
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚT-VSî?

roșu
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 27 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a luat în 
dezbatere raportul privind utilizarea ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor pe anul 
1978. S-a apreciat că întreprinderile s-au 
preocupat de creșterea gradului de “Mi
zare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
îndeosebi prin încărcarea mai judicioasă 
a acestora Și reintroducerea în circuitul 
productiv a agregatelor nefolosite, mai 
ales în a doua parte a anului, ca urmare 
a măsurilor stabilite de conducerea parti
dului și statului,' indicii de utilizare în 
1978 fiind superiori celor din anii prece
dent.

. Comitetul Politic Executiv a criticat, tot
odată, o serie de lipsuri și neajunsuri 
manifestate în acest domeniu în cursul a- 
nului trecut, în special în modul de folo
sire a mijloacelor din transporturi, a insta
lațiilor din metalurgie și chimie, a bazei 
tehnice din agricultură și care au influ
ențat negativ asupra reducerii cheltuieli
lor de producție și creșterii eficienței e- 
conomice. Comitetul Politic Executiv a 
indicat ministerelor, tuturor unităților e- 
conomice, să ia măsuri ferme pentru lichi
darea deficiențelor, urmărind sistematic, 
cu maximum de exigență, folosirea în
tregului potențial tehnic, pe grupe de 
utilaje. S-a cerut, de asemenea, să se a- 
corde o atenție mal mare organizării su
perioare a producției și muncii, aprovi
zionării ritmice, în cele mai bune condi
ții, a întreprinderilor cu materii prime 
și materiale, pregătirii și perfecționării 
forței de muncă necesare, întăririi disci
plinei ia locul de muncă, asigurării piese
lor de schimb și îmbunătățirii permanen
te a calității reparațiilor mașinilor, utila

jelor și instalațiilor. Toate unitățile pro
ductive trebuie să stabilească măsuri 
concrete care să ducă la sporirea conti
nuă a gradului de utilizare a întregului 
parc de mașini și utilaje din dotare, pre
cum și la introducerea în circuitul econo
mic a tuturor mașinilor, utilajelor și. ins
talațiilor nefolosite pînă acum.

Luînd în discuție raportul privind 
evoluția prețurilor și tarifelor în anul 
1978, Comitetul Politic Executiv a consta
tat că acestea au evoluat, la fel ca și în 
primii doi ani ai cincinalului, sub limite
le prevăzute în plan. Comparativ cu a-; 
nul 1975, indicele prețurilor cu amănun
tul și al tarifelor pentru serviciile pres
tate populației, realizat în 1978 a fost de 
103, 4 la sută față de 103,7—104,3 la sută 
cit s-a prevăzut în cincinal pentru anul 
1978, Aceasta demonstrează că dezvoltarea 
în ritm susținut a tuturor ramurilor eco
nomiei, creșterea eficienței economice, mă
surile luate de conducerea partidului și 
statului au asigurat stabilirea prețurilor, o 
circulație bănească sănătoasă, înfăptui
rea consecventă a programului stabilit de 
Congresul al XI-lea de ridicare continuă 
a nivelului de trai al poporului — țelul 
suprem al întregii opere de construcție so
cialistă în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a cerut 
ministerelor, întreprinderilor economice, 
organismelor financiare să persevereze în 
continuare pentru perfecționarea calită
ții produselor și serviciilor către populație, 
pentru lărgirea gamei de sortimente și 
aprovizionarea în cele mai bune condiții 
cu produse alimentare și industriale, res- 
pectîndu-se întocmai Eegea privind stabi
lirea și aplicarea prețurilor și tarifelor.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat proiectul de decret pentru apli-
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Vulcan, Dîlja și Lonea
alte trei întreprinderi miniere

cu planul, la zi, depășit
• întreprinderilor mi

niere Petrila, Lupeni și 
Paroșeni, care și-au reali
zat și depășit, zf de zi, în 
această lună sarcinile pla
nificate, li s-au alăturat în 
ultima decadă a lunii încă 
trei întreprinderi miniere
— Vulcan, Dîlja și Lonea
— cu planul depășit la pro
ducția de cărbune extras.

• MINA VULCAN. Sar
cinile de plan pe această 
lună au fost depășite, la 
zi, cu aproape 700 de to
ne. în cadrul minei, cele

mai bune realizări le au 
sectoarele : I, plus 1 586 de 
tone ; II, plus 1 152 de to
ne ; V, plus 1543 de tone 
și VII, plus 864 de tone. 
De remarcat că Ia sectoa
rele I și VII, productivita
tea muncii în cărbune a 
fost depășită cu 440 și res
pectiv 130 kg/poșt.

• MINA DÎLJA. Străda
niile minerilor au fost în
cununate de succes — mi
na și-a depășit planul pi- 
nă în 26 februarie cu 246 
de tone de cărbune. Sec
torul III, cu Un plus de

964 de tone, se află »«. 
fruntea întrecerii, fiind ur
mat de sectorul I —• plan 
realizat, la aceeași dată, 
în proporție de 100 la sută.

• MINA LONEA. în ur
ma rezultatelor înregistra
te în decada a doua și a 
treia, în mod deosebit, mi
na a realizat un plus de 
peste 100 de tone. O con
tribuție substanțială la ob
ținerea acestui succes au 
avut-o minerii sectoarelor 
I, plus 500 de tone; IV, 
plus 1 111 tone și V, plus 
769 tone de cărbune.

(Continuare în pag. a 4-a)

O lună și jumătate avans 
la un obiectiv de investiții, 

iată rodul colaborării
In Editura Politică a apărut :

DIN GiNDIREA SOCIAL-POLITICĂ
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU

Contribuția României la realizarea unui sistem trainic de securitate 
și cooperare'în Europa.

dintre constructor și beneficiar
Ne aflăm pe șantierul 

viitoarei incinte .a minei 
Lupeni — pilierul Est. 
Aici, în urmă cu 4 luni, a- 

. bia se vorbea despre un 
obiectiv industrial — ins
talația de săpare, și extrac

ție Pilier -Est — din apro
pierea gării orașului, A- 
turici era greu de crezut 
că pînă la sfîrșitul lunii 
februarie constructorii și 
monturii de la șantierul 
nr. 4 Lupeni al I.C.M.M. 
vor reuși să ridice o cons
trucție, de asemenea pro
porții. Și totuși, acest lu
cru a devenit fapt împli
nit. Lucrările s-au desfă
șurat în. condiții foarte vi
trege, iarna aceasta fiind 
una din cele mai grele din 
ultimii ani. Zăpezile a- 
bundente, vîntul, gerurile 
mari constituie de regulă 
un obstacol în obținerea 
unui ritm rapid, de execu
ție; Cu toate acestea, har
nicul colectiv de construc
tori a făcut tot posibilul 
să învingă intemperiile și, 
mai mult. decît atît, să se 
întreacă pe sine. . „Un ase
menea obiectiv — ne spu
nea Iosif Bălan, șeful lotu
lui Lupeni al șantierului 
nr. 4 — se realizează în 
5—6 luni. Noi l-am termi
nat în trei luni. S-a mun

în pagina a 3-a :
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struts legat de realitățile vieții,
de cerințele dezvoltării multilaterale a societății

cit foarte intens, bine or
ganizat, ceea ce ne-a per
mis ca acum să fim în 
măsură să predăm lucra
rea. Termenul inițial a 
fost 30 martie, noi l-am 
devansat cu aproape o lu
nă și jumătate. In 15 fe
bruarie efectuam deja pro- 
Rele tehnologice și rodajul 
mașinii de extracție. Bine
înțeles, pentru aceasta am 
avut sprijinul nemijlocit 
al beneficiarului". ,

Din cele relatate-pe șan
tier de către . constructori 
și mentori, am putea spu-, 
ne că instalația de săpare 
și extracție „Pilier Est 
Lupeni" a apărut peste 
noapte. : La sfîrșitul anului 
trecut, ca „urgențe" pe 
agenda de lucru a șantie
rului erau alte obiective. 
Dar cercetările au dus la 
concluzia că o mare rezer
vă de cărbune poate fi ex
trasă din adîneurile Văii
Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Veteranul mecanizării de la mina Paroșeni, șeful de brigadă Francisc l’aza- 
kaș, întreține un dialog fructuos, la ieșirea din mină între ortacii lui si mais
trul minier Ștefan Chiș.

Foto : Ion LICIU

La I. M. Uricani

Cu cinci zile înainte de termen
Vă informăm

I
I
I
Ii

Tinerii din sectorul V 
al minei Vulcan au orga
nizat săptămîna trecută 
o acțiune de muncă pa
triotică soldată cu colec
tarea unei cantități de 
peste 800 kg cupru. (CI.)
♦--------------

Cercul micilor folclo
riști ce-și desfășoară ac- 

: tivitatea în cadrul Școlii 
generale nr. 5 din Vul
can a întreprins o acțiu
ne de culegere du strigă-

furi și cîntece în zonele 
Dîlja Mare și Dîlja Mică. 
(Titu Cornea)
♦ —--------—

Cursul de ghizi organi
zat de ■ către Agenția 
B.T.T. Petroșani își con
tinuă activitatea printr-un 
bogat program politico- 
educativ. Pînă în prezent 
au fost organizate dezba
teri, mese rotunde, expu
neri, excursii, prilej cu 
care tinerii și-au împros
pătat cunoștințele de is
torie și geografie. Mîine, 
la ora 16, are loc o nouă

întilnire a cursanțîlor, în A 
cadrul căreia vor fi pre- I 
zentate două expuneri. | 
(C, Val.) î

♦- - - - - - - j
Lucrătorii sectoarelor I

E.G.C.L. ' ...........................
măvara, 
primele 
bare a 
culație, 
cipanții

întîmpinâ 
executînd 
lucrări de plom- 
arterelor . de cir- 
pentru ca parti- 

_.__ , _ la traficul rutier
să nu mai poată zice Că 
unele drumuri din muni- 
cipiul nostru sînt asfal
tate 
bune.

pri- 
deja

doar cu... intenții
(LV.)

'■/
asHUJț;

*
*
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un nou complex mecanizat produce
Mina Uricani, luni 26 fe

bruarie, in birourile secto
rului II nu am găsit țipe
nie de om. De cind cu in
troducerea complexului, in
ginerul lacob Stoica, șeful Șerbu, omul 
sectorului, își „mutase* 
roul la . orizontul 500 
stratul 15, împreună cu 
lelalte cadre tehnice 
sector.

Misiunea de introducere 
și montare a utilajului i se 
încredințase veteranului

Șerbu. Atît 
aflăm înainte

am
de

Gheorghe 
reușit să 
a intra în mină.

In abataj, avindu-l 
față pe maistrul Gheorghe

— Cum să plec? Aici la 
Uricani este toată viața 

sini 
care

mea, este tot -ceea ce 
eu. Și nu sîpt singurulîn

i*b. \jiiittPuiyitC .z-

care are la gindește astfel.
activ peste două decenii de
minerit, încerc o întrebare ; puns, pentru că, dacă nuna 
„Tovarășe Șerbu, de ce nu .. . , , .- -
ați plecat niciodată de aici, 
de la mină ?“. Omul, cu 
fața mînjită de cărbune, 
cu ochi mici, iscoditori, mă (Continuans ,o pag , 2 <1) 
privește lung :

Constantin GRAURE

bi-
pe 

ce- 
din

Mă așteptam la acest
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Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi 0 /una și jumătate avans

Publicăm alte amănunte pe mar
ginea tradiționalei noastre competi
ții de masă, dedicată tuturor celor 
care practică schiul :

• Câștigătorilor, pe grupe de vîrs- 
tă, li se acordă cupe, medalii, diplo
me realizate după proiecte propuse 
de graficieni și artiști plastici cu- 
noscuți.

• Se vor acorda, ca în fiecare an, 
medaliile „Premiul ghiocelului", 
„Premiul speranței", „Tinerețe fără 
bățrînețe", „Cel mai activ susțină
tor", „Familia cu cei mai multi par
ticipant", „Premiul pentru sportivi
tate", „Cea mai spectaculară evolu
ție".

• Ieri, la redacție, au fost făcute 
primele înscrieri. Precizăm că, pen
tru operativitate, înscrierile pot fi fă
cute și prin telefon (41662, 42464) 
sau prin redactorii noștri întilniți îh 
întreprinderi și instituții. V \

• Reamintim că, pe pîrtie, în ziua 
concursului nu se fac înscrieri decît 
in cazuri excepționale (concurenți 
din afara municipiului, sau cei care 
din motive întemeiate nu au putut 
lua legătura cu redacția).

Un nou complex mecanizat produce
*

**
*
î

ț
ț
*

*

!a un obiectiv de investiții

(Urmare din pag. I)

al fiecăruia, nu am putea 
întâlni acești oameni minu-- 
n-ați care și-au legat pentru 
totdeauna destinul de 
mină. Există la acești oa
meni 'un cult, un cult al 
muncii, care refuză orice 
indiferentă sau nechibzuin-. 
ță. Faptul că utilajul a in
trat în probe tehnologice cu 
5 zile mai înainte decît 
termenul prevăzut demon
strează o dată în plus că 
în abataj s-a muncit cu 
pricepere și dăruire. A 
doua cunoștință a noastră 
este Vasile Tapulagă. „Bă
iat bun, de treabă, iși face 
meseria «ca la carte», ni-l 
prezintă șeful brigăziu Ve- 
rificînd instalația 
lică, îi întâlnim pe lăcătu
șii Vasile Suc iu și Petre 
Murg, mezinul brigăzii, 

despre care Gheorghe Șer- 
bu, ne spunea : „Sint per-
severenți și ambițioși. Dar
mai notați-i pe Gavrila plus față de prevederi de 
Nagy și Antonie Radu, mi- la începutul lunii februarie, 
neri, Victor Moldovan, Ion Asta nu înseamnă că nu 
Micloș, Felix Csavlovics;' ani avut și nu mai avem 
Beta Vereș, Petru Nădrag, greutăți. Problema. ' inter- 
P e t r u Chițimia, Mă- foanelor nu este încă re

zolvată. Am solicitat rezol-tei M i h ă i l ă. Sînt 
toți i n i m o ș i, depun 
stăruință și mult suflet în 
tot ceea ce fac. Complexul 
a fost pentru noi toți, un 
examen, -un examen pe 
care l-am trecut cu bineei. 
„înlocuirea tehnologiei cla
sice de lucru cu cea mo
der nd, mecanizată, a se him- 
bat mult modul de giridire 
și de acțiune al oamenilor", 
ne spunea maistrul Hie A- 
morăriței. La rîndul său, 

hidrau- inginerul Jacob Stoica, șeful 
sectorului, afirma : „Jntro-
ducerea complexului nu a 
afectat cu nimic realizarea 

sarcinilor de plan. Fapt de
monstrat de cele peste 500 
tone de cărbune extrase în 

var ea ei cit mai grabnică".
Brigada nou constituită 

se remarcă prin faptul că 
toți componența ei sint 
foarte buni muncitori, unul 
este mai. bun ca celălalt. 
Apoi hărnicia, priceperea și 
spiritul de echipă au deve
nit' exemple demne de 
urmat pentru alte formații 
de lucru din cadrul minei. 
Iată cum printr-o muncă 
tenace și perseverentă în 
rîndul.: cunoscutelor brigăzi 
fruntașe din Vale se înscrie, 
și brigada condusă de 
Gheorg he Șerbu.

• (Ui mare din pag. 1)
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Jiului prin exploatarea pi- 
lierilor. S-au făcut toate 
demersurile și în. 20 no
iembrie au fost atacate lu
crările. Stația de betoane, 
casa mașinii de extracție, 
mașina de extracție și 
turnul, estacada de eva
cuare a sterilului se pro
filau tot mai pregnant în 
întregul ansamblu, un an
samblu ce va cuprinde în 
final încă multe alte o- 
biective : instalații de în
cărcare a cărbunelui și 
sterilului, silozuri, stații 
de transformare și distri
buție, depozite, drumuri, 
platforme —, o adevărată 
incintă de mină. De aici 
se va extrage o importan
tă cantitate de cărbune a- 
tît de necesar economiei 
naționale.

Importanța obiectivului 
a concentrat deopotrivă a- 
tenția constructorului și a 
beneficiarului. De fapt, 
tocmai această colaborare 
permanentă, fructuoasă, 
între constructor și bene
ficiar a dus la devansarea 
termenului de punere în 
funcție. In plus, acordul 
global extins la aproape 
toate lucrările și concen
trarea mai multor echipe 
de montori și-au spus cu-

Prin microscop, elevii 
pătrund tainele tnicrou- 
niverșului. Aspect din 
laboratorul de biologie 
al Liceului economic și 
de contabilitate din Pe
troșani.

Foto : Cili. OLTEANU 

vîntul. Au lucrat aici e- 
chipele de lăcătuși condu
se de loan Popa și Ilie 
Jianu, dulgherii lui Toma 
Achiriloaie și Emeric Fa- 
zekaș, beton iștii lui Gheor
ghe Pavalache, coordonați 
de maiștrii Constantin Lai, 
Ion Cîrstea și maistrul 
principal Nicolae Dragoș.

Dar nu numai construc
torii și montorii au mun
cit „pe rupte", cum zicea 
sibianul loan Popa, altfel 
destul de scump la vorbă. 
Pentru montarea mașinii 
și instalației electrice, au 
venit în ajutor echipele de 
la atelierul electromecanic 
conduse de Constantin Ră- 
pănoiu, Stelian Șerban și 
Aurel. Crainic, care, după 
programul de la mină, lu
crau în șantier, iar asis
tența tehnică a fost asigu
rată în permanență de in
ginerul Cornel Humeniuc, 
șeful sectorului de investi
ții, și inginerul Titus Cos
tache, director tehnic al 
I.M. Lupeni. Tot pentru 
urgentarea lucrării au fost 
săpați 20 de metri la puț 
de către echipele de la in
vestiții, ceilalți 66 de me
tri urmînd să se sape în 
paralel cu lucrările de Ia 
instalația de încărcare a 
cărbunelui și sterilului.

Constructorii și-au eșalonat 
de așa manieră lucrările 
îneît terminarea săpării să 
coincidă cu terminarea a- 
cestei instalații întrucît 
s-au angajat să termine și 
casa puțului, astfel ca în 
vara acestui an să se trea
că la exploatarea propriu- 
zisă a întregii instalații de 
extracție.

Este evident faptul. că 
așa cum și pînă acum s-a 
lucrat într-un ritm intens, 
nici de acum încolo nu va 
fi altfel, mai ales că tem
peratura scăzută nu mai 
constituie un impediment 
pentru constructori și nici 
exploatarea mașinilor și u- 
tilajelor în șantier nu mai 
e o problemă, chiar dacă 
pe vreme de iarnă au mai 
fost probleme. O mare par
te din necazuri au fost 
înlăturate, poate și pentru 
faptul că inginerul Cons
tantin Șuvar, de la S.U.T. 
Iscroni, a fost tot mai 
des prezent în șantier.

’ Deci o colaborare pe 
multiple planuri, care în 
final se va materializa prin 
punerea în funcție înainte 
de termen a unui obiectiv 
de o deosebită importanță 
pentru mineritul Văii Jiu
lui. ■

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI A, EDIȚIA
ETAPA A 18-a (4 martie)

A. S. A. Tg. Mureș — Sportul, stud. (1—1) 
Jiul Petroșani — S. C. Bacău (0—1)
Univ. Craiova — Politehnica Tim. (1—1) 
F. C. Corvinul — Politehhnica lași (0—1) 
Dinamo -— F. C. Baia Mare (0—2)
F. C. Argeș — Chimia Rm. V. (2—1)
F. C. Bihor — U. T. A. (0—3)
C.S. Tîrgoviște ■— Gloria Buzău (1—0)
F.C. Olimpia — Steaua (1—3)

ETAPA A 19-a (7 martie)
Chimia Rm. V. — F.C. Olimpia (2—1) 
Sportul studențesc — F. C. Corvinul (0—1) 
F.C. Baia Mare — Jiul (1—0)
Steaua — F. C. Bihor (4—2)
Gloria Buzău — A. S. A. Tg. Mureș (1—4) 
U. T. A. — Dinamo (0—0)
S. C. Bacău — F. C. Argeș (0—1)
Politehnica lași — Univ. Craiova , (0—1) 
Politehnica Tim. — C.S. Tîrgoviște (0—1)

ETAPA A 20-a (11 martie)
S. C. Bacău — Gloria Buzău (0—1)
F. C. Argeș — Politehnica Iași (2—1)
Univ. Craiova — Sportul stud. (1—4)
Jiul Petroșani — F. C. Corvinul (2—3)
F. C Bihor — F. C. Baia Mare (0—1) 
C. S. Tîrgoviște — Chimia Rm. V. (3—3) 
Dinamo — A-’ S. A. Tg. Mureș (1—2) 
Politehnica Tim. — Steaua (0—-2)
F. C. Olimpia — U. T. A. (0—0)

ETAPA A 21-a (17-18 martie)
Steaua — U.T.A. (3—1)
C. S. Tîrgoviște — S. C. Bacău (0—2)
Chimia Rm. Vîleea — Jiul (0—3)
Sportul” stud. — Politehnica Tim. (1—2) 
F. C. Corvinul — F. C. Olimpia (1—3) 
Politehnica Iași — F. C. Bihor (1—1)
F. C. Baia Mare — F. C. Argeș (1—3) 
Gloria Buzău — Dinamo , (0—4)
A. S. A. Tg. Mureș — Univ. Craiova (0—2) 

ETAPA A 22-a (25 martie)
Univ. Craiova — F.C. Argeș (2—2)
A- S. A. Tg. Mureș — Steaua (1—4)

F, C. Baia Mare — - F. C. COrviriul (1—0) 
S. C. Bacău — Chimia Rm. Vîleea (0—1) 
Politehnica Tim. — Politehnica Iași (0—0) 
Gloria Buzău — F. C. Olimpia (0—1) 
Jiul Petroșani — F. C. Bihor (0—5)
U. T. A. — C. S. Tîrgoviște - (0—2)
Dinamo —- Sportul stud. (.1—1)

ETAPA A 23-a (28 martie)
Chimia Rm. V. — F. C. Baia Mare (0—-3) 
Dinamo — C. S. Tîrgoviște (2—1)
F. C. Argeș — A. S. A. Tg. Mureș (0—1)
F. C. Bihor — Univ. Craiova (0—5)
Steaua — Gloria Buzău (1—4)
S. C. Bacău — Politehnica Tim. (1—0)
U. T. A. — F. C. Corvinul (2—3)
Politehnica Iași — Sportul stud. (0—0)
F. C. Olimpia ■— Jiul (0—3)

ETAPA a 24-a (8 aprilie)
F. C. Corvinul — Dinamo (0—4)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare (0—2) 
Univ. Craiova — S. C. Bacău (0—0)
Jiul Petroșani' — U. T. A. (0—3)
Sportul stud. — Chimia Rm. V. (3—1) 
F. C. Olimpia — Politehhnica Iași (1—2) 
C. S. Tîrgoviște .— Steaua (1—3)
Gloria Buzău ■— Politehnica Tim. (2—0) 
F. C. Argeș — F. C. Bihor (1—2)

ETAPA A 25-a (11 aprilie)
Politehnica Tim. — F. C. Argeș (1—3) 
C. S. Tîrgoviște — F. C. Bihor (0—2)
Dinamo — F. C. Olimpia (0—1)
Chimia Rm. V. — F. C. Corvinul (0—3) 
U. T. A. — A. S. A. Tg. Mureș (2—3) 
Sportul studențesc — Steaua (1—0)
Politehnica lași — S. C. Bacău (1—0) 
Univ. Craiova — Jiul (0—1)
F. C. Baia Mare — Gloria Buzău (0—0)

ETAPA A 26-a (22 aprilie)
Gloria Buzău — Univ. Craiova ' (1—4) 
Steaua — Politehnica Iași (0—1)
A. S.A.Tg. Muresș — Chimia Rm. V. (1—1) 
F. C. Bihor — Dinamo (0—1)
S. C. Bacău — F. C. Baia Mare (1—3)

F. :C. . Corvinul — C. S. Tîrgoviște (0—2)
Jiul Petroșani — Sportul stud. (1—1)
F. C. Olimpia — Politehnica Tim. (2—1)

. F. C. Argeș — U. T. A. . . . . (1—3)
ETAPA A 27-a (25 aprilie)

Dinamo — Jiul (1—1)
Politehnica Tim. — U. T. A. (0—1)
F. C. Olimpia — F. C. Bihor (0—1)
Sportul studențesc — S. C. Bacău (1—4)
F, C, Corvinul — F. C. Argeș (0—2)
Gloria Buzău — Politehnica lași (3—1)
Chimia Rm. Vîleea — Steaua (L—1)
C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș (0—0)
Univ. Craiova — F.C. Baia Mare (0—1)

ETAPA A 28-a (29 aprilie)
Politehnica Iași — C.S. Tîrgoviște (0—1) 
F. C. Baia Mare — F. C. Olimpia (0—3) 
Steaua — Univ. Craiova (0—0)
Chimia llm. Vîleea — Gloria Buzău (1—1) 
F. C. Bihor — S. C. Bacău (1—3)
Politehnica Tim. — Dinamo (1—1)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Corvinul (1—1) 
U. T. A. — Sportul studențesc s (1—1) 
F. C. Argeș — Jiul (0—2)

ETAPA A 29-a (6 mai)
F. C. Bior — Politehnica Tim. (1—2) 
U. T. A. — Umv. Craiova (0—1.)
Politehnica lași — F. C. Baia Mare (1—0) 
Sportul studențesc — F. C. Argeș (0—3) 
F. C. Corvinul —• Gloria Buzău (0—2) 
C. S. Tîrgoviște — F. C. Olimpia (0—1) 
Dinamo — Chimia Rm. Vîleea (0—0)
Jiul Petroșani — A. S. A. Tg. Mureș (1—1) 
S. C. Bacău — Steaua (1—2)

ETAPA A 30-a (20 mai)
Steaua — F. C. Corvinul (1—1)
Politehhnica Tim. — Jiul (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bihor <0—0) 
Chimia Rm. V. — Politehnica Iași (1—4) 
F. C. Olimpia — S. C. Bacău (0—3)
Gloria Buzău —- -Sportul stud. (1—4)
F. C. Baia Mare -— U. T. A. (1—4)

1978-1979
Univ. Craiova — Dinamo (0—1)
F.C. Argeș — C.S. Tîrgpviște (0—1) A

ETAPA A 31-a (23 mai)
Politehnica Tim. — F.C. Baia Mare (2-—0) 
A. S. A. Tg. Mureș — F. C. Olimpia (0—1) 
Gloria Buzău — F. C. Argeș (0—2)
Steaua — Dinamo (1-—1)
Univ. Craiova —■ F. C. Corvinul (1—1) 
S. C. Bacău — U. T. A. (1—1)
Sportul stud. — C. S. Tîrgoviște (0—3) 
Jiul Petroșani — Politehnica lași (0—2) 
F. C. Bihor — Chimia Rm. Vîleea (1—3)

ETAPA a 32-a (3 iunie)
U. T. A. — Gloria Buzău (1—2)
F. C. Baia Mare — Sportul stud. (1—0) 
F. C. Corvinul — F. C. Bihor (1—1)
Politehnica Iași — A.S.A. Tg. Mureș (1—2) 
Dinamo — S. C. Bacău (0—1)
C. S. Tîrgoviște — Jiul (1—2)
Chimia Rm. V. — Politehnica Tim. (0—2) 
F. C. Argeș — Steaua (2—1)
F. C. Olimpia —- Univ. Crviova (1—1)

ETAPA A 33-a (10 iunie)
Sportul studențesc — F. C. Bihor : (1—0) 
F. C. Argeș — F. C. Olimpia (0—1)
Politehnica lași — Dinamo (1—3)
Gloria Buzău — Jiul (0—2)
„Poli” Tim. — A.S.A. Tg. Mureș (1—3) 
Steaua — F.C. Baia Mare (Or— 1)
C. S. Tîrgoviște — Univ. Craiova (0—0) 
Chimia Rm. Vîleea — U. T. A. (0—3) 
S. C. Bacău — F. C. Corvinul (0—2)

ETAPA A 34-a (17 iunie)
F.C. Baia Mare — C.S. Tîrgoviște (0—2) 
Jiul Petroșani — Steaua (1—4)
F. C. Bihor — Gloria Buzău (0—1)
Dinamo — F. C. Argeș (0—1)
A. S. A. Tg. Mureș. — S. C. Bacău (2—4) 
U. T. A. — Politehnica lași (1—4)
F. C. Corvinul — Politehnica Tim. (1—3) 
F. C. Olimpia — Sportul stud. (0—5) 
Uniy. Craiova — Chimia Rm. V. (0—1)
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de cerințele
realitățile vieții, 
multilaterale a societății

strîns legat de realitățile vieții, 
dezvoltării multilaterale a

In cadrul activității politico-ideologi- 
ce pe care o desfășoară organele și or
ganizațiile de partid, un important mij
loc il constituie învățămîntul de partid. 
Prin intermediul învățămîntului politi
co-ideologic sînt explicate, popularizate 
și aprofundate principalele hotărîri de 
partid și de stat, măsurile elaborate de 
conducerea partidului și statului cu pri
vire Ia dezvoltarea șr perfecționarea în
tregii activități economico-sociale a pa
triei.

Dată fiind importanța acestei activi-

tați, un colectiv al cabinetului munici
pal de partid, sub îndrumarea secției de 
propagandă a Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., s-a deplasat în unitățile 
miniere din Valea Jiului pentru a ur
mări modul în care se desfășoară învă
țămîntul politico-ideologic. Cîteva din 
constatările desprinse le prezentăm în 
pagina de față, din dorința de a populari
za experiența pozitivă, dobîndită de u- 
nele organizații în această formă a 
muncii de partid, de influențare și forma
re a conștiinței socialiste înaintate._____

Buna organizare
condiție a eficientei»

Comitetul de partid de 
la l.M. Uricani a acționat 
cu hotărîre pentru a asi
gura un cadru corespunză
tor învățămîntului politi
co-ideologic din acest an. 
Pe lîngă cei 748 membri de 
partid care au urmat pînă 
în anul trecut cele două 
forme de învățămînt, în a- 
nul 1979 au fost incluși și 
76 nemembri de partid. 
Pentru toate cele 26 de 
cercuri s-a stabilit drept 
„ziua învățămîntului poli
tico-ideologic" data de luni 
a' fiecărei săptămîni. Lu
nar, conform unui plan 
propriu al comitetului de 
partid ,are loc instruirea 
propagandiștilor și analiza 
activității de învățămînt. 
Ca acest prilej se anali
zează neajunsurile ivite în 
legătură cu mobilizarea, 
pregătirea temelor, tn'dezc 
baterile care au avut loc 
șl se orientează viitoarele 
dezbateri. Prin comisia în
vățămîntului politico-ideo
logic sînt pregătite din 
timp sinteze cuprinzînd di
ferite evenimente politice 
de mare interes, cum 
sînt cuvîntările și vizitele 
oe lucru ale secretarului 
general al partidului, orien
tările făcute cu acest pri
lej, din, care se desprind 
sarcinile ce revin între
prinderii.

La punctul de documen
tare sînt ținute la zi 
lecțiile cu publicații 
jțartid,

treprinderii, toate consti
tuind însemnate mijloace 
de explicare și cunoaștere 
a politicii economice a 
partidului. Au fost reali
zate diapozitive cuprinzînd 
elementele componente ale 
producției nete, cheltuieli
le materiale de producție 
la nivel de sectoare, struc
tura și destinațiile fondu
lui de participare la be
neficii a oamenilor mun
cii, importanța gospodări
rii judicioase a utilajelor 
și pieselor din dotare etc., 
toate puțind fi prezentate 
de propagandiști cu ajuto
rul unui aparat dc proiec
ție.

Desigur, toate acestea au 
menirea de a asigura un 
conținut concret, mobiliza
tor, tuturor dezbaterilor. 
Iar eficiența acestora s-a 
manifestat în mai buna 
mobilizare a colectivului-la 
realizarea și chiar depăși
rea planului producției de 
cărbune în condiții de e- 
ficiență sporită. Elocvent 
in acest sens este faptul 
eu în luna ianuarie, ca 
urmare a acțiunii hotârite 
de economisire, reducere a 
cheltuielilor materiale 
fost realizate la nivel 
întreprindere economii 
valoare de 1 000 000 lei.

• In întregul munici
piu : 85 367 cursanți cu
prinși in 1 767 cercuri ale 
învățămîntului politico- 
ideologic de partid, sin
dicat, U.T.C. și F.U.S. • 
Numai învățămîntul po
litico-ideologic de partid 
cuprinde 641 cercuri, cu 
27 567 cursanți • Dezba
terile sînt conduse de 673 
propagandiști — munci
tori, maiștri, ingineri, e- 
conomiști cu o hună pre
gătire politico-ideologică 
și o temeinică 
a problemelor 
și sociale din 
de muncă • 
învățămîntului 
rată deopotrivă de pregă
tirea propagandiștilor și 
a cursanților, de partici
parea lor activă la dezba-

cunoaștere 
economice 
colectivele 

Calitatea 
este asigu-

co
de 

, panouri și planșe 
- cu principalii indicatori e- 

eonomico-finaneiar ai în-

Studiul individual stă la baza pregătirii, atît a cursanților cit și a propagandiș
tilor.

Activitate permanentă
/a punctul de documentare

In cadrul punctului de 
informare și documentare 
de la l.M. Lupeni se des
fășoară o bogată activitate 
politico-educativă, pe baza 
unui program concret. Du
pă cum ne informa tovară
șa Maria Crainic, secretar

obiect

adjunct al comitetului de 
partid, se organizează în 
ficare lună întîlniri, mese 
rotunde, simpozioane. Prin 
preocuparea comitetului de 
partid, a comitetelor de 
sindicat și U.T.C., punctul 
de documentare a fost do
tat cu un număr impor
tant de cărți, hotărîri de 
partid, decrete, legi, bro
șuri, pliante etc. Un inte
res deosebit se manifestă 
pentru asigurarea materia
lului necesar propagandiș
tilor. Au fost alcătuite ma
pe pentru cele trei forme, 
ale învățămîntului de par
tid precum și fișe biblio-

grafice cu indicații precise 
pentru temele ce se dez
bat pe parcursul unui an.

Recent a fost pusă la 
punct o colecție de planșe 
cu privire la modalitățile 
de realizare a producției 
nete, căile de urmat pen
tru reducerea consumurilor 
de materii prime, materia
le, energie și combustibil, 
calcului fondului de parti
cipare la beneficii.'Punctul 
de informare și documen
tare beneficiază și de un 
diascol, urmînd ca în vi
itor să fie procurate și 
alte instrumente de prac
tică politico-educativă.

dezbateri

Aspect din punctul de 
documentare al comite
tului de partid de 
l.M. Lupeni.

Discuții concrete, la
de
al

<

Dezbaterea temei a cin- 
cea la învățămîntul 
partid la sectorul VI
minei Lupeni, a fost strîns 
legată de problemele cu 

. care se confruntă acest co
lectiv de oameni ai mun
cii.

Propagandistul — subin- 
ginerul Alexandru Tornuș 
— a prezentat în fața ce
lor 30 de cursanți, folosind 
grafice și planșe, o gamă 
largă de idei. Noțiunile 
teoretice referitoare Ia 
cointeresarea oamenilor 
muncii în socialism, pre
cum și posibilitățile de 
participare la beneficii au 
fost explicate prin prisma 
situației în care se află 
sectorul.

— Cu cit vom reuși să 
cheltuim mai puțin cu a- 
tît vom cîștiga mai mult, 
spunea șeful de brigadă 
loan Kacso. Toți trebuie 
să înțelegem că ne revine 
o mare răspundere, că 
numai de noi depinde re-

â-

în 
VI

ducerea la maximum a 
. cestor cheltuieli.

S-a arătat faptul că 
luna ianuarie sectorul
a depășit sarcinile de plan 
cu 1587 tone cărbune, în- 
cadrîndu-se în consumurile 
specifice ia lemn țle mină 
și cherestea. Cursanții au 
dezbătut concret acțiunile 
care trebuie. întreprinse 
pentru folosirea judicioasă 
a materialelor, materiilor 
prime, energiei și combus
tibilului.

— Prin refolosirea armă
turilor TH, arăta tovarășul 
Ion Doroftei, putem econo
misi nu numai 
timpul pe care 
cu transportul 
la suprafață.

Intervenții concrete au 
mai făcut Nicolae Blaho- 
ianu și Gheorghe Preda 
Calotă, care au combătut 
neglijențele în folosirea e- 
nergiei și a combustibilu
lui. De foarte multe ori

bani, ei și 
îl pierdem 

acestora de

berizile transportoare
funcțibnază în. gol, consu
mând kilowațioră degeaba. 
Aceasta influențează di
rect asupra valorii produc
ției nete, asupra încadrării 
în cheltuielile de produc
ție planificate. Au fost su
bliniate și alte cerințe : 
pregătirea cadrelor în con
cordanță cu creșterea gra
dului de tehnicitate, apro
vizionarea ritmică cu ma
teriale și piese de schimb, 
folosirea integrală a tim
pului de lucru.

Dezbaterile au fost con
crete și la obiect, strîns 
legate de problemele sec
torului. ■ Cursanții au ple
cat de la învățămîntul de 
partid, cu cîteva noțiuni 
clare despre problema pu
să în discuție, dar și con
vinși dc acțiunile pe care 
trebuie să le întreprindă 
pentru bunul mers al pro
ducției și a muncii.

Pagină realizată de
Valeriu COANDRAȘ și 

Viorel STRAUȚ 
Foto : Gh. OLTEANU

Participarea la 
o problemă a cursanților, 
dar și a propagandistului

Dezbaterile din grupa C 
a organizației de partid 
nr. 8 investiții de la l.M. 
Vulcan au avut ca temă 
„Contradicțiile pe arena 
mondială în condițiile e- 
pocii contemporane". Pro
pagandistul, tehnicianul 
Dumitru Dinu, a folosit 
metoda seminarului. Tema 
a fost împărțită în patru 
subpuncte, iar acestea au 
constituit obiectul dezbate
rilor. Participant! activi 
s-au dovedit a fi tovarășii 
Vaier Magda și Gheorghe 
Buță, care prin intervenți
ile lbr au dovedit că s-au 
pregătit temeinic, 
diu individual și 
rea bibliografiei 
fost recomandată

Faptul că numai doi din

prin stu- 
consulta- 
ce le-a

cei prezenți au participat 
la dezbateri, iar ceilalți nu 
s-au înscris la cuvînt și 
nici nu au fost stimulați 
prin interpelări directe de 
către propagandist, ilus
trează lacune metodice. 
Fiindcă, în esență, metoda 
seminarului trebuie să a- 
sigure antrenarea tuturor 
cursanților la dezbateri, în 
mod cursiv, pînă la epui
zarea temei puse în dez
batere.

Deci, la nivelul comite- ■ 
tului de partid pe între
prindere, cu prilejul ins
truirii propagandiștilor se 
impune să se insiste și pe 
metodica predării, ca mijloc 
important de perfecționare 
a conținutului învățămîn
tului, de ridicare a nive
lului calitativ al acestuia.

Cîteva concluzii
• In toate întreprinderile miniere, în

vățămîntul politico-ideologic de partid 
joacă un rol important în mobilizarea 
colectivelor de oameni ai muncii la în
deplinirea sarcinilor ce le revin pentru 
asigurarea și creșterea producției de 
cărbune. Un exemplu semnificativ îl 
constituie întreprinderile miniere Lupeni, 
Petrila, Uricani și Paroșeni unde există 
o preocupare susținută pentru legarea 
conținutului dezbaterilor de practica 
productivă, iar rezultatele economice ob
ținute situează aceste întreprinderi pe 
locuri de frunte în întrecerea socialistă.

• Experiența dobîndită in actualul an 
de învățămînt de partid demonstrează că 
în condițiile mineritului e bună practi
ca de a consacra o anumită zi pe săp-

Jămînă învățămîntului politico-ideologic.

• Cele mai bune rezultate se constată 
în cercurile de învățămînt unde propa
gandiștii își exemplifică expunerile cu 
fapte de la locurile de muncă ale cursan
ților, cu cifre și date din activitatea în
treprinderii.

• Ba punctele de documentare trebuie 
sporit numărul planșelor și graficelor ne
cesare explicării mecanismului producției 
nete și fizice, cu exemple concrete din 
întreprindere.
• In învățămîntul de sindicat și al 

U.T.C. s-au constatat rămîneri în urmă, 
fapt care impune comitetelor de partid 
din întreprinderi să urmărească și să 
controleze mai îndeaproape modul în 
care se organizează și se desfășoară dez
baterile.
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Executiv al C.C. al P.C.R.

cârca unor prevederi ale Legii retribui
rii după cantitatea- și calitatea muncii. 
Proiectul de decret stabilește rețelele ta
rifare pentru personalul muncitor, mo
dul de încadrare a muncitorilor în ultima 
categorie de calificare nou înființată, pre
cum și a maiștrilor în noua funcție de 
maistru principal specialist, modul de a- 
cordare a retribuțiilor în raport cu înde
plinirea indicatorilor de plan, precum și 
alte prevederi.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a adoptat o Hotărîre privind îmbună
tățirea îndrumării și controlului de către 
partid a activității organelor de securita
te și de miliție. în Hotărîre se sublinia
ză sarcinile ce revin comitetelor județe
ne, municipale și orășenești de partid în 
exercitarea controlului și îndrumării or
ganelor de securitate și de miliție, în des
fășurarea muncii politico-educative în rîn- 
dul tuturor lucrătorilor din aceste sectoa
re, în vederea cunoașterii și însușirii te
meinice a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, respectării cu 
strictețe a hotărârilor de partid, legalității 
socialiste, a normelor eticii și echității. 
Hotărirea relevă rolul sporit ce revine or
ganelor locale de partid în creșterea efi
cienței activității organelor de securita
te și miliție pentru ca acestea să acțione
ze corespunzător legilor țării, 
cu strictețe la aplicarea și 
lor.

Comitetul Politic Executiv 
de asemenea, raportul privind aplicarea 
Hotărîrii C.C. al P.C.R. referitoare la 
scrisorile și audiențele oamenilor muncii. 
S-a subliniat că în cursul anului 1978 ac
tivitatea în acest domeniu s-a îmbunătățit, 
în spiritul hotărîrilor de partid, al prin
cipiilor democrației noastre socialiste, o- 
glindind întărirea tot mai puternică a le
găturilor dintre partid și popor. Nume
roși oameni ai muncii de toate categori- 

să vegheze 
respectarea

a ascultat,

manifestîndu-și adeziunea deplină față de 
politica internă și externă a partidului și 
statului, hotărirea lor de a contribui la 
transpunerea ei în viață. Totodată, în scri
sori și audiențe oamenii muncii au semna
lat o serie de neajunsuri în diferite sec
toare, făcînd propuneri concrete pentru 
lichidarea lipsurilor, pentru îmbunătăți
rea activității.

Comitetul Politic Executiv a indi
cat ca toate organele și organizațiile cen
trale și locale de partid și de stat să ac
ționeze în continuare cu tot mai multă e- 
xigență și perseverență, pentru aplicarea 
prevederilor Hotărîrii și Legii privind re
zolvarea propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor muncii, ca
re constituie un important cadru orga
nizatoric, instituțional de manifestare lar
gă a maselor celor ce muncesc în viața 
economico-socială, de participare activă a 
lor la conducerea tuturor domeniilor de 
activitate, a întregii societăți, :

★ 
★ ★

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a prezentat o in
formare privind vizita de prietenie pe ca
re a întreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Populară 
Bulgaria, în perioada 15—17 februarie 
1979, la invitația tovarășului Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întru totul și a dat o deosebită apreciere 
rezultatelor noului dialog româno-bulgar 
la nivel înalt, care a confirmat, o dată 
mai mult, rodnicia întâlnirilor prietenești, 
tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, precum și 
importanța hotăritoare a acestor contacte 
pentru întărirea continuă a solidarității 

și colaborării frățești dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, în folosul și 
spre binele lor, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Convorbirile dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de lucru, tovărășească și 
cordială, manifestațiile de stimă și a- 
fecțiune făcute înalților oaspeți români 
pe pămîntul Bulgariei vecine și prietene, 
au reliefat, în mod pregnant, trăinicia 
relațiilor româno-bulgare, cu adinei rădă
cini în istorie și care au dobîndit, în a- 
nii socialismului, dimensiuni tot mai largi, 
un conținut nou, mereu mai bogat.

Comitetul Politic Executiv își ex
primă profunda satisfacție că, în cursul 
recentelor convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au reafirmat 
hotărirea comună de a amplifica con
lucrarea fructuoasă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Bul
gar, factor esențial în dezvoltarea priete
niei și colaborării româno-bulgare. A .fost 
exprimată, de asemenea, hotărirea de a se 
acționa în continuare pentru extinderea 
relațiilor multilaterale dintre țările 
noastre, în spiritul principiilor egalității, 
stimei, respectului reciproc, întrajutorării 
tovărășești, pe baza Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală din 
1970 și a Declarației româno-bulgare, 
semnată la Sofia în 1977.

Comitetul Politic Executiv își ma
nifestă convingerea că înțelegerile stabili
te cu acest prilej, vor contribui la lărgi
rea colaborării multilaterale româno-bul
gare, la creșterea cooperării și specializă
rii în producție, la intensificarea și di
versificarea schimburilor reciproce de
mărfuri și a colaborării tehnico-științifice. 
O importanță deosebită are realizarea, 
potrivit termenelor prevăzute, a marilor 
obiective industriale pe care România și 
Bulgaria le construiesc împreună — Com
plexul hidrotehnic Turnu Măgurele — Ni- 
copole, întreprinderea constructoare de 
mașini și utilaje grele Giurgiu -- Ruse, 
Complexul de olefine.

S-a subliniat că dezvoltarea și aproe 
fundarea colaborării economice și teh
nico-științifice româno-bulgare cores
pund pe deplin intereselor ambelor țări 
și popoare, constituind, în același timp, 
un aport substanțial la creșterea forței și 
influenței socialismului, la cauza păcii, co
operării și progresului social în lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat, 
totodată, însemnătatea deosebită a schim
burilor de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în probleme 
actuale ale vieții internaționale. A fost 
apreciată reafirmarea voinței României 
și Bulgariei de a dezvolta conlucrarea lor 
activă pe plan extern, contribuind, prin 
acțiuni și eforturi comune, la adîncirea 
procesului destinderii, la crearea unui 
climat de securitate și cooperare în Bal
cani, în Europa și în întreaga lume, Ia 
adoptarea unor măsuri concrete de de
zarmare, la instaurarea unor raporturi cu 
adevărat echitabile între state, la făurirea 
noii ordini economice mondiale și în
făptuirea idealurilor de libertate, in* 
dependență, pace și progres ale tuturor 
națiunilor. A fost reafirmată, de aseme
nea, hotărirea Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist Bulgar de a 
contribui Ia întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor revoluțio
nare, democratice, în lupta pentru pace, 
democrație și socialism.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
în unanimitate înțelegerile și concluziile 
la care s-a ajuns cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, și a stabilit 
măsuri pentru aplicarea lor în viață, pen
tru dezvoltarea mai intensă a colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul» Comunist Bulgar, dintre țările și po
poarele noastre vecine și prietene.

★
Comitetul Politic Executiv a rezol

vat, de asemenea, o serie de probleme 
curente ale activității de partid și de 
stat.

Orientul Mijlociu
TEL AVIV 27 .(Agerpres) 

-- Cabinetul Israelului a 
respins marți propunerea 
președintelui S.U.A. re
feritoare la o nouă reu
niune tripartită, ameriea- 
no-egipteană-israeliană la 
nivel înalt, la care să par
ticipe președintele Carter, 
premierul Begin și primul 
ministru egiptean, Musta
fa Khalil. Intr-o \ rezoluție 
prezentată presei de pre
mierul Menahem Begin 
după o ședință extraor
dinară a cabinetului se a- 
rătă că. „guvernul israe- ■ 
lian consideră că la Camp 
David II nu s-a înregistrat 
un progres în negocierile 
de pace dintre Egipt și Is
rael ; în aceste condiții, 
el a hotăril ea primul mi
nistru să nu participe la 
reuniunea la nivel înalt 
de la Camp David propu
să de președintele Carter".

Spania înaintea a’egerlîor legislative
MADRID 27 (Agerpres). 

— Marți, la miezul nopții, 
în Spania se încheie cam
pania electorală în vede
rea alegerilor legislative de 
la 1 martie. Campania a 

' debutat' la 1 februarie, cu 
o lună ■ înaintea desfășură
rii scrutinului. ....

Cotidianul madrilen „El 
•Pais“ a dat ppblieității re
zultatele unui sondaj de o

iese Spaniol va obține 29.5 
la sută .din totalul voturi
lor, Uniunea Centrului De
mocratic (Partidul de gu- 
vernămînt) —- 27,7 la sută, 
Partidul comunist — . 9,3 
la: sută. Coaliția Democra
tică .(grupare de dreapta) — 

'5,3 la sută. Pe de altă par
te, 10.9 la sută din per
soanele chestionate erau 
nedecise cui să-și dea vor 
tul, iar 11,4 la sută au 

-declarat că nu vor participa
; la vot. ,

pinie în vederea alegerilor 
legislative care relevă cî> 
Partidul Socialist Muncito-

Iranul va relua exporturile de petrol
TEHERAN 27. (Agerpres) 

— Primul ministru ira
nian, Mehdi Hazardau. a 
declarat, intr-un, interviu 
acordat canalului de te
leviziune americană „Pu
blic Broadcasting System", 
eă exporturile de petrol 
ale Iranului vor fi relua
te săptămîna viitoare și ca 
producția iraniană de pe
trol va atinge, în . urmă
toarele două luni, peste 
60 la sută din: nivelul la

care sc afla cu un an în 
urmă. • ' ’ ’

. Pe de altă parte, potri
vit agenției iraniene. , de 
presă PARS, oțelăriile de 
la Ispahan — unde toți 
cer 3 000 de lucrători și-au 
reluat activitatea — vor 
produce, începînd de mier-. 
euri, cu întreaga lor capa
citate.

Experiențe la hordul laboratorului spațial 
,,Saliut-6!‘

MOSCOVA 27 (Ager
pres). — Marți, echipajul 
tandemului spațial „Saliut- 
6“ — „Soiuz-32" s-a ocupat 
de conservarea sistemelor 
de bord ale navei și de 
trecerea laboratorului cos
mic în regim de zbor pilo
tat.

MOSCOVA 27 (Ager
pres). — De la data7 lansă
rii laboratorului spațial „Sa- 
liut-6“ (23 IX .1977), la 
bordul acestuia au lucrat 
șase echipaje de cosmo- 
nâuți, dintre care unul s-a 
aflat în spațiu 96 de zile 
și unul — 140 de zile. Exis
tența alît de îndelungată 
și. totodată, activă a labo

ratorului spațial a fost a- 
șigurată cu ajutorul unui 
număr de patru nave cos
mice de transport de tipul 
.„Progress" cane au adus pe 
orbită carburanți, echipa
ment și aparate.

Noul echipaj al comple
xului spațial „Saliut-6" — 
„Soiuz-32“ va controla buna 
funcționare a tuturor sis
temelor în condițiile, zboru
lui pilotat pentru a stabili 
ce lucrări profilactice și ce 
reparații trebuie efectuate. 
De asemenea, se vor exe
cuta experiențe și cercetări 
tehnico-științifide și bio
logice.

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
prezentat lucrări științi-PREȘEDINTELE S.U.A., 

Jimmy Carter, a cerut Con
gresului să-i acorde îm
puternicirile necesare pen
tru a impune raționalizarea 
benzinei, închiderea stați
ilor de Benzină la sfîrșit 
de săptămînă și o serie de 
măsuri secundare de econo
misire a combustibilului, în 
Eventualitatea, unei crize 
grave în domeniul energiei.

DENG XIAOPING, vi- 
cepremicr al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, l-a 
primit, marți, la Beijing, 
pe Michael . Blumentthal. 
ministrul finanțelor al 
S.U.A. — informează ,a- 
genția China Nouă. Au fost 
abordate probleme ale re - 
lațiilor bilaterale și s-a 
procedat la un schimb de 
opinii asupra situației din 
Indochina.

IN ZILELE de 26 și 27 
februarie, la Washington a 
avut loc o conferință ro- 
mâno-americănă în pro
blemele bio-medicinei. S-au

fite pe teme biomedicale 
și s-au discutat posibilități
le ele lărgire a cooperării, 
bilaterale în acest dome
niu. - 7 '■ ' < -■ ; - •

1 ÎNDELUNGATA» CRI
ZA GUVERNAMENTALA 
DIN BELGIA a intrat îri- 

,tr-o fază, nouă, odată cu 
desărcinarea de către ■ re
gele ' Baudouin a celor, 
doi. mediatori .. — .Willy, 
Glaeș. (reprezentînd aripa 
flamandă a Partidului So- 
cialișțf și Charles Ferdi
nand Notliomb (președin
tele Partidului Sociăl-Creș- 
tin — valon).

LA O TRECERE DE 
CALE FERATA din satul 
Doirehț, j u d e ț u 1 I,o- 
veci, (RM 1 8 a r 1 a) m 
tren de persoane s-a cioc
nit, luni, cu un autobuz 
— informează agenția 
B.T.A. 14 pasageri ai auto
buzului și-au pierdut via
ța, iar alți 52 au fost ră
niți.

In deschiderea sezonului fotbalistic

Astăzi, „Cupa României44
Sub genericul „Dacia- 

dei", noul sezon de fotbal 
debutează astăzi cu desfă
șurarea 16-imilor „Cupei 
României", fază în care in
tră în joc și echipele din 
categoria A. Partidele în
cep la ora 15 și se vor 
desfășura după următorul 
program : Sticla Arieșul 
Turda — C.S. Tîrgoviște; 
F.C. Constanța — Steaua ; 
Victoria Cărei — Sportul 
Studențesc ; Muscelul Cîm- 
pulung Muscel — Dinamo 
București ; Chimia Brazi — 
F.C. Baia Mare (meciul va 
avea loc la Ploiești); Mi
nerul Ghelar — F.C. Ar
geș Pitești ; Dinamo Sla
tina — Chimia Rm. Vîl-

cea ; Universitatea Cluj- 
Napoca — S.C. Bacău ; 
Constructorul Iași — Jiul; 
Steagul Roșu Brașov — 
U.T. Arad ; Metalul Bucu
rești — Corvinul Hune
doara ; Laminorul Nădrag
— Universitatea Craiova ; 
F.C.M. Galați — F.C. Bi
hor ; Olimpia Satu Mare
— Politehnica Iași (întîl- 
nirea se dispută la Sibiu); 
A.S.A. Tg. Mureș — Glo
ria Buzău (meciul este 
programat la Rm. Vîlcea); 
Energia Gh. Gheorghiu 
Dej — Politehnica Timi
șoara.',

In caz de egalitate, în
tre formațiile din diferite 
categorii, după 90 de mi», 
nute se vor juca în pre

lungiri două reprize a ci
te 15 minute. Dacă egali
tatea va persista, va cîș- 
tiga echipa care a jucat 
în deplasare. In meciurile 
Olimpia Satu Mare — Po
litehnica lași și A.S.A. Tg. 
Mureș — Gloria Buzău, 
partide în care se întîlnesc 
echipe de categoria A, în 
caz de egalitate și după 
prelungiri echipa cîștigâ- 
toare va fi desemnată în 
urma executării loviturilor 
de la 11 m.

- : ...
Posțurile noastre de ra

dio vor transmite, cu în
cepere de la ora 14,30, 
pe programul 1, avancro
nici și aspecte de la toate 
întîlnirile. u ..
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r.MEMENTO
FILME

, PETROȘANI — 7 No
iembrie : Haiducul cu o- 
.chii ca stelele ; Republi-

I ca : Hipopotamul Hu- 
I gp ; Unirea : Totul pen- 
l-tru Jotbal. ” '
I PETRILA : Sonată pe 
I malul lacului.
I LONEA ; Aminteș- 
te-ți de mine.:... .

I AN1NOASA; Viață 
regăsită. ..

VULCAN
LUPENl-

resc : Drum fără 
toarcere ;,

> Dragoste și
I un [CÂNI : 
I wen, file de

Visul roz.
■ - Muncito- 

în- 
Callural î

.statistică.
' -■ Beețlio-- 

viață.

IV.
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I
| 9,00 Teleșfoală. 10,00 :

IGala antenelor : Mol
dova. 11,56 Șoimii pa-

■ triei. 12,00 Telex. 15,00 
I Fotbal : Steagul Roșu 
• Brașov —• U.T.A. și ÎJ- 
I niversitatea Cluj-Napo-
* ca — Sport Club Ba- 
I* cău, în Cupa Români

ei. 18,30 Telex. 18,35 
ITelecronica . pentru

pionieri. 18-,50 Trage
rea- de amortizare
ADAS. 19,00 Festiva- j 
Iul național „Cîntarea ( 
României". 19,20 1001 !

Ide Seri. 19,30 Telejur- 1 
nai. 20,00 Noi, femeile! |

1 20,20 Telecinemateca 1 
— Ciclul „Mari ecra- | 
nizări", „Cadavrul viu". I 
Premieră TV. Producție I 
a studiourilor sovieti-j 
ce, 22,35 Telejurnal.
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