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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a] Partidului 
Comunist Român, marți, 23 octombrie a.c., 
a avut loc ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinei de zi, refe
ritor la Raportul cu privire la principalele 
probleme și măsuri pentru îndeplinirea 
Planului pe anul 1980, au luat parte și 
membrii ai Biroulu; Permanent al Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice Și 
Sociale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat masurile stabilite, apreciind 

că ele asigură dezvoltarea »n continuare, 
în ritm susținut, a economiei naționale, a 
tuturor județelor țării, creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al întregului 
nostru popor — țelul suprem al politicii 
partidului nostru.

Comitetul Politic Executiv a relevat c® 
la baza planului pe 1980 stau sarcinile și 
obiectivele stabilite de programul parti
dului pentru această perioadă și au în ve
dere aplicarea consecventă în viață a ho- 
iărîrilor Congresului al XI-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului privind tre
cerea de la acumularea cantitativă la o 
calitate nouă, superioară și, ca urmare, 
mai buna valorificare a rezervelor de care 
dispun industria, agricultura, celelalte ra
muri ale economiei naționale, precum și 
obținerea unor rezultate economice su
perioare, prin ridicarea productivității 
muncii și a nivelului tehnic al producției, 
reducerea cheltuielilor materiale și apli
carea în viață a cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice, sporirea eficienței și ren
tabilității întregii activități. Corespunză

tor programelor de dezvoltare în ritm 
continuu a economiei naționale, planul pe 
1980 prevede realizarea unei producții ne
te și a unei producții globale cu 11,8 și 
respectiv cu 11,6 ia sută mai mare decît în 
1979. Se asigură astfel un ritm mediu anual 
de creștere .a producției globale industriale 
în perioada 1976—1980 de 11,2 la sută fa
ță de 10,6 la sută prevăzut în plan, ceea 
ce va permite obținerea, la finalul acestui 
cincinal, a unei producții suplimentare de 
100 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal- (Continuare în pag. a 4-a)

Națiunilor

Depășiri 
economii dei Succesele cu care înțîm- î pină muncitorii ceferiști î de pe raza R.C.M. Petrp- : șanț cel de al XII-lea : Congres al partidului sint i dintre cele mai semnifi- : native. In ultimele trei’ ; luni harnicii feroviari au • realizat indicatorul tone ; expediate în proporție de i .101 la sută, tone pe tren ' de marfă, 101,5 la sută,

Națiunile din întreaga lume sărbătoresc astăzi a ■ 34-a aniversarea ratificării Cartei Națiunilor Unite. La 24 octombrie 1915, cînd a- bia se încheiase, cea mai pustiitoare conflagrație mondială, se înființa Organizația Națiunilor Unite ale cărei scopuri și principii — menținerea păcii și securității' m lume, dezvoltarea relațiilor de prietenia între popoare, realizarea u- neî largi cooperări internaționale, concentrarea tuturor eforturilor spre scopuri comune — sînt și astăzi tot atît de actuale ca și atunci. Reflectînd schimbările profunde petrecute în lume, martoră a prăbușirii sistemului colonial și formării noilor state independente, Organizația Națiunilor Unite desfășoară o activitate amplă, numărul membrilor ei crescînd de la -m an la altul (51 în 1945, 152 în’ 1979), ca și diversitatea preocupărilor sale a căror notă comună o constituie cooperarea internațională în accepțiunea . cea mai completă și corn-

tă apreciere aportului direct al secretaru
lui generaj al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea obiectivelor pla
nului pe anul 1980, activității desfășurate 
în acest sens cu conducerile ministerelor, 
cu celelalte organe economice centrale, 
cu județele, contribuției concrete la găsirea 
celor mai bune soluții de reducere în con
tinuare a consumurilor energetice și a ce
lor materiale, valorificare sperioară a ma
teriilor prime, ieftinire a lucrărilor de 
investiții, sporire a eficienței producției 
și a exportului, înfăptuire a programului 
de creștere a nivelului de trai al populației.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
prevederile planului pe anul 1980 să fie 
dezbătute Ia centralele industriale, în în
treprinderi și în toate unitățile economice 
în cadrul unor adunări generale speciale 
ale oamenilor muncii, în scopul analizării 
și stabilirii sarcinilor și măsurilor concre
te de îndeplinire exemplară a acestora.

Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, organismelor economice, condu
cerilor unităților industriale să ia imediat 
măsuri ferme în vederea pregătirii tu
turor condițiilor necesare trecerii la în
deplinirea prevederilor planului Pe anul 
viitor, asigurării aprovizionării lehnico- 
materiale necesare, realizării producției 
solicitate de piața internă și Ia export, a- 
coperirii din timp cu contracte a produse
lor ce vor fi importate. Din prima zi~ a 
anului 1980 să se înceapă desfășu
rarea normală.‘ ritmică a activității de 
îndeplinire a tuturor prevederilor de plan, 
gârantindu-se astfel dezvoltarea în ritm 
susținut a întregii noastre economii na
ționale,

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat încrederea că organele și organizațiile 
de partid, toți comuniștii, oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, între
gul nostru popor vor face totul pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite în planul 
pe acest an și a prevederilor pe anul 

1980 a mărețelor sarcini ce vor fj adop
tate de Congresul al XII-lea al partidului.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre scurta vi-

de plan 
combustibiliar parcursul mediu pe tren de marfă a fost depășit -cu 7 la sută. Interesant de arătat faptul că. oamenii muncii de pe raza R.C.M, Petroșani au redus consumul de combustibil cu 22,3 la suta, obținînd in această perioadă o economie de 273 tone combustibil convențional.

a termenului. Uti- dezbaterea și dialo-plexă lizînd gul, O.N.U. a devenit unul din principalele instrumente de care dispun națiunile pentru a-și defini interesele și problemele comune, unele acute, depunînd eforturi constante în găsirea modalităților de soluționare. Dintre acțiunile recente cele mai- prestigioase, care au reținut atenția mondială, se cuvin amintite sesiunea specială din 1978 a adunării generale cu privire la dezarmare, conferințe mondiale, cu o problematică diversă și pe teme de stringentă actualitate (mediul înconjurător, alimentație, .mării, cuințe comerț ,Anul acesta, opinia publică mondială și-a concentrat interesul și atenția asupra Conferinței O.N.U. privind știința și tehnologia pentru

populație, dreptul statutul femeii, lo- și așezări urbane, și dezvoltare etc.).
dezvoltare iar anul

T. SPATARU

+ O combină de îna
intare în steril, din im
port, în valoare de mai 
multe milioane 
funcționat din 26 
luni, cite au trecut 
la introducerea în sub
teran, doar... 11 luni.

Media lunară a a- 
vansărilor obținute in 
fiecare an : 1977 — 50 ml 
pe lună (a funcționat pa
tru luni) ; 1978 — 18 ml 
p. lună (a funcționat 
trej luni din 12); 1979 — 
11 ml pe lună (a funcțio
nat 4 luni din 10) • Va
loarea cotei de amortiza

re plătită pentru combi
nă, pe metru liniar rea
lizat în 1979 se ridică 
ja peste 4500 de Iei • In 

incinta întreprinderii o 
nouă combină de același 
tip, sosită de curînd, aș
teaptă să fie introdusă 
în subteran

< Mina Livezeni a a- 
cumulat in anul 1978 și 
pe 9 luni din 1979 un mi

nus la lucrările de in
vestiții de peste 3 000 ml.

lei a 
de 
de

(Coumiuare in pag. a 4-a)

ANUL XXXV NR.8430

CONGRESUL
Măsuri ferme pentru 
dezvoltarea in ritm

muncii, țelu! su-

înfăptuirea construcției Socialiste în patria noastră marchează profunde transformări în toate domeniile vieții economice și sociale. In acest context, în perioada următoare, Valea Jiului va cunoaște o dezvoltare, e- conbmică impetuoasă, determinată de noile cerințe de creștere a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor prem al politicii partidului și statului nostru. Un loc important, ca și pînă acum, îl va ocupa producția de cărbune care în anul 1985 va atinge în Valea Jiului 15—16 milioane tone care 62,8 la sută va fi extrasă eu complexe mecanizate. De asemenea. în anul 1980, întreprinderilor miniere clin Valea Jiului le revine sarcina realizării a
din

Mina Lupeni. De aici au foSt extrase în acest an 
mai bine de 50 000 tune de cărbune peste prevederile 
planului. De aici din cabina dispeceratului este coor
donată întreaga activitate de transport al cărbunelui. 

Foto : Ion LICIU

Mina tmara, în’plină dezvoltare, Livezeniul își leagă viitorul de realizarea . sarcinilor planificate la lucrările de investiții, domeniu de activitate vital pentru această întreprindere. Cit de importantă este re
La I.M. Livezeni

Cu un utilaj modern 
se realizează... 

doar cota de amortizarede- sar-vi- va

I

alizarea planului, o monstrează creșterea cinilor pentru anul itpr, cînd producția spori față de planul anului acesta cu 34 ia sută, iar față de realizările obținute în aceeași perioadă de timp cu 217 la sută. Pentru a realiza acest salt important la producția planificată, în anul următor tre-

susținut a economiei 
Văii Jiuluimilioane tone de brut și peste 9 tone cărbune net, livrat economiei acest.scop, conferinței municipale de partid sînt menite să asigure dezvoltarea a noi capacități de producție, prin punerea în valoare a rezervelor de cărbune din cîmpurile miniere Petrila-Sud, Iscroni, Hobiceni, Cîmpu lui Neag, Răscoala și Sălătruc. Totodată, se va intensifica activitatea de cercetare geo- canizare a activităților din logică în scopul descoperirii și valorificării de noi rezerve de cărbune și minerale utile.Organele și organizațiile de partid din Valea Jiului vor pune ua accent deosebit Pe realizarea indicatorului producției nete și îndeplinirea ritmică ;1 sarcinilor la producția fizică. La

peste 11.cărbune milioane ce va fi naționale. In prevederile hotărîrii 

buiau să producă deja două noi subunități ale minei Livezeni — Iscroni și Petrila- st’d. Dar, despre punerea în funcțiune a acestor capacități, nicț nu se poate vorbi. Cunoscîndu-se, însă, aceste sarcini. importanța lor, 

mina a fost dotată cu o combină de înaintări în steril de mare productivitate și tocmai de aceea dorim să ne oprim maj mult asupra rezultatelor obținute cu acest utilaj.Introdusă în subteran în 1977, în luna combina de înaintări funcționat pînă la sfîrșitul anului, obținîndu-se avan-
septembrie,

a

de

*întreprinderile miniere Livezeni. Bărbăteni, Lonea, Aninoasa se vor întreprinde măsuri hotărîtbare pentru redresarea producției de cărbune Și realizarea zilnică a preliminarului, pentru încadrarea în costurile producție planificate.. O cerință esențială realizării exemplare a cinilor la producția de bune, așa cutii au dovedit-o și dezbaterile conferinței, o constituie aplicarea neabătută a programului de îne- 
a 

șar- 
căr-

subteran. , Experiența și competenta cadrelor tehnice de la T.U.M.P., I.C.P.M.C.,
(Continuare în pag. a 2-a)

SECTORUL I
I.M. VULCAN

Cu planul 
pe 1O luni 
îndeplinit

Ieri, colectivul' secto
rului I al I.M. Vulcan a 
extras 100 tone cărbune 
pesîe plan. De Ia- începu
tul lunii octombrie, co
lectivul înregistrează un 
Plus de 700 tone, iar de 
la începutul anului de 
9500 tone cărbune. Cu a- 
cest bogat raport munci
toresc, minerii, inginerii 
și tehnicienii sectorului 
raportează îndeplinirea 
în avans cu o decada a 
planului pe 10 luni.

Toate brigăzile secto
rului au depășit planul 
primelor două decade a- 
le lunii octombrie: Mi
hai Neșteanu cu 889 lo
ne, Mihai Dudescu •— 
390 tone, Constantin 
Trenchea — 179 tone. 
Ștefan Gantz — 172 tone 
și Florea Șerban cu 167 
tone cărbune.

sări cuprinse între 21—74 ml, avansări deloc spectaculoase, dar oarecum firești pentru o premieră la această unitate. în anul 1978, după un început modest (33 ml avansare în luna ianuarie), realizările au crescut la 90 și chiar 95 ml în lunile februarie și martie și... atît, pentru că în luna martie 1978 și pînă în iunie 1979 combina nu -a mai funcționat. Din iunie a fost pusă din nou în funcțiune, dar realizările sînt submediocre — 32 ml în iunie; 43 ml în iulie ; nici un ml în august ; 20 ml în septembrie și 19 ml în octombrie pînă lu jumătatea lunii, cînd s-a defectat și a fpst scoasă din funcțiune.Prin urmare, în anul 1979 media lunară a avansărilor, dacă luăm timpul calendaristic pentru care s-a plătit amortisment, este de 11,3 ml. Cît ar putea să avanseze în medie ? Este o întrebare 
Se. care ne-a răspuns îngi-

Dorin GHEȚA{Continuare în pag, a 3-K)
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Anotimpul friguros impu- hainele de șut. Aici activi- ne luarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea de condiții optime în băile și vestiarele întreprinderilor miniere. în raidul nostru, de la minele Donea. și Petrila S-au constatat multe măsuri bune și eficiente dar și unele neă-

tatea este organizată pe trei schimburi. In primul schimb se primesc hainele, în schimburile II și III se spală și se fac unele reparații, iar in: anumite ore din schimbul III se distribuie veșmintele curate. Materialele necesare reparați- junsuri. ilor sînt procurate prin va-...Ora 10 dimineața. In vestiare, minerii din schimbul II se pregăteau pentru intrarea în șut. Aflînd scopuf vizitei, cîțiva dintre 
ei ne-au arătat păsurile lor.

Tiberiu Koloji, miner, sectorul 1 : „De apă caldă nu 
ne putem plînge. Avem suficiență-, hainele tu ti în luăm a vcntiiat<irul ,nu funcționează timp suficient.-Apoi, după cum se poate vedea, lipsesc grătarele, ori nu-i prea sănătos să stai și să te îmbraci pe; mozaicul rece". ■

Costache Băiceanu, ajutor miner, sectorul,II : „După cum se vede, la no] în vestiare hainele sînt suspendate, .iar din cauză că sînt prea înghesuite, nu se usucă. Am dori și noi dulapuri cu plasă de sîrmă. avînd conducte de aer cald care să permită -uscarea veșmintelor".Din discuțiile avute cu tovarășul Alexandru Scafa- 
riu, șeful biroului administrativ al l.M. Lone$, ani aflat că pentru îmbunătățirea condițiilor de la baia minerilor s-au făcut multe lucruri bune, iar unele■ sînt în curs de rezolvare. „Printre rezolvări amintim revizuirea și repararea ca- zanelor, înlocuirea serpentinelor la boilere și curățirea canalului de fum. Prin aceste măsuri se asigură agent termic suficient pentru apa caldă și o temperaturăPentru de apă binețe pentru

iar pentru veșmintele curate vom amenaja un vestiar cu rastele Și umerașe. Și încă o problemă deosebit de importantă. Penti'u însănătoșirea celor suferinzi, la postul de prim-ajutor al minei au început lucrările de montare ă unor aparate cu impulsuri electronice și diadinamice, unde sub su-

neajunsuri. Lipsesc căldura din vestiare, grătarele, iar în vestiarul de haine curate spațiul este necorespunzător, deoarece o parte din suprafață a fost afectată pentru sala de mese. De la ’.tovarășul Vasile Biter, șeful biroului administrativ al minei, am aflat că problema căldurii în vestiare se va în aceste zile, eînd termina

Pentru dezvoltarea
economiei Văii Jiului

(Urmare din pag. 1)

La băile minerilor din Petrila și Lonea

Necazuri avem cu de șut. Ude le pu- veștiare, tot așa le doua zi, deoarece
Neajunsuri mărunte care 
umbresc eforturile pentru 

crearea unor condiții 
optime

lorificarea hainelor degradate.
— Ce măsuri se vor lua 

în continuare pentru a îm
bunătăți condițiile la baia 
minerilor ?— Vom completa în mod operativ grătarele lipsă și vom mai monta încă o mașină de spălat și uscat rufe pentru a o avea în rezervă. Pentru a asigura o mai bună încălzire a vestiarelor și deci uscarea veșmintelor, intenționăm să montăm serpentină în canalul fum, recupefînd, astfel parte din căldura care pierdea. La primăvară,vor monta dulapuri cu plasă pentru hainele de șut,

odeosese

pravegherea personalului special instruit în acest scop, cei suferinzi vor face tratamentul prescris de medic exact ca în stațiunile balneare....Aceeași zi, ora 13. Vestiarele și-baia minerilor din Petrila cunosc animația specifică perioadei de vîrf după ieșire,.., din șut. Dușurile, multe dintre ele eu duzele lipsă aveau un debit de apă caldă suficient. După cîteva minute debitul, a • scăzut, însă, brusc spre nemulțumirea celor ce făcuseră baie doar pe jumătate. Din discuțiile avute eu 
Constantin Chiriță, Ștefan 
Leopold, am aflat și

rezolva se vor și deci va intra în funcție Ultimulne care asigură apa caldă la baia și agentul termic din vestiare- Cu privire la mărirea spațiului de la garderoba cu haine de Stradă, problema se va rezolva cind se va termina grupul social al preparației, care, cum se știe, ocupă o parte din spațiul nostru afectat; acestui scop. De altfel și la baia minerilor din Petrila s-au efectuat lucrări importante. Acoperișul vestiarului a fost reparat, s-au efectuat zugrăveli, faianțări, iar spălătoria Și uscătoria funcționează în bune condițîuni. Pentru cei ce dau hainele de șut la spălat se asigură echipament de schimb. Demn de menționat este faptul că și la dispensarul medical de la LM, Petrila se pregătește un cabinet de fizioterapie similar cu cel de la I.M. Lonea, dotat cu aparatură necesară și încadrat cu personal de specialitate.La ambele unități ș-au constata deci multe lucruri bune cu privire la băi și vestiare. Se impun însă mă- ■ suri operative pentru eliminarea neajunsurilor Ce mai persista.
D. CRIȘAN

reparațiiledin cele trei caza-
C.C.S.M., C.C.S.I.T.U.M.,Institutul de mine, din întreprinderile miniere va fi îndreptată spre realizarea unor noi utilaje miniere de înalt randament, adaptarea celor existente la condițiile de zăcămînt specifice Văii Jiului, extinderea inițiativelor, tehnologiilor și metodelor noi de lucru. Prin a- ceasta, productivitatea muncii va crește in anul 1980 cu 7 la . sută față de acest an, iar în cincinalul 1981— 1985 cu 36,4 la sută, constituind una dintre căile cele mai importante pentru sporirea producției fizice și a valorii producției nete.E’xprimîndu-și deplina a- deziune la programul de dezvoltare eeonomico-soeia- lă a municipiului Petroșani în perioada 1981—1985, conferința a aprobat măsuri noi pentru creșterea pro-’ dueției globale industriale la peste 8,6 miliarde în 1985. Se vor crealocuri de muncă în vederea valorificării forței de muncă disponibile. îndeosebi a celei feminine. In acest scop, se vor pune în funcțiune Fabrica de mătasă Lupeni, întreprinderea automatizări Petroșani, brica de preparate din ne Livezeni, fabrica dene Lupeni și alte obiective de interes major. Valoarea investițiilor ce vor fi alocate în anul 1980 și cincinalul următor se ridică peste 11,5 miliarde lei

lei noi
de fa- car- pîi-

optimă în vestiare, a evita pierderile caldă s-au făcut rode oprire a apei fiecare duș în par-*

I

Baschet, divizia B (tineret)

Un meci de nota 10Campionatul județean
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B miS7& - ’TȚT..
MUR.

mașina de spă-1, storcătorul și pentru .uscat

te. lucrare terminată dejaîn proporție de 80 la su-ta. Suflantele de aer caldau fost de asemenea puseIa punct. Au intrat în

Secvența matinala de 
toamna în Petroșani.

I'oio : I. LIClU

Scorul a luat proporții în a doua repriză
în-

MINERUL URICANI — 
S.G.U.I.. CĂLAN 5—0. Echipa oaspete a venit’ l;l Uri- cani hotărîtă ă obțină un rezultat cit mai strîns.ceputu] primej reprize aparține gazdelor care atacă timp de 15 minute, după care inițiativa trece de partea. oaspeților. Dar, în min. 26. gazdele deschid scorul prin Petrovan. în repriza a doua gazdele îșț intensifică mai mult atacul și astfel în

îtlin. 50 începe 'să,se contureze victoria la scor a gazdelor, cind în urma unei lovituri executate de A. Ke- lemen, Munteanu ridică scorul ia 2—0. In min. 60 mingea trimisă în adînci- me de către Munteanu a- junge la Vasian, o centrare a acestuia și Andraș ridică scorul la 3—0. ’După acest gol oaspeții ies la atac pentru a reduce din handicap, dar cei care înscriu sînt tot

gazdele, în min. 75, prin a- celași Andraș, și min. 85 prin Munteanu, stabilind scorul final al partidei. De Ia echipa gazdă, pentru buna prestație, s-au evidențiat in mod deosebit juniorul Sorin. Bezan, tot mai bun de la meci, la meci, A. Ke- lemen, Andraș, Munteanu, Vasian și Donciu. La juniori 3—1 pentru gazde.
Ilie C'OANDREȘ

Oaspeții, victorioși fără drept de apeiîn întîlnirea dintre C.F.R.Preparatorul echilibrul dintre cele a fost Kalai chiar în care înscrie imparabil capul pentru oaspeți, ca min. 22 juniorii] Lorinț
Petroșani și Petri la, loric formații de 16, cu în

va-, două rupt, mini
să ridice scorul la 2—0. Gazdele forțează golul, dai- apărarea oaspeților este de neînvins. Cu un registru, tactic și tehnic mai bogat, oaspeții urcă în min. 30 scorul la 3—0 prin Chiri- țoiu, iar în min. 39, Pop sta bilește scorul primei repri-

aze la 4—0. în repriza doua, gazdele se străduiesc să înscrie măcar golul de onoare, dar oaspeții se apără bine și vor mai înscrie încă două goluri prin Kalai, pecetluind scorul la 6—0.
D. ROȘCANU, 

eoresp.

C.S.Ș. satu mare — 
JIUL — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 66—67 (29—31) La Satu Mare, echipa de baschet Jiul — Știința a reușit prima ei victorie în deplasare din actualul campionat al diviziei B. Meciul, căruia , i se poate da. nota maximă,, a făcut ca echipa noastră să, obțină a treia victorie în acest campionat. Jucătorii (Gheorghe Ghiță, Alexe Nucii Ghiță, Francisc Deak, Nicolae Mihuți, Lică Cri- șan, Mihai Tângăreanu, Costul.Duna, Dan Cărăbuș, Ion Brăgaru și Mihai Buzdugan) au făcut un meci foarte bun. Indicațiile tactice au fost respectate în totalitate. S-au remarcat în mod deosebit Gheorghe Ghiță (30 p) Nicolae Mihuți (13 p) Francisc Deak, Mihai Buzdugan, Alexe Nunu fiecare cu ci-

se-fa-re- ca la

te 8 p și Lică Crișan. Scorul a fost strîns tot timpul partidei, echipa noastră . conducând cea mai mare parte a timpului. Finalul a fost... dramatic. Ma; erau de jucat 1 minut și 47 cunde și scorul ne era vorabii cu 65—58, dar o venire* a gazdelor face diferența să se reducăun singur punct. Mai erau 40 de secunde (65—64). Urmează un coș splendid dat de Alexe Nunu Ghiță și a- poi replica gazdelor și (67— 66). Cei doi arbitri clujeni au condus imparțial această partidă, decj note maxime lui I. Vastinanu și M. Coldea. Felicitări întregii e- chipe și succes pentru meciul de duminică de la Dej.
Jozsef PILDNER,

student

care aproape 5 miliarde lei la construcții-montaj.întreaga activitate ce se desfășoară în întreprinderile miniere, de construcții, în domeniul forestier, transport etc. are ca scop 
ridicarea continuă a calită
ții producției, pe baza ac
celerării progresului tehnic 
și utilizării cu înaltă efi
ciență a resurselor mate
riale și a forței de muncă. Pentru realizarea unor indici superiori în utilizarea mașinilor și utilajelor se vor respecta cu rigurozitate programele de revizii și reparații, va fi intensificată activitatea echipelor „service", peste 50 la sută din piesele de schimb necesare mașinilor și utilajelor vor fi realizate în atelierele proprii. Printr-un control permanent și eficient al consumurilor se preconizează reducerea consumului de energie primară în întreaga economie a municipiului cu 23,37 la sută la producerea mașinilor și utilajelor miniere, cu 5,2 la sută la activitatea de construcții-montaj, cu 8,5 la sută la construcția de mobilă și cu 26,86 la sută la cărbune.Toate acestea vor determina schimbări importante 7 în domeniul ocupării for-' ței de muncă, pentru pregătirea corespunzătoare a personalului, calificarea și policalificarea acestuia. în pas cu noile ces^pțe de dezvoltare economica a municipiului. Prin aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar, consolidarea autocon clucerii muncitorești și autogospo- dăririi economice, va crește răspunderea colectivelor de oameni ai muncii din Valea Jiului pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate, întîmpinînd marele forum al comuniștilor cu realizări pe măsura exigențelor impuse de conducerea partidului și statului nostru. *"

I La clubul cultural tu- ! dențesc din Petroșani s-a , deschis ierj ° expoziție J foto intitulată „Ipostaze", i Expoziția surprinde di- |■ ferite aspecte ale a» ti- . vităților social-culturale; studențești, fiind rodul pasiunii studenților a- matori de artă fotografică. (V.S;)Construcția noului stadion munie: troșani a ....... .......................nouă fază: de luni, aici a fosf întinsă glia de iar- ren de fotbal. Tn paralel se des- i în ritm intens, ame- sta-

: I
I:pa nouiui sia- ■ ieipal din Pe- I intrat într-o
I
I
I

I

Ia lost întinsa glia c bă pe viitorul ter
U-, 4 1-. A' 1 — — —1 — 1 — .

IltJLUCU. fășoară
I
«

I

celelalte lucrări de najare ă noului dion. (AH.)
★La sectoarele I și ale minei Livezeni, informa tovarășul Ion, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, au fost organizate numeroase acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției. Cea mai recentă a fost organizată pentru planare,, galeriilor din blocul IV și reamenajarea galeriei de bază pe o lungime de 40 de metri. (C. Val.)

II ne Ilie

I
I
IMagazinul de legume și fructe care a funcționat n Piața Victoriei din Petroșani. lîngă magazinul de articole sportive, s-a mutat în strada Constructorul. vizavi de spitalul vechi, (TV.) I 
I■
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de la cantonul 3Soarele era încă sus, ne- hotărîndu-se parcă să apună. Raze fierbinți se împrăștiau peste nesfîrșitele lanuri de porumb.- M-am abătut de la calea ferată, jntrînd- direct pe cărarea de mult știută, ultima cale a celor nouă vînători de munte, care, cu prețul vieții lor, au apărat o porțiune deosebit de importantă, în luptele de pe Arieș. Revedeam aceste locuri după atît de mulți ani,.....După 23 August 1944, numeroase divizii germane și maghiare au trecut la ofensivă, depășind granița vremelnică din inima Ardealului. Ofensiva lor s-a izbit însă de vitejia ostașilor noștri. Luptele pentru forțarea Mureșului și Arîeșului au fost crîncenc. Inamicul se apăra cu înverșunare, trecînd la contraatacuri fulgerătoare. La Turda, fasciștii au declanșat un infernal, trăgînd cu

cantonului de calenr. 3. Toate încercările de a-i depresura au . rămas fără rezultat. Mai era o singură soluție, aceea ca grupa încercuită să reziste, cu orice preț, să reziste timp cît mai îndelungat, pînă la ivirea zorilor. Acest ordin lj s-a comunicat prin semnale de rachete colorate.Grupa încercuită se adăpostise bine, în șanțuri individuale. Se apăra cu două puști mitralieră, una îndreptată spre Arieș, cealal- - tă spre Cîmpia Turzii. Mu-... •>■-.. .. . • • •
File glorioase din car
tea marilor victorii ale 
Armatei Române îm
potriva cotropitorilor 

fasciștibaraj toate gurile de foc asupra pozițiilor ocupate de români. Cooperând acum cu ostașii din dispozitivul Armatei a 27-a Sovietică, o parte a unităților vînătprilor de munte au reușit să cucerească înălțimile de la Viișoara. Bătălia pentru Turda a fost a- prigă. Trecerea Arîeșului s-a realizat pe mai multe direcții și în mai multe rîn- duri. Pozițiile . avansate n-au putut fi menținute întotdeauna. Cedarea lor se solda cu grele pierderi....27 septembrie 1944. Era o vreme mohorîtă. Ploua, întuneric beznă. După ora trei dimineața, din direcția Cheile Turzii, tunurile și aruncătoarele fasciste trăgeau avan. Pe dealul de est al rîului, dealul Ciocoș, u- nitățile românești nu aveau un sprijin natural care să le înlesnească menținerea terenului. Atacul inamicului, superior numericește, a obligat Pe ostașii noștri să cedeze mari porțiuni de cîmpie. retrăgîndu-se organizat spre satul Poiana. In zori, la lumina zilei, de aici se putea relua atacul.în viitoarea luptei," nouă ostași români au rămas în- ccrcuiți, în apropierea

nîții aveau suficiente pentru a face față cîteva ore. In spatele vitezei grupe, înaintarea dușmanului se împotmolise Jn porumbișul necu- chip înain- de eșecul unitate a
Ies. nu ta. suferit, marea co’ropitOrilor hotărî să lichideze cuibul românesc de rezistență. Intenția tor era mărturisită de focurile concentrice, tot mai apropiate de cantonul 3. Puștile mitraliere de sub comanda sergentului Alexandru Prunea funcționau fără greș. Totuși spațiul dintre ei și fasciști se micșora cu repeziciune. Cîțiva mitraliori au fost rănițj mortal. Cînd au început exploziile grenadelor, grupa lui Prunei

Cu nici un mai putea întărâtată

ferată micșorat și mai mult. Sergentul și trei soldați s-au a- părat pînă în ultimă clipă, semănînd moarte în rîndu- rile atacatorilor.La revărsarea zorilor, vî- nătorii de munte "români au pornit la atac general. Cînd au. cucerit cantonul 3, cei nouă viteji nu mai erau în viață, Lingă una dintre armele automate . zăcea în sînge, cald încă, sergentul și ălți doi ostași. Ceilalți e- rau morți de mai înainte. Din cauza solicitării pînă la incandescență, se blocase și ultima lor armă automată. Executînd ordinul primit, grupa sergentului Alexandru Prunea a menținut poziția avansată, pînă în ultima lor clipă de viață. Peste numaj o oră, unitatea lor punea stăpînire definitivă pe gară, pe fabricile de sticlărie, porțelan și ciment. Eroii rămîneau departe de linia frontului. în pămîntul pe care l-au sfințit cu sîn- gele lor.Am cunoscut, după război, pe cantonierul Vasile ■ Abrudân. Bătrînul și familia sa se îngrijeau de cele nouă morminte ale eroilor. Acum dîlmele individuale sînt reunite, acoperite cu verdeață și flori. Timpul a măcinat seîndurile de brad pe care Ie erau scrise numele. Ceferistul a sădit pe acest toc Un prun, care dă roade în fiecare an. Fructele lui dulci le culeg capiii de la marginea orașului, a- . mintindu-și cu pioasă recunoștință de eroica grupă a sergentului Prunea.

I

J

_____  „. fronturile 
Foto : Ion LEONARD

Minerii Paroșeniului pășesc pe magistralele subterane spre 
lucru. 1 - — . -— —

VIOLONCEL 
PUBLIC

i
il

Aurel D. CAMPEANU, 
ofițer în rezervă, luptător 
în Batalionul 7 Vînători 

de munte

Foto : O. GHEORGHE

CONCURSîn cinstea zilei de 25 octombrie, Ziua forțelor armate ale patriei noastre, organizația U.T.C. din cadrul companiei de pompieri Petroșani a organizat un concurs „Cine știe, cîștigă", avînd ca temă participarea armatei române la războiul antifascist. La concurs au participat toți militarii companiei. (Plut. maj. loan Jitea)

Fără îndoială că pasiunea pentru audierea muzicii, așa-zisă „cultă", nu se naște peste noapte, nici în urma citirii unui afiș, fie acesta cît de colorat și ispititor. Chiar dacă secolul nostru ne asaltează timpanele cu casetofoane, magnetofoane, pick-up-uri, tranzistoare mono sau stereo, micul, și marele e- cran, lista ,putînd continua, totuși, audiția „pe viu" își păstrează farmecul’și are puteri incomparabile de impresionare față de arsenalul de fire electrice, cîmpuri magnetice și iradiații sonore de tot felul.Recitalul de la Casa de cultură din Petroșani, ținut de violoncelistul Petre Baciu și pianista Annie Irion —• Azzola din Cluj-Napoca întărește a- firmațiile de mai sus, o- ferind o realitate sonoră care, compensează, și trebuie să compenseze, toate geri cu mult mai suple și ritmurile și armoniile gen Betta, Kreis etc, care s-au perindat săp.tămîna trecută prin orașul nostru.Fără nici o prejudecată, ofensiva vertiginoasă a muzicii folck, rock, pop, disco etc. a acaparat o mare masă de consumatori frenetici, începînd cu minorit și terminînd cu

înmu- nerecu-

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE UN
UN PIAN SI...adolescenții, lăsînd umbră orice alt gen zical. Chiar dacă nu nlace, trebuie sănoaștem că tineretul cunoaște toate amănuntele semnificative sau nesemnificative, pînă și culoarea șiretului formațiilor ABBA sau Boney M (care, într-adevăr, uneori cântă

Carnet muzical
divin), dar ridică din u- meri -dacă aud de Bach,. Beethoven sau Brahms. Chiar de aceea, aceste generații trebuie ajutate fnai competent să-și descopere toate resursele- spirituale (și aici este cert că tot sistemul nostru de educație explicită și implicită trebuie să se scuture de multe experiențe sterile și să facă dovada unei înțele-; rai profunde). Deci nu e nevoie să spargem chitarele, nu e nevoie să declarăm război niciunui gen muzical. Chitarele trebuie să cînte. Dar urechile trebuie să audă tot ceea ce sună frumos. Trebuie să mergem să ascultăm formația Kreis, dar trebuie să ne atragă deo-

i Urmare dîn pag. 1) și

potrivei și un recital violoncel..?■ Cei prezenți joi seara îmi vor d:a dreptate și, în numele lor, trebuie să mulțumim celor do; muzicieni clujeni care ne-au : oferit un recital unitar în diversitatea lui, cuprin- zînd piese de Bach, Bo- cherini, Haydn. Rachmaninov, Korsakov, Brahms. De menționat că violoncelistul Petre Baciu ne-a oferit o surpriză plăcută ; prin prezentarea în primă i audiție a „Improvizației ; lirice" a compozitorului ; român contemporan Liviu j Comes, piesă în care tem- ; peramentu] lui Baciu se află în largul său, conți- î nînd multiple disponibili- j tați și o intuiție stilistică ; remarcabilă. îRecitalul celor doi ins- : trumentiști, Petre Baciu ; și Annie Irion — Azzola, ; a constituit o lecție pen- j tru toate vîrstele, convin- ; gîndu-ne că pe lingă ta- î lent și pasiune, munca a- : siduă și dăruirea este a- j devărata cale spre cunoaș- j fere, spre realizare. Spe- ; răm că recitalul este de. : bun augur pentru alte ma- i nifestări asemănătoare, î necesare în orașul nostru î și mai ales pentru tineret. ;

•î

Prof. Teodora JURCA

Muncitoarea Elena 
Bîrlan din secția pasteu- 
rizare a F.P.L. Petroșani 
efectuează recepția și 
dirijarea laptelui la se
parator.

• ••

„Steagul roșu“a criticat,
organele vizate răspund

Clădirea va fi preluată ?

neruj șef al minei, Virgil 
Costinaș : „Ar trebui să a- vansăm în condiții normale de zăcămînt, în medie; 150 ml pe lună. La noi, însă, unde o avem acum plasată, la magistrala Iscroni, la orizontul 300, avem o rocă foarte- dură care îngreunează avansările ; aceasta în pofida faptului că brigada este formată din oameni pricepuți, combainierii sînt lăcătuși iar condițiile de a- provizionare și evacuare sterilului sînt bune".Din discuțiile purtate la mină aflăm și cauzele care au stat la baza acestor ne- realizări : absența pieselor de schimb, lipsa vagonete- lor goale; situația dificilă în care se executa transportul în subteran, piedicile create de acesta și în apro-

nu

a-

vizionarea cu materiale în evacuarea sterilului.Acum, din nou, cum am mai precizat, combina funcționează. O defecțiune ascos-o din activitate. Organul tăietor, „buzduganul", cum este mai cunoscut, a fost dus la I.U.M.P. pentru reparații. Sîntem informați : „cînd va fi gata, o vom pune din nou în funcțiune". Pînă atunci,. însă, trebuie să amintim că mina a acumulat pe anul 1978 și pe nouă luni din acest an un minus total de peste 3 000 ml la lucrările de investiții, că plătește amortismente de peste 50 000 lei lunar pentru combină, iar, dacă facem un calcul sumar, constatăm că pentru fiecare metru liniar avansat cu acest utilaj în anul 1979 s-a plătit un amortisment de peste 4 500 lei, în condițiile în

care, pentru un metru - liniar săpat prin folosire^ u- nei dotări cu mașina de încărcat, cărucior de perforat cu două brațe, și ciocan de abataj, amortismentul nu este deeît de 300 de lei. Chiar săparea unui metru liniar în aceleași condiții de dotare nu depășește 1206., lei în care intră și materialul exploziv, manopera, acrul comprimat, energia e- lectrică...Am abordat aceste probleme și am insistat asupra realizărilor obținute din două motive: 1) situația necorespunzătoare a realizărilor la lucrările de investiții pun sub semnul întrebării realizarea sarcinilor de plan ale anului viitor și chiar în cei următori; 2) pentru că în incinta minei așteaptă să fie introdusă în subteran o a doua combină de înain-

tare în steril de același tip și care reclamă o analiză atentă a tuturor condițiilor de zăcămînt și a posibilităților miniere de exploatare eficientă, dar poate și . a modului în care sînt exploatate, întreținute și reparate. Altfel, numai cu dotare, dai- fără folosirea eficientă a acesteia, vor ridica la cel caregain toatătră națională se lupta fermă pentru devansarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții și cu atît mai mult, acest fapt trebuie să se petreacă în minele noastre pentru că țara, industria, au nevoie de cărbunele pe care trebuie să-1 dăm din ce în ce mai mult, mai bun și mai ieftin.

Analizînd nota critică 
„Casă a nimănui", publicată în „Steagul roșu" nr. 8398; Direcția comercială a municipiului Petroșani ne-a trimis un răspuns se spune, printre „Clădirea în care ționat complexul mehtație publică„Gambrinus" a fost închi-■ riată ca mijloc fix de fostul I.C.S.A.P. Petroșani. In

in care altele : a luneci e ali- vechi

momentul de față, clădirea aparține Consiliului popular al comunei Aninoasa, care a semnat un acord cu cooperația meșteșugărească pentru preluare în scopul extinderii unor servicii către populație".Să sperăm că spațiul comercial în cauză va fi preluat în cel mai scurt timp și că va căpăta o destinație utilă și nu va mai 11 lăsat în paragină.
rezultatele nu se la nivelul dorit, trebuie sări atin-economia noas-duce o

Mica publicitateVIND Wartburg 311 Lux, strada Vasile Roaită, bloc 5 A sc. 1 ap. 9 Petroșani. (867)VINO Skoda S 100. Strada 23 August nr. 25/12 A- ninoasa. (868)PIERDUT legitimație de pe numele Berehiu eliberată de I.M. Se declară nulă,servieiu Radu, Lupeni. (870)

ANUNȚ DE FAMILIEFAMILIA Meteșan a- nunță cu adincă durere încetarea . fulgerătoare din viață într-un accident, a celui care a fost bun soț si tatăMETEȘAN AMOS înhumarea va avea loe azi, 24 octombrie 1979, ora 15,30 din strada A- viatorilor Petroșani. (871)
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

zi ta efectuată în țara noastră, în zilele de 
1-1 și 15 octombrie, la invitația sa și a 
tovarășei Elena Ceausescu, de secretarul 
general al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, împreună cu tovarășa An
dree Toure, vizită care se înscrie în ca
drul bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv și-a expri
mat profunda satisfacție față de rezulta
tele convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure. desfă
șurate într-o atmosferă de caldă priete
nie, de înțelegere reciprocă, convorbiri 
care au pus în evidență hotărîrea comună 
de a transpune în viață înțelegerile sta
bilite în documentele încheiate la Bucu
rești. în vara acestui an, cu prilejul vizitei 
oficiale de partid și de stat efectuate de 
tovarășul Ahmed Sekou Toure, în rîndul 
cărora la loc de frunte se situează De
clarația solemnă comună și Comunicatul 
comun.

Comitetul Politic Executiv a relevat ne
cesitatea ca guvernul, ministerele, Cele
lalte instituții centrale să ia măsurile co
respunzătoare pentru înfăptuirea acestor 
documente care asigură perspective și mai 
largi de colaborare bilaterală pe plan po
litic, economic, tehnico-științific și cultu
ral. spre binele ambelor țări și po
poare, al prosperității și progresului lor, 
Precum și pe arena internațională, în fo
losul luptei pentru instaurarea unor re
lații noi, democratice în lume. pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea u~ 
nei noi ordini economice mondiale, pentru 
întărirea climatului de destindere Și co
operare între națiuni, pentru soluționarea 
pe cale politică, prin negocieri, a tuturor 
problemelor- litigioase din diferite zone 
ale lumii, pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și progres ale 
popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat. de asemenea, o informare cu privire 
Ia vizita de prietenie efectuată în țara
•••••••••••••••••••••• 

noastră de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în- 
trutotul și a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor fructuoase ale noului dialog Ia ni
vel înalt româno-bulgar care a confirmat, 
încă o dată, prin hotărîrile și măsurile a- 
doptate pe linia dezvoltării și adîncirii co
laborării politice, economice tehnico-știin- 
țifice și culturale dintre România și Bul
garia, rodnicia întîlnirilor prietenești, 
tradiționale dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, însemnătatea 
hotărîtoare a acestor contacte pentru 
întărirea continuă a solidarității și cola
borării frățești dintre cele două partide 

și popoare.
Convorbirile dintre tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și. tovarășul Todor Jivkov, des
fășurate într-o atmosferă de lucru cordia
lă și tovărășească, caracteristică întîlniri
lor dintre cei doi conducători de partid 
și de stat, au pus în evidență faptul că 
relațiile dintre partidele, țările Și popoa
rele noastre se desfășoară în mod fructuos, 
pe multiple planuri, pe baza Tratatului 
de prietenie și asistență mutuală din no
iembrie 1970, în spiritul principiilor ega
lității în drepturi, respectării independen
ței și suveranității naționale, întrajutorării 
tovărășești, constituind un exemplu de re
lații între două țări socialiste vecine.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
deplina satisfacție față de noua întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu Și To
dor Jivkov, față de importantele înțelegeri 
și hotărîri convenite, și apreciază că aces
tea vor contribui la extinderea Ș< adînci- 
rea în continuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria, corespunzător înterese- 

selor vitale ale popoarelor român și bul
gar, cauzei generale a socialismului și pă
cii.

Comitetul Politic Executiv subliniază im

portanța măsurilor stabilite de cei doi 
conducători de partid și de stat cu privire 
la coordonarea planurilor economice și 
dezvoltarea colaborării pe termen lung 
dintre România și Bulgaria, adoptarea de 
noi forme de cooperare care să permită 
realizarea cu forțe comune a unor obiec
tive economice importante româno-bulga- 
re. A fost evidențiată, totodată. însemnăta
tea hotărîrilor stabilite cu acest prilej în 
direcția intensificării specializării în pro
ducție, lărgirii substanțiale a schimburilor 
de mărfuri în special în ramurile priori
tare ale celor două economii — construc
ția de mașini, chimia, metalurgia, electro
nica, energetica, agricultura —, precum și 
a cooperării pentru realizarea în comun 
a unor operații comerciale și a unor pro
iecte economice pe terțe piețe. S-a relevat, 
de asemenea, necesitatea extinderii cola
borării în domeniul științei, învățămîntu- 
lui, al Pregătirii cadrelor, precum și pe 
plan politico-educativ și cultural-artistic, 
subliniindu-se că adincirea continuă a 
procesului de cunoaștere reciprocă a va
lorilor materiale și spirituale ale celor 
două popoare are un rol esențial >« con
solidarea relațiilor de prietenie dintre 
România Și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a siibliniat. 
totodată, însemnătatea deosebită a schim
burilor de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov in probleme ac
tuale ale vieții internaționale și a dat o 
înaltă apreciere reafirmării voinței Româ
niei și Bulgariei de a depune eforturi și 
în viitor pentru adincirea procesului de 
destindere și întărire a securității conti
nentului nostru, pentru transpunerea *n 
viață a prevederilor Actului final de la 
Helsinki, pentru mai buna pregătire a 
Reuniunii de la Madrid din 1980, care să 
ducă la realizarea de noi pași în direcția 
consolidării colaborării europene, la im
pulsionarea adoptării unor măsuri de o- 
prire a cursei înarmărilor și de dezarmare, 
și în special de dezarmare nucleară. A 
fost apreciată reafirmarea voinței Româ
niei și Bulgariei de a acționa pentru so
luționarea Pe cale pașnică, Prin tratative,
•••••••••••••••«•••te• 

a stărilor conflictuale din diferite zone alo 
lumii, pentru nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța în relațiile inter
naționale, pentru lărgirea colaborării din
tre toate statele lumii.

A fost evidențiată, de asemenea, solida
ritatea României și Bulgariei cu mișcarea 
țărilor nealiniate, cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, a discriminării ra
siale și a apartheidului, pentru indepen
dență națională și progres social, pentru 
dreptul fiecărui popor la dezvoltare li
beră, de sine stătătoare.

S-a subliniat importanța sprijinirii în 
continuare a eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi ordini 
economice mondiale, pentru democratiza
rea vieții internaționale și respectarea în 
relațiile dintre state a Principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ale egali
tății în drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne.

A fost exprimată aprobarea față de ho
tărîrea României și Bulgariei de a contri
bui la dezvoltarea în continuare a relați

ilor de bună vecinătate și colaborare în
tre statele balcanice, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a păcii, înțele
gerii și cooperării trainice.

A fost, de asemenea subliniată impor
tanța reafirmării hotărîrii Partidului Co
munist Român și Partidului Comunist 
Bulgar de a acționa și în viitor pentru 
întărirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tuturor for
țelor revoluționare și democratice în lupta 
pentru pace, democrație și socialism.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile Ș» 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul vi
zitei, Comitetul Politic Executiv a stabi»,^ 
lit măsuri pentru aplicarea lor în viață, 
pentru dezvoltarea tot mai intensă a co 
laborării dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre țările 
și popoarele noastre vecine și prietene.

♦
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, 

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

• •• • • •
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(Urmare din pag l) rații în spiritul păcii, prieteniei șt înțelegerii.Una dintre cele mai prestigioase și actuale contribuții adusă dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, expri- mînd o profundă preocupare față de prezentul și viitorul contemporaneității, este definirea conceptului ■de nouă ordine politică și economică internațională, aprofundată teoretic și susținută practic prin participarea activă a României a- tît la viața Organizației Națiunilor Unite, cit și ia lărgirea dialogului cu statele lumii. Activitatea politică internațională a țării noastre este o continuare firească a Programului partidului în care se apreciază; „înr-realizarea unei 
noi ordini internaționale, 
a democratizării relațiilor 
dintre state, un rol tot mai 
important revine O.N.U., 
altor organisme internați
onale. Popoarele cer ca 
O.N.U. să-și sporească con
tribuția la promovarea 
trainică în viața interna
țională a relațiilor noi, ba-

: La Praga au fost inaugu- 
i rate oficial „Zilele culturii î Român ști în R.S. Ceho- .; slovacă* 1 * **, manifestare cul-: i turală ce se desfășoară în i cinstea celei de-a 35-a ; aniversări a Revoluției de : eliberare socială și națio- : nală antifascistă și anti- !. imperialistă, precum și ; a celui de-ai XII-lea

viitor va avea loc o sesiune specială pentru a dezbate o temă care irămîntă astăzi omenirea — instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Țara noastră atilverșează Ziua O.N.U. într-o perioadă de bogată efervescență politică generată de împlinirea, în această vară, a 35 de ani de libertate deplină și de apropiatul Congres al XII-lea al Partidului Comunist Român. Mesajul de pace, prietenie, securitate și cooperare al României, este cunoscut și a- preciat pe toate meridianele și paralelele pămîntu- lui. Acest mesaj, însuflețit de un profund umanism și de responsabilitate față de viitorul omenirii, a fost transmis de marele patriot, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.eminentă personalitate politică a lumii contemporane, promovînd. valoroaseinițiative și aducînd contribuții remarcabile la activitatea O.N.U. Gazdă a unor importante manifestări — Conferința mondială a populației, 1974 ; Reuniunea regională europeană, 1978 ; Reuniunea ministerială a Grupului celor 77 —, România a dezvoltat o serie de inițiative mult a- preciate pe plan internațional, cum sînt traducerea în viață a hotărîrilor O.N.U. în privința dezarmării ; diseminarea informațiilor despre cursa înarmărilor și dezarmare; .programe de cercetare și studiu asupra dezarmării ; a- cordarea de garanții de securitate țărilor nenucleare ; educația tinerei gene
PREȘEDINTELE REPU

BLICII ARABE EGIPT, Anwar El Sadat, l-a primit pe ministrul israelian al apărării, Ezer Weizman, aflat într-o vizită la Cairo. 

zale pe principiile depli
nei egalități în drepturi, pe 
respectul independenței și 
suveranității naționale, pe 
neamestecul în treburile 
interne și avantajul reci
proc, pe renunțarea la for
ță și la amenințarea cu fo
losirea forței în raporturile 
interstatale, pe respectarea 
dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și alege de sine 
stătător calea dezvoltării e- 
conomico-sociale și politi
ce*4 * * * * * *., ■Fidelă acestor norme de conduită internațională, România este astăzi, la 35 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor U- nite, o țară apreciată și respectată în întrega lume pentru politica sa externă «constructivă, efect direct al succeselor economice și sociale, al operei de construire a societății socialiste multilateral dezvoltare, a constantului și umanistului interes față de ferirea și prosperitatea poporului nostru, clădite pe o viață liberă, și independentă.
Congres al Partidului Co- i munist Român. iProgramul manifestări- ; lor —organizate în peste : zece orașe — cuprinde ; concerte și spectacole ale i unor formații muzicale : și teatrale, expoziții ’de ; carte, de pictură și foto- ; grafii, retrospectiva fii- i mulu; românesc, precum : și seri literar-muzicale. i
După cum informează a- ■genția M.E.N., la această întrevedere au participat, de asemenea, vicepreședintele egiptean Husni Mubarak și ministrul egiptean al

Mesaje cu «caria Zilei 0.IV.II. FILME

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). Calilicînd O.N.U. drept un mecanism care îngăduie națiunilor să-și u- nească eforturile și să acționeze în comun pentru pace, progres și justiție îh lume, secretarul general al* O.N.U., Kurl Waldheim, relevă, in mesajul său cu ocazia Zilei Națiunilor Unite, că „pe arena internațională se află încă numeroase probleme ce nu și-alt găsit soluționarea'*. „Totuși — se subliniază în mesaj — însăși existența acestor probleme evidențiază șl măi mult necesitatea de a le rezolva prin intermediul Organizației Națiunilor Unite11, care, astăzi, este „cu mult mai mare decît organizația ce a fost creată în 1945, atît prin numărul membrilor săi, cit și prin diversitatea preocupărilor sale11. „O.N.U. a devenit unui dintre principalele instrumente de care dispun națiunile pentru a defini interesele și problemele lor comune și pentru a învăța împreună s’ă gîndească mo

apărării și procedurii militare, Kamal Hassan Aii.
ÎN CAPITALA BOLIVI- 

EI au început lucrările celei de-a 9-a sesiuni a Organizației Statelor Americane (O.S.A.), la care participă delegații din 26 de țări din America Latină și Statele Unite, precum și delegații de observatori din 15 țări. ...
O TEMPERATURA re

cord pentru a doua jumătate a lunii octombrie a 

dalitățile de a le soluționa11.La riadul său, evidențiind că O.N.U. continuă să fie unicul lor pentru cooperare și dialog eficace pc plan internațional, președintele . Adunării generale a ON.U., Șalim A. Salim, în- tr-un mesaj cu același prilej, relevă, că organizația mondială a trezit conștiința unității față de gravele nedreptăți și anomalii ale lumii : foamete și; mizerie, rasism și dominație colonială și neocoloniată. alte forme de inegalitate și nedreptate internațională. Organizația-mondială A atras atenția asupra marilor probleme contemporane a căror soluționare reclamă cooperarea tuturor națiunilor — printre care dezarmarea și securitatea internațională, energia și resursele naturale nerecuperabile, re- glementare.fi folosirii spațiului cosmici resursele mărilor și oceanelor, popu- larea mediului ambiant — ș: imperativul creării unei noj ordini economice și politice Internationale.fost înregistrată luni la New York, cînd mercurul termometrelor a urcat la 31 grade Celsius.
LA LUXEMBURG s-au deschis lucrările reuniunii miniștrilor pentru problemele cercetării științifice din cele nouă țări membre ale Pieței comune. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează îndeosebi probleme privind reciclarea deșeurilor industriale și din consumul menajer, gestiunea și stocarea deșeurilor radioactive, precum și noul program al centrului comun de cercetare al „celor nouă11.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Frumoasa Și bestia ; Republica : A cuarele ; Unirea : T’înăr și liber ;

PETRILA: Cum se hrănește un măgar.
1,0NEA : Hamlet, seriile I-II.
ANINOASA : Fiara.
VULCAN : -Leac» împotriva fricii.
LUPENI — Cultural : Un. trecător în ploaie;

Muncitoresc: Inocentul, seriile I-II ;
URICANI,: Cutn se trezește o prințesă,

TV15,00 Fotbal : Dinamo 'București — Eintracht Fiankfurt și Universitatea Craiova — Leeds U- nited. Transmisiuni directe de la București și Craiova. 16,50 Curs de limbă rusă. 17,10 Aspecte de la prima ediție a festivalului de folclor „Mari» - Lătărqțu". — Tîrgu Jiu. 17,25 Atenție la... neatenție I 17,40 Podiumul laureaților. 18.05 -Săptămîha economiei. 18,20 A 34-a aniversare a O.N.U. 18,30 Viața rațională. 18,50 1001 de seri. 19,00. Telejurnal. 19,20 In întîmpi- narea Congresului al XII-lea al Partidului.19,40 Noi. femeile ! 20,05 Te’ecinemateca. Ciclul „Mari actori". „Flacăra 
și săgeata11. Premieră pe țară. 21,35 Telejurnal.
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