acestui an 
pentru mobilizarea între
gului efectiv' la realizarea 
ritmică a sarcinilor de 
producție. Cu acest prilej 
au fost evidențiate metode
le bune folosite, ■ rezultatele 
obținute, stabilindu-se, în 
funcție de 
lipsurile con
statate, măsu
rile politico-

toate schimburile, pen
tru asigurarea bunului 
mers al utilajelor, pentru 
utilizarea integrală a ce
lor 6 ore de muncă. Dez
baterile adunării au dat în 
vileag că lucrurile nu stau 
așa in toate formațiile.

In brigăzi cum sînt cele 
conduse de loan Apostol, 
Gavrila Juean, Ioan Mol
dovan, care nu și-au reali
zat randamentele planifi
cate și deci, nici sarcinile 
de plan, tocmai această 
colaborare între mineri și

Viața de partid
meseriași lip
sește. Aici se 
mai întîlnesc 
cazuri cînd

De data aceasta viitorii mineri dau o probă scrisă la cele învățate pînă-n 
jîrezenL

Instantaneu de la centrul de instruire a muncitorilor nou încadrați de la mina 
Dîlja. î Foto: I LICIU

organizatorice care trebuie 
aplicate pentru ridicarea la 
un nivel calitativ superior 
a întregii activități de pro
ducție. In ultima perioadă 
de timp, organizația de 
partid și-a concentrat a- 
tenția asupra a două pro- 
bleme-clieie : productivita
tea și disciplina. Rezulta
tul ? S-au obținut creșteri 
în producția sectorului. 
Față de 5,851 tone pe post 
cît a fost planificat la 
productivitatea în cărbune, 
s-a realizat 6,192 tone pe 
post. Ca urmare, în pri
mele 7 luni din acest an 
ău Iest extrase, peste sar
cinile de plan, 2 470 tone 
de cărbune. In luna au
gust plusul a crescut cu 
îhcă 661 tone.

Din discuțiile participan- 
ților la dezbateri a reieșit 
că succesele colectivului 
puteau fi cu mult mai în
semnate dacă toate brigă
zile de mineri și-ar fi în
deplinit sarcina . privind 
productivitatea. „Organiza
rea muncii la nivelul bri
găzii și îndeosebi pe fie
care din cele patru schim
buri — sublinia pe bună 
dreptate in cuvîntul său 
șeful de brigadă Florea 
Mionici — este cheia suc
ceselor brigăzii". Intr-ade
văr, în cele trei abataje 
frontale unde lucrează mi
nerii din brigada lui Mio
nici — și care se mîndresc 
pentru faptul că de la în
ceputul anului au extras 
peste 2 500 tone în plus 
față de sarcinile do plan Ia 
zi — există o bună organi
zare a producției și a mun
cii. Intre mineri și elecțro- 
■lăcătuși s-a statornicit o 
strînsă colaborare, pe

electrolăcătușii, după ce au 
efectuat reparațiile solici
tate, își iau geanta cu 
scule și pleacă. Și nu de 
puține ori, utilajele abia 
reparate se defectează din 
nou.' ■ . . ■ ■ ' '

Deși în ultima vreme, 
ca urmare a întăririi exi
genței colectivului față de 
cei certați cu disciplina, 
numărul absențelor nemo
tivate a scăzut. în cadrul 
sectorului se mai mențin 
unele manifestări de indis
ciplină. Bunăoară, la ni
velul sectorului s-s accep
tă cu ușurință „migrarea" 
unor mineri de la un 
schimb la altul. Datorită 
acestui lucru. unele brigăzi, 
cum este de exemplu cea 
condusă de Constantin 
Ceriu, au rezultate slabe. 
Colectivul brigăzii -lui Ce
riu nu este suficient de 
închegat, există multe ne
ajunsuri. în organizarea 
lucrului pe schimburi. Din 
brigadă mulți vin și multi 
pleacă, acordîndu-li-se cu 
destulă ușurință transferul.

In adunarea generală 
s-a subliniat și necesitatea 
.întăririi exigenței față de 
oamenii din compartimen
tul electromecanic. In ul
timul timp s-au întilnit 
cazuri în care electrolăeă- 
tușii au refuzat să vină 
la serviciu în zilele de re
paus cînd au fost progra
mate revizii la unele uti
laje.

Pentru lichidarea într-un 
timp cît mai scurt a a- 
cestor neajunsuri, aduna
rea generală a comuniștilor 
a stabilit un plan de mă
suri și sarcini precise fie
cărui om.

V. S. FENEȘANU

Creșterea producției fizice
(Urmare din pag i)

de cărbune
La mina Bărbăteni 
de front există, pla- 
este la nivelul pla- 
și chiar peste preve
deri poate asigura 

pro- 
Aici mai

linie 
sarea 
nului 
deri, 
realizarea planului 
ducțici fizice, 
sînt însă probleme de re
zolvat in ceea ce privește 
transportul și aproviziona
rea brigăzilor care, de 
fapt, tot de transport este 
condiționată.

La Livezeni, prin măsu
rile luate de organizare a 
transportului la orizontul 
300 și a fronturilor de lu
cru, sperăm, de asemenea, 
într-o creștere a produc
ției și chiar în posibilita
tea realizării sarcinilor de 
plan.

in

— Aninoasa ?
— Și la Aninoasa există 

această posibilitate, mai a- 
Ies prin introducerea unui 
complex mecanizat și or
ganizarea producției 
stratul 13.

— Din nou „posibili
tatea" !

— Desigur, ‘..posibilita
tea", deși condiții există. 
Linie de front au toate în
treprinderile miniere, de 
dotare tehnică nu se pot 
plinge- și nici de aprovi
zionare. Dar. dacă se în- 
tîmplă ca la Bărbăteni, a- 
tunci în loc de „certitu
dine" apare din nou „posi-

la

la toate 
miniere, 
nivelul

acționata
pentru ea

bilitatca“. Oricum, repet, 
producția fizică de cărbune 
extras va crește 
întreprinderile 
deci inclusiv 
combinatului.

— Cum 
combinatul
„posibilitatea" să se a- 
propie tot mai mult de 
„certitudine" ?

— La fiecare întreprin- . 
dere minieră, cu probleme 
mai deosebite, asigurăm a- 
șistență tehnică de specia
litate prin oameni cu ex
periență, pe toate schimbu
rile:: Ei au sarcini concre
te, pornind de la aprovizi
onarea cu utilaje, de exem
plu, și pînă Ia întocmirea 
programelor, a planurilor 
de măsuri pentru crearea 
condițiilor necesare asigu
rării realizării producției 
anului viitor. Oamenii noș
tri intervin prompt acolo 
unde este nevoie, nu fac 
„observații" pe care să le 
trimită apoi ca sarcini 
peste o săptămînă, două, 
încercăm să-i degrevăm 
de o parte din sarcini, 
spre exemplu de aprovizio
narea cu utilaje și materi
ale. de contactul cu furni
zorii. pentru a le da posi
bilitatea să se ocupe cît 
mai mult de problemele 
curente ale producției.

— Sîntcm convinși că 
dumneavoastră cunoaș-

tieți și părerile, conduce
rilor întreprinderilor 
miniere privind perspec
tiva realizării producției

■ fizice. . ■’
— Da. La o recentă ana

liză, o ședință.de lucru, cu 
excepția conducerii minei 
Bărbăteni, toate celelalte 
conduceri de întreprinderi 
s-au arătat optimiste. Toți 
au afirmat că în luna sep
tembrie, cel puțin, își vor 
realiza integral sarcinile 
de plan iar unele vOr li
vra chiar peste aceste 
cini.

Nu I s-a pierdut 
urma

După ce a spart două 
autoturisme, ale 
turiști străini în 
prin Petroșani, 
căsetofoane, r 
portative și alte 
de valoare, 
Constantin Boca a ple
cat... în concediu. Toc
mai ix-' litoralul Mării 
Negre. Credea, pro
babil, că astfel își va 
pierde urina. N-a fost 
însă așa. A fost descope
rit și, va trebui să răs
pundă în fața instanței 
pentru faptele comise.

Hoațe periculoase
Dacă le vedeți cumva 

implorînd mila publică, 
pe la uși, să nu vă în
duioșați, stimați cititori. 
Atitudinea umilă are 
scopul de a stîrni corn-' 
pasiunea celor miloși. In 
realitate, ioana Iamandi- 
ța și Craioveanca Mi- 
elescu sînt două hoațe 
periculoase, a- 
vînd domiciliul 

I în Craiova. Ele se ,,de- 
I plasează" în căutarea 
| victimelor. Ultima vic- 

timă : un cetățean din 
satul Balomir, de lîngă 

I Hațeg, căruia hoațele 
l i-au furat 18 000 lei din 
I câșă. Desigur, a.i fost 
I prinse și vor fi trimise

în fața instanței.. Insă 
Ipaza bună...

V. S .FENEȘANU, 
’ cu sprijinul 

| cpt. SteJian CORBEANU

unor 
trecere 
furînd 

adiouri 
obiecte 

individul
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de la miliția Petroșani

La magazinul alimentar nr. 1 din cartierul Aero
port — Petroșani, lucrătoarea Dumitra Popa se bucu
ră de aprecieri unanime din partea cumpărătorilor. 

Foto : I. LEONARD

ETAPA I (24 AUGUST)
Preparatorul Teliuc — Aurul

Certe j 0 — 1
Constructorul Hunedoara —

Preparatorul Petri la 1 — 0
Dacia 11 Orăștie — Nțm. Uricani 8 — 1 
Metalul Simeria — Min. Aninoasa 0 — 1 
Metalul Criscior — I.G.C.L. Hu

nedoara 0 — 1
C.F.R. Petroșani — Parîngul Le

nea 2 — 6
Minerul Paroșeni — Auto Hațeg 5 — 1 
Explorări Deva — l.M.C. Bîrcea 1 — 0

ETAPA A II-A <27 AUGUST)
Aurul Certej — l.M.C. Bîrcea 4 — 2 
Auto Hațeg — Explorări Deva 1 — 2 
Parîngul Lonea — Min. Paroșeni 1 — 1 
I.G.C.L. Hunedoara — C.F.R. Pe-

troșani 2 — 1
Minerul Aninoasa — Metalul

Crișcior 3 — 0
Min. Uricani — Metalul Simeria 5 — 2
Preparatorul Petrila — Dacia II

Orăștie 0 — 1
Preparatorul Teliuc — Construc

torul Hunedoara 0 — 8
ETAPA A III-A (3 SEPTEMBRIE)

Constr. Hunedoara — Aurul Certej
Dacia II Orăștie — Prep. Teliuc 
Metalul Simeria — Prep. Petrila 
Metalul Criscior — Minerul Uricani 
C.F.R. Petroșani — Minerul Aninoasa 
Minerul Paroșeni — I.G.C.L. Hd. 
Explorări Deva — Parîngul Lonea 
l.M.C. Bîrcea — Auto Hațeg

ETAPA A IV-A (10 SEPTEMBRIE) ' 
Aurul Certej — Auto Hațeg ‘
Parîngul Lonea—= l.M.C. Bîrcea 
I.G.C.L. Hd. — Explorări Deva 
Minerul Aninoasa. —. Minerul Paroșeni, 
Minerul Uricani — C.F.R. Petroșani 
Prep. Petrila — Metalul Criscior 
Prep. Teliuc — Metalul Simeria 
Constructorul Hd. — Dacia II Orăștie

ETAPA A V-A (17 SEPTEMBRIE) 
Dacia II Orăștie — Aurul Certej * 
Metalul Simeria — Constr. Hunedoara 
Metalul Crișcior — Prep. Teliuc 
C.F.R. Petroșani — Prep. Petrila 
Minerul Paroșeni — Minerul Uricani 
Explorări Deva — Minerul Aninoasa 
l.M.C. Bîrcea — I.G.C.L. Hunedoara 
Auto Hațeg — Parîngul Lonea

ETAPA A VI-A (24 SEPTEMBRIE) 
Aurul Certej — Parîngul Lonea 
I.G.C.L. Hunedoara — Auto Hațeg 
Minerul Aninoasa — l.M.C. Bîrcea 
Minerul Uricani — Explorări Deva 
Prep. Petrila — Minerul Paroșeni 
Prep. Teliuc’ — C.F.R. Petroșani 
Constr. Hune.doara — Metalul Crișcior 
Dacia II Orăștie — Metalul Simeria

ETAPA A VII-A (1 OCTOMBRIE)
Metalul Simeria — Aurul Certej 
Metalul Crișcior — Dacia II Orăștie 
C.F.R. Petroșani — Constructorul Hd. 
Minerul Paroșeni — Prep Teliuc 
Explorări Deva — Prep. Petrila 
l.M.C. Bîrcea — Minerul Uricani ’ 
Auto Hațeg — Minerul Aninoasa 
Parîngul Lonea — I.G.C.L. Hunedoara

ETAPA A VIII-A (8 OCTOMBRIE) 
Aurul Certej — I.G.C.L. Hunedoara 
Minerul Aninoasa — Parîngul Lonea 
Minerul Uricani — Auto Hațeg 
Prep. Petrila' — l.M.C. Bircea 
Prep.Teliuc ■— Explorări Deva 
Constr. Hunedoara — Min. Paroșeni 
Dacia II Orăștie — C.F.R. Petroșani 
Metalul Simeria — Metalul Criscior .

ETAPA A IX-A (15 OCTOMBRIE)
Metalul Criscior — Aurul Certej 
C.F.R. Petroșani — Metalul Simeria 
Minerul Paroșeni — Dacia II Orăștie 
Explorări Deva — Constr. Hunedoara 
l.M.C. Bîrcea — Prep. Teliuc 
Auto Hațeg — Prep. Petrila 
Parîngul Lonea — Minerul Uricani 
I.G.C.L. Hunedoara — Min. Aninoasa

ETAPA A X-A (22 OCTOMBRIE)
C.F.R. Petroșani — Aurul Certej 
Minerul Paroșeni — Metalul Crișcior 
Explorări Deva — Metalul Simeria 
l.M.C. Bîrcea — Dacia II Orăștie 
Auto Hațeg — Constr. Hunedoara 
Parîngul Lonea — Preparatorul Teliuc 
I.G.C.L. Hunedoara — Prep. Petrila 
Minerul Aninoasa — Minerul Uricani

ETAPA A XI-A (29 OCTOMBRIE) 
Aurul Certej — Minerul Aninoasa 
Minerul Uricani — I.G.C.L. Hd. 
Prep. Petrila — Parîngul Lonea 
Prep. Teliuc — Auto Hațeg 
Constr. Hunedoara — f.M C. Bîrcea 
Dacia II Orăștie — Explorări Deva 
Metalul Simeria — Minerul Paroșeni 
Metalul Criscior — C.F.R. Petroșani

ETAPA A XII-A (5 NOIEMBRIE)
Aurul Certej — Minerul Uricani 
Prep. Petrila — Minerul Aninoasa 
Prep. Teliuc — I.G.C.L. Hunedoara 
Constr. Hunedoara — Parîngul Lonea 
Dacia II-Orăștie. — Auto Hațeg 
Metalul Simeria t- l.M.C. Bîrcea 
Metalul Crișcior — Explorări Deva 
C.F.R. Petroșani — Minerul Paroșeni

ETAPA A XIII-A (12 NOIEMBRIE) 
Minerul Paroșeni — Aurul Certej 
Explorări Deva — C.F.R. Petroșani 
l.M.C. Bîrcea — Metalul Crișcior 
Auto Hațeg — Metalul Simeria 
Parîngul Lonea — Dacia II Orăștie 
I.G.C.L. Hd. — Constr. Hunedoara 
Minerul Aninoasa — Prep. Teliuc 
Minerul Uricani — Prep. Petrila

ETAPA A XIV-A (19 NOIEMBRIE) 
Aurul Certej — Prep. Petriiă 
Prep. Teliuc — Minen.il Uricani 
Constr. Hunedoara — Min. Aninoasa 
Dacia II Orăștie — I.G.C.L. Hd, 
Metalul Simeria — Parîngul Lonea 
Metalul Crișcior — Auto Hațeg 
C,F R. Petroșani — l.M.C. Bîrcea 
Minerul Paroșeni — Explorări Deva

ETAPA A XV-A (26 NOIEMBRIE)
Explorări Deva — Aurul Certej 
l.M C. Bîrcea ■— Minerul Paroșeni ’ 
Auto Hațeg — C.F.R Petroșani 
Parîngul Lonea — Metalul Crișcior 
I.G.C.L. Hunedoara — Met. Simeria 
Minerul Aninoasa — Dacia II Orăștie 
Minerul Uricani — Constr. Hunedoara 
Prep. Petrila .— Prep. Teliuc

%25c8%2599edin%25c8%259b%25c4%2583.de
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Teatrul de stat in pragul 
stagiunii jubiliare

Instituție artistică reprezentativă in viața cultu
rală din municipiu și județ, Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani se află în pragul stagiunii jubi
liare, a 30-a. Detalii referitoare la ceea ce vom vedea 
pe scenă ne-a oferit, în timpul unei convorbiri, tova
rășul NICOLAE GHERGHE, directorul teatrului.

— Această stagiune 
va fi; fără îndoială, e- 
locventă pentru poten
țialul artistic al teatru
lui chemat 
mai mult 
un>ei vieți 
calitate în 
Care este 
care deschide stagiunea 
și ce repertoriu oferiți 
publicului iubitor de 
teatru ?

— In această toamnă 
stagiunea teatrului — eve
niment cu ample semnifi
cații atît pentru colectivul 
nostru cît și pentru specta
tori — Se va deschide cu 
reluarea spectacolului rea
lizat cu piesa „Nu sîntem 
îngeri-4 de Paul loachim, 
în regia lui Mareei Șoma, 
programat în 16 septem
brie. într-o . întreprindere 
minieră din Petroșani, în 
mljlorul oamenilor muncii. 
In acea perioadă, de care 
ne mai despart cîteva zile, 
va avea loc Luna educa
ției politice și culturii so
cialiste hunedorene „Sar-' 
mis ■— 197844, manifestare 
complexă, tradițională, în
scrisă în Festivalul națio
nal „Cîntarea României". 
Repertoriul teatrului nos
tru este orientat în acest 
an spre piese din drama
turgia ; românească, con
temporană și clasică, dar 
și, spre c realii de mare va
loare din literatura univer
sală clasică. 'O primă Ca
racteristică este valorifica- 
rea comediilor, gen cerut

să contribuie 
la formarea 

culturale de 
Valea Jiului, 

spectacolul .

de publicul Văii Jiului. In 
ultima etapă a pregătirilor 
se află o piesă de Bogdan 
B. Bogdan, care va vedea 
lumina rampei la mijlocul 
lunii septembrie. In conti
nuare vor fi montate „Bel
vedere" de Mihai Dutescu
— a cărei tematică ■ se
plasează în această zonă a 
țării —, „Columna" de 
Darie Maghefu sau „Rege
le desculț44 de Paul Anghel 
(în zilele următoare vom 
fixa definitiv care dintre 
ele). In a doua 
stagiunii vor intra 
comediile „Mult 
pentru nimic44 de ___
Shakespeare și „Broaștele' 
de Aristofan, drama „Nă
pasta". de I., L. Caragiale 
și o piesă a scriitorului lo
cal Dumitru Denț. lonașcu
— „Primăvara, ploile", de
dicată împlinirii a 50 de 
ani de la eroicele lupte ale 
minerilor din Lupeni, au
gust 1929.

— Sîntem informați 
eă în cadrul lunii „Sar- 
mis“, ediția 1978, va a- 
vea Ioc și o „Șăptăniînă 
a dramaturgiei44. Ce ne 
puteți spune acum des
pre această manifestare 
teatrală ?

— Intr-adevăr, între.2 și 
octombrie este prevăzută 

organizarea 
draniăturgiei
Programul nu este stabilit 
definitiv dar, pe lingă tea
trul nostru, vor 
tieipa cele din 
Craiova, Oradea

8

parte a 
în lucru 
zgomot 

William

„Șăptămînii 
românești".

mai. par-
7 Reșița, 
' cu spec-

Carnet
, • Ieri au început în
scrierile „pentru exame
nul de admitere în 
Școala de muzică și art® 
plastice din Petroșani. 
Examenul, constînd în 
probe de aptitudini, 
avea 
brie, 
rele 
[ _
sa a 
clasa 
t;< <■

i, va 
loc în 11 septem- 
ora 8. la, urnjăipa 
specialități : clasa 
pian, vioară ; cla- 
V-a — suflători ; 
a V-a — arte plas-

• Ansamblul folclo
ric „Mîndra" al 
Jiului susține, 
două spectacole la Rîul 
Mare și Sarmizegetusa. 
In cadrul spectacolelor 
vor fi prezente orches
tra de muzică populară, 
formația de dansuri, so
liști vocali și instrumen
tiști, momente vesele.

Artă • Cu

CRONICA

tacole interesante. Tot în 
timpul 'acelei săptămîni va 
avea loc și un simpozion 
la care vor fi prezentate 
comunicări pe tema „Artă 
și. morală/.

— In sfirșit, ajungem, 
stimate tovarășe direc- 

și Ia 'Aniversarea 
propriu-zisă a teatrului 
care împlinește 30 de 
ani de existență in Va- 

- fea Jiului. Deși zilele 
sărbătoririi sînt stabi
lite peste cîteva luni, 
după 16 decembrie, con
siderăm că sînt aștep
tate cîteva detalii anti
cipative.

—•. Pentru noi, și spe
răm că pentru toți specta
torii noștri, nu numai a- 
cele cîteva zile, consacrate 
împlinirii a 30 de ani de 
existență a teatrului în 
Valea Jiului, vor fi impo.r- 

ci întreaga sta-. 
Pentru zilele fes-, 

vom

ian te, 
giune. 
five 
spectacol, ....... . .
istorică, un simpozion și 
mai multe întîlniri cu oa
menii muncii din întreprin
derile miniere și institu
țiile Văii Jiului. Intrînd 

: în acest al 30-J,ea an de
. activitate artistică și eul- 
tdral-educativă, Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din Pe
troșani este liotărît să 
răspundă în primul rînd 
așteptărilor oamenilor
muncii de aici, cei pentru 
care s-a înființat, și, prin 
repertoriu, calitatea artisti
că a spectacolelor și con
ținutul lor de idei, să fie 
prezent mai mult în viața 
cultural-artistică a țării, la 
a doua ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României44

.pregăti un 
de inspirație.

Oamen1, iubiți 
PLANETA ALBASTRA

. z
Planetă albastră
Te cunoaștem ca TERRA, 
Sau mai pe scurt
Intr-un singur cuvînt 
Iți spunem PAM1NT. 
Planetă albastră 
Dătătoare de viață, 
Unică in Univers, 
Fii binecuvintală.
Oameni, nu poluați, . . 

vă implor,
PLANETA ALBASTRĂ,

eu arme 
toțiCă ea este pentru noi 

Casa noastră !
Aici, undeva, 
Pierduți în Univers 
Ne-ain născut noi
Cei ce ne numim OAMENI. 
Oameni fiți oameni, 
Și nu stricați

echilibrul naturii
Cu bombe, 
Că vă distrugeți pe voi 
Și pustiiți

planeta albastră !
Oameni, iubiți 
Planeta albastră 
Că-i leagănul nostru, 
E chiar viața noastră ! 
Plutim cu ea,
In Univers ■
Prin oceanul morții 
Ca pe o riav-a salvării, 
Pretutindeni existind 
Moartea
In afară de Terra
Planeta noastră 
Binecuvîntata
PLANETĂ ALBASTRA.

Ion I. MIRIȚĂlT. SI’ATARU

Văii 
roîine;

Evoluția artiștilor amatori este răsplătită pretutindeni cu vii aplauze.
Imaginea înfățișează un crimpei dintr-un spectacol recent prezentat la Casa de 

cultură din Petroșani. Foto : Gh. OLTEANU

Semne perene de oțel ceresc 
pe brațul tău cu frumuseți de floare 
ea pe-un grumaz puternic se opresc 
într-un lichid de zări mângâietoare. 
Plutind pe mări de seve, încolțesc 
semințele hotarelor vegheate 
de sufletul cît patria, firesc, 
și minunat ca ale noastre toate 
Intr-o lucidă vîrstă ce-nvelește 
statornice amieze-ntr-o grădină 
de har imens ce-n veac nu prisosește 
în noi coboară-ncet ca o lumină 
Din tălpi și pînă-n crgștet .simți uicînd 
mirosul vieții, unanim și clar 
purtat de-un sînge iubitor pulsînd 
în trupul viu, ardent și unitar.

Valeria ZAMFIR

Școala populară de artă
stimulent
formațiilor

activitatea cultural- 
din

al calității 
de amatori

• La Lupeni, clubul
sindicatelor a început o 
acțiune nouă și de du
rată : spectacole-dia-
log pe aceeași scenă la 
care participă formațiile 
cultural-artistice din în
treprinderile orașului. 
Remarcăm mai ales va
loarea morală a acestui 
ciclu de manifestări, 
care îndeamnă artiștii 
amatori la o pregătire 
exigentă Ai continuă.

• Formația de teatru 
de la Casa de cultură 
din Petroșani își va re
lua 
rile, 
află 
convertirilor" 
Negraru,

De ce

pregăti- j 
. toriu se ’ 
„Noaptea î 
de Gh. |

în curînd j
In repertoriu se 
piesa

Cu îndelungată existen- 
ță artistică, fanfarele din 
municipiu străbat de cîtva 
timp o perioadă întrucâtva 

»dificilă și lesne de sesizat : 
sînt rare cazurile în care 
printre instrumentiști se 
află tineri. Acest fenomen 
îi preocupă în primul find 
pe componenții fanfarelor 
care au încercat diverse 
soluții pentru a rezolva 

, problema continuării acti
vității de fanfară în Valea 
Jiului, ■■■.;
. In cadrul intențiilor de a 
întineri fanfarele ,s-au luat 
de doi ani încoace măsuri 
binevenite : a'u „fost dotate, 
cu instrumente, noi forma
țiile din Petri la. Uricani, 
Vulcan, Lupeni și Lonea.

La Lonea (dirijor Gheor- 
, ghe Cherecheș) și la Lu
peni (dirijor Alexandru

In 
educativă și artistică 
Valea Jiului, concentrată în 
cluburi, case de cultură și 
cămine culturale, extinzîn- 
du-se tot mai mult în în
treprinderile miniere, se 
manifestă preocupări spo
rite pentru calitatea mun- 

■ cit Festivalul național 
„Cîntarea României", edi
ția a doua, prin confruntă- 

, rile dintre formațiile artiș- 
: Iilor amatori, continuă să 

dirijeze atenția spre pregă
tirea instructorilor și a oa
menilor muncii talentați. 
In acest context, al efortu
rilor orientate -spre o ca
litate superioară, o con
tribuție bună (dar încă 
perfectibilă) aduce Școala 
populară de artă din Petro
șani, instituție cu vechi 
tradiții în cultura poporu
lui nostru, în care ,se des
fășoară în aceste zile con
cursul de admitere.

— In viitorul an de pre
gătire, ne spunea profeso
rul Gheorghe Popa, direc
torul școlii, vom avea 
cursuri la următoarele dis
cipline : regizori de teatru 
și brigăzi artistice, , core
grafie — pentru instruc
tori ; pentru artiști amatori 
vor fi clase de canto, pian, 
vioară,, acordeon, 
instrumente de 
(flaut, clarinet, 
taragot, trompetă 
pictură și grafică. Trebuie 
să vă mai spun că probele 
concursului constau în 
teste artistice, verificarea 
auzului, ritmului și memo
riei muzicalei Școala noas
tră poate fi urmată de oa
meni ai muncii, a căror 
vîrstă este de 14—35 ani 
și al căror talent, după 
pregătirea , de specialitate,, 
se va manifesta cu mai 
multă eficiență în. cadrul 
formațiilor artistice din 
Valea Jiului.

Prin însăși exiestența ei,

chitară, 
suflat 

saxofon, 
etc.),

nu și o fanfară pionierească ?
Dragam) au fost atrași și 
tineri dotați, însă necesi
tățile nu sînt acoperite 
încă. S-a mai acționat și 
pe altă cale : înființarea 
unor fanfare la cele două 
grupuri școlare miniere din 
Petroșapi'și Lupeni. La cel 
din urmă grup școlar s-a 
manifestat multă preocu
pare, dar deși instrumente
le au fost repartizate, din 
anumite motive de ordin 
subiectiv (așa cum susțin 
foștii instructori) formațiile 
nu. se ridică la nivelul aș
teptărilor. Așa că problema 
este de actualitate, iar di
rijorii manifestă bunăvo
ință în a iniția tinerii în 
tainele instrumentelor tra
diționale ale fanfarelor. ;

Ne aflăm cu puțin timp 
înaintea începerii anului

de învățămînt și întreve
dem o modalitate frumoa
să de formare a elevilor în 
această latură â muzicii i 
în Valea Jiului se află pa
tru case ale pionierilor și 
șoimilor patriei. De ce nu 
s-ar putea înființa cercuri 

'de inițiere sau chiar fan-
■' ' . ' ’ h. . î Pe
lîngă. atîtea și atîtea cer- 

mai 
unul al 

micilor instrumentiști ar a- 
vea și caracter atractiv, 
dar și instructiv deoarece 
eopiii iau cunoștință cu o 
autentică tradiție a Văii 
Jiului, prezentă la toate 
acțiunile muncitorești, și 
ar căpăta o necesară edu
cație artistică. Și apoi fap
tul nu ar fi chiar o nou
tate pentru că adeseori, în

fare ale pionierilor?

curi, mai mult sau 
puțin justificate.

alte locuri, putem vedea 
fanfare pionierești, armoni
oase și pline de farmec. 
Diseutînd ipoteza, am „pri-. 
mit asigurarea de la Consi
liul municipal al sindicate
lor că poate fi găsită mo
dalitatea prin care una 
sau două case ale pionie-, 
rilor și șoimilor patriei să 
fie înzestrate eu seturi de 
instrumente.

Sugerăm 
Consiliului 
organizației 
care, hotărînd

Școala populară 
este legată de 
culturală din ___
fiind necesară o permanen
tă colaborare pentru for
marea instructorilor și ar
tiștilor amatori. Casele de 

- cultură, cluburile și cămi
nele culturale au datoria 
să desfășoare tot timpul o 
acțiune de depistare și cu
noaștere a tinerilor taleh- 
tați care pot întări și di
versifica formațiile existen
te. Din rîndul lor pot fi 
îndrumați cei care, printr-o 
necesară pregătire artistică, 
vor continua activitatea 
în concordanță cu cerințele 
care le au oamenii mun
cii din Valea Jiului față 
de actul cultural-artistic fi
ind prezenți în spectacole 
date fie pe scenele instituți
ilor de specialitate, fie în în
treprinderi. Datorită faptiî- 
lui că, pînă în 10 septem
brie, are loc concursul de 
admitere în Școala popu
lară de artă din Petroșani, 
apreciem că este oportun 
momentul pentru ca acti
viștii culturali din mmni- 
cipiu șa analizeze posibilii 

i tățile artistice actuale și 
necesitățile de viitor în 
diversificarea formațiilor, 
mai ales a brigăzilor artis
tice, teatrului de amatori 
și dansului (popular și Te
matic). întărirea formațiilor 
muzicale este domen iul în 
care trebuie intervenit cu 
operativitate deoarece este 
știută nevoia de instructori 
competent',. Este motivul 
principal datorită căruia 
teatrul de amatori este încă 
Un imperativ la majorita
tea cluburilor și căminelor 
culturale, iar brigăzile ai- 
tristice, aceste formații e- 
ducative. de mare forță 
expresivă, se pot ridica ia 
nivelul artei spectacularei 
Colaborarea bilaterală din
tre instituțiile culturale 
și școala populară de artă 
trebuie să fie concretă și 
continuă, pentru a se ma
nifesta convingător într-o. 
direcție deosebită : diversi
ficarea formațiilor, apoi în' 
calitatea spectacolelor sus-, 
ținute <je artiștii amatori

S. TIBERIU ;

de artă 
mișcarea 

municipiu,

această idee 
municipal al 

pionierilor 
c, uuiaj dacă este

posibil și oportun să se 
creeze astfel de formații, ar 
realiza, pe lîngă o nouă 
posibilitate de educație a 
elevilor, o formă de acti
vitate extrașcolară atrac
tivă și cu efecte formative 
ușor previzibile. (T.S.).

Pregătiri pentru 
„Salonul de toamnă 

al umorului"
„Salonul de toamnă al 

umorului*4, ediția a IlI-a, 
organizat sub egida Comi
tetului județean de cultu
ră și educație socialistă și 
Consiliului municipal de 
educație politică și cultură 
socialistă, se află în ultima 
fază a pregătirilor. • Tema 
„Caricatura anului 2 001" 
a atras mulți maeștri ai 
desenului satiric din în
treaga țară.i
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
C. C. al P. C. R.al

• (Urmare din pag. I) de cei 
de partid

țelegeri stabilite 
doi conducători 
și de stat, în documentele 
de colaborare semnate la 
București. A fost eviden
țiată, în acest sens, însem
nătatea convențiilor și pro
tocoalelor încheiate cu o- 
cazia vizitei tovarășului 
Hua Kuo-fen în România, 
a acordului cu privire la 
constituirea Comisiei-
guvernamentale româno-
chineze de colaborare eco
nomică și tehnică.

Comitetul Politic Execu
tiv își manifestă convinge
rea că, în spiritul importan
telor hotărîri stabilite cu 

prima vizită la prilejul./dialogului la nivel
înalt, de la Pekin și Bucu
rești, se va intensifica și 
diversifica cooperarea eco
nomică. în producție și pe 
terțe piețe, colaborarea în 
ramurile de vîrf ale științei 
și tehnologiei contempora
ne, conlucrarea pe tărîmul 
învățămîntului, artei și cul
turii dintre China și 
România. S-a apreciat, de 
asemenea, perspectiva ex
tinderii contactelor pe linie 
de stat, a organizațiilor 
de masă și obștești, între 
parlamente și alte institu
ții ale celor doua țări, a 
schimburilor de experiență 
în construcția socialistă 
între România și China 
populari.

Comitetul Politic Execu
tiv subliniază că un rol 
determinant în extinderea 
și întărirea conlucrării 
multilaterale dintre țările 
și popoarele noastre re
vine Partidului Comunist 
Român și Partidului Co
munist Chinez — forțele 
politice conducătoare ale 
celor două națiuni — în
tre care s-au statornicit și 
se dezvoltă tot mai larg 
relații de strînsă și trai
nică prietenie și solidari
tate.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat în mod deo
sebit importanța schimbu
lui de opinii dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen cu privire la 
evoluția situației internați
onale, la problemele com-

tiv a aprobat întrutotul și 
a dat o înaltă apreciere 
activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, desfă
șurată în conformitate cu 
linia politică generală a 
partidului și statului nos
tru, cu orientările Congre
sului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale ale 
P.C.R., cu interesele funda
mentale ale cauzei socialis
mului, progresului social, 
păcii și colaborării intre 
popoare. S-a relevat impor
tanța deosebită a acestei 
vizite — i ’ 
nivelul cel mai înalt al 
conducerii partidului și 
statului chinez in Româ
nia — care, încununată de 
succes deplin, marchează 
un moment cu adevărat 
istoric în dezvoltarea con
tinuă a relațiilor tradițio
nale de prietenie și cola
borare dintre 
țările și popoarele i 
tre. Vizita se înscrie 
politica 
României 
prieteniei, 

. lidarității
socialiste,

partidele, 
noas- 

• în 
consecventă a 
de dezvoltare a 
colaborării și so- 
cu toate țările 
de depășire a 

divergențelor dintre ele, de 
normalizare a raporturilor 
și întărire a unității și so- 

. lidarității lor.
Comitetul Politic Execu

tiv a subliniat cu profundă 
. satisfacție rezultatele fruc
tuoase ale . vizitei, ale noii 
întâlniri — a doua în a- 
cest an — dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen, care s-a desfă
șurat sub seninul dorinței 
comune de a asigura o
bază și mai concretă, de a 
conferi dimensiuni tot mai 
cuprinzătoare, un conținut 
tot mai bogat bunelor ra
porturi româno-chineze, 
întemeiate pe încredere, 
stimă și respect mutual, 
pe egalitate și întrajutorare 
tovărășească. Voința am
belor părți de a amplifica 
și aprofunda conlucrarea 
dintre partidele și țările 
noastre își găsește o preg
nantă expresie în noile in

VA'.W.VAVA .W.Y.'.WMW.'.W

• (Urmare din pag. I)

dialectica vieții întrueît 
țările socialiste nu trăiesc 
în mod independent, cu se 
pot rupe de economia mon
dială, de diviziunea muncii 
pe pian mondial, de cola
borarea economică interna
țională. Superioritatea orân
duirii socialiste este, cu 
toate acestea, evidentă 
fiind ilustrată în mod grăi
tor prin umanismul cu care 
rezolvă problemele econo
mice. problemele privind 
condițiile de muncă și de 
viață ale oameniior. alte 
probleme sociale, legate in
clusiv de dezvoltarea de
mocrației socialiste, de per
fecționarea conducerii so
cietății pe baze științifice, 
îndemnul formulat de se
cretarul general al parti
dului este, din acest punct 
de vedere, o luminoasă o- 
rientare pentru toate colec
tivele de muncă din patria 
noastră : „Trebuie sa acțio
năm astfel incit să demon
străm in practică, prin fap
te și realități, prin reali
zări concrete, superioritatea 
organizării socialiste a so
cietății".

Angajat în ampla operă 
a construcției socialiste, po
porul nostru, sub conduce
rea partidului, obține an de 
an victorii tot mai mari în 
transformarea revoluționa
ră a societății, în ridicarea 
nivelului de trai al oameni
lor muncii, al tuturor mem
brilor societății. Bilanțul

raportat recent, cu prilejul 
aniversării marii sărbători 
naționale a României, este 
sugestiv prin succesele care 
ilustrează dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zonelor 
țării, înflorirea științei și 
culturii, afirmarea poten
țialului de creație materia- cert că au fost obținute ro
lă și spirituală a poporului. 
In concepția partidului, a-

ceste succese trebuie să fie 
mereu, consolidate prin per
fecționarea continuă și ri
dicarea activității generale 
pe noi trepte. Fiecare'suc
ces în activitatea de pro
ducție materială contribuie 
la întărirea economiei na
ționale și, pe această bază, 
la creșterea prestigiului 
României socialiste în lume, 
la consolidarea relațiilor 
multiple pe care le promo
vează în. contextul diviziu
nii mondiale a muncii.

In magistrala expunere, 
secretarul general al parti
dului pune într-o puternică 
lumină sarcinile ce stau în 
fața poporului nostru în 
actuala etapă: „Fără îndo
ială, avem dreptul să pri
vim cu satisfacție la ceea 
ce am realizat prin munca 
noastră sub conducerea 
partidului. Trebuie să fim 
totodată conștîenți că în

care confruntă ome- 
Coniitetul Politic E-

plexe 
nirea. 
x'iecutiv își exprimă depli
na satisfacție față de a- 
cordul celor două partide 
și țări de a conlucra tot 
mai activ pe arena mondi
ală în slujba cauzei păcii 
și progresului social, de a 
milita ferm pentru lichida
rea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonia- 
liste, a oricăror forme de 
dominație si asuprire, a 
politicii rasiste și de apart
heid. de a-și aduce con
tribuția la lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea/ 
unei noi ordini economice 
internaționale, la realizarea 
dezarmării, la respectarea 
independenței și suverani
tății naționale, a libertății 
și dezvoltării economico- 
sociale de sine stătătoare 
a tuturor națiunilor, la 
făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că dialogul 
româno-chinez la nivel 
înalt de la București, care 
va da un nou și puternic 
impuls prieteniei și conlu
crării multilaterale dintre 
cele două partide și țâri, 
corespunde pe deplin inte
reselor și aspirațiilor ce
lor două popoare, precum 
și cauzei, generale a în
tăririi forțelor socialismu
lui în lume, a păcii și co
laborării internaționale.

Aprobînd 
înțelegerile 
la care s-a 
jul vizitei, 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen. 
Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri corespun
zătoare pentru aplicarea 
lor în viață, pentru dezvol
tarea tot mai intensă a co
laborării economice și în 
alte domenii, romăno-chi- 
neze, a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chi
nez, a conlucrării multila
terale dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Chineză.

în unanimitate 
și concluziile 

ajuns cu prile- 
al noii întilni-ri

activitatea noastră există 
și lipsuri, greutăți, că tre
buie să intensificăm efor
turile pentru realizarea 
exemplară a obiectivelor și 
sarcinilor ce ni le-am pro
pus in toate domeniile de 
activitate“. Este un lapt 

zulțate de seamă în dez
voltarea forțelor de pro

ducție, în creșterea venitu
lui național. Majorarea re
tribuției, măsurile adoptate 
în vederea creșterii nivelu
lui de trai, dezvoltarea pe 
care o cunosc învățământul, 
știința și cultura sînt posi
bile datorită întăririi forței 
materiale a societății, con
diție hotărîtoare a progre
sului general,' a mersului 
nostru înainte pe calea e- 
dificării socialismului mul
tilateral dezvoltat.

întotdeauna, între politi
ca internă și cea externă a 
partidului și statului nostru 
a existat o unitate indiso
lubilă. înfăptuirea exem
plară a obiectivelor politi
cii interne, cu privire la în
tărirea economiei naționale 
și dezvoltarea forțelor de 
producție, realizarea sarcini
lor fiecărei etape pe care 
o străbatem au contribuit 
la consolidarea poziției

încheierea vizitei 
președintelui 
Hua Kuo-fen 

în Iran
(Agerpres). Hua 

președintele Co-
PEKIN 1

Kuo-fen, 
mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului 
Stat al R.P. Chineze, 
încheiat vineri vizita 
cială ’de prietenie în Iran. 
La plecarea de pe aeropor
tul Mehrabad din Teheran, 
înaltul oaspete chinez a 
fost condus de Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Agenția China Nouă in
formează că în timpul vizi
tei la Teheran, pr/ședințele 
ftlia Kuo-fen- și șahinșahul 
Aryamehr au procedat la 
un schimb de opinii cu pri
vire la dezvoltarea relații
lor bilaterale și în, legătu
ră cu probleme internațio
nale de interes reciproc, 
care au contribuit la adîn- 
eirea înțelegerii din cele 
două țări. In cursul vizitei 
a fost semnat un acord de 
col abprare cui tu ralia 
cele două țări.

de 
și-a 
o fi

între

Situația din Liban
BEIRUT 1 (Agerpres). 

După o scurtă perioadă de 
acalmie, situația din Liban 
s-a deteriorat din nou. In 
cursul nopții de joi spre 
vineri, menționează agenți
ile France Presse; U.P.I. și 
A.P.,. s-au semnalat noi in-

ACTIVITATEA ERUPTI
VA A VULCANULUI 
ETNA a încetat, după cinci 
zile de explozii subterane 
insolite de șuvoaie de lavă.

1N CURSUL ZILEI DE 
JOI, în diyerse regiuni ale 
Franței au continuat să 
fie semnalate numeroase

României pe arena mondia
lă, la Creșterea continuă a 
prestigiului ei în lume. De 
aici, rezultă sarcinile ma
jore ce stau în lata colec
tivelor de muncă, de pe în
treg cuprinsul țării, pen
tru realizarea și depășirea 
indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai actualului plan 
cincinal. In efortul general 
pentru trecerea la o nouă- 
calitate, colectivele de 
munca sînt chemate să-și 
intensifice eforturile pentru 
depășireă' producției fizice, 
concomitent cu reducerea 
cheltuielilor materiale de 
producție. In acest context, 
își regăsesc sarcini concrete 
și colectivele de muncă din 
Valea Jiului în fața cărora 
stă îndatorirea de a acționa 
pentru recuperarea unor 
restanțe ș" 
ducției î 
stabilit 
creștere 
bune.

Strîns 
ducerii de partid *și de 
al tovarășului N i c o 
Ceaușescu, acționînd

și ridicarea pro- 
măteriale la nivelul 
prin programul de 

• a extractsei de căr-

uniți în jurul con
stat, 
1 a e 
ne

abătut în lumina principii
lor politicii interne și ex
terne a partidului și statu
lui, oamenii muncii 
dau noi dimensiuni an
gajării lor în opera con
strucției socialiste, animați 
de încrederea nețărmurită 
în justețea poziției pe care 
se situează România socia
listă, ca promotoare a unei 
politici de destindere in
ternațională.

WASHINGTON 1 (A 
gerpres). — Președintele 
Carter a început o nouă 
rundă de consultări pentru 
relansarea programului e- 
nergetie al Administrației, 
caro continuă să aștepte 
aprobarea forului legislativ 
american. Revenit la Wa
shington după o perioadă 
de vacanță, președintele 
Carter a primit la Casa 
Albă un număr de 11 gu
vernatori ai statelor fede
rale, precum și un grup de 
conducători de firme mici 

ce utilizeazămijlociiȘi

Se amplifică 
militare din

operațiunile
Nicaragua

MANAGUA 1 (Agerpres). 
— Orașul Matagalpa, cen
tru al rezistenței populare 
din Nicaragua, a fost trans
format înt 
operațiuni 
cum ini formează 
internaționale de 
dictatorul Anastasie 

-un teatru de 
militare. După 

agențiile 
presă, 

So-

cidente între forțele milita
re creștine și trupe ale 
Forței arabe de descuraja
re (F.A.b.). Cele mai puter
nice ciocniri au avut Ioc în 
suburbiile Beirutului, pre
cum și în regiunile mun
toase din nord.
incendii în zonele împădu
rite.

MINISTERUL AMERI
CAN AL ENERGIEI A A- 
NUNȚAT că Statele Unite 
au efectuat- joi o experien
ță nucleară subterană la 
poligonul din deșertul Ne
vada.

FILME

tigrul.
Nev»

PETROȘANI 
iembrie : Sandokan, 
Malaeziei ; Unirea : 
York. New York ;

PETR! LA : Alt bărbat, 
altă femeie ;

LONEA : Ziua gloriei ; 
AN1NOASA : Mama ;

• VULCAN : Iarba verde 
de acasă ;

LUPENI — Cultural : 
Pentru patrie, seriile I-II. 
Muncitoresc: Melodiile
nopții albe ;

) URICAN1 : Mark poli
țistul.

TV.
12,00 Telex; 12,05 Ro

man-loile ton : Putere fără 
glorie. Reluarea primului 
episod ; 13,05 Concert dis
tractiv ; 13,35 Bucureștiui 
necunoscut. Vechi școli 
bucureștene; Liceul
„Gheorghe Lazăr" ; 14,00
Documentar artistic:
Printre pescarii din. Ta
hiti ; 14,50 Clubul tinere
tului ; 15,40 Agenda cul
turală ; 16,10 Repere Viet-

t

Mica publicitate
VI ND apartament 3 ca

mere. Deva, cartier Micro 
15 bloc 40, se. C, ap. 30, 
telefon 21093 — David (520).

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIILE Boloca și Pa- 

lădi anunță cu adîncă dure- 

gaz natural, cărora le-a 
cerut să acționeze pentru 
obținerea unui sprijin eît 
mai larg din partea alegă
torilor pentru programul 
energetic al Administra
ției.

După cum s-a anunțat. 
Senatul american va relua, 
la 11 septembrie, dezbate
rile asupra problemei pre
țului gazului natural — una 
din componentele principa
le și cele mai controver
sate ale programului ener
getic al guvernului.

moza a declanșat o amplă 
operațiune ’de lichidare a 
forțelor care se opun regi
mului folosind aviația, ar
tileria și blindatele. In di
mineața zilei de 1 septem
brie, orașul Matagalpa — 
controlat în proporție de 
două treimi de forțele 
populare — a fost bombar
dat de avioane aparținînd 
gărzii naționale. In ace
lași. timp, artileria plasată 
în jurul orașului a deschis 
focul asupra baricadelor 
ridicate de insurgenți. 
Tancurile au încercat apoi 
— fără succes — să stră
pungă punctele de rezisten
ță ale luptătorilor împotri
va regimului - dictatorial. 
Numărul victimelor se a- 
preciază că ■ este foarte 
mare.:

In pofida represiunii sîn- 
geroase declanșate de re
gimul dictatorial, forțele 
progresiste din Nicaragua 
continuă să ceară demisia 
lui Anastasie Șomoza.

nameze ; 16,35 Trofeul I
Tomis la volei masculin. * 
Aspecte din semifinale. 1 
Transmisiune directă de I 
la Constanța ; 18,15 Sap- | 
tămîna politică’ internă și | 

ială ; 18,30 Pu- t 
18,35 Antologia ! 
.... j  —„:: ±-: *

I 
“

seri- I 
din I

Nikolaus Ber- J 
’- i

internațională ; 
blicitate ; 1 
fimului pentru copii și ti
neret : Anii de aur ai co
mediei ; 19,30 Telejurnal ;
19,50 Reportaj de 
itor : „Am băut apă
Bega“ de 
wanger ; 20,15 Teleșnciclo-

■ pedja ; 20,50 Publicitate/ q
20,55 Film serial: Om bo«. • 
gat, om sărac. Episodul. / 
12 ; 22,30 Intîlnire cu sa-1 
tira și umorul ; 23,00 Te- , 
lejurnal ; 23,10 Campiona- | 
tele europene de atletism. î 
Selecțiuni înregistrate de s 
la Praga. £

LOTO |
La tragerea Loto din | 

1 septembrie 1978 au ieșit » 
câștigătoare următoarele J 
numere : ■

Extragerea I : 33 13 85 I
57 35 39 75 29 34. i

Extragerea a Il-a : 69 28 J 
6 84 55 16 70 5. j
Fond : 1 126 480 

i

din viață a
so-

GEORGE

re încetarea 
scumpului lor soț, tată, 
cru și bunic.,

BOLOCA
Înmormântai ea va avea 

loc în cimitirul din Lupeni, 
duminică, ora 15. (519).
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