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Creșterea ponderii [
extracției i

din capacitățile j
productive dotate )

cu tehnici moderne iI 
impune

S Folosirea la parame-1 
tri maximi a utilajelor j 
în funcțiune. i

i

De la începutul 
lunii

1309 de tone
peste plan

în acest început de lu
nă, colectivul sectorului 
V al I.M. Vulcan rapor
tează un plus de 1318 to
ne de cărbune, extrase 
pînâ ieri. Brigăzile de 
abataj conduse de Traian 
Borș.a, Ioan Bud, Paras- 
chiv Ciurăscu și Petrache 
Martin, întregul personal 
muncitor al sectorului 
și-au adus o contribuție 
lăudabilă la obținerea a- 
cestui succes. De mențio
nat că sectorul a realizat, 
peste prevederi, de la în
ceputul anului, peste 6 000 
tone de cărbune.

La Palatul Consiliului 
de- Stat au continuat, vi
neri, 6 mai, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tovarășul 
IIu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez.

La convorbiri au pârti
ei, at persoane oficiale ro
mâne și chineze.

în cadrul noii runde de 
convorbiri a continuat in
formarea reciprocă cu pri

vire la preocupările Parti
dului Comunist Român și 
Partidului Comunist Chi
nez, la realizările obți
nute de ce’e două țări și 
popoare în construcția 
socialistă. în același timp 
au fost abordate în con
tinuare probleme privind 
dezvoltarea relațiilor
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Repu
blica Socialistă România 
și Republica Populară 
Chineză, precum și aspec
te ale actualității politice 
internaționale, ale mișcă

rii comuniste și muncito
rești.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a înfățișat ac
tivitatea însuflețită pe 
care o desfășoară poporul 
nostru, strîns unit în ju
rul partidului, pentru în
deplinirea integrală a pre
vederilor planului cinci
nal, pentru realizarea u- 
nei noi calități a muncii 
și a vieții în toate dome
niile, pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor 
Congresului al Xlî-lea și 
Conferinței Naționale ale

(Continuare în pag. a 4-a)

Vizitarea întreprinderii 
de mașini grele București

După încheierea celei 
de-a doua runde de con
vorbiri româno-chincze la 
nivel înalt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român. pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tova
rășul Hu Yaobang, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Co

munist Chinez, au făcut 
o vizită la întreprinderea 
de mașini grele din Bucu
rești, una dintre cele mai 
mari și mai reprezentati
ve unități ale industriei 
noastre constructoare de 
mașini.

Pe traseul parcurs pină 
la platforma industrială, 
situată în zona sudică a 
orașului, de-a lungul bu

levardelor, bucureștcnii 
au salutat cu căldură pe 
cei ■ doi conducători de 
partid, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru rodnicul 
dialog româno-chinez ce 
se desfășoară, în aceste zi
le, în capitala țării noas
tre, precum și sentimen
tele de prietenie și pro-

(Continuare în pag. a 4-a)

IH intrarea la termen în ț
exploatare a abata- 
jeîor programate.

în acest an. Valea .Oului trebuie să extragă din 
abatajele dotate cu complexe mecanizate de susține
re, tăiere și transport 
de cărbune. Extinderea 
plcatare, a progresului 
sarcină de prim ordin 
treprinderilor miniere, 
unor măsuri tehnico-organizatorice de mare eficien
ță atit pentru folosirea la parametri maximi a capa
cităților dotate eu complexe în funcțiune, cît și in
troducerea în exploatare, in ritm intens, a celorlalte 
complexe mecanizate programate prin prelimina
riile de producție anuale.

Aspecte la zi privind desfășurarea activității în 
acest domeniu de la două întreprinderi miniere — 
Uricani și Livezeni — au fost analizate la fața locu
lui, în subteran, de către redactori ai ziarului nos
tru. Relatările despre problemele constatate cu acest 
prilej — în pagina a Il-a.
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cel puțin 4,?. milioane tone 
tehnologiilor avansate de ex- 
tehnic se înscrie astfel ca o 
pentru toate colectivele în- 
nceasta impunînd aplicarea

y

Ztua Mondială 
a Crucii Roșii

Responsabilitate partinică, 
gîndire tehnică înaintată în asigurarea 

creșterii producției de cărbune cocsificabil

Brigadierul Ion Pin- 
tecan, uhul dintre des
toinicii brigadieri de la 
sectorul IV investiții al 
minei Bărbătem. alături 
de doi ortaci după ie
șirea din șut.
Foto : Cristian ȘTEFAN

Sărbătorirea, la 8 mai, 
a Zilei Mondiale a Cru
cii Roșii sub 
„Salvezi, dacă știi să ac
ționezi" ne oferă un bun 
prilej pentru a releva 
rolul pe care Societatea 
de Cruce Roșie din Ro
mânia îl are în cultiva
rea spiritului dc întra
jutorare umană și a unei 
atitudini responsabile și 
competente în fața unor 
situații care reclamă a- 
cordarea primului aju
tor.

înccpind cu „sanitarii 
prieepuți" din școli, con- 
tinuînd cu posturile dc 
prim ajutor de la locu
rile dc muncă și grupe
le sanitare, cu școlile dc 
surori de Cruce Roșie și 
donatorii onorifici de sin
ge, pină la 
masă ale educației 

întreaga
Și

deviza

Creșterea extracției de 
cărbune pe măsura exi
gențelor imperioase pe 
care le ridică economia 
noastră națională in plină 
dezyoltare în fața mine
ritului, mai ales a minei 
Lupeni, furnizoare de căr
bune cocsificabil, presu
pune angajarea responsa
bilă, fermă a întregului 
nostru colectiv în efortu
rile de realizare exem
plară, ritmică a sarcini
lor de plan.

Este firesc că in fața a- 
Cestor sarcini, organelor 
și organizațiilor noastre 
de partid le revine rolul 
de înaltă răspundere să 
se situeze în fruntea e- 
forturilor de creștere a 
producției, să stimuleze 
strădaniile din fiecare sec
tor, de la fiecare loc de 
muncă, finalizarea cu suc
ces a tuturor acțiunilor 
menite să asigure, zi de 
zi, desfășurarea extracți
ei la cote de vîrf. Acum,

după încheierea primelor 
4 luni aie anului, rezulta
tele pe care le-a raportat 
colectivul nostru in cins
tea sărbătorii muncii, con
firmă cu prisosință efec
tul acțiunilor perseveren
te desfășurate de organe-
'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz

In sprijinul producției
- muncă politică 
dinamică, eficientă

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

le și organizațiile noastre 
de partid, Implicarea lor 
directă în eforturile colec
tivelor din sectoarele pro
ductive, de transport și 
electromecanic în vede
rea soluționării prompte 
și cu eficiență a tuturor 
problemelor de care de
pinde îmbunătățirea pro
cesului de producție.

Prioritățile activității 
politice a organizațiilor de 
partid au constat în con
centrarea energiilor, com

petenței, a muncii crea
toare din fiecare forma
ție de lucru spre folosirea 
intensivă, cu randament 
sporit a utilajelor moder
ne din abatajele minei, 
îmbunătățirea întreținerii 
și reparării acestora, a 
aprovizionării locurilor de 
muncă, extinderea micii 
mecanizări, întărirea e- 
fectivclor din fronturile 
de cărbune, a climatului 
de ordine și disciplină — 
toate servind la sporirea 
continuă a productivității 
muncii — principala cale 
de creștere a producției. 
Aceste priorități, înfăptu
irea măsurilor elaborate 
cu ocazia trecerii la noul 
program de lucru au cons
tituit obiectul adunărilor 
generale ale organizațiilor

Ioan SAV,
secretarul comitetului de 

partid. I.M. Lupeni

iContinuare in pag. a 2-a)

în pacina a 3-a

CULTURĂ 
ARTĂ

formele dc 
sani

tare. întreaga activitate 
a comisiilor și comite
telor de Cruce Roșie este 
axată pe obiectivul pre
gătirii tineretului, a tu
turor oamenilor muncii 
pentru a fi în măstiră să 
acorde, la nevoie, pri
mele ajutoare semenilor 
aflați în suferință, 
este vorba, desigur, 
o muncă izolată, dc 
un „amestec" în trebu
rile ce revin instituțiilor 
destinate ocrotirii 
nătății populației, ci de 
sprijinirea laturii

masă a activității
tora, de conlucrare. Tre- i 
buie realizată o pârtiei- / 
pare efectivă, organiza- I 
tă și eficientă la infăp- j 
tuirea prevederilor Le- i 
gii nr. 3/1978 plivind 1 
asigurarea sănătății popu- ț 
lației, în care se preci- l 
zează, printre altele, că ’ 
fiecare cetățean are da- ' 
toria -să apere sănăta- l 
tea proprie, a familiei și J 

colectivității din care ) 
parte, să respecte ț 

de igienă, dc <
■ și combatere a ț 
mediului in

și să pârtiei- 
la realizarea 

intcresînd să- 
a- 

promova- 
profilac- 
maselor 

muncii la 
sănă- 
celor 

constituie preo- 
permanente ale 
organizațiilor de 

efortul 
reali- 

alături

aces-

Nu 
de 

vre-

să-

de

Ce ne oferă cluburile și 
casele de cultură, azi, 7 
mai ?

g] La casa de cultură 
Petroșani, la ora 11,00 se 
vernisează în 6ala bibli
otecii expoziția de carte 
social-politică „Partidul, 
centrul vital al întregii 
noastre societăți".

■ La Uricani, în sala 
de apel a minei, are loc 
la ora 12,00 un montaj li-

terar-muzical sub gene
ricul „Partidul comunist 
în fruntea țării — G2 dc 
roșii trandafiri", prezen
tat de artiști amatori ai 
Casei de cultură din lo
calitate.

a 
face 
normele 
prevenire 
poluării i 
conjurător 
pe activ 
acțiunilor 
nătatea publică". In 
cest context 
rea măsurilor 
ticc, antrenarea 
de oameni ai 
apărarea propriei 
tăți și a sănătății 
din jur, 
cupări 
tuturor 
Cruce Roșie. în 
comun pentru 
zarea acestui țel, 
dc cadrele medico-sani- 
tarc, activul dc Cruce

MISCHIE.
Comitetului 

al

Ion 
președintele 
municipal Petroșani 

Crucii Roșii

(Continuare in pag. a 2 a I
g la Aninoasa. în sala 

bibliotecii clubului, se va 
desfășura, înccpind cu ora 
18, o expunere pe tema 
„62 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ru
mân".

K î» toate cluburile și 
casele de cultură vor a- 
vea loc astă scară, înce- 
pînd cu ora 19, seri cul
tural-educative și distrac
tive pentru tineret, în
soțite dc expuneri, dez
bateri și concursuri „Ci
ne știe, ciștigă".
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Creșterea ponderii extracției din capacitățile productive
dotate cu tehnici moderne impune

I M. VRICANI l.M. LIVEZENI

Folosirea la parametri 
maximi a utilajelor 

în funcțiune
fon și fluxul de transport 
este pus în ftmeție pen
tru evacuarea cărbunelui, 
încet, tonă cu tonă trans
portorul a fost eliberat de 
povara sub care se afla, 
iar combina a început să 
taie în continuare. Pînă 
la venirea schimbului II, 
schimbul I tăiase deja o 
jumătate de fîșie. Abata
jul fusese repus în func
ție. Cum am aflat de la 
sing. Aurel Orășanu de 
la sectorul II, brigada 
condusă de maistrul 
tre Mandreș a reușit 
taie, joi, 5 aprilie, în 
le 3 schimburi, două 
și jumătate, să scoată 
acest abataj 1 050 tone de 
cărbune și astfel să-și

A

pa- 
dis- 
din

Abatajul frontal din 
noul 5 strat 17/18. O 
locare de cărbune 
frontul abatajului a oprit
în cădere pentru moment 
fluxul de evacuare a pro
ducției din abataj. Pe loc 
minerii au acționat pen
tru înlăturarea deranja
mentului și pentru repu
nerea în funcție a mo
dernei tehnici cu care este 
dotat acest abataj, 
rii Laurențiu 
Mihai Mironeac, 
Marcu, Ilie Lițcan, 
rul miner Ion 
vagonetarii 
Fop, Mihai 
Vasile Năstase au trecut 
la amenajarea a dvuă sti
ve de lemn pentru a opri 
cărbunele care se porni
se din front. Ore de mun
că 
în 
bainierul Victor 
van și ajutorul său Vasi
le Kobîrzan au verificat 
starea tehnică a combi
nei, i-au făcut întreținerea 
și au înlăturat micile de
ranjamente. Șeful de bri
gadă, maistrul electrome
canic Petre Mandreș și 
hidraulicianul Dumitru 
Rotaru au verificat și în
lăturat micile deranja
mente ce erau la sistemul 
hidraulic al secțiilor, 
tîndu-i 
care se 
najarea 
schimb 
pentru 
repede 
ție. Conducerea sectoru
lui și a rqinei sperau ca 
marele complex să por
nească în schimbul II. în 
jurul orei 12,30 cineva din 

oprirea 
„sintem 

cîteva 
Tele

com pre- 
inter-

Mine- 
Chelemen, 

Petru 
ajuto- 

Moldovan, 
Constantin 

Vereștiuc șl

Pe- 
să 

ce- 
fîșii 
din

Și
acest

de sudoare... 
timp, com- 

Moldo -

totodată pe 
ocupau cu 
stivelor.
muncea din 
a repune cît 
abatajul în

aju- 
cei 

ame- 
întregul 

greu 
mai 

func-

lucrau la 
anunță : 
gata. în 
pornim".

stația de

cei care 
surpării 
aproape 
minute 
foane la 
soare. Comenzi prin

t
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Intrarea la termen 
în exploatare a abatajelor 

programate
lună, 
ieșit 

din 
pro- 
aba-

De mai bine de o 
la l.M. Livezeni a 
din funcțiune una 
principalele capacități 
ductive ale minei —
tajul dotat cu complex me
canizat din stratul 5, pa
noul nr. 5. Următorul a- 
bataj de mare capacitate, 
din panoul adiacent, nr. 
6, al aceluiași strat, pro
gramat să intre în exploa
tare încă din primul tri
mestru al anului, nu este 
încă pornit. Cauza? Imposi
bilitatea procurării pînă la 
data stabilită a 
tehnice prevăzute 
complex pentru 
de mare grosime, 
mare, programul 
pare a panoului 6 a

dotației
— un 
stratele 

Ca ur- 
de echi- 

su-

MECANIZAREA COMPLEXĂ
{•Producție •Product;v;tate»Efîcîențâ ]

depășească preliminarul 
cu peste 300 tone de căr
bune.

...Atunci cînd combina 
a început să taie am pu
tut să-l determinăm pe 
șeful de brigadă 6ă ne a- 
corde cîteva minute. „A- 
vem un colectiv unit, 
ați văzut cum am acțio
nat cu toții pentru a ne 
face 
vem 
modern cu care trebuie să 
dăm cît mai mult cărbu
ne. Conducerea sectoru
lui ne asigură materialele 
necesare, dar nu întotdea
una acestea sînt de bună 
calitate și mă refer aici la 
uleiul pentru combină. 
Unele piese de schimb ne 
lipsesc și trebuie să ne 
descurcăm cum putem. 
Cu toate acestea, ne stră
duim din răsputeri să ne 
realizăm sarcinile de plan".

datori 
în abataj un

Gheorghe BOȚEA

ferit pe parcurs schimba
rea soluției, fapt care a 
condus însă la întîrzierca 
punerii sale în funcțiune.

Care este în acest con
text situația la zi privind 
pregătirea pentru exploa
tare a panoului G ? Răs
punsul la această între
bare am încercat să-l a - 
flăm la fața locului, aju
tați desigur de explicați
ile primite din partea ca
drelor tehnice competen
te ale conducerii minei 
și sectorului III, sector ca
re asigură pregătirea 
cestei noi capacități 
ductive. 
astfel, în subteran 
5 mai, în suitorul de atac 
al abatajului erau 
te toate secțiile 
xului mecanizat. De la în
ceput trebuie precizat că 
în abataj a fost montat 
un complex de tip SMA-2, 
pentru partea hidraulică de 
acționare și de comandă

a- 
pro- 

Ne-am convins 
, că joi,

mon ta- 
comple-

Ziua Mondială a Crucii Roșii
(Urinare din pag. 1)

comisi- 
din 
în 
de 
sa-

- grupe, pos- 
pentru a fi ca- 

primul 
de
Și

Roșie trebuie să se con
sidere mobilizat, să 
contribuie la finalizarea 
cu rezultatele scontate a 
acțiunilor de apărare a 
sănătății publice.

Comitetele și
ile de Cruce Roșie 
Valea Jiului sînt 
prezent preocupate 
pregătirea formațiilor 
nitare 
turi -
pabile să acorde 
ajutor corect în caz 
accidente, calamități 
îmbolnăviri, de instruirea 
întregii populații în ve
derea acordării primu
lui ajutor, de cultivarea 
sentimentului de dato
rie față de sănătatea pro
prie și colectivă.

în atenția organizați
ilor de Cruce Roșie se 
află mobilizarea popu
lației la acțiunile edu
cative desfășurate de ca-

drele medicale pe pro
bleme sanitare cum ar 
fi prevenirea și comba
terea bolilor cardiovascu
lare, a bolilor transmi
sibile, a cancerului, a 
alcoolismului și fuma
tului, precum și sedenta
rismului și obezității.

în întîmpinarea Zilei 
Mondiale a Crucii Roșii, 
din inițiativa comitete
lor municipal și orășe
nești de Cruce Roșie și 
sub îndrumarea organe
lor de partid s-au orga
nizat expuneri despre 
semnificația evenimen
tului, urmate de filme e- 
ducativ-sanitare la 
peni, Vulcan, 
Petroșani, s-a 
rat faza pe localități 
concursului 
sanitare de 
la librării și 
au fost prezentate 
blicului expoziții 
cărți editate 
Societatea de Cruce

Lu-
Petriia și 
desfășu- 

a 
posturilor 

prim-ajutor, 
biblioteci 

pu- 
de 
de 

Ro

<7^ ) ( i

*
i

*

șie, în școli s-au orga
nizat expoziții cu lucrări 
de artă plastică pe teme 
de prim-ajutor. — 
ceste manifestări 
constituit intr-o 
pare efectivă la 
rea sanitară a 
au antrenat 
organizației și un 
număr de cetățeni la ac
țiunile de igienizare, 'în
frumusețare și 
zare în scopul 
sănătății populației

Sărbătorirea Zilei Mon
diale a Crucii Roșii ne 
oferă un cadru potrivit 
pentru a ne afirma sen
timentele de solidarita
te și întrajutorare cu so
cietățile de Cruce ~ 
din toate țările, in 
pentru apărarea 
pentru dezarmare, 
tru a face cunoscută 
lume politica 
a partidului 
nostru de 
umanismului

Toate a- 
s-au 

particl- 
educa- 

maselor, 
membrii 

mare

6alubri- 
ocrotirii

Roșie 
lu.pta 
păcii, 
pen- 

în 
sanitară 

și statului 
promovare a 

socialist.

I
I
I 
î
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ÎN CASA NOUA, 
număr de alte 40 de fa
milii de oameni ai mun
cii s-au mutat în aceste 
zile în casă nouă — blo
cul 10, din centrul mu
nicipiului Petroșani, în
tre timp, la parterul blo
cului 
rile la 
in care 
unități 
meșteșugărești. (A.H.)

ÎN CONCURS. Ieri a 
început faza municipală 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" pen
tru formațiile artistice 
ale șoimilor patriei din 
Valea Jiului. Spectacole- 

organizate în 
muni- 
astăzi, 

10 mai.

continuă lucră- 
vlitoarele spații 
vor fi amplasate 
ale cooperației

le-concurs, 
fiecare oraș din 
cipiu, continuă 
precum și în 9 și 
(T.S.)

ACȚIUNE DE 
CA PATRIOTICA., 
săptămina care se 
chele astăzi, minerii sec
torului III de la l.M. U- 
ricanl au scos la 6upra-

MUN- 
în 

• în-

față însemnate cantități 
de fier vechi, deșeuri de 
cupru, fontă și aluminiu de 
la atelierul 
care îl au în 
Prin această acțiune 
muncă patriotică 
pun în circuitul 
mic peste 2 tone 
pru șl un vagon 
vechi. (G.B.)

APARTAMENTE PRO
PRIETATE PERSONA
LA. în orașul Pețrila în 
planul de 
tru anul 
văzut r' 
12 apai

mecanic pe 
subteran, 

de 
ei re- 

econo- 
de cu- 
de fier

investiții pen- 
i -a pre-

fiind refolosit echipamen
tul recuperat de la com
plexul din panoul 5. S-a 
realizat în 
dezechiparea 
numai parțială) a 
jului vechi, 
cu asigurarea 
tplui necesar 
funcțiune a utilajelor din 
noul abataj.

„Acțiunea de 
a început la 
s-a reușit transportul 
montajul secțiilor —. 
veritabil record 
condițiile minei 
zeni — ne declara 
din responsabilii pe 
buri ai 
maistrul 
Kadar. De altfel, în schim
burile I și II ale aceleiași 
zile, echipele care lucrau 
în abataj au evacuat 
ultimele elemente 
transportorului folosit 
săparea suitorului de 
tac, începînd apoi î 
tajul transportorului 
mare capacitate al 
plexului.

Acestea fiind datele la 
zi, se cere precizat ter
menul foarte apropiat la 
care s-a programat înce
perea exploatării panou
lui : 13 mai. Ce probleme 
ridică aceasta privind 
fășurarea lucrului 
continuare ? Iată ce 
spunca asupra acestui 
biect șeful sectorului 
ing. Vasile Popescu :

— Practic, prin măsuri
le organizatorice pe care 
le-am întreprins aici, în 
abataj, putem porni a- 
batajul cu două zile mai 
devreme. O ultimă proble
mă cu care ne confruntăm 
este asigurarea combinei 
de tăiere, aflată deocam
dată la reparat la I.U.M.P. 
Cadrele compartimentului 
electromecanic al minei 
urmăresc

zilnic, derularea 
ilor la combină, 
rezolvată această 
mă, termenul de 

funcțiune a abatajului 
fi respectat.

acest mod 
(deocamdată 

abata- 
concomitent 
echipamen- 
punerii în

echipare 
10 aprilie, 

Și 
un 

pentru 
Live- 
unul 

schim- 
acestei acțiuni, 
minier Arpad

t și 
ale 
la
a- 

mon- 
de

com-

des- 
în 
ne 

su- 
III,

îndeaproape, 
reparați- 

Odată 
proble- 
punere

în
va

Anton HOFFMAN

Aspect de muncă din sectorul de sortare a cuar- 
țului calcinat de la Preparația de cuarț Uricani.

Foto : Șt. NEMECSEK
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Incepînd de luni

Săptămina pionierilor
din Vulcan

în unitățile de 
mint din 
pregătesc 
de copii 
activ, în 
concrete, 
ral-educativă 
gospodărească a 
piului. Această 
atît de diversă și stimu
lativă, a permis inițierea 
unor acțiuni mai cuprin
zătoare, multe intrate în 
tradiția localităților, îm- 
bogățindu-și conținutul 
prin participarea directă 
a pionierilor și elevilor la 
organizarea și desfășura
rea manifestărilor. Aces
te trăsături sînt integra
te și în săptămina „Pri
măvara pionieriei vulcă- 
nene", organizată de Con
siliul orășenesc al pionie
rilor și Casa pionierilor 
și șoimilor patriei 
Vulcan, care-șl va 
șura a treia ediție 
rioada 9—15 mai.
mul rind această manifes
tare este o inspirată și a- 
tractivă contribuție la 
sporirea interesului elevi
lor pentru învățătură, to
todată realizîndu-se și al
te obiective cu reale sen
suri educative: participa
re la activități social-gos- 
podărești, realizarea an
gajamentului de muncă 
patriotică, întreceri spor-

Valea 
aproape 
care 

variate 
la viața 

și

învăță-
Jiului 6e 

30 000 
participă 

forme 
cultu- 

social- 
munici- 

activitate,

din 
desfă- 

în pe- 
în pri-

tive, programe artistice, 
un concurs de creație lite
rară cu tema „Munca, iz
vor de bucurii", expoziții 
cu lucrări artistice etc.

Desfășurată în această 
etapă, întreaga manifes
tare este o expresie a re
cunoștinței tinerei gene
rații din Vulcan față de 
partid. Astfel de semnifi
cații are întilnirea 
nierilor cu activiști 
partid ce se va desfășura 
sub genericul „Raportăm 
cu mîndrie partidului". 
Fiecare zi din săptămina 
următoare va cuprinde a - 
țiuni de educație cetățe
nească, în spiritul eticii și 
echității socialiste, al le
gilor țării, concursuri din 
domeniul tehnicii, de de
sene pe asfalt, acțiuni de 
înfrumusețare, dezbateri 
despre situația la învăță
tură în acest ultim 
mestru al anului 
întîlniri cu fruntași 
trecerea socialistă.

„Primăvara pionieriei 
vulcănene" nu este altce
va decît o s nteză a preo
cupărilor elevilor din lo
calitate, a atitudinii lor fa
ță de munc i. Prezenți în 
întreaga viață a orașului, 
pionierii învață printr-o 
integrare armonioasă în 
realitățile social-economice.

Tiberiu SPĂTARU

pio- 
de

tri- 
școlar, 
în în-

Responsabilitate partinică, gîndire înaintată
(Urnwt din pag. 1)

de bază, al 
în cursurile 
lui 
discuțiilor ce 
grupele de 
locurile de 
tregii munci 
cative. Un accent 
bit s-a pus 
concrete ce revin 
zațiilor de partid, 
niștilor pentru 
rea hotărârilor 
lui al Xll-lea și a 
rinței Naționale ale parti
dului, a indicațiilor secre-

dezbaterilor 
învățămîntu- 

politico-ideologic, al 
le poartă 

agitatori la 
muncă, al în- 

politico-edu- 
deose- 

pe sarcinile 
organi- 

, comu- 
infăptui- 

Congresu- 
Confe-

Aceste 
ampla- 
in noul
Cei ce

tate personală, 
apartamente au 
samentul asigurat 
cartier „Măgura", 
doresc să contracteze a-
partamente proprietate 
personală se pot adresa 
biroului de ’ arhitectură 
și sistematizare al 
șui ui Petrila. (V.S.)

Rubrică realizată
C. GRAURE

ora

cle

tarului general al partidu
lui referitor la creșterea 
producției de cărbune. Ce
ea ce am urmărit însă, 
dincolo de aceste dezba
teri, a fost activitatea 
concretă, practică, spori
rea răspunderii personale 
a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor minei față de 
Înfăptuirea zi de zi, 
schimb cu schimb. a Pla
nului, soluționarea opera
tivă a problemelor pe 
care le ridică producția, 
în acest scop, membrilor 
de partid li s-au trasat 

. sarcini precise ; aclivul de 
partid și cadrele tehnice 
au fost repartizate pe 
principalele capacități de 
producție.

Efectul muncii politico- 
educative vii, -permanente 
desfășurată de organiza
țiile de partid se poate 
ilustra prin numeroase e- 
xemple ce denotă clima
tul de angajare respon
sabilă și plină de inițiati
vă în sectoarele minei, în 
formațiile de lucru. Acest 
climat este ilustrat de ni
velul superior al randa
mentelor și producțiilor 
obținute în mod constant 
in brigăzile comuniștilor 
Aurel Manda, Paul Gra- 
su, Constantin Popa, Tco-

în- 
în

dor Boncalo, Mihai Blaga, 
Matyus Laszlo, Bujor 
Pavel, Ioan Buduliceanu 
din marile abataje meca
nizate, în rezultatele de 
virf ale unor brigăzi de 
pregătiri și investiții, în 
activitatea responsabilă a 
echipelor de transport și 
de aprovizionare, a for
mațiilor de electromeca
nici care asigură echipa- 

. rea noilor abataje și 
treținerea utilajelor,
rezultatele obținute in în
tărirea ordinii și discipli
nei. Responsabilitatea și 
inițiativa în muncă a mi
nerilor, electromecanicilor 

și specialiștilor minei se 
regăsesc, de asemenea, cu 
prisosință, pe planul gîn- 
dirii tehnice, creatoare, în 
rezultatele obținute in per
fecționarea tehnologiilor 
de lucru, a unor 

Afirmîndu-și cu 
tență și fermitate 
conducător în
viață a colectivului 
tru, organizațiile de partid 
din cadrul minei 
biliza eforturile 
pentru creșterea 
a extracției de 
în vederea satisfacerii ce
rințelor de cărbune coc- 
sificabil ale economici 
naționale.

utilaje, 
compe- 

rolul 
întreaga 

nos-

vor rao- 
acestuia 
continua 
cărbune,



S1MBATA, 7 MAI 1983 Steagul roșu 3

iTuiar» nu th •
[

I

I

Activitatea cultural-educativă
e de neconceput fără dăruire

După ample lucrări de 
reparații, în urma 
ra orașul Vulcan 
ficiază de o sală de 
tacole „bijuterie", 
bul sindicatelor din 
calitate și-a 
activitățile 
•cative și 
perioada 
lă“ din cadrul 
Iul ui național 
României 
nai (pentru fazele repu
blicane au fost calificate 
formațiile de muzică u- 
șoară, solistul Nicolae 
Popa, fanfara reunită, 
fluierasii din Dealul Ba- 
bi, cenaclul literar prin 
George Holobică și Ne
meth Francisc cu diapo- 
ramc și fotografii), ar
tiștii amatori ai clubu
lui nu 6înt în vacanță. 
Iși continuă repetițiile 
taraful (intructor Eu
gen Feraru), corurile, 
pentru că sînt trei — 
corul feminin al cadre
lor didactice „Lira" (di
rijor prof. Petre Drăghici), 
cel în limba maghiară (di

rijat de prof. Fuldp A- 
tila) și ccl mixt. La „lu
cru", am găsit formați
ile de dansuri populare 
românești (instructor A- 
lexandru Saghin) și ma
ghiare (Dobner Atila)

căro- 
bene- 
spec- 
Clu- 

lo- 
intensificat 

cultural-cdu- 
artistice. Deși 
„competiționa- 

Festiva- 
„Cîntarea 

este spre fi-

ce- 
a- 

sale

precum și dansul mo
dern, (a cărui instruire 
este asigurată de Rodi- 
ca Cibianu). O activitate 
constantă desfășoară 
naclul „Orfeu", care 
trage la ședințele
53 de membri, a susți
nut, deja, primele ședin
țe cu public. Formația 
de muzică folk și cea de 
muzică ușoară, montajul 
literar, formația de tea
tru (care repetă, sub în
drumarea actorului Flo-

Clubul sindicatelor 
Vulcan

rin Plaur) întregesc ta
bloul uiior activități per
manente.

Activitatea 
cuprinde ieșiri 
re ale brigăzii 
ce coordonate 
Dumitru Feloiu, la că
minul de nefamiliști nu
mărul 3, unde clubul se 
bucură de un ajutor con
cret, o colaborare fructu
oasă cu președintele de 
cămin Petru Bogdan și 
administratorul Aurora 
Iovi. Tot la acest cămin 
funcționează o bibliote
că voluntară, căreia tri-

educativă 
biluna- 
științifi- 

de prof.

DEBUT EDITORIAL

„ORASUl r r / de Gheorghe Trufă
lite- 

ca entitate a 
constituie o ar- 

conștienti- 
Eroi cu 

Bert, Rov- 
Alehem, Pie- 
simbolic pla- 

mirajul is-

aceasta a 
incepu- 

700 de 
împru- 

de 6 000 
la înce- 
s-au or- 

bibliotecă, 
la 

mai 
de 600 de oameni, 

de adăugat că 
așezămîntului 
acțiunea „As- 
vă aparține", 
participat, pî- 

mun- 
Vulcan, 

la

mestrial i se schimbă 
fondul de carte. Refe
ritor la activitatea bi
bliotecii (bibliotecar Ma
ria Iacomir)
înregistrat de la 
tul anului peste 
cititori care au 
mutat mai mult 
de volume. De 
putui acestui an 
ganizat, prin 
peste 50 de acțiuni 
care au participat 
mult 
Ar mai fi 
în cadrul 
s-a inițiat 
lăzi clubul 
■la care au 
nă acum, oamenii 
cii de la mina 
comisia de femei de 
aceeași mină, I.C.S. Mix
tă, urmînd ca, prin ro
tație, să fie organizate 
asemenea acțiuni și pen
tru celelalte întreprin
deri.

Am înercat 
grafie" a 
nui club care, 
cu pasiune 
muncă de 
director, 
Gheorghe 
îndeplinește 
menirea de lăcaș de cul
tură și educație.

Bujor MIRCESCU

o „radio
activității u- 

condus 
și multă 

tînărul său 
învățătorul 

Udangiu, își 
pe deplin

Partidului
Partid al împlinirilor visate, 
Noi, pavăza duratei primăveri, 
Sub steagurile larg desfășurate 
Sîntem la
Partid al 
Cu inima 
Ai fost și
Și-n zori și-acum, in ceasuri de amiază. 
Partid ce legi trecutul cu prezentul 
Și vezi spre miine minunate căi, 
în tot ce apărăm e argumentul 
Că ești al nostru, că sintem ai tăi. 
Partid al 
Părinte 1> 
Cîrmaciul 
Vitejii te 
Partid al
Pe care Ie dorim pe acest pămînt 
Să fie pace dreaptă-ntre popoare, 
Iți înțelegem fiece cuvînt.
Partid al celor buni, mindria țării, 
Așa cum am jurat pe tricolor 
Stăm treji, ca făurarii bunăstării 
Să aibă mulțumirea muncii lor.

Aurel D. CAMPEANU

datorie, cum ne-o ceri, 
conștiinței și tăriei, 
mereu vitează, 
ești mîndria României

năzuințelor depline, 
poporului întreg, 
numeroaselor destine, 
urmează, te-nțeleg. 
dimineților cu soare

R e v e r b e
Spiridon Popescu, Tirgu 

Jiu : Pentru frumusețea
lor, reproducem cîteva 
din versurile dv. : „Zilnic 
coboară minerul în adine / 
Ca o ciutură într-o fîn- 
tînă / Zilnic dragostea 
lui 60 apropie de zenit / 
Cum se apropie greutatea 
cumpenii de soare / 
nic sfidează privirea 
nerului întunericul / 
întunericul devine un

Zil- 
mi-

Și 
iz-

r a ț i
nesecat de 
sfătuim să 
cenaclul 
orașul dv.

i
lumină", 
frecven- 

„Columna" 
și să în-

vor
Vă
tați 
din 
cercați colaborarea cu „Ga
zeta Gorjului". Vă mul
țumim pentru încredere 1

Aceleași mulțumiri și 
sfaturi le adresăm și co
respondentului nostru
Victor Barbu, tot din Tîr- 
gu Jiu. (ESCU)

r -—
Al doilea concert din | 

seria manifestărilor or
ganizate de 
muzică din 
a prilejuit, 
în sala mică a Casei de 
cultură, o reîntîlnire 
cu farmecul irezistibil 
al muzicii. Muzică 
bună calitate. Este 
inițiativă deosebit 
valoroasă, menită 
permanentizeze 
nea de educație muzica
lă. Un public nu prea nu
meros, dar sensibil, a as-

Școala de
Petroșani 

joi seara,

de 
o

de 
să 

acțiu-

Farmecul
muzicii

cultat mai întîi recita
lul grupului coral 
meral „Armonia", 
rijat de prof.
Schweitzer, cu 
din patrimoniul 

universal : 
zile de tinerețe' 
Oancea, “' 

din

ca- 
di- 

Adrian 
piese 

națio- 
: „Fru-

„Edel- 
opereta 

“ de

„E dureros că atunci 
cînd istoria colcăie la su
prafață, noi o căutăm în 
fundul pămîntului", izbuc
nește profesorul Luis Flic, 
unul din personajele ro
manului cu tilu faulkne- 
rian „Orașul", semnat de 
debutantul Gheorghe Tru
ță, concitadinul nostru. 
Roman care șochează, în
deamnă cititorul să trea
că marele „prag către lu
mina - adevărată". O conș
tiință artistică lucidă con
turează 
caustic 
Amos, 
destinul 
umanității, amenințată 
pericolul 
al dezastrului nuclear, cînd 
„ființa umană, în general, 
se luptă cu propria-i ne
ființă". Reversul utopiei 
se constituie într-o ple
doarie pentru angajare, 
intr-un avertisment pu
blic adresat egoismului și 
lașității — „Lumea 
treagă însăși este o 
babi.ă cameră de 
Nu nu, nu avem 
fugi". Cu vădită 
ție pentru Camus și Kaf
ka, autorul 
experiența istoriei, 
prinzînd 
nală, anodină 
nului, intr-un 
crucișat cu 
fundamentale 
Crezul artistic

universul holo- 
al crucificatului 
oraș simbolizind 

contemporan al 
de 

neofascismului,

în- 
pro- 

gazare. 
unde 

predilec-

survolează 
sur- 

anccdotica ba- 
a cotidia- 
dialog în- 

întrebările 
ale lumii, 
nu este di-

simulat. Dimpotrivă, 
ratura, ca entitate 
realității, 
mă lucidă, de 
zare a omului, 
nume ciudate, 
nno, Corti, 
dro, evocînd 
neta, trăiesc 
toriei în clipa prezentă, 
dar Luis și Sirp le 
cită comunicarea 
daritatea în lupta 
triva pericolului 
Dialogul pare decupat -din 
dramele grecești 
gnomic, ca în 
filozofice, similar 
lui D.R. Popescu, 
Anastasia trecea") 
re „Ochiul", adică 
neg adevărului, declamă, 
precum corul antic, sen
tințele crudei realități, se 
împotrivește martiriului 
colectiv. Romanul-parabo- 
lă refuză însă metafora, 
viziunea dantescă izvorăș
te din visul formelor și 
culorilor pure, iradiate de 
frînturile de dialog, due- 
lîndu-se absurd, succesiu
nea tablourilor „cinema
tografice" tensionează cres
cendo acțiunea.

O lume 
tonează între 
zitatea fascismului și 
care au trăit 
ororilor sale, 
chiului" e clar, 
indiferenți, dar și 
zii-idee trebuie să 
luptători, 
soarta întregii 
prin destinul lor 
dual.

Debutul unor 
mărturisește adeseori 
pios marcotaj 
Gheorghe Truță a 
lat experiențe 
diverse, dar seva 
tului și atitudinea 
tetică dovedsc o rădăcină 
viguroasă proprie, un con
dei angajat. Primul său 
roman, o revelație artis
tică, dar în același timp 
și o patetică pledoarie în 
favoarea 
la vîrsta 
nunți un 
literaturii 
ra cărții, 
ieri la Uricani și 
vă va convinge.

Ion

soli
și soli- 

împo- 
fascist.

(limbaj 
dialogurile 

prozei 
„Duios, 

în ca
vi zi u-

insensibilă can- 
monstruo- 

cei 
ex periența 

Mesajul „O- 
Oamenii 

indivi- 
devină 

răspunzători de 
planete 
indivi-

prozatori 
un 

artistic, 
asimi- 

literare 
talen- 

sa es-

umanitățil (scris 
de 20 ani !) 
viitor nume 
române.
lansată

a- 
al 

Lectu- 
alaltă- 

Lupeni,

VULPE

lucrare foto de Nemeth Francisc.„SATISFACȚII"

nai și 
moașe 
de N. 
weiss", 
„Farmecul muzicii' 
Richard Rodgers, „Cîn- 
tec și joc" de “ 
Paladi, „Trecui 
de I. Mureșianu, 
înnoptat nourașul' 
P.I. Ceaikovski și 
parudele" de Filip La- 
zăr.

Am ascultat apoi re
citalurile individuale, 
care ne-au dezvăluit 
soliști instrumentiști 
de certă valoare, 
cîntat partea I și 
din sonta a IV-a 
tru flaut și pian 
major de G.F. Haendel 
în interpretarea 
nei Coconeț și 
căi Marz, duetul 
tru vioară și violă 
W.A. Mozart avind 
soliști pe 
Csorik și 1 
lexandrescu, „ 
e Neapole", de F. 
la pian Monica 
„Introducere în 
capricioso" 
Barthooldy, 
de Rethy 
na pastorală", 
Eiinescu -în 
tarea elevei 
na Popa și 
dansurilor 
de B. Bartok, 
ca solistă la vioară 
Ela Marton. Au fost 
voluții aplaudate.

CRONICAR

Radu 
Valca“ 

„A 
de 

„Pa-

A în- 
a Il-a 

pen- 
în Do

Iulia- 
Moni- 

pen- 
de 
ca 

Antoaneia 
Horațiu A- 

.Venezia
Liszt, 
Marz, 
rondo 

F.M.de
, interpretat
Ildiko, . S e- 

de loan 
interpre- 
Florenti-

„Integra’a 
românești" 

avînd-o
pe 
e-

Despre frumusețea unei pasiuni

■’B* înăra timidă, visă
toare, melancoli- 

” că, Olga Lengyel, 
regretă că ceea ce per
cepem cu ochiul nu 
tem reproduce pe ; 
Am discutat 
despre pasiune, 
simțămintul 
poet îl are în fața hîrti- 
ei albe sau 
trăiește în 
abia întinsă pe 
despre „i 
rioare ale

pu- 
pînză. 

îndelung 
despre 

pe care un

pictor îl 
pînzei 

șevalet, 
.arderile" inte- 

oamenilor cu

lin 
fața

dragoste de frumos. Am 
o fire 

ginduri ca
bine, 

cu talent, 
acestea ? 

la Insti- 
Petroșani,

ințeles că este 
sensibilă, cu 
rate și dorințe de 
cu imaginație. 
De ce toate 
Proiectanta de 
tutui de mine 
Olga Lengyel are o mare 
pasiune — pictura. O pa
siune veche, datorită că
reia supărările cotidie
ne trec, o plăcere interi
oară prin ca'-e firul vi
selor nu se întrerupe ni
ciodată. Cineva 
odată că poezia 
pictură care 
iar pictura este 
zie mută. Poate 
putea aduce
Pictura Olgăi arc ceva 
care cheamă spre liniș
te, spre odihna ochiului 
și a minții, tendința spre 
impresionism este evi
dentă, dar în fiecare 
colțișor al peisajelor pic
tate de ea regăsim me
lancolia unei amintiri 
de toamnă tîrzie sau exu
beranța unui semn de 
primăvară. tntîrzierea în 
adolescență este expli-

și lăudabilă, fiind- 
poate fi nimic mai 

i pentru un om 
măcar

a
vîrstei înce-

cabilă 
că nu 
frumos 
decit păstrarea, 
în suflet și privi-i, 
nostalgiei 
puțurilor.

Majoritatea 
lor sînt 
montane,

dai 
mult,

Olga 
auto- 

rezulta-

spunea 
este o 
vorbește, 
o poe- 
că s-ar

modificări

lucrări- 
peisaje 

pictorița 
sugerează o notă de li
niște aproape totală. Nu 
o copie fidelă (de fapt 
acesta .este rolul adevă
rat al artei), ci intîlnim 
o notă personală, o „a- 
deverință" de creație sau, 
după expresia autoarei, 
aceasta denotă „micile 
mele libertății". Nu avem 
de-a face neapărat cu 
subiecte „mieroase", cu 
„dulcegării", este vorba 
despre o creație înde
lung glndită, echilibrată 
și elaborată în timp. A- 
ceste calități sînt do
vezi certe de educație, 
de autoeducație, de o a- 
nume exigență 
spre realizarea 
ații de valoare, 
fi, evident, de 
tehnică, la încadrarea în

cercuri 
ai 

perspectivă in- 
vernisarea 

Ca- 
Petroșani, 

acesteia 
Jiului, 

merită să 
suflete- 

iubitori ai 
Valea 

generos

orientată 
unor.
Ar

lucru

cre- 
mai 

la

spațiul tabloului, 
pictorița muncește 
se auțoperfecționează.

g* sie sau nu 
Lengyel un 
didact, cu

te frumoase ? Râmîne ca 
timpul să hotărască. 
Timpul și marele public. 
Fiindcă, pînă acum, pic
turile sale n-au fost ad
mirate decit de
restrinse de iubitori 
artei, tn 
tenționează 
unei „personale" la 
sa de cultură 
apoi itinerarea 
in cluburile Văii 
Picturile sale 
incinte ochii și 
le miilor de 
frumosului din 
noastră. Cadrul 
al manifestărilor sub ge
nericul „Laudă omului 
muncii și creației sale" 
îi oferă posibilitatea 
confruntării cu marele 
public. Pînă atunci, sa
lutăm un talent de pers
pectivă. Ave !

Mircea BUJOKESCU
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Vizita oficială de prietenie în țara noastră
a

Continuarea
tovarășului Hu Yaobang
convorbirilor oficiale Vizitarea întreprinderii

(Urmare din pag. 1)

P.C.R., pentru edificarea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

La rîndul său, tovară - 
șui Hu Yaobang a pre
zentat munca entuziastă 
pe care o depune poporul 
chinez, sub conducerea 
partidului, pentru înfăp
tuirea politicii trasate de 
Congresul al XH-lea al 
P.C. Chinez, pentru rea
lizarea obiectivului pro
pus — de a transforma ța
ra într-un puternic stat 
socialist, cu o agricultură, 
industrie și știință mo - 
derne, cu un nivel de 
trai tot mai ridicat.

Secretarul general al 
P.C dl. și secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Chi
nez au subliniat că dez
voltarea economico-socia- 
lă a celor două țări, suc - 
cesele obținute in cons - 
trucția socialistă reprezin
tă o contribuție de sea
mă la cauza generală a 
socialismului, progresului 
social și păcii în lume.

Examinînd evoluția ra
porturilor bilaterale, cei 
doi conducători de partid 
au dat o deosebită apreci
ere relațiilor românc-chi- 
neze, care s-au extins și 
îmbogățit necontenit în 
ultimii ani, in spiritul ide
ilor și principiilor socia
lismului științific, pe baza 
depline’ egalități in drep
turi, respectării indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în 
treburile interne, avan
tajului reciproc și întraju
torării tovărășești.

S-a considerat că un 
rol determinant în dez
voltarea cv succes a rela- 
țiil<'-’- româno-chineze, în 
aprofundarea lor conti
nuă l-au avut contactele 
la nivel înalt, orientările 
și înțelegerile stabilite cu 
aceste însemnate prilejuri.

A fost evidențiată, toto
dată, marea importanță pe 
care o are întărirea con
lucrării dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez pen
tru amplificarea legături
lor prietenești dintre țări

Depunerea unei
coroane de flori

Tovarășul IIu Yaobang, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, a 
depus, vineri dimineața, 
® coroană dc flori la Mo
numentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru 
socialism.

O gardă militară, alini
ată pe platoul dm fața 
monumentului, a prezen
ta; onorul.

Dejun
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, membru al 
Comitetului' Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialis
te România, a oferit, vi
neri, la Palatul din Pia
ța Victoriei, un dejun în 
onoarea tovarășului Hu 
Yaobang, secretar gene
ral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez.

în timpul dejunului, ca
re s-a desfășurat într-o 

le șl popoarele noastre. 
Tovarășii Nicolae 
Ccaușescu și Hu Yaobang 
au reafirmat voința am
belor părți de a adinei și 
mai mult — în spiritul în
crederii, al stimei și res
pectului reciproc — cola
borarea dintre cele două 
partide, de a spori con
tactele și consultările, în 
probleme dc interes co
mun, de a intensifica 
schimburile de experien
ță în construcția socialis
tă, avînd profunda con
vingere că aceasta va Im
pulsiona dezvoltarea, în 
general, a relațiilor ro
mâno-chineze, va consoli
da și mai puternic prie
tenia dintre popoarele 
noastre.

Secretarul general al 
P.C.R. și secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Chi
nez au exprimat hotărîrea 
celor două partide de a 
acționa pentru amplifica
rea și aprofundarea con
tinuă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Popu
lară Chineză, pe plan po
litic. economic, tehnico- 
științific, cultural șl în 
alte domenii de activitate. 
S-a apreciat că progrese
le importante înregistrate 
în promovarea colaborării 
bilaterale, precum și creș
terea potențialului econo
mic al țărilor noastre cre
ează premise favorabile 
pentru extinderea și mai 
largă a rodnicei conlu
crări româno-chinezc. A 
fost reliefată necesitatea 
valorificării cit mai efi
ciente a posibilităților e- 
xistente, în vederea inten
sificării cooperării în 
producție, creșterii și di
versificării schimburilor 
comerciale, în folosul și 
spre binele popoarelor 
noastre, al progresului și 
prosperității lor, al edi
ficării noii orînduiri in ce-

dul Comunist Chinez, preo- 
cupîndu-se de construirea

lc două țări.
Tovarășii N 1 colac

Ceaușescu și Hu Yaobang
au subliniat că Partidul
Comunist Român și Parti-

Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republi
cii Socialiste România și 
Republicii Populare Chi
neze.

După depunerea coroa
nei de flori 
moment de

Ceremonia 
cn vizitarea 
numentului.

s-a păstrat un 
re mi eg ere.
s-a încheiat 
rotor.ciei mo-

(Agerpres)

atmosferă prietenească, 
tovarășii Constantin Dăs
călescu și Hu Yaobang au 
toastat în sănătatea se
cretarului general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ccaușescu, 
pentru întărirea prieteni
ei și dezvoltarea colabo
rării rodnice dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre. 

cu succes a socialismului 
în țările lor, acordă, în 
același timp, o atenție deo
sebită evoluției eveni
mentelor internaționale, 
participă activ la efortu
rile pentru soluționarea 
constructivă a probleme
lor complexe ee confruntă 
omenirea contemporană.

A fost relevată îngrijo
rarea partidelor și țărilor 
noastre față de agravarea 
situației internaționale, ca 
urmare a manifestării po
liticii imperialiste de for
ță și dictat, de amestec în 
treburile interne și încăl
care a independenței al
tor state, de reîmpărțire a 
sferelor de influență, men
ținerii și accentuării cli
matului de tensiune și a 
stărilor conflictuale în di
ferite zone ale lumii, in
tensificării cursei înarmă
rilor, adîncirii crizei eco
nomice și a decalajelor 
dintre state. S-a conside
rat că, în actualele îm
prejurări, se impune, mai 
mult ca oricind, ca po
poarele, forțele înaintate 
de pretutindeni să acțio
neze, strîns unite, pentru 
oprirea cursului periculos 
al evenimentelor spre con
fruntare și război, pen
tru afirmarea fermă în 
viața internațională a li
nei politici noi, de colabo
rare și respect al indepen
denței naționale, de des
tindere și pace.

în timpul convorbirilor 
s-a relevat însemnătatea 
opririi cursei înarmărilor, 
trecerii la măsuri con
crete, efective, de dezar
mare, in primul rînd de 
dezarmare nucleară, sub 
un control internațional 
corespunzător, pentru a se 
asigura dreptul suprem al 
fiecărei națiuni la viață, 
la libertate și pace.
Totodată, a 

fost evidențiată necesi
tatea încetării conflicte
lor militare, a reglemen
tării tuturor diferendelor 
dintre state numai și nu
mai pe cale pașnică, prin 
tratative, pe baza res
pectării independenței si 
suveranității naționale, a

Convorbiri
cu primul ministru 

al guvernului
Vineri după-amiază, la 

Palatul din Piața Victo
riei, din Capitală, au a- 
vut loc convorbiri între 
tovarășul Constantin Dăs
călescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Hu Yao
bang, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez.

In timpul convorbirilor, 
au fost examinate stadiul 
actual al relațiilor econo
mice dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, 
precum și perspectivele 
dezvoltării acestor rapor
turi, în spiritul înțelege
rilor la cel mai înalt ni
vel româno-chinezc, al 
prevederilor Acordului de 
colaborare economică și 
tehnică p? termen lung, 
precum și ale celorlalte 
documente existente în
tre cele două țări. S-a 
evidențiat necesitatea fo
losirii în mai mare măsu

integrității teritoriale, a 
dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta așa cum 
o dorește, fără nici un a- 
mestec din afară.

Subliniindu-se efectele 
profund negative ale cri
zei economice, ale adîn
cirii decalajelor dintre ță
rile bogate și țările sărace, 
asupra nivelului de viață 
al popoarelor, îndeosebi 
al celor din statele în 
curs de dezvoltare, a fost 
relevată importanța li
chidării subdezvoltării <i 
instaurării unei noi or
dini economice internațio
nale, întemeiată pe egali
tate și echitate, care să 
asigure progresul tuturor 
națiunilor, stabilitatea 
politică și economică mon
dială

S-a apreciat eă, in ac
tualele condiții interna
ționale, este imperios ne
cesar să se acționeze pen
tru democratizarea vieții 
internaționale, reliefîndu- 
se roiul crescînd ce revi
ne țărilor în curs de dez
voltare. țărilor din miș
carea de nealiniere, ca
re pot și trebuie să-și a- 
ducă o contribuție din
tre cele mai însemnate la 
lupta pentru pace și inde
pendență, pentru stator
nicirea unor raporturi c 
chitabile între state.

Tovarășii Nicolae 
Ccaușescu și Hu Yaobang 
au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comu
nist Chinez de a milita ac
tiv pentru întărirea con
lucrării dintre partidele 
comuniste și muncitorești, 
pentru realizarea unei u- 
nități noi între ele, pe 
baza deplinei egalități, a 
dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, co
respunzător condițiilor 
concrete din țara în care 
își desfășoară activitatea, 
apreciind că aceasta este 
o condiție esențială pen
tru afirmarea socialismu
lui in lume.

Convorbirile au loc în
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă.

ră a potențialului de 
care dispun economiile 
celor două țări pentru 
amplificarea și adincirea 
pe mai departe a coope
rării în producție, a cola
borării tehnico-științifice, 
a schimburilor comercia
le bilaterale, în folosul și 
spre binele ambelor po
poare, al progresului și 
prosperității lor. în acest 
cadru, au fost stabilite 
unele direcții ale dezvol
tării colaborării economi
ce și tehnico-științifice, 
ale cooperării și speciali
zării în producție,, în do
menii importante ale eco
nomiilor naționale ale 
României și Chinei

A fost exprimată, de a- 
semenca, dorința extin
derii relațiilor bilaterale 
în sfera științei și cultu
rii, învățămîntului, sănă
tății, sportului și turismu
lui și în alte sectoare de 
activitate, în vederea u- 
nci mai bune cunoașteri 
reciproce șî a întăririi 
prieteniei dintre cele două 
popoare.

de mașini grele București
(Urmare din pagina 1)

fundă stimă față de po
porul chinez.

Cu aceleași simțămin
te i au întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ccaușescu 
și pe tovarășul Hu Yao
bang muncitorii de la ma
rea întreprindere bucu- 
reșteană.

Vizita a început la sec
ția de forje grea 2, unde, 
în fața unor machete și 
grafice a fost relevată c- 
voluția de pînă acum a 
întreprinderii, care a luat 
ființă după cel de-al IX- 
lea Congres al partidului, 
fiind evidențiate, în ace
lași timp, perspectivele sa
le de dezvoltare în anii 
următori.

în prima secție vizita
tă, reține atenția tehno
logia de forjare a unor 
piese de mare gabarit, din 
lingouri de pînă la 400 to
ne, din oțeluri aliate și 
de puritate ridicată. Oas
peții urmăresc cu interes 
modul cum lucrează gi
gantica presă de 12 000 to
ne forță, utilaj de mare 
complexitate, realizat în 
proporție de peste 9(f la 
sută dc oamenii muncii 
din întreprinderea dc ma
șini grele bucureșteană.

Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez a avut 
cuvinte de caldă aprecie
re la adresa realizărilor 
colectivului, înaltului ni
vel de dotare tehnică a 
întreprinderii și calității 
produselor.

Vizita la secția meca
nică 1 a evidențiat, de a- 
semenea, modul în care 
tehnologiile moderne a- 
sigură executarea unor u- 
tilaje cu gabarit mare, 
dar cu precizie deosebită 
de prelucrare. Se remar
că prăjinile de foraj, cî- 
lir.drii pentru laminoa
re, utilajele refractare, 
precum și primele piese 
pentru centralele atomo- 
electrice.

Aceleași aprecieri căl
duroase s-înt făcute și în 
secția mecanică 3, unde 
a reținut în special aten
ția tehnologia de fabrica
re a arborilor cotiți pen
tru motoarele navale de 
27 000 CP.

în continuare, s-a vizi
tat fabrica de echipamen
te nucleare, unde au în
ceput să se producă ins
talațiile prevăzute în pro
gramul energetic nuclear 
al țării.

Examinînd programul de 
realizare a utilajelor pen

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Marea evadare. 
I-II ; Unirea ; Picdone 
africanul, I-Iî.

LONEA : Zbor mor
tal.

ANINOASA : Bunul
meu vecin Sam, I—II.

VULCAN — Luceafărul: 
Aii Baba și cei 40 de hoți.

LUPENI — Cultural :
Buletin de București

URICAN1 : Prea ti
neri pentru riduri.

TV.
11,00 Din marea carte 

a patriei — Sub steagul 
glorios al partidului. 11,20 
Film artistic „27 de ore". 
12,10 Ora de muzică. 
13,00 La sfîrșit de săp- 

tru energetica nucleară, 
tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a cerut să se 
accelereze ritmul asimilă
rii în fabricație a mate
rialelor specifice, a echi
pamentelor și reperelor ne
cesare construirii primei 
centrale atomo-electrice 
din țara noastră.

Cu un deosebit interes 
a fost vizitată secția tur
bine cu abur, unde a fost 
prezentată gama variată 
a acestor produse, reali
zate aici pentru numeroa
sele termocentrale cons
truite în țara noastră, 
precum și pentru export.

în încheierea vizitei la 
marea Ș* reprezentativa u- 
zină constructoare de ma
șini, secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez a mul
țumit pentru primirea 
călduroasă și a semnat în 
Cartea de onoare expri- 
mînd înalte aprecieri la 
adresa realizărilor colec
tivului bucureștean și a 
transmis un salut căldu
ros clasei muncitoare din 
România.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hu Yaobang au fost 
salutați cu aceeași căldu
ră și stimă de miile de 
oameni ai muncii de la a- 
ceastă puternică unitate 
industrială a Capitalei. Cei 
prezenți au ovaționat pen
tru întărirea solidarității 
și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chi
nez, dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Chineză, 
dintre poporul român și 
chinez.

x
Tovarășul Hu Yaobang 

și persoanele 
oficiale care-1 înso
țesc au vizitat, în conti
nuare, cartierele Berceni, 
Titan, Pantelimon și Do
robanți, prilej cu care au 
luat cunoștință de realiză
rile in domeniul cons
trucției de locuințe și mo
dernizării urbanistice. Se
cretarul general al C.C, 
al P.C. Chinez a fost in
format despre amplul pro
gram edilitar al Capitalei, 
în cadrul căruia au fost 
ridicate în ultimii ani zeci 
de mii de apartamente, 
s-au construit numeroase 
școli, grădinițe, așezămin
te culturale, magazine, 
care au făcut ca Bucu
rești ul să arate ca un oraș 
modern, în continuă dez
voltare, din zi în zi mai 
înfloritor.

tămînă. Telex. 18,15 
Băicoi 7 000 — repor
taj. 18,30 Săptămîna po
litică. 18,45 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. 19,30 ș 
Teleenciclopedia. 20,00 i 
Film artistic „Străzile 
au amintiri". 21,25 Cîn- 
tecul și poezia care 
nc-au însoțit istoria. 21,55 
Telejurnal. 22,10 Inșir- 
te varietăți — spectacol 
muzical - umoristic - co
regrafic.

LOTO
Numele extrase la tra

gerea loto din 6 mai 1983 : 
Extragerea I 1 30, 73, 83, 
49, 45, 43, 24, 67. 19. 
Extragerea a II-a : 56,
22, 25, 82, 15, 9, 3, 54, 14.

Fond total de cîștiguri : 
1 136 966 lei din care 
337196 lei report la ca
tegoria I.

’"'1CTÎA si ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. N. Bâlcescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipogrofîo Petroșani, str N Bâlceseu - 2


