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Ședința Comitetului
Politic Executiv 

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

Ceaușescu, secretar general al Partidului, 
Comunist Român, marți, 21 august 1979, 
a avut Ioc ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
cu acest prilej, unele aspecte legate de 
încheierea anului școlar în învățămintul 
de cultură generală, liceal și profesional. 
O concluzie importantă desprinsă din si
tuația și rezultatele anului școlar, este ne
cesitatea orientării atente a candidaților 
spre liceele și școlile profesionale cu profil 
de care economia națională are mare ne
voie în prezent și în perspectivă. In a- 
ceastă ordine de idei, s-a indicat să se e- 
laboreze un studiu aprofundat asupra ne
cesităților forței de muncă în cincinalul 
viitor în vederea orientării rețelei 
în raport cu cerințele dezvoltării 
miei, a întregii noastre societăți.

Comitetul Politic Executiv a 
tut și aprobat măsuri legate de 
cetățenilor străini în rețeaua învățămintu- 
lui românesc, privind 
statul nostru în acest 
rerile. de frecventare 
școlilor din România.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
un raport privind activitatea de rezolva
re a propunerilor, sesizărilor, reclamați- 
ilor și cererilor oamenilor muncii în se
mestrul 1/1979. S-a relevat că în această 
perioadă, organele de partid, de stat și 
obștești au acționat cu mai multă exi
gență pentru aplicarea hotărîrilor și mă
surilor adoptate în acest sens de C.C. al 
P.C.R., a legilor țării. Au crescut operati-

școlare
econo-

dezba- 
studiul

bursele acordate de 
scop, precum și ce-, 
pe cont propriu a

vitatea și calitatea rezolvării scrisorilor, 
spiritul de răspundere 
problemelor 
muncii
Cadrele de conducere la toate nivelurile 
acordă mai multă atenție primirii cetă
țenilor în audiență și rezolvării probleme
lor pe care aceștia le ridică. Totodată, 
Comitetul Politic Executiv a atras aten
ția asupra unor neajunsuri care mai per
sistă în- activitatea în acest domeniu, in- 

dieînd măsurile corespunzătoare organe
lor de partid, <le stat și obștești. Subli
niind faptul că o mare parte a sesizări
lor venite din masă se confirmă a fi jus
te, Comitetul Politic Executiv a trasat 
sarcină organelor de partid și de stat lo
cale de a intensifica eforturile pentru 
soluționarea, la fața locului, a probleme
lor ridicate de oamenii muncii.

XXX
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de partid și de stat 
pe care a efectuat-o în țara noastră, în
tre 26 și 29 iulie, la invitația sa și a to
varășei Elena Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Revolu
ționare Guineea, tovarășul Ahmed Se- 
kou Toure, împreună cu tovarășa Andree 
Toure.

Comitetul Politic Executiv și-a expri
mat profunda satisfacție și totala aproba
re față de rezultatele rodnice ale noului 
dialog "nmano-guineez la nivel înalt —

ridicate 
la

în 
de 

nivelul

soluționarea 
oamenii 

unităților.

(Continuare în pag. a 4-a)

■
I la sărbătoarea tăriisărbătoarea țării noi am venit, bogați, fapte pe care, mineri, le-am împlinit.I,aCuNoi pîinea focului am smuls-o din Carpați îndeplinind Programul partidului iubit.Treizeci și cinci de ani-nălțați în cutezătoare Pentru ca astăzi să avem un cer senin Noi am zidit spre soare, după legi mai drepte. Cetățile acestui brav popor român.Partidul ne-a dat drumul, pe care l-am urcat Spre libertatea noastră, rămasă moștenire Istoriei, pămîntuhii, minerului bărbat Ce-aiei, pe Jiu, ne dă lumină și iubire.

Andrei Caucar, 
muncitor, Petroșani

Bogat raport muncitoresc
Trăsătura esențială a realizărilor: 

o nouă calitate în economieMăreața noastră sărbătoare națională este în- tîmpinată de - colectiveje de muncă din economie cu un bilanț remarcabil. Trăsătura esențială a realizărilor din activitatea productivă desfășurată de puternicul detașament al oamenilor muncii din Valea Jiului, la scurt timp după prețioasele îndemnuri adresate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta cuvîn- 'tare de la Lupeni, o constituie noua calitate. Această nouă trăsătură, rod al unei activități susținute în care creația colectivă, inițiativa în promovarea noului, a progresului tehnic deține un loc de frunte, o exprimă esențialmente faptele de muncă pe care le prezentăm în acest succint bilanț.
+ Colectivul de mineri 

de Ia Lupeni, care a lan
sat în acest an întrecerea 
socialistă către minerii din 
întreaga țară, își onorează 
cuvîntul prin extragerea 
peste prevederile de la în
ceputul anului a peste 
50 000 tone de cărbune coc- 
sificabil. La sectorul IV al 
minei — cel mai mare sec
tor productiv al Văii — 
întreaga producție se ex
trage din abataje dotate 
cu complexe mecanizate de

randament — 
tone pe post —,

pes- 
iar 
de 
la 
ca

mare 
te 10 
la sectorul VI gradul 
mecanizare este de 90 
sută. Ambele sectoare,
și întreaga mină, au înde
plinit sarcinile ce le re
vin pe primele opt luni ale 
anului.

+ La Petrila, unde plu
sul de producție realizat de 
Ia începutul anului este 
de aproape 25 000 tone căr
bune, iar sectoarele IV și

trepte
■

III și-aii îndeplinit 
sarcinile pe opt luni, 
Ioarea producției nete 
nificată pe primul semes
tru âl anului a fost reali
zată în proporție de 122 
la sută, îri condițiile eco
nomisirii • a peste 4' mili
oane lei față de cheltuie
lile materiale planificate.

+ Constructorii de ma
șini miniere de la I.U.M.P. 
întîmpină marea sărbătoa
re cu un bilanț semnifica
tiv : realizarea in 
ție de 102,3 Ia 
lorii producției nete și de 
1014 Ia sută a 
tații

+ Tînărul colectiv 
muncitoare de la Fabrica 
de tricotaje din Petroșani 

/raportează în trimestrul II 
a.c. realizarea unei produc
ții fizice de 3,5 ori supe
rioară față de trimestrul
IV al anului trecut, primul 
trimestru de producție.

+ Filatoarele și chi
mistele de Ia „Vîscoza" Lu
peni întîmpină ziua de 23 
August cu realizarea va
lorii producției nete în pro
porție de peste 107 la su
tă, în condițiile livrării 
peste prevederi a unei 
substanțiale cantități de 
fire de calitate superioară. 

Pe șantierele de locu
ințe, constructorii grupu
lui de șantiere a! T.C.H. 
au dat în folosință, în Pri
mul semestru al 
460 apartamente, din 
32 înainte de termen, 
preajma sărbătorii 
nale ei au 
rile Ia alte 
mente.

muncii

deja 
va- 

pla-

propor- 
sută a va-

productivi- 
planificate.

' de

anului, 
care 

In 
națio- 

finalizat luCră- 
80 de aparta-

POSTURILE

Adunări festive consacrate sărbătoririi zilei de 23 August
Ieri după-amiază, la Ca

să de cultură din Petro
șani, într-o atmosferă de 
fierbinte patriotism, a avut loc adunarea festivă consacrată celei de-a XXXV-a aniversări a victoriei revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă. La adu
nare au participat membri 
ai secretariatului și birou
lui 
cipal de partid, 
luat 
partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii din în
treprinderile și instituți
ile orașului. Manifestări a- 
semănătoare s-au desfășu
rat și în celelalte localități 
din Valea Jiului, în prezen
ța membrilor secretariatu
lui și ai biroului Comite
tului municipal de partid,

Comitetului muni-
Au 

parte activiști de

care au vorbit despre semnificațiile politice și istorice ale ' evenimentului e- pocal de la 23 August 1944, înscris cu litere de aur în istoria României.Evenimentul bil 1944 lucit care curs conducînd la definitiva desființare a exploatării, la asigurarea deplinei egalități între toți fiii țării, indiferent de naționalitate, în acele zile de august 1944, 
patriotismul celor mai largi 
mase populare mobilizate de Partidul Comunist Român care ■ a sesizat cu clarviziune evoluția evenimentelor și pericolul fascismului și hitlerismului

memora- de la 23 August este cel mai stră- momenț al istoriei, a imprimat un nou în dezvoltarea patriei,

pentru destinul țării — a însuflețit desfășurarea actelor revoluționare, comuniștii militînd cu neobosită energie revoluționară peîr- tru unitatea de acțiune a tuturor partidelor,’ grupărilor și forțelor progresiste, pentru stabilirea obiectivelor etapei, prioritare fiind răsturnarea dictaturii raili- tarb-fasciste, formarea unui guvern al independenței naționale, încetarea războiului împotriva Uniuhîi Sovietice, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și alungarea hitle- riștilor din patria noastră.în cei 35 de ani de la gloriosul august 1944, poporul nostru a parcurs o e- tapă unică în istoria multiseculară, o etapă

deal re- în
nomico-sbcială, de progres și civilizație.în atmosfera de puternic elan creator, dominată apropiatul Congres XII-lea al P.C.R. și de centa vizită de lucruValea Jiului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, toți oamenii muncii din acest important bazin carbonifer al țării se prezintă la marea sărbătoare cu noi și remarcabile succese în activitate, obținute în toate meniile de activitate conducerea organelor și ganizaț iilor de partid, primele șapte luni ale nului a fost realizatproporție de 104,9 la sută planul producției nete, s-au livrat suplimentar 3329 tone cărbune,- peste 2 300

do- sub oi*- In a- înlui de neasemuită dezvoltare eco-

grinzi metalice, 3 tone de fire sintetice, s-au făcut e- conomii considerabile energie și combustibil.Cu sentimente de profund patriotism, de unitate de gînd și acțiune revoluționară,—participanții la a- dunările festive care au a- vut loc în toate localitățile municipiului au adoptat telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste încheierea vibrante tori ai Teatrului de din Petroșani și formații artistice de amatori din Valea Jiului au susținut spectacole tematice dedicate mărețului eveniment.

România, acest manifestări,

Ia

fn o r ac- stat
I

|î î

AZI, LA
DE RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE

Astăzi în jurul ore
lor 17, posturile de 
radio și televiziune 
vor transmite direct 
de la Sala Palatului 
Republicii adunarea 
festivă consacrată ce
lei de a 35-a aniver
sări a revoluției de 
eliberare socială și 
națională, antifascis
tă și antiimperialistă 
din țara noastră.
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Steagul

Anul 1979, an de bilanț pentru 35 de ani tră 
libertate și prosperitate de poporul român, cuprinde 
evenimente politice de o însemnătate deosebită pen 
nățiune — a 35-a aniversare a eliberării patriei, pe < 
sărbători mîine, și Congresul al XII lea al partidului.

In ajunul sărbătorii eliberării țării, oamenii 
municipiul nostru, conducători de formații de lucru 
deri, secretari ai organizațiilor de partid fac bilanțul > 
activitate rodnică, bilanțul celor mai rodnici ani din 
de poporul nostru de la eliberarea țării.

Ion GrUGOiRESCU, miner șef de brigadă, 

sectorul de investiții oi minei Paroșeni :

Am Trăit clipe de neuitat, tind secretarul general al partidului, t o v a r ă ,$,u 1 Nicolae Ceaușeșcu, înțelept și neobosit conducător al țării, Minerul de onoare al Văii Jiului, a coborit în mină, la locul nostru de muncă, inâugurînd un nou orizont, orizontul 360. A- cest orizont deschidă drum spre milioanele de tone de cărbune, care vor reprezenta 90 la sută din producția minei Paroșeni în întregul cincinal 198.1 —198.>.Aici, la acest front de lucru folosim un cărucior de perforat cu două brațe, un utilaj realizat de un colectiv de cadre didactice1, studenți și tehnicieni de la mina Paroșeni, condus de

prof. dr. ing. Ion Marian de Ia Jnstituti.il de mine ■ lin Petroșani. Este un utilaj nou, pe < are ii folosim eu mare încredere <ă vom obține rezultate bune. De fapt, noi, minerii Paroșeniu- lui am fost pînă acum portdrapelul tehnicii noi in Valea Jiului. Noi am introdus și pus în funcțiune cu aproape 10 ani în Urmă primul complex mecanizat in abatajele Văii Jiului. Mai exact acest eveniment a avut loc în 1970, pentru că în 1969 nu dispuneam decît de .susținere individualii metalică, de o combină de abataj cu care se. realiz.au productivități de 7 tone pe post și de patrir mașini ele încărcat. Acum numai producția oxtrâsă eu complexe mecanizate pe șapte luni a- re o pondere de 54,3 la sută, iar productivități le realizate cu complexele mecanizate sînt duble și uneori chiar triple față de productivitatea realizată cu combina de care aminteam.Comparînd și alți indicatori obținuți în acest an cu cei obținuți, in 1969, vedem că mecanizarea a dat rod

bogat. Dară luăm numai productivitatea muhi ii in cărbune, realizată peste sarcina planificată, ea este de 10 ori mai mare in 1979. l-a pregătiri, pe primele șapte luni din 1969 aveam un plus de 175 ml. iar în acest an, pe aceeași perioadă de timp avem un plus de 410 ml, ceea ce înseamnă noi capacități d.e ‘producției puse în ' funcțiune mai devreme.Producția extrasă suplimentar în acest an, la zi, este de peste 5400 de tone.Noi, minerii Paroșeniului, minerii uneia dintre cele mai mecanizate mine din Valea Jiului vom continua în același ritm susținut , să transpunem în viață indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, oaspetele nostru de onoare, în ceea ce privește grăbirea procesului de mecanizare, de modernizare. In felul acesta ne facem datoria față de partid, față de țară, față de economia națională, față de poporul nostru, care întotdeauna a dat o î- naltă prețuire muncii noastre, a minerilor.

Tn cinstea marii sărbători a eliberării patriei și a Congresului al...Xll-lea al partidului, . evenimente de seamă pentru poporul nostru, colectivul întreprinderii :,;Vîscoza" s-a întrecut în vrednicie — sarcinile de plan la toți indicatorii fiind realizate și depășite. N-aș dori, să înșir indicatorii și valorile obținute, ci vreau să evidențiez activitatea colectivului din care peste 67 la sută silit femei, dîrzenia lor, lupta pe care au dus-o eu greutățile din ultimii trei ani cînd întreprinderea a avut de înfruntat numeroase neajunsuri. Instala-

Maria TOMȘA, 
partid de la I.F.A.ția filatură a fost dotată cu utilaje asimilate de cu- rîhd în fabricație în țară, : utilaje care sînt pentru prima dată executate și au avut nevoie de o serie întreagă de modificări și îmbunătățiri pe care le-a adus un colectiv de maiștri, tehnicieni Și ingineri din cadrul întreprinderii noastre.Drept urmare au fost rezultatele bune înregistrate care sînt superioare celor obținute în 1969, un an bun de activitate cînd întreprinderea devenise. rentabilă. Astfel, la indicatorul „fire, vîseoză" —- practic indicatorul producție fizică — față de anul 1969 în acest an producția planificată și pe care o vom realiza și depăși este cu 16,1 Ia sută mai mare. Valoarea producției globale este superioară. anului 1969 eu 5,4 la sută, iar .productivitatea; muncii a crescut, față de același an de referință, cu 9,8 lă sută. Toate acestea se datorase în cea mai mare parte, repet, îmbunătățirilor

secretara comitetului de 

„Vîscoza" :aduse utilajelor și instalațiilor de către colectivul amintit din cadrul întreprinderii noastre.Problema principală care este trecută în acest an pe agenda de lucru a comitetului de partid, a birourilor și organizațiilor de bază, a conducerii întreprinderii rămîne in continuare îmbunătățirea calității firelor. Chiar în acest an, în ultima parte, prin îmbunătățirea condițiilor de asigurare a agentului termic calitatea produselor se va îmbunătăți simțitor. In felul acesta oamenii muncii de la întreprinderea noastră răspund chelnării partidului, chemare adresată oamenilor muncii din întreaga țară de a obține produse de tot mai bună calitate.Avem convingerea fermă că ceea ce ne-ani propus se va realiza pentru că avem un colectiv care a știut întotdeauna în cele mai grele momente să dea: dovada hărniciei, abnegației și devotamentului față de prestigiul întreprinderii, față de economia noastră națională.

rv1.''"’

, '-^*1Vizi ta neral al tovarășul 1 în întrep; minieț d fost un i murită bi oamenii același ti bilanț fr portal se' materiali 2 a indicat cedenta 1 la mecan lucrărilorComplexeSMS, SM. pa de îna bina CA bină ron abataje c

Anul 1979, an bogat în evenimente politice, cel de-al 35-lea an de libertate. ne-a adus nouă, minerilor la Lupeni și din inWx-jga Vale, mari bucura «. -ii. MineriiV5,i și nai cei de
ia L-țxr . b.ncințeles. am avut ir.alta cinste de a-1 prind ..n mijlocul nostru, ea oaspete de onoare pe cel mai iubit fiu al țării, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu. Am a- vut astfel posibilitatea de a-i raporta cu mîndrie succesele înregistrate, rezultatele bune obținute pe care le-am închinat ma-

Constantin LUPULESCU, maistru electro
mecanic, șef de brigadă la sectorul IV, mi
na Lupeăi :iilor evenimente politice a- l.e anului — a 35-a aniversare a eliberării patriei și .Congresul al Xll-lea al partidului — realizări care sînt răspunsul nostru pentru grija pe care partidul ne-o poartă,In acest an, minerii Lu- peniului și-au depășit planul producției fizice cu aproape 50 000 tone de cărbune, la productivitatea muncii în abataje plusul este de 573 kg/post, iar economiile realizate' pe șapte luni s-au ridicat la 18 000 000 lei.Privind retrospectiv, a- eeste cifre capătă noi dimensiuni, dimensiunile a- nului 35. Să facem o comparație numai cu realizările din aceeași perioadă de timp — șapte luni — de acum 10 ani. Producția extrasă suplimentar în a- cesț an este cu 65,2 la sută mai mare decît în 1969, iar depășirea la productivitatea muncii este de aproape 70 la sută , ca să nu mai spunem că economiile înregis- 

■' trate depășesc 500 la sută. Toate acestea au avut loc în condițiile în care planul la producția fizică a crescut în 1979 față de 1969 cu 12,9. la sută, - iar 15 productivitatea muncii în abataje cu 7,8 la sută.Rezultatele prezentate sînt mindria noastră, pentru că ele reprezintă munca noastră, a întregului .electiv de muncă de la Lupeni, sînt realizări la care și minerii sectorului IV au contribuit din plin. Amintesc depășirile doar la doi indicatori : producția fizică de cărbune extras — plus 20 000 de tone și productivitatea muncii planificată — plus 395 kg /post.I.a aceste rezultate obținute de sector și mină am contribuit și noi. membrii brigăzii pe care o conduc și care inînuim un complex mecanizat. Plusul brigăzii în acest, an se ridică la peste 26 000 tone de cărbune, depășirea am obținut-o prin sporirea pro

ductivității muncii planificate. Am obținut în medie o productivitate care se ridică la peste 15 tone pe Post, dar și cu vîrfuri de peste 20 tone p<? post. Acestea sînt unele dintre cele mai mari productivități realizate în bazinul nostru, în- tr-un abataj mecanizat din stratul 3, sub tavan artificial.Aceste -realizări se dato- resc grijii și preocupării partidului și statului nostru pentru dotarea întreprinderii miniere Lupeni, ca de altfel a tuturor întreprinderilor, cu utilaje din ce în ce mai perfecționate, mai complexe.Mecanizarea principalelor operațiuni s-a făcut în- tr-un ritm fără precedent. In 1969 aveam doar 12 a- bataje susținute nietalie, cu stîlpi individuali. Azi, numai la sectorul IV a- vem patru complexe mecanizate. La nivelul întreprinderii ponderea producției extrase cu complexe mecanizate din totalul producției este de 42 la sută, iar a producției extrase cu tăiere mecanică, se ridică la 64,1 la sută. Tot

odată aș vrea să evidențiez un alt fapt deosebit, creșterea mecanizării a condus nu numai la creșterea producției și productivității, dar și la reducerea consumurilor de energie, materii și materiale pe unitatea de produs, o dovadă în a- cest sens constituind-o, așa cum mai aminteam, e- eonomiile realizate, economii care depășesc 16 000 000 Ic.Este normal, este eît se poate de firesc să fie așa, adică să ne preocupe economisirea energiei, pentru că doar noi, minerii, sîntem cei care scoatem din adîneuri una dintre cele mai importante surse energetice — cărbunele.Strădaniile noastre, ale minerilor de la Lupeni, ale minerilor care am chemat la întrecere toți minerii țării, vrem să le materializăm în tot mai mult cărbune, cărbune cocsificabii cit mai ieftin. Acesta a fost cuvîntul nostru dat secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, și ni-1 vom respecta întocmai.

Gavrili

Cel de-al 35-lea an de libertate și prosperitate este anul rodniciei și pentru orașul Petrila, așa cum este pentru . întreaga țară. Cele două întreprinderi miniere de pe raza orașului— minele Petrila și Lonea— sînt unități în continuă dezvoltare, modernizare și mecanizare. In ultimii ani au fost introduse în subteran, materializare vie a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu,-privind mecanizarea grabnică a lucrărilor miniere, numeroase utilaje, de mare ran-

orășen<dament, țări, <je t mecaniza preocupă. 20 000 tor trase su de mineiPrepari treia uni deosebit te la rîn< ces de r. voltare ; producție Acestoi tăți e c se va scurtă vi fabrica c te, totocl lea obiei în funcți suplimen pentru V tiv cons secretarii partiduli ziteiJMe anului 1Fiind lanț la i țional, d numai îis-au cor

Jnstituti.il
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D-tru SIMIONESCU

Ing. Gheorghe OLARIU, directorul
întreprinderii de utilaj minier Petroșani
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in pace, 
uă mari 
întreaga 

b o vom
<

mtreprin- 
0 ani de 

parcurși

In anul . 1969, în luna august, înainte de*a-sărbătott 
25-a aniversare a eliberării patriei, întregul popor, ca și în acest 
an, se pregătea să întîmpine cu fapte demne de muncă un ma
re eveniment politic al anului — Congresul al X-lea al partidului.

La această perioadă dintre congresele al X-lea și al 
XII-lea, la bogăția în împliniri sociaî-economice a acestui dece-~ 
niu, se vor referi în cele ce urmează oameni ai muncii din muni
cipiul nostru, care au scris ziarului nostru despre împlinirile so
cialiste la care au fost martori.

... .Svfji
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•tarului dului nostru, ae Ceaușescu, rea^ de utilaj etrosșefti, a nt de nețăr- î pentru toți •ii, dar, și prilej de 'Ani ra- general practică la pre- privire
s.•ului îndate cui complexă a subteran, ecanizate.'iip iMA-2, pom- esiune, comprima comică pentru nt scurt —,

sînt doar cîtcva din realizările pe care colectivul nostru le-a prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu.Acest an, cel de-al 35-lea an de libertate, marchează pentru întreprindere plinirea a 75 de ani activitate. In 1909, doar atelier de parații, < după 20 ani avea doar 74 de citon, un strung frontal și șase strunguri mici. De alunei, an de an, uzina s-a, dezvoltat,Comparîn*d numai cifrele de plan din acest an, cu cele de acum 10 ani, ca să nu mergem mai departe, constatăm salturi impresionante, de-a dreptul U- riașe. Valoarea producției globale a crescut fată de anul 1969 cu 405 024 000 lei, la care vom mai adăuga pînă ja. sfârșitul anului o producție suplimentară de 20 756 000 lei. In 1958, spre exemplu, întreaga producție era de abia 45 000 000 lei. Cu 252 271 000 lei a crescut și valoarea producției marfă, la care, de asemenea, vom adăuga pînă la sfîrșitul anului un spor de 21 819 000 lei.

îm- de era rede mun-

Productivitatea muncii pe lucrător și an se triplează în 1979 față de 1969, timp ce numărul total de muncitori pe se dublează.Dacă ne referim dueția fizică, la pro- în tone de mașini și utilaje destinate lucrărilor miniere, saltul este tot atît de impresionant, creșterea fiind de cinci ori, ceea ce, să recunoaștem, este de asemenea un salt uriaș.întreprinderea noastră a intrat în cea de a doua etapă de dezvoltare, cînd, față de prima etapă, care s-a încheiat de curînd, fondurile de sînt de Această la sine treprinderii de nier Petroșani, dere ai cărei constructorii de nier sînt chemați să materializeze programul mecanizare, să ridice tehnica minieră românească la nivelul tehnicii mondiale, pentru a spori eficiența muncii ortacilor lor din adîncurile minelor.

investiții alocate șase ori mai mari, cifră vorbește de despre viitorul In- utilaj mi-, întreprin- muncitori, utilaj mi-

kVID, prim-secretar al Comitetului

le partid.ne de înain- și-'complexc d al acestor t cele peste cărbune ex- îtar numai' trilei. etrila, oeconomică portantă es- în plin pro- izare și dez- icităților de «tindere, mari■ mice tura i a patra Hă, care 1 de-al trei-: va fi pus a programul.investiții iulul, obiec- i indicația general al prilejul vi- diF. toamna -

a
uni- li în

Petrila :

es-.

ment de bi- jublleu na
șă spun că 
iii 10 aniîn Petrila

peste 5000 de apartamente, care ridică numărul total de apartamente la peste 7700. S-au construit și dat ‘ -în- folosință în ultimii ani . un cămin de. ncfamiliști cu peste 400 de locuri și o cantină pentru 300 de abonați. S-a . terminat eta- ; pa a doua de regularizare a Jiului și a Jicțului, s-a terminat construcția unui pod peste Jiu. . .’In cele peste 30 de unități comerciale existente, unele date în funcțiune în cursul ■ anului trecut și al acestui an, se pun în vîn- 
zare către populația Petru- lei anual bunuri în valoare de 160 milioane lei, loare care atestăde trai ridicat lor muncii din tru.De asemeneaie evidențiat că în cele șase școli generale și la liceul de specialitate învață în condiții optime cei peste 5200 de elevi.Un plus de frumusețe conferă orașului și cele 22 ha de zone verzi, rea-

va- nivelul al oameni- orașul noș-mai trebu-

lizate în bună parte cu participarea populației.Desigur în ceea ce privește economia orașului nu trebuie să omitem contribuția locuitorilor și a sătenilor din împrejurimi la fondul de stat cu carne, lină, lapte de vaci și oi. La toate aceste produse contractatele sînt asigurate și livrările la zi, unele fiind chiar depășite.Legat de perspectiva dezvoltării orașului în acest cincinal, voi enumera cî- teva dintre obiectivele de investiții pe care le avem, unele aflate într-un stadiu avansat de execuție, dintre acestea amintim : un magazin universal de 4000 mp, o școală generală cu 16 săli de clasă, două săli de sport și un atelier școală, un cinematograf cu 500 de locuri și un cămin cultural la Cimpa.Toate aceste realizări și perspective dovedesc nivelul de trai în continuă creștere de care se bucură oamenii muncii din orașul Petrila, dovedesc grija permanentă a partidului, pentru fericirea și bunăstarea materială și spirituală poporului nostru. a

Sintem hotărîți să transpunem cit mal curînd , îr practică indicațiile secre tarului general al partidului, sarcinile care ni le-a trasat cu ocazia . recentei vizite făcute în Valea. Jiului și cînd, la marea â- diinare populară de la Lupani, spunea : „Sintem, de 
fapt, numai la începutul 
realizării programului de 

mecanizare a lucrărilor mi
niere — și se impune a se 
acționa cu mai multă ho- 
tărîre pentru realizarea 
mașinilor și utilajelor ne
cesare mecanizării rapide 
a tuturor lucrărilor 
niere'*.

APAPTAMtHli

loan BODENLOSZ,
secretarul comitetu 
lui de partid al Corn 
plexului C.F.R 
troșani :

maistru minier princi
pal la sectorul IV 
la mina Petrila :

u. « r .
fes..

In cinstea marilor nimente politice ale anului — a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al partidului — lucrătorii complexului C.F.R. Petroșani raportează succese de prestigiu în activitatea lor. Indicatorii noștri de plan sînt realizați și depășiți în acest an și este un lucru firesc pentru că acum beneficiem de condiții de dotare tehnică la care cu 10 ani în urmă nu ne gîndeam. Astfel, secția, de circulație Mintia — Iscroni, pe unde se transportă cărbunele de la preparația Corcești spre termocentrala Mintia a fost electrificată. Cu această ocazie au fost centralizate electrodin amic stațiile de la Subcetate la Iscroni. Pe secția de circulație Petroșani — Lupeni s-a introdus un bloc de linie automată. Am fost dotați cu 200 de vagoane de mă re capacitate, de o construcție specială pentru transportul cărbunelui la termocentrala Mintia, vagoane cu descărcare automată. Un vagon se descarcă în aproximativ 8 secunde, respectiv o navetă de 30 de vagoane se descarcă de la introducerea pe rampă în numai 40 minute și nu în 4—5 ore ca pînă acum. Am primit la Remiza C.F.R. Petroșani șase locomotive Diesel și una LDH. Toate locomotivele electrice și regulatorul de circulație-transport au fost dotate cu radiotelefoane cu stație de emisie- recepție.

Drept urmare a acestor dotări și modernizări de care am beneficiat în ultimii 10 ani, realizările anului 1979 sînt superioare cu mult celor din 1969. Spre exemplu, la tone expediate vom avea un plus de a- proape 1500.000 de tone. Tonajul mediu pe trenul de marfă era în 1969 de 1318 tone, iar în acest an am realizat 1363 de tone. Staționarea la încărcare în 1969 era de 13,4 ore-pe vagon, iar acum a fost redusă ia 12,20 ore pe vagon, iar la încărcătura pe osie de vagon am crescut de la 13,07 tone pe o- sie în 1969 la 17,59 tone pe osie în 1979. -Aceste realizări au avut loc, totodată, și acesta te un lucru deosebit important, în condiții deplină securitate a muncii, cînd operațiunile de manevră, de circulație se efectuează cu un grad ridicat de siguranță.Toate aceste succese, cum mai spuneam, lucrătorii complexului C.F.R. Petroșani le închină marilor evenimente politice ale acestui an.

statică
es-dede

In anul I960 am fost legatul minerilor la cel al X-lea Congres al partidului. Atunci, cu zece ani în urmă raportam pc șapte luni o depășire a sarcinilor planificate de 3233 tone de cărbune, realizate cu o productivitate planificată la nivelul întreprinderii de numai 1,589 tone pe. post. Astăzi, numai sectorul IV arc o depășire a sarcinilor de plan de 19568 de tone, o depășire a productivității muncii planificate in cărbune cu 1857 kg/post, iar la nivel de sector cu .585 kg/post realizând totodată o economie la consumurile specifice de 6,91 lei pe tona de cărbune extras.La niyelul întreprinderii realizările pe Șapte luni sînt de asemenea net superioare celor din 1969. Spre exemplu, producția 
peste plan este cu 15,3 la . sută mai mare decît producția suplimentară a anului 1969 în condițiile în care sarcinile de plan au crescut cu 10,8 la sută. De asemenea, creșteri importante cuprinse între 13 și 22,7 la sută s-au înregistrat și la nivelul productivității muncii planificate și realizate în* cărbune sau pe între- . prindere.",Toate aceste performanțe sînt rodul muncii neobosite a minerilor, a dragostei și atașamentului lor față de patrie și partid, a spiritului lor creator, a priceperii și hărniciei eu care sînt mînuite utilajele noi, moderne, de mare complexitate și productivitate.

întreprinderea noastiă, .chiar din sectorul unde lucrez^ sectorul IV, renumitul șef de brigadă Eugen Voicu împreună cu ortacii săi au lansat una dintre cele mai importante inițiative muncitorești — „Brigada înaltei productivități’1 -^/inițiativă care și-a dovedit valoarea deosebită prin numărul ijiare de brigăzi din întreaga.'Vale care au preluat-o. Toți . minerii sectorului se străduiesc să îndeplinească o-' biectivele inițiativei. / , In cinstea marilor evenimente politice ale anului, a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al partidului, minerii Petrilei .sînt hotărîți să-și îndeplinească angajamentele asumate, dind țării tot mai mult cărbune, importantă sursă e- nergetică pentru economia națională.
Reportaj — anchetă 

realizat de
Dorin G1IEȚA i 

Ilustrație 
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R
(Urmare din pag. 1)

consemnate în comunicatul comun — care 
marchează un moment de seamă în evo- 

. luția relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre cele două partide, țări 
și popoare.

Comitelui Politic Executiv a dat o 
deosebită' apreciere convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, și Ahmed 
Sekou Toure, desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie, stimă și înțelegere recipro
că, care «u pus în evidență hotărîrea am
belor părți de a imprima în continuare 
dinamism, durabilitate și diversitate ra
porturilor bilaterale, de a ridica pe o 
treaptă superioară conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul De
mocrat din Guineea, dintre România și 
Guineea. Această holărîre își găsește o 
pregnantă expresie în înțelegerile stabili
te de cei doi conducători partid și de 
stat, în documentele încheiate la Bucu
rești,

Comitetul Politic Executiv a relevat 
marea Importanță și semnificație a Decla
rației solemne comune, semnată de tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, care reafirmă voința țărilor noas
tre de a se călăuzi — și în viitor —■ în 
relațiile dintre ele, ca și cu alte state, du
pă principiile deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în trebu
rile interne, nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța. Sînt principii ce se 
impun cu tot mai multă vigoare în viața 
internațională și pe temeiul cărora se pot 
asigura pacea, progresul și prosperitatea 
tuturor națiunilor, destinderea și securita
tea în întreaga lume.

Evidențiind rolul deosebit ce revine 
Partidului Comunist Român și Partidului 
Democrat din Guineea în amplificarea și 
aprofundarea relațiilor româno-guineeze. 
Comitetul Politic Executiv a subliniat în
semnătatea semnării acordului de coope
rare dintre cele două partide, care va în
tări colaborarea și solidaritatea dintre ele, 
ceea ce se va răsfrînge, în mod favora
bil, asupra ansamblului conlucrării priete
nești între țările și popoarele noastre.

Totodată, a fost reliefată importanța 
celorlalte documente încheiate cu prile
jul vizitei : aide-memoire-ul privind dez
voltarea în continuare a cooperării eco
nomice și comerciale ; Acordul privind 
transporturile aeriene civile; Programul 
de schimburi culturale și științifice ; Con
venția de colaborare între Radioteleviziu- 
nea română și Radioteleviziunea guineeză.

Comitetul Politic Executiv și-a mani
festat convingerea că, pe baza înțelegerilor 
convenite, a documentelor semnate, se va 
realiza o dezvoltare și mai accentuată a 
colaborării pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, se va intensifi
ca cooperarea, îndeosebi în domeniile a- 
grico! și industrial, inclusiv prin crearea 
de societăți mixte de producție și comer
cializare, se vor lărgi și diversifica legă
turile comerciale, se vor întări și mai 
mult prietenia și solidaritatea dintre po
poarele român Și guineez.

In același timp, a fost relevată însem
nătatea schimbului de păreri dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure cu privire la evoluția situației in
ternaționale. Comitetul Politic Executiv 
și-a 'exprimat deplina satisfacție față de 
hotărîrea celor două partide, și țări de 
a-și aduce contribuția, într-o strînsă con
lucrare cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, 
cu toate forțele democratice, progresiste, 
antiimperialiste, la lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, a rasismului și aparthei
dului, la lichidarea subdezvoltării și ins
taurarea unei noi ordini economice mon
diale, la reglementarea prin mijloace 
pașnice a stărilor de încordare și con
flict care mai dăinuie în diferite zone ale 
globului, la realizarea dezarmării și în 
primul rind a dezarmării nucleare, la so
luționarea justă și durabilă a marilor 
probleme ee preocupă omenirea contem
porană, la crearea unui climat de pace, 
securitate și cooperare în Europa, în A- 
frica și în întreaga lume, la înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independență 
progres ale tuturor popoarelor.

Aprobind în unanimitate înțelegeri
le stabilite cu ocazia dialogului româno - 
guineez la nivel înalt, documentele sem
nate, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri corespunzătoare pentru apli
carea1 lor în viață, pentru promovarea tot 
mai intensă, pe multiple planuri, a rela
țiilor dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Democrat din Guineea, <__
tre România și Guineea, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei pro
gresului, înțelegerii și păcii în lume.

XXX
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste

Comitetul Politic 
întîlnirea prietenească 
in ziua de 1 august a.c., 
tovarășul Leonid Ilici 
general al Comitetului

din- 
cle

Ceaușescu, în Republica. Arabă Siriană, la 
invitația secretarului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, și 
a doamnei Anisse Al-Assad.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe 
deplin și dă o înaltă apreciere activității 
intense, laborioase, desfășurate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în timpul acestei 
noi misiuni de pace și prietenie, relevînd 
— și de această dată — contribuția esențială 
a secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, la întărirea continuă 
a solidarității și colaborării României cu 
țările arabe, la soluționarea constructivă a 
problemelor complexe ce confruntă ome
nirea, la triumful cauzei destinderii, Ia. 
edificarea unei lumi a încrederii, înțelege
rii și cooperării egale între națiuni.

Comitetul Politic Executiv și-a ma
nifestat profunda satisfacție față de rezul
tatele fructuoase ale convorbirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, care și-au găsit o pregnantă ex
presie în Comunicatul comun semnat de 
cei doi conducători de partid și de stat la 
încheierea vizitei, document ce reafirmă •, 
voința României și Siriei de a conlucra tot 
mai strîns atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena internațională. în folosul și spre bi
nele ambelor țări și popoare, în interesul 
păcii, cooperării și progresului în lume.

Schimburile de păreri dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, purtate 
într-o ambianță cordială și de stimă re
ciprocă, manifestațiile de caldă afecțiu
ne făcute tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu pe pămîntul 
Siriei prietene, ceremonia inaugurării ra
finăriei de la Banias, au reliefat cu putere 
trăinicia relațiilor româno-sirieție, care do- 
bîndesc, an de an, dimensiuni tot mai 
ample, un conținut tot mai bogat.

Comitetul Politic Executiv, a luat act 
cu satisfacție că, în cadrul convorbirilor, 
au fost stabilite căile și mijloacele de ex
tindere jn continuare a colaborării dintre 
România și Siria, în spiritul principiilor și 
orientărilor cuprinse în Declarația so
lemnă comună semnată Ia București, în 
septembrie 1974. Comitetul Politic Executiv 
a apreciat înțelegerile stabilite privind 
dezvoltarea relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Baas Arab So
cialist, subliniind semnificația acestora în 
ansamblul conlucrării româno-siriene.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, marea importanță a schimbului 
de opinii între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad în legătură 
cu situația actuală a vieții politice inter
naționale. S-a relevat atenția deosebită pe 
care România și Siria o acordă situației 
din Orientul Mijlociu. Cei doi șefi de stat 
au considerat că nu se poate ajunge la 
o pace globală, justă și durabilă, la solu
ționarea conflictului în Orientul Mij
lociu decît pe baza retragerii totale și ur
gente a forțelor ișraeliene din teritoriile 
arabe și a recunoașterii drepturilor inalie
nabile Ia autodeterminare ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului la edifi
carea unui stat propriu, independent, pre
cum și a asigurării independenței și in
tegrității teritoriale a tuturor statelor din 
zonă. în acest scop s-a subliniat rolul im
portant pe care l-ar putea avea O.N.U., 
organizând o reuniune internațională cu 
participarea tuturor țărilor arabe intere
sate, inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, precum și a copreședin
ților de la Geneva — Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii.

Convorbirile au reafirmat hotarîrea - 
României și Siriei de a conlucra tot mai 
activ pe plan extern, pentru lichidarea 
politicii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, a rasismului și apartheidu
lui, a oricăror forme de dominație și a- 
suprire, Ia rezolvarea, pe cale politică, a 
stărilor de încordare și conflict. S-a 

subliniat necesitatea adoptării unor mă
suri concrete de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, făuririi 
noii ordini economice mondiale, promo

vării unei politici noi, de destindere, în
credere, securitate și pace în întreaga lu
me.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru aplicarea în viață a înțele
gerilor stabilite între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, pentru dez
voltarea mai intensă a colaborării din-

tre Partidul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist, dintre țările și po
poarele noastre prietene.

' X X X
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a infor

mat, de asemenea, despre întîlhirea avu
tă la Damasc cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat și și-a expri
mat deplina satisfacție pentru noua în- 
tilnire dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Yasser Arafat, apreciind că ea se în
scrie în cadrul bunelor relații de priete
nie și solidaritate militantă dintre Parti
dul Comunist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. S-a relevat fap
tul că în timpul noii întrevederi s-a ex
primat dorința Comună de a se extinde 
si aprofunda aceste raporturi, în . intere
sul celor două popoare,, al cauzei păcii, 
cooperării si progresului în lume.

Comitetul Politie Executiv a luat act 
cu satisfacție de faptul că și cu acest pri
lej președintele Yasser Arafat a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde mul
țumiri pentru poziția constantă a Româ
niei, personal a șefului statului român, 
în sprijinul cauzei poporului Palestinians)' 
pentru realizarea dreptului, său Ia auto
determinare, pentru crearea unui stat 
propriu independent. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotărîrea Partidu
lui Comunist Român, a României so
cialiste de a acorda în continuare între
gul sprijin cauzei drepte a poporului pa- 

• lestinian, instaurării unei păci juste și 
trainice în Orientul Mijlociu.

In cadrul întîlnirii a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu proble
mele internaționale actuale și, în special, 
cu privire la evoluția situației din Orien
tul Mijlociu. Președintele României^ a 
expus din nou cunoscuta poziție^ a țării 
noastre privind modalitățile și căile de 

Orientul

România, a informat 
Executiv despre 
pe care a avut-o 
în Crimeea, cu 
Brejnev, secretar
Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Comitelui Politic Executiv a aprobat 
întrutotul rezultatele convorbirilor 
tre cei doi conducători de partid și
stat. Comitetul Politic Executiv și-a ma
nifestat deplina satisfacție față de aceas
tă nouă întîinire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, pe care o 
consideră pozitivă) utilă, moment remar
cabil al dialogului româno-sovietic Ia ni
vel înalt, apreciind că întîlnirea constitu
ie încă o contribuție de cea mai tnare în
semnătate la dezvoltarea bunelor relații 
dintre cefe două partide și state.

Dimensiunile tot mai largi ale prie
teniei româno-sovietice, trăinicia 
mentelor de stimă și prețuire de 
sînt animate popoarele român și sovietic 
și-au găsit încă o confirmare strălucită cu o- 
cazia înmînării „Ordinului Lenin“ tova
rășului Nicolae Ceaușescu, distincție con
ferită secretarului general al Partidului 
Comunist Român de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani, ca apreciere a contribuției 
sale Ia dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Convorbirile la nivel înalt româno- 
sovietice au evidențiat cursul continuu 
ascendent pe care l-a înregistrat colabo
rarea dintre România și Uniunea Sovie
tică de la ultima întîinire a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brej
nev. In același timp, s-a arătat eă în ca
drul dialogului la nivel inalt au fost re
levate noi și mari posibilități de amplifi
care și aprofundare a acestor relații a- 
tît în domeniul schimburilor economice, 
cit și al cooperării în producție și în’ 
alte sfere de interes comun.

Recenta întîinire din Crimeea, desfă
șurată intr-o atmosferă sinceră, tovără
șească, a relevat, ca de fiecare dală, hotă- 
rîrea fermă a Partidului Comunist Roniân 
și Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, a ambelor țări, de a acționa și în vi
itor, cu aceeași consecvență, pentru pro
movarea pe multiple planuri, a prieteniei 
și colaborării reciproce. Comitetul Politic 
Executiv consideră că este în interesul 
celor două popoare să extindă și să adin- 
cească colaborarea româno-sovietică în 
domeniile politic, economic, cultural, ști
ințific, cooperarea în producție și pe alte 
Planuri, în deplină concordanță cu preve
derile înscrise în Tratatul de prietenie 
româno-sovietic, ceea ce corespunde și 
cauzei generale a socialismului, progresu
lui și păcii in lume. Comitetul Politic E- 
xecutiv a evidențiat însemnătatea holărî- 
toare a dialogului dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev pentru 
continua dezvoltare a relațiilor româno-so
vietice în spiritul solidarității, ai principiilor 
egalității în drepturi, independenței și su
veranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești.

Comitetul Politic Executiv -*■ relevînd 
că în problemele fundamentale ale vie
ții internaționale Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
Republica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică au poziții identice sau apropiate 
— a dat o înaltă apreciere faptului că în 
cursul convorbirilor cei doi conducători 
de partid și de stat au subliniat însemnă
tatea deosebită pe care o reprezintă astăzi 
întărirea unității și colaborării tuturor 
forțeior democratice, progresiste, în lupta 
pentru respectarea dreptului sacru al po
poarelor la libertate și independență, îm
potriva oricărui amestec din afară în tre
burile interne, pentru înlăturarea folosi
rii forței sau amenințării cu forța din 

• viața internațională, pentru o conlucrare 
pe baze egale a tuturor statelor, pentru 
asigurarea continuării cursului spre des
tindere, securitate și pace în lumea în
treagă.

Aprobind activitatea desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cadrul re
centei întiiniri cu tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev și rezultatele acestui nou și fruc
tuos dialog, Comitetul Politic Executiv a 
dat indicații organelor de resort să ia 
măsurile necesare în vederea transpunerii 
în viață a înțelegerilor convenite, pentru 
ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a 
raporturilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare multilaterală româno-sovietice, 
a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., drn- 

din- ' tre România și Uniunea Sovietică, dintre 
cele două popoare.

XXX

senti- 
care

noastre privind modalitățile și 
soluționare a conflictului din 
Mijlociu.

X X X
Nicolae 

întîlnirea
In continuare, tovarășul 

Ceaușescu a informat despre 
prieteneasca pe care a avut-o la Ankara, 
în drum spre patrie, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, cU primul ministru al 
Republicii Turcia, Bulent Ecevit. Rele- 
vînd cu satisfacție că relațiile economi
ce, tehnico-științifice și culturale dintre 
România și Turcia au cunoscut în ulti
mii ani noi progrese, Comitetul Politic 
Executiv a evidențiat că un rol decisiv 
în evoluția raporturilor pe multiple pla
nuri dintre cele două țari l-au avut în- 
tîlnirile româno-turce la nivel înalt. - Co
mitetul Politic Executiv a reliefat că în
țelegerile la care s-a ajuns cu prilejul re- 

................ * -*----- vor
ro-

și

centelor convorbiri de la Ankara 
conduce la intensificarea cooperării 
mâno-turce prim mai buna valorificare a 
posibilităților oferite de economiile na
ționale ale celor două țări, a colaborării 
lor reciproc avantajoase în domenii < 
interes comun.

Comitetul Politic Executiv își 
mă convingerea că amplificarea relați
ilor de prietenie și colaborare pe mul
tiple planuri dintre România și Turcia 
corespunde pe deplin intereselor funda
mentale ale celor două țări, constituind, 
totodată, o contribuție importantă la a- 
firmarea raporturilor de bună vecinătate 
și de colaborare bi și multilaterală în 
Balcani, factor însemnat pentru edifica
rea securității europene, a unei lumi a 
colaborării și păcii.

Comitetul Politic Executiv dă o înal
tă apreciere hotărîrii României și Turci
ei de a-și intensifica conlucrarea în ve
derea transformării Balcanilor într-o zo
nă a păcii, prieteniei, bunei vecinătăți și 
colaborării pașnice.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
ca guvernul, ministerele, celelalte insti
tuții centrale să la măsurile corespunză
toare pentru transpunerca ffi viață a în
țelegerilor convenite cu prilejul 
de prietenie a tovarășului 
Ceaușescu în Republica Turcia.

XXX
Comitetul Politic Executiv a 

nat o serie de probleme i 
curente de partid și de -stat,

vizitei 
Nicolae

soluțio- 
ale activității

r

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire Ia vizita oficială de prietenie între
prinsă, împreună cu tovarășa Elena

I 
I I.

16,00 Telex. 16,05 Șan
tierele tineretului. 16,30 
Slăvită fii, măreață va
tră J Cîntece revoluțio-

nare și muncitorești. 
16,50 Muzică populară 
instrumentală.

In jurul orei 17,00 — 
Transmisiune directă de 
ia Sala Palatului Repu
blicii : Adunarea festivă 
consacrată celei de 
XXXV-a aniversări 
revoluției de
re socială și națională, 
antifascistă și antiimpe-

a
a

elibera-

rialistă din țara noastră. 
19,00 Telejurnal. Țara în 
ajun de sărbătoare. 19,20 
întrecerea socialistă la 
orele, bilanțului. 19,40 
Partidul *— organizato
rul și conducătorul revo
luției de eliberare socia
lă și națională (docu
mentar). 20,10 Bucurie în 
August. Spectacol muzi- 
cal-coregrafic. 21,20 Te
lejurnal.
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