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de partid din
miniere

încheierea vizitei 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în R. S. Cehoslovacă

încheierea convorbirilor oficiale
La Praga s-au încheiat, 

joi, 21 mai, convorbirile 
oficiale între delegația ro
mână de partid și de stat, 
condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii 
cialiste România, și

pre- 
Șo. 
de-

legația cehoslovacă 
partid și de stat, condu
să de tovarășul 
Husak, secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Cehoslovacia, 
le Republicii 
Cehoslovace.

Tovarășii N

Gusbav 
general

din 
președinte- 

Socialiste

de Ceaușescu și Gustav Hu- 
sak și.au exprimat satis, 
facția față de caracterul 
fructuos al 
purtate, față 
rile la care 
acest prilej, 
convingerea

convorbirilor 
de înțclege- 

s-a ajuns cu 
afirmîndu-și 

că, pe baza

ic o 1 a e (Continuare In pag. a 4-a)

Ceremonia semnării .Declarației

După cum se cunoaște 
din comunicatul publicat 
în presă, în ziua de 15 
mai a.c., Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
a analizat rezultatele cer
cetărilor pentru stabilirea 
cauzelor care au generat 
accidentul colectiv din 29 
noiembrie 1980 de la în
treprinderea minieră Live- 
zeni și a stabilit ca la ni
velul Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. 
precum și în întreprinde
rile miniere din Valea 
Jiului să se orqanizeze 
dezbaterea cu activul. de 
partid a concluziilor 
s-au desprins.

Pe baza Hotărîrii Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ieri a avut 
loc la Deva plenara Co
mitetului județean de 
partid cu activul de 
partid din întreprinderile 
miniere.

La lucrările plenarei a 
participat tovarășul Cons
tantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A fost prezent, de

ce

asemenea, tovarășul Virgil treprinderilor miniere. 
Trofin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, mi
nistrul minelor, petrolului 
și geologiei. La plenară a 
participat un mare număr 
de cadre cu funcții de răs
pundere din organele cen
trale de partid și de stat.

Au fost prezenti. alături 
de membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului ju
dețean de partid, biroul 
Comitetului municipal de 
partid Petroșani și birou
rile comitetelor orășenești 
de partid din Valea Jiului, 
secretariatele comitetelor 
municipal Deva și orășe
nesc Brad ale P.C.R., se
cretarii comitetelor de 
partid din întreprinderile 
miniere ale iudetului. ac
tiviști ai comitetelor jude
țean, municipale și orășe
nești de partid și U.T.C., 
ai consiliilor teritoriale ale 
sindicatelor, consiliilor oa
menilor muncii de la Com
binatul minier Valea Jiu
lui și Centrala minereu
rilor Deva, directorii

__  , ca
dre din Inspectoratul jude
țean și municipal Petro
șani pentru protecția mun
cii, de la Stația de cerce
tare pentru securitatea mi
nieră Petroșani, șefii com
partimentelor de protecția 
muncii din minerit, alte 
cadre de la nivelul jude
țului și municipiului Petro
șani, ziariști.

Tovarășul Ion Ciucu, 
prim secretar al Comite
tului județean Hunedoara 
al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean, 
a. prezentat Raportul pri
vind activitatea organelor 
și- organizațiilor de partid 
pentru îmbunătățirea mun
cii politice, întărirea ordi
nii și disciplinei, respec
tarea normelor de tehnica 
securității muncii.

In cadrul lucrărilor ple
narei au luat cuvîntul to
varășii Dan Otto Surules- 
eu, Emil Muru, Petre Cons
tantin, Petru Barb. Vasile

Joi dimineața, după în
cheierea convorbirilor o- 
ficiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re- 
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav 
Husaft, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, 
tele Republicii 
Cehoslovace, au 
în cadrul unei 
desfășurate la 
Praga
privind dezvoltarea 
continuare a 
frățești și a 
multilaterale dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ce

Președin- 
Socialiste 

semnat, 
ceremonii

Hradul din 
„Declarația comună 

în 
prieteniei 

colaborării

După două decade

Minerii de la Paroșeni, Lupeni și 
Bărbăteni au extras suplimentar 

PESTE 9000 TONE

Jiului,
Lai peni,

Văii
la
r aroșeni s-au 

întrecerea

a-
in

o realizare a prevederilor 
de plan în proporție de 
103,6 la șută, in decada 
a doua a ajuns să . anu
leze producția extrasă su
plimentar. răminind sub 
sarcina planificată, pen
tru cele două decade, cu 
2023 tone de cărbune. De 
asemenea, mina Uricani 
are o evoluție care ar 
trebui să dea de gîndit 
factorilor cu funcții de 
răspundere din cadrul a- 
cestei întreprinderi, mai 
ales că este vorba de căr
bune cocsificabil: de la 
un minus de -1255 tone 
cit avea la încheierea pri
mei decade, a ajuns 
după decada a 11a

hoslovacia, dintre Repu
blica Socialistă România 
și Republica Socialistă Ce
hoslovacă" si, „Acordul — 
Program privind direcțiile 
de bază ale dezvoltării co
laborării economice și 
tehnico-științifice pe ter
men lung dintre Republi. 
ca Socialistă România și 
Republica Socialistă Ce
hoslovacă".

După semnarea Declara
ției, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu
sak s-au felicitat călduros,

și-au strîns îndelung 
mîinile.

O
In cadrul aceleiași cere

monii, tovarășul Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al 
guvernului român, și Ru
dolf Rochlicek, vicepre
ședinte al Guvernului R.S. 
Cehoslovace, au semnat „A- 
cordul privind schimbul 
de mărfuri și plăți pe pe
rioada 1981—1985 între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialis
tă Cehoslovacă".

Astăzi, în jurul orei 12,00 posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Ghana, Dr. Hilla Limauin, 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, pre. 
ședințele Republicii Socialiste România, va face o 
vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Mima Bărbăteni, întreprindere fruntașă pe ramură, 
înregistrează la zi, pe trimestrul II al acestui an, o 
depășire a sarcinilor de plan cu peste 4200 tone căr
bune cocsificabil. In imagine cadre tehnico-inginerești 
din conducerea minei, surprinse de obiectivul apara
tului fotografic în timpul unui util și fructuos dialog 
cu minerii ce ies din subteran.

I Băiat bun!
! Talentul nu l-a dat : 

niciodată afară din ca- ; 
să și nici hărnicia și i 
priceperea. Nici prea ; 
destoinic in ale profe- i 
siei nu-și aduce „minte 
să fi fost vreodată. E 
băiaț bun insă. Ai’e un 
zîmbet dezarmant 
cuceritor 
pra are... 
prea și-a 
toriă dar 
tici cînd 
nevinovat 
născut ?
cînd știi că ai de făcut 
un drum .lung, jar el 
are și mașină, si este și 
băiat săritor...

(Continuare în peg. a 2-a) Foto : Șt. NEMECSEK
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Fruntașii 
minerii de 
Bă. .jăteni și
evidențiat in 
socialistă nu numai prin 
importantele cantități de 
cărbune extrase supli
mentar de la începutul a- 
nului, ci mai ales prin 
constanța realizărilor '"și 
ritmicitatea depășirilor. 
Și acum, după încheierea 
celor două decade, tre
cute din această lună, mi
nerii întreprinderilor 
mintite se mențin
fruntea unităților miniere 
din Valea Jiului extrăgînd 
peste prevederile de plan 
9181 tone de Cărbune, din 
care, peste 6 000 tone de
cărbune cocsificabil. De., majoreze acest minus 
ia începutul anului între
prinderile miniere, Lu- 
pSni, Bărbăteni și Paro
șeni au acumulat un plus 
care se apropie de 61000 
tone de cărbune.

Exemplul acestor între
prinderi fruntașe nu este 
urmat, din păcate, si de 
celelalte unități miniere 
din bazin, care încă ra
portează nerealizări cu
prinse între minus 990 
tone (mina Dîlja. care la 
încheierea decadei I îsi 
realizase sarcinile de plan 
în proporție de 101.8 la 
sută) și minus 7218 țone 
(mina Petrila). Semnalăm 
cu această ocazie „căde
rea" de producție de la 
mina Vulcan care, dupr.
ce a încheiat decada l cu (Continuare in pag a 'd-ai 
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ea ■ 
să
la. 
In 
și

4030 tone de cărbune, 
aceeași situație este 
mina Lonea: minus 1781 
tone de cărbune la în
cheierea Primei decade și 
minus 5609 tone de căr
bune . după încheierea ce
lei de a II-a decade.

Ne mai desparte o sin
gură decadă de încheierea 
lunii mai. cea de a doua 
lună a acestui trimestru, 
și pentru întreprinderile 
miniere amintite cu ne- 
realizări se ridică pro
bleme serioase care pun 
sub semnul întrebării 
realizarea integrală a 
prevederilor de plan nu 
numai lunare, dar sj tri
mestriale. Mina Lonea

Un nou ansamblu 
de locuințe la Lupeni

In zona viitorului centru 
civic al orașului Lupeni a 
început să se contureze un 
nou ansamblu de locuințe, 
amplasat între calea fera
tă și drumul național spre 
Uricani. Pînă în prezent 

38 
sta- 
trei 
pa- 
de

3

Pir.ă 
s-au înălțat blocurile 
și 39, care, se află în 
dii de finisare. La alte 
blocuri se montează 
nourile din structura 
rezistență și se execută 
compartimentări. Primele 
14 apartamente din blo
cul 38 vor fi predate de 
constructor beneficiaru. 
lui ia sfîrșîțul lunii mai. 
In curînd vor fi începu
te săpăturile pentru fun
dații la blocurile 44 și 45. 
Odată cu ace .sta se va 
crea front de lucru pen
tru toate cele 568 de a- 
partamente prevăzute să 
fie predate pînă ia sfîrși- 
tul anului 1881.

„Laudă omului muncii 
și creației sale“

In întreprinderile si instituțiile Văii Jiului au 
loc, în fiecare zi, acțiuni educative de mare diversi
tate, făcînd parte din a doua ediție a Lunii manifes. 
țărilor politico-ideologice, cultural-educative și spor
tive „Laudă omului muncii și creației sale", organi
zată de Consiliul municipal de educație politică și cui. 
tură socialistă. În acest cadru stimulativ, se desfășoa
ră cbnsfătuiri, dezbateri și simpozioane, integrate în 
procesul de * continuă perfecționare a pregătirii mo- 
ral-politice și profesionale a oamenilor muncii. Par
ticiparea largă a formațiilor artistice de amatori sin
tetizează eforturile de îmbogățire a repertoriului și 
mijloacelor de expresie în contact nemijlocit cu oa
menii muncii, stimulînd o intensă activitate cultural- 
educativă continuă în ediția actuală a Festivalului 
național al muncii și creației „Cîntarea României11,

Astăzi, Ia Petroșani, Vulcan și Lupeni se organi
zează sesiuni de comunicări științifice a căror temă 
este „Lupta muncitorilor din Valea Jiului, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, pentru drepturi 
și libertăți democratice și sociale", la care participă 
cadre didactice, muncitori, ingineri și tehnicieni. In 
sălile de apel ale întreprinderilor miniere formațiile 
artistice ale pionierilor și elevilor prezintă spectacole 
de muzică și poezie patriotică, revoluționară, sub ge
nericul „De la comuniști învățăm cutezanța". Tot în 
sălile de apel se vor desfășura, începînd de astăzi, 
întîlniri ale minerilor -tu un grup de scriitori, redac
tori și colaboratori ai revistei „Astra" din Brașov.

și pe deasu- 
și mașină. Nu 
făcut azi da- 
cum să-l cri- 
îți zîmbește 
ca un ' nou

Și mai al#s

Ce-a greșit îndreaptă ! 
alții pînă face el 
„cursa" că doar există 
oriunde un colectiv. 
Chiar dacă lucrarea, o- 
ricare ar fi ea nu este 
prea strălucită, mai în- . 
chizj un ochi că el, 
mîine, la drum lung îi 
ține deschiși pe amîn- 
doi și... ce să mai lun
gim vorba, e . „băiat 
bun", și gata. Din cau
za unor 
țele" pe 
timp să le îndrepte 
cei 7—8

. maj are 
poți să-l 
cît băiat 
dacă nu-i spui și 
recunoști țu, care îi în
drepți greșelile, oricum 
o recunoaște sau maj 
bine zis o recunosc cei 
pentru care știe să fie 
întotdeauna „băiiat
bun

Tudor MUNTEANU

lipsuri „rnătun- 
care omul are 

în 
ani pe care îi 
pînă la pensie, 
spui altfel de- 
bun ? Și chiar 

n.Q
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ROMANIA A FOST 
ALEASA IN 

unanimitate 
VICEPREȘEDINTE 

AL COMISIEI 
O.N.U. PENTRU 

DEZARMARE
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Tot o consecință a negli
jenței, a lipsei''de răspun
dere este și menținerea u- 
nei stări tehnice necores
punzătoare a unor lucrări 
miniere, situație care are 
implicații asupra realizării 
în bune condițiuni a «cra
iului general și partial al 
minelor și locurilor de 
muncă din subteran, pre
cum și asupra aprovizio
nării , tehnieo-materiale și 
transportului cărbunelui.

Lipsa de instruire'și sla- 
"yi pregătire profesională, 
indisciplina unora 
cei puși , să manipuleze,• să 
cbntrojeze si să întrețină 
utilajele din subteran, ia 
care se adaugă deter țiu. 
hile de conducere a -com
par ti men telor electromeca
nice de la unitățile miniere 
au făcut să apară în une
le întreprinderi stări de in
securitate. determinate de 
neasigurarea caracterului

. respunzător, un spirit mi
litant. activ, rezumîndu-se, 
de cele mai multe ori. la 
aspectul cantitativ și for
mal al acțiunilor. Organe
le și organizațiile de 
partid, îndeosebi din mi
nerit, nu au găsit cele mai 
adecvate forme specifice 
muncii de educație, iar ac
tivitatea politico-organ iza- 
torică nu are întotdeauna 
forța de convingere care 
să influențeze favorabil 
participarea mai susținută 
a minerilor la solutionarea 

dintre multiplelor probleme ale 
producției, ale vieții socia
le și culturale.

c Mul le deficiențe își au 
sursa în fluctuația, forței 
de muncă care Se menți
ne la un nive] ridicat în 
toate unitățile miniere din 
Valea Jiului, situație față 
de care consiliile oameni
lor muncii, comitetele sin
dicale trebuie să adopte

dau deseori dovadă de 
formalism sau festivism, 
se mulțumesc să noteze 
niște constatări, dar nu 
soluționează pe loc proble
mele.

O atenție deosebită va 
trebui să se acorde selec
ționării, promovării * și 
perfecționării pregătirii 
maiștrilor, care trebuie ;Săg 
fie . : conducători ‘ adevărați, 
buni specialiști, dar și oa
meni politici.

Neajunsurile din minerit, 
îndeosebi în ..Valea; Jiului, 
se .datoresc și faptului că 
organizațiile de sindicat, 
consiliile județean și loca
le nu au .desfășurat o ac
tivitate politico-educativă 
la nivelul cerințelor și au 
avut un aport scăzut in 
organizarea muncii, com
baterea manifestărilor de 
indisciplină, nu. au acțio
nat cu consecvență pe 
toate căile pentru înlălu-

masă — sindicat, U.T.C., 
femei, O.D.U.S, — ia acti
vitățile patriotice în spri
jinul producției, de. .înfru
musețare ,șj maj bună gos
podărire a locurilor ' de 
muncă-

Comitetul județean
U.T.C., 
orășenești manifestă 
preocupare

,.W 
cele municipale și .

‘ . o
. , insuficiență;
pentru ridicarea cdnținu-

or- 
ți- 
a 
a 

politic,
ac

tuluj vieții interne de 
ganizație, pregătirea și 
nerea cu regularitate 
adunărilor, generale și 
învățămîntului 
U.T.C,, antrenarea mai 
li vă a tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor de pro
ducție de către colective
le din care fac. parte.

Plenara a subliniat că 
lipsurile grave care s-au 
constatat. în . asigurarea 
condițiilor de siguranță și 
de protecție a muncii sînt 
6 consecință și a modului

spirit 
auto- 

la 
lipsu- 

care

Mereuță. Petru Roman, 
Grațian Faur, Gheorghe 
Vasiu, Nieolae Haneș, An- 
dronc Marcu, Mihail San
du, Virgil Trofin, Cons
tantin Chițoiu, llic Lavu.

Raportul prezentat cît și 
participanții la discuții au: 
analizat în spirit de înalță 
responsabilitate aspectele 
concrete care, țin, de modul 
in care ș-ă; acționat la toa
te nivelele,, incepînd de Ia 
comitetele județean, mu- 
miipal Petroșani. orășer 
iu--ti de partid, pîria la 
întreprind.;rile miniere din 
Valea Jiulm. în conducerea 
activității politice, .econo
mice și soi iale pentru a- 
p.’icarea. hotă rîri lor de 
partid si respectarea legi
lor statului.

țUar subliniat modul în 
care a acționat comitetul 
județean, măsurile pe care 
le-a întreprins pentru rea
lizarea sarcinilor, concreti
zate în creșterea produc
ției de cărbune, punerea în 
funcțiune a unor importan
te obiective economice Și 
sbcial-cujturăle, în creș
terea calității vieții.

In rezolvarea multiplelor 
probleme cu care sta con
fruntat, in mod "deosebit în 
Valea Jiului, județul Hu
nedoara a primit un spri
jin deosebit de .important . 

din partea conducerii, parJi- 
duiui și staiuiui, personal 
a secretarului general al 
partidului,. tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu.

Dînd dovadă de 
responsabil, critic și 
critic, participanții 
plenară au analizat 
rile și neajunsurile
mai persistă in activitatea 
organelor și organizațiilor 
do partid, de masă, a con
siliilor oamenilor muncii 

. și au stabilit măsurile ce 
se impun în vederea rea- 

. lizării sarcinilor de plan 
la toate întreprinderile mi
niere și îmbunătățirii ge
nerale a activității în 
toate organizațiile de partid 
din Județ.

Principala concluzie ce 
se desprinde din analiza 
accidentului de la mina 
Livezeni vizează un con
text de nereguli și grave 
încălcări ale normelor teh
nologice și tehnice de ex
ploatare a cărbunelui, pre
cum și a celor de protec
ție, ordine și disciplină a 
nîuneii.. . , ■ ■

A fost subliniat faptul că 
factorii cu atribuții în 
conducerea producției și 
asigurarea securității mun
cii, nu ș- au ocupat cu răs
pundere de instruirea și 

.educarea, personalului mun
citor, acordarea unei asis
tențe tehnice competente, 
exercitarea unui control 
riguros, mai ales în urmă
rirea îndeplinirii măsurilor 
de remediere a unor stări 
ce prezintă pericol poten
țial.

Conducerea combinatu
lui minier, consiliile oame
nilor muncii din unitățile 
miniere,: cadrele de specia
litate — repartizate pe 
sector pe cele trei schim
buri — nu acționează su
ficient pentru asigurarea 
unui, control riguros, în 
cele mai mici amănunte. în 
virtutea răspunderilor 
gale asupra, modului 
care sînt respectate 
mele de organizare și

măsuri concrete privind a- 
sigurarea condițiilor de 
muncă si viață, de educa- 

' ție.
Plenara a relevat faptul 

că în stilul de muncă al 
Biroului Comitetului ju
dețean, al celor municipal 
și orășenești din Valea 
Jiului, al comitetelor de 
partid din întreprinderi, 
persistă încă neajunsuri în 
activitatea de sprijinire a 
organizațiilor de bază de 
la nivelul sectoarelor și 
schimburilor, în exercita
rea controlului de partid

le- 
în 

Hor
de '

desfășurare a procesului 
productiv,, a măsurilor ce 
se adoptă pe., linia întăririi 
securității muncii

‘ 4 ACȚIUNE GOSPO-
I DĂREASCA. Personalul 
• TESA si operativ de la 
E A.U.T.L. Petroșani a pres- 
B lat, ieri, muncă producti- 
Svă în' incinta autobazei,; de 

la ișeroni, Activitatea ț>ro- 
j ductivă s-a materializat în 
‘ lucrări de nivelare, ame- 
| najarea unor spații pentru 
I mai buna, folosire a atelie- 
i relor si scUlăriei. a unor 
I magazii de materiale, cit

antigrizutbs al unor echi
pamente electrice, depăși- 
reă termenelor de repara
ții curente ale unor utila
je, modificări de instalații 
față de caracteristicile ini
țiale.

A fost subliniat faptul că 
între ăccientele de muncă, 
nivelul de pregătire teii- 
nico-profesională, gradul 
de conștiință și disciplină 
al comuniștilor, al între
gului personal muncitor, e- 
xistă 0 strînsă condiționa
re. Cu toate că după con
trolul efectuai de brigada 
Comitetului Central al 
partidului. în cadrul jude
țului, și mai ales. în Valea 
Jiului s-au întreprins în 
general. un număr sporit 
de acțiuni politico-educati
ve — analize, dezbateri, 
consfătuiri și schimburi de 
experiență, instruiri și pre
gătiri practice — eficienta 
acestora nu s-a reflectat 
întotdeauna in rezultatele 
obținute. In anul 1980, nu
mai în unitățile miniere 
din Valea Jiului în cadrul 
ședințelor consiliilor oame
nilor muncii si birourilor 
executive, probiemele de 
protecția muncii ău fost a- 
nalizate de multe ori. 
Multe din aceste ședințe 
au avut însă un caracter 

- formal, nu s-au analizat 
eu exigentă și răspundere 
stările de lucruri constata
te.

Fără a minimaliza pro
gresele înregistrate pe linia 
creșterii eficientei muncii 
politico-organizatorice în 
spiritul realizării sarcini
lor de plan și al întăririi 
disciplinei, sînt incă as
pecte de formalism, eu 
impli ;ații nefavorabile pen
tru activitatea practică de 
producție. Cu toate că pe 
linie de partid. sindicat, 
U.T.C., femei, se raportea
ză organizarea multor ac
țiuni ce se întreprind în 
scopul întăririi ordinii și 
disciplinei și folosirii cît 
mai depline a timpului de 
lucru și a tehnicii din do
tare. se constată că activi
tățile politico-idedlogice și. 
cultural-educative n-au în
totdeauna un conținut co

și lucrări gospodărești —- 
efectuate pentru refacerea 
unor zone verzi și ronduri 
de Hori și crearea altora , 
noi menite să înfrumuse- tică, la Uricani 
teze incinta unității' de 
transport în comun.

UN NOU LABORA 
TOR. Pe platforma indus
trială din zona întreprin
derii de tricotaje din Pe 
troșani, prinde contur un 
nou obiectiv al alimenta
ției publice, muncitorii 
șantierului nr. 2 Deva al

rarca celorlalte cauze ca
re au creat greutăți în 
desfășurarea normală a 
procesului de producție. 
O răspundere deosebită re
vine consiliilor județean 
al sindicatelor și munici
pal Petroșani în urmări
rea modului în care șînt 
organizate și realizate ac
țiunile de control in do
meniul protecției muncii, 
în asigurarea condițiilor 
de muncă și de viață ale 
minerilor.,.

Din controalele . efectua
te de către Comitetul ju
dețean de partid în orașele 
Petrila, Vulcan, Lupenj și 
Uricani, Ta întreprinderile

de către acestea, în creș
terea capacității de mobi
lizare și a rolului fiecâ- __ _______ ____ _ ___ _
ruj birou de organizație miniere, s-a desprins fap. 
de bază și fiecărui comu
nist în organizarea 
îndeplinirii hot ă-
rîfilor și măsurilor a. 
doptate, mai ales la Ani
noasa. Livezeni, Dîlja, Pe
trila. Nu s-a militat cu 
toată perseverența pentru 
creșterea răspunderii tu
turor cadrelor, a membri
lor birourilor comitetelor 
municipal și orășenești, a 
aparatului de partid față 
de bunul mers.al activită
ții politice^ și ecohomict)- 
sociale.

Sînț unele cadre în în
treprinderile miniere care 
atunci eînd sînt. criticate 

,pentru neajunsuri se supă
ră, în loc să se angajeze 
cu seriozitate în îndepli
nirea sarcinilor ce le re
vin. Nu se manifestă su. 
ficientă receptivitate nici 
la birourile' comitetelor 
municipal, orășenești și 
nici la comitetele de partid 
din întreprinderile Văii 
Jiului.

Aceasta, in condițiile în 
care aceste cadre nu ac
ționează cu fermitate pen
tru întărirea ordinii «i dis
ciplinei, a spiritului de răs
pundere și responsabilitate 
la fiecare loc de muncă. ’ 
Există la unele cazuri 
tendința de a trata cu u- 
șurință problemele, de 
automulțumire, de supra
evaluare a propriilor suc
cese. La fel de. adevărat 
este șj faptul că în acti
vitatea de control organe
le ierarhice superioare

tul că sînt președinți ai 
comitetelor de sindicat, se. 
cretari ai comitetelor 
U.T.C., reprezentanți ai 
oamenilor muncii in orga
nele de. conducere colecti
vă care iau rar cuvîntul, 
nu sînt combativi, deși în 
întreprinderi le respective 
se ridică multe probleme, 
mai ales în legătură cu 
slaba preocupare pentru 
asigurarea unor condiții 
mai bune de lucru pentru 
personalul muncitor. Nu 
se informează oamenii 
muncii, organele colective 
ale sindicatelor, U.T.C., 
0.1?.U.S., despre măsurile 
ce se stabilesc în consili
ile oamenilor' muncii. La 
nivelul unor sectoare și 
schimburi, materialele su
puse analizei sînt prezen
tate în mod tehnicist, fără 
să se analizeze activitatea 
desfășurată de oameni, 
neajunsurile și lipsurile 
lor, măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea ac
tivității.

Este încă scăzută preo
cuparea sindicatelor și 
organizațiilor U. T. C., 
O.D.U.S. pentru inițierea 
unor acțiuni cultural-e
ducative și recreative pen
tru mineri și familiile lor. 
Nu se organizează sufi
ciente excursii, vizite la 
locuri istorice, manifestări 
sportive, vizionări de 
spectacole, reuniuni tovă
rășești. >

Un aport mai mare pot 
aduce , organizațiile de

defectuos în care au ac
ționat Inspectoratul jude
țean pentru protecția mun
cii, organele specializate 
din Valea Jiului, Centrul 
de cercetări pentru ' secu
ritatea minieră, comparti
mentele de aeraj și pro
tecția muncii din unități, 
cadrele de specialitate din 
Ministerul Minelor, Petro
lului și Geologiei, care au 
desfășurat o slabă activi
tate de îndrumare și con
trol, nu au insistat Prin 
toate mijloacele pentru 
creșterea răspunderii ca
drelor din compartimente
le de protecția muncii în 
vederea respectării neabă
tute a prevederilor legale.

Unele neajunsuri pu
teau fi evitate dacă Minis
terul Minelor, Petrolului 
și Geologiei, prin colecti
vele de specialiști care au 
acționat în Valea Jiului, 
exercitau un - control, spri
jin și îndrumare cu mai 
multă răspundere privind 
modul în care se respectă 
tehnologiile de lucru apro
bate, inclusiv aerajul mi
nelor, precum și a norme

lor de protecție a muncii în 
subteran, dacă manifestau 
mai multă receptivitate 
pentru rezolvarea propu
nerilor făcute în adunările 
oamenilor muncii, mai a- 
les cu privire la aprovi
zionarea șj calitatea unor 
materiale și piese de 
schimb.

Pentru înlăturarea nea
junsurilor șl lipsurilor 
semnalate, plenara a a- 
doptat un amplu program 
de măsuri privind îmbună
tățirea muncii polițico-or- 
ganizatorice, îptărirăă or
dinii șj disciplinei, res
pectarea normelor de pro
tecție a muncii,

Participanții la plenară 
și-au exprimat în unani
mitate recunoștința pen
tru faptul că, prin grija

conducerii partidului și 
statului, personal a tovarăș 
șuiul Nieolae Ceaușcsou, 
în ultimii ani se înfăptu
iește cu Succes programul 
de măsuri cu privire la 
îmbunătățirea activității 
politice, economice și so- 

, ciaic din Valea Jiului.
Se aplică în practică un 

program multilateral de 
mecanizare a lucrărilor 
miniere menit să conducă 
la creșterea producției de 
cărbune șj ușurarea efor
tului fizic al minerilor, 
concretizat prin dotarea în 
1980 si în acest an a în
treprinderilor cu 20 com
bine de abataj, 28 combi
ne de înaintare și 20 com
plexe de susținere meca
nizată, 158 transportoare 
și alte utilaje. Ca. urmare, 
ponderea producției extra
să din abataje complot 
mecanizate a ajuns la 30 
la sută, iar cea a excavați- 
ilor efectuate mecanizat în 
lucrări de înaintare la 
peste 33 la sută. In Valea 
Jiuluj se dezvoltă baza 
materială a comerțului, 
s-a îmbunătățit aprovizio
narea populației, au fost 
date în funcțiune noi o- 
biective ale industriei . u- 
șoare care au creat peste 
2000 noi locuri de muncă; 
pentru soțiile și ..fiicele de 
mineri, precum și nume
roase spatii comerciale, de 
sănătate si cultură,

Colectivele de mineri, in 
consens cu eforturile în
tregului județ, au început 
anul 1981 într-o atmosferă 
de puternică angajare, de 
muncă, pentru 
producției de 
pentru îmbunătățirea în
tregii activități în Valea 
Jiului, In perioada care 
a trecut de la începutul a- 
nului s_a reușit ca planul 
la producția netă de căr
bune să fie depășit, reali
zări mai importante obți» 
nînd întreprinderile din 
Lupeni, Bărbăteni, Paro- 
șeni și Uricani. In pre
zent, există. "condiții de 
realizare a sarcinilor de 
plan la 
miniere.

Organizația 
. de partid, care 
peste 95 000 de comuniști, 
este capabilă să ' 
ze toate forțele, de care 
dispune pentru realizarea 
obiectivelor ce revin jude
țului Hunedoara din do
cumentele Congresului ăl 
Xll-lea al P.C.R.

Participant! la pleiară 
au exprimat Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., personal tovară
șului Nieolae Ceaușeseu, 
hotărîrea fermă a organ!, 
zației județene de partid, 
a comuniștilor, a tuturor 
celor ce muncesc în mi
neritul hunedorean de a 
elimina cît mai grabnic 
neajunsurile analizate și 
de a acționa eu deplină 
responsabilitate și devo
tament pentru a spori ne
încetat aportul județului 
la dezvoltarea economiei 
naționale, ia înflorirea 
continuă a patriei noastre 
socialiste.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu.

sporirea 
cărbune.

toate unitățile
■ I 

județeană 
numără

mobilize-

Peste 9000 tone 
de cărbune

(Urmare din pag. II

pățise-de preparate reci, 
rie si răcoritoare.

ULTLMlLE RETU
ȘURI. T-’rin muncă, patfio- 

1 ' . a fost a-
menajată, pe .malul Jiului 
de Est, o modernă și fru
moasă bază de agrement.

. In aceste zile se execută 
ultimele retușuri la chioș
curile de alimentație , si 
instalațiile de jocuri dis
tractive, urmind ca obiec
tivul să fie predat spre 
administrare Intreprinde- 

T.C.H. au turnat deja fun- fii comerciale mixte din 
daliile viitorului laborator Lupeni.

* BLOCURI NOI. Cons
tructorii de locuințe din 
orașul Vulcan au început 
turnarea fundației la 
blocuri noi. primele 
vor constitui un nou 
tier al orașului în
fostelor case de colonie din 
„Kokoșvar“.

trei 
ce 

car- 
locul

are de. recuperat peste
i 10 000 tone de cărbune, 
pentru
grai prevederile de plan 

mina 
tone.

cariera Cîmpu lui Neag, 
care, în această: lună, nu 
au ridicat, la zi, produc
ția extrasă la nivelul pre-

Rubrică realizată de
I. VULPE

I
I

a-și realiza inie- vederilor de plan.
Sîntem încă la început 

de an și cincinal, iar re
zultatele obținute pînă a. 
cuni vor atîrna greu în 
balanța realizărilor anua
le. influențînd în mod 
cert evoluțiile viitoare la 
nivelul Combinatului mi
nier Valea Jiului, căruia 
îj revin în continuare sar
cini mereu sporite 
măre răspundere, în

ale trimestrului II. 
Vulcan peste 9 000* 
iar mina Dîlja 7 000 to
ne de cărbune, ca să nu 
amintim deeît trei din
tre întreprinderile care 
trebuie să-și sporească e- 
forturile pentru valorifi
carea deplină a tuturor 
rezervelor de care dispun 
pentru a încheia în mod 
onorabil trimestrul II. A- sigurarea cărbunelui 
cest îndemn este adresat licitat de economia 
si colectivelor miniere de țională. de industria 
la Livezeni, Aninoasa și mânească.

de 
a- 
so- 
na- 
ro-
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc
Amenajarea traseelor turistice 

și informarea oaspeților
Beneficiem de un cadru 

montan de o mare bogăție 
și o rară frumusețe. Privit 
din punctul de vedere care 
ne interesează de această 
dată, municipiul Petroșani 
nu este numai un puternic 
centru carbonifer, ci și o 
poartă de plecare ori un 
punct de sosire din masi
vii muntoși Retezat, Stra
ja, Paring, Aușel și Șurian. 
integrată peisajului 
ral și întregiridu-1, salba „ ........
așezărilor minerești de pe decîț, eventual. 
Văile Jiurilor de Vest și 1____ .... ...
de Est, cabanele Buta, • ________ 
Cîmpu lui Neag, Straja, 
Vîlcan, Rusu, Lunca Flo
rii, Aușel. Voievodu, Peș
tera Bolii, hotelurile Va
lea de Pești. Gambrinus, 
celelalte obiective turisti
ce știrbesc curiozitatea 
și dorința de a le vedea 
a numeroși amatori de dru
meții, tineri și vîrstnici, 
din toate colturile tării. 
Mijloacele moderne de 
transport pe care multi le 
au la dispoziție în prezent 
le asigură ajungerea în 
scurt timp și fără dificul
tate unde doresc. Cum ne 
pregătim să-i întâmpinăm? 
Cum îi ajutăm să-și for-, 
meze o impresie plăcută 
despre noi și. mai ales, 
despre ce le oferim noi ?

Dacă vin din sud, la 
poarta de intrare în Va
lea Jiului, vizitatorii noștri 
sînt întîmpinati de ansam
blul de simboluri, durate 
cu măeStrie artistică din 
fier și piatră, ale preocu
părilor oamenilor de pe 
meleagurile hunedorene, și 
de un panou cu obiectivele 
turistice ale județului. Pri
mele informații utile, o 
primă impresie frumoasă! 
Urmărind însă mai atent 
panoul la care ne referim, 
oaspetele nostru va obser
va eu ușurință că 
unele informații, cit si- u- 

._ nele din obiectivele turis
tice, nu chiar noi din Va
lea Jiului, nu sînt cuprin
se în el. Nu sînt mențio
nate, de exemplu, alături 
de cabanele Buta. Straja. 
Voievodul și Lunca Fio- neindicate), s-au reasfaltat 
rii, lwtelurile Valea de Pești

natu-

cice de pe vîrful masivei 
<tînci. Pentru turistul so

it aici și invitat, să vizite
ze cabana Peștera Bolit, 
sînt, credem, cel puțin la 
fel de interesante peștera 
propriu-zisă si ruinele de 
pe vîrful stîncii. Or, toc- 
inai informațiile despre a- 
ceste monumente, despre 
căile de acces spre ele (să 
nu mai vorbim de amena
jările care ar înlesnii vizi
tarea lor),’nu-i sînt oferite 
' de vreun

localnic. In acest context

La ordinea zilei

la 
de

tor. astupată balta de 
capătul străzii Șoimilor 
Ia Livezeni etc. Pe lîngă 
aspectul de noutate pe ca- 
re-1 susțin toate aceste a- 
menajări, , ele fac totodată 
dovada preocupărilor gos- 
podărești-edilitare pentru 
înfrumusețarea și sporirea 
dotațiilor traseelor de tra
fic rutier aflate la dispo
ziția turiștilor.

Jn contrast cu aceste pre
ocupări șl realizări apar 
cele două puncte din a- 
propiereă caselor cetățeni
lor Popa si Poienar de pe 
tronsonul de șosea Petro
șani — Peștera Bolii în 
care continuă să se depu
nă zgură, pămînt și' moloz, 
parcările din apropierea 
intrării (dinspre Petroșani) 
în Bănită și a triajului 
C.F.R. neîngrijite, fără cu
noscutele indicatoare si cu 
multe hîrtii și alte rezidu
uri depuse de trecătorii au- 
tomobiliști și neridicate de 
oamenii ce se ocupă de 
întreținerea drumurilor. 
Dezaprobăm cu acest pri-: 
lei, dat fiind caracterul său 
dăunător, și obiceiul unor 
posesori de autoturisme, 
localnici si oaspeți, de a 
opri pe malurile pîrîului 
Bănită și a spăla cu deter- 
getiți mașinile, poluîrid 
astfel apa cristalină a pî
rîului. In ziuă raidului 
nostru, din cele 12 .autotu
risme prezente pe poiana 
de lîngă cabana Peștera 
Bolii, majoritatea se aflau 
pe malul apei și erau spă
late de posesori cu deter- 
genți, iar apa reziduală se 
scurgea în pîrîul Baniței. 
De asemenea se întâlnesc 
și cazuri, nu puține, de par
care a autoturismelor pe 
zonele verzi din cartiere, 
pe străzi, chiar în apropie
rea parcărilor eu plată bi
ne amenajate, Să ne con
siderăm deci datori și să 
creării turiștilor șl tuturor 
oaspeților noștri, inclusiv 
printr-o informare mai 
completă, condiții optime 

" 0 
obiectivele turistice. dar. 
in același timp, să veghem 
ca toate amenajările făcu
te in acest domeniu să fie 
folosite in mod civilizat, 
respectate.

Turna TATARIA

un panou de genul celui din 
defileul Jiului, de la poar
ta de sud a municipiului, 
dar ținut „la zi", al cărui 
loc îl vedem și în gara o- 
rașului ori în Plata Vic
toriei apare ca deosebit 
de necesar și util pentru 
oaspeții noștri. Considerăm 
că un astfel de panou in
formativ nu depășește po
sibilitățile Biroului muni
cipal de turism pentru ti
neret și ale filialei O.J.T.

La aprecierile bune aștep
tate din partea vizitatorilor 
Văii Jiului concură, fără 
îndoială, și nivelul edili- 
tar-gospodăresc și estetic 
al traseelor turistice. I.n 
această privință s-au făcut 
în ultima vreme cițeva lu
crări demne de «relevat. S-a 
sistematizat circulația în
Piața Victoriei, au fost 
plombate denivelările de
pe benzile carosabile, crea
te parcările din străzile Va- 
sile Conta și Horia, ame
najat scuarul din strada 
Republicii, colț cu Mihai 
Viteazul, începute lucrări
le de lărgire a străzii Re
publicii, s-a așternut sa- 
vură de calcar pe unele 
porțiuni de acostament în 
zona cartierului Aeroport, 
s-au nivelat în mare pâr- ___ _ ____ ...
te grămezile de pămint de- de a vizita localitățile
pus in locuri indicate (și •• .......................

..., ________  __________ .... și lărgit benzile, de circula-,
și Gambrinus, cabana Peș- -tie în intersecția de ;la Is- 
tera Bolii, telescaunul din 
Paring, iar legenda nu e- 
vidențiază asfaltarea «... _ 
mului pînă la cabana Ru
so. Și atenționările infor
mative cu privire la posi- 
bililtățile de cazare, masă, 
parcare a autovehiculelor 
etc. ce le pot oferi hotelurile 
Valea de Pești, Gambrinus 
și cabana Peștera Bolii sînt 
prea puține, reducîndu-se 
doar la cîte o invitație ide 
genul vizitați hotelul sau 
cabana și atît, Printre mo
numentele naturale și is
torice hunedorene, mențio
nate în „Almanahul Scîn- 
teia“ pe anul 1981, și-au 
găsit loc si conul de cal
car și rămășițele cetății da.

croni, inscripția de la, .„ar
borele de lalea" a fost îm. 

dru- prospătată si reparat gar
dul țarcului împrejmui-

Răspundem cititorilor
• MIRCEA VASILIU, deja, recomandarea de 

Uricani: Și totuși, trebu
ie să vă spunem că 'nici 
după discuția cu nepotul, 
nu v-ați edificat complet 
asupra ortografiei limbii 
române din moment ce 
Scrieți „ma determinat" în 
loc de m-a determinat.

• ion singebean, lu- 
peni: Adăugăm la răspun
sul pe care vi l-am dat

HS.JU, 1 CU '-«V 3

consulta Decizia nr. 255/5 
I.T. din 31 noiembrie 1978 
a Consiliului popular ju
dețean Hunedoara, la care 
s_a referit șeful A.U.T.L.P. 

' Dacă veți constata ne- 
oonformări, vă puteți^ a- 
dresa forurilor superioare 
lui, cerînd să fie respec
tate întocmai prevederile 
deciziei.

In cadrul gospodăriei anexe de la I.M. Paroșeni.se lucrează la semănarea 
de legume și zarzavaturi destinate cantinei minerilor.
./b... . • Foto: Cristian ȘTEFAN.
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Amuzament cu... geamuri sparte
Sjntem un grup de lu

crători ia calea ferată pe 
secțiunea Petroșani — 
Lupenj și ne adresăm re
dacției cu rugămintea de 
a aduce Ja cunoștința opi
niei publice fapta, pe cît 
de urîtă, pe atât de peri
culoasă a unor copii din 
Vulcan și Petroșani. Vom 
■arăta mai jos despre ce 
este’ vorba. Datorită unui 
mod greșit de a înțelege 
joaca, de mai mult timp 
grupuri de copij mărișori 
se postează pe podul ce 
traversează calea ferată la 
Coroești și spre mina Li
vezeni șj așteaptă trenul 
de călători ce circulă pe 
traseul Petroșani — Lupenj 
pentru a arunca eu pietre 
în vagoane și locomotivă. 
Un asemenea caz s-a pe
trecut recent cu trenul de 
călători nr. 2735. Grupul 
de copii aflat pe podul de 
la Corcești a proiectat (cu

prăștiile și cu mîna) pie
tre spre locomotiva tre
nului ce. circula cu- peste 
50 km pe oră. O piatră a 
nimerit geamul de pe par
tea unde se află mecani
cul și l-a spart în sute de 
bucăți. Pentru ei lovirea 
țintei a reprezentat . un 
motiv de amuzament și 
hohote de rîs. Cazul re
prezintă însă un pericol 
pentru siguranța circula
ției, integritatea materia
lului rulant, viața noastră 
și a călătorilor. In alte 
asemenea cazuri, au fost- 
accidentați călători prin 
spargerea, în același mod, 
a geamurilor de la vagoa
ne. Aceste evenimente 
fost menționate în ra
poartele noastre de servi
ciu., discutate de persoane 
în măsură să intervină, 
inclusiv cu miliția;. T.F. 
dar fiindcă nu s.a inițiat 
nici o măsură, ele conți.

nuă, Nu s-a găsit nici 
posibilitatea de a înlocui 
geamul spart al locomoti-' 
vei nr. 298,' ea circulmd și 
în prezent cu Un carton în 
loc de geam, vizibilitatea 
și circulația fiind îngreu
nate. Considerăm că atitu
dinea iresponsabilă, foarte 
periculoasă a copiilor res
pectivi ar trebui să fie 
discutată în orele de diri- 
genție din cadrul școlilor 
din Vulcan și cartierul Ae-« 
report — Petroșani, în 
adunările pionierești, iar 
în cazul identificării făp
tașilor, părinții lor să fie 
avertizați asupra datoriei 
ce o au de a-și educa co
piii și de a suporta con
secințele faptelor acestora.

Pavel PREDA, 
mecanic, remiza C.F.R. 

Petroșani, Petru STOICA, 
mecanie.ajutor,

U.E. Paroșeni

Oare ce or avea cu
să neAșa cum s-a jndieat prin 

presa, radio șj televiziune, 
am înțeles că e bine să a- 
vem și noi în fața gea
murilor apartamentelor o 
mică grădină de legume 
și fiori. Am stat de vorbă 
cu. Vecinii de pe scară : și 
le-am ’propus ca să facem 
și noi cum au făcut, de 
exemplu, locatarii blocuri- praf și, desigur, că și 
lor nr. 9, -18, 41 și altele porțiunea de teren săpată
din cartierul 8 Martie al a fost afectată. De atunci
Petrilei-, Trebuie să 
tăni însă că nu am 
sprijiniți. Dar noi nu 
renunțat U acțiune și 
săpat, am prelucrat 
inîntul și am aranjat 
teva s 
și zarzavat. După ce am 
terminat. toate amenajă
rile, vecinul Sere Padu
raru de la etajul II, a- 
partampntul 30, împreună 
cu locatara Olga Czako, 
de la etajul III, oameni 
certați cu ordinea și fru.

moșul, s-au înțeles 
strice straturile și au tre
cut la fapte. Au început 
prin aruncarea de Ia etaj 
a unor lăzi du 
peste straturile noastre de 
legume și flori. Geamurile 
apartamentelor fiind des
chise, ne.au umplut lucru
rile din apartamente cu

florile ?
de la parter este loc de 
joacă pentru copiii locala- ' 
riior de la etajele II și III ■ 
ale blocurilor ? Pentru 
vecinii noștri și scrijeli- 
rea pereților, și serjerea ’pe' 
uși și aceeași pereți ai "• 
apartamentelor de la par
ter și ai casei scărilor de 
către copiii ior tot joacă 
se cheamă. Am sesizat a- 
ceastă situație consiliului 
popular, d»r nu s.a ; luat 
nici o măsură împotriva 
celor ce se pretează ia a- 

. ... B semene® atitudine. Curios,
parlamentelor de la par- nici nouă nu ni s-a spus 

că am fi greșit cu ceva. 
Iată de ce ne punem me
reu întrebarea: oare ce 
au acești oameni cu flo
rile și cu toate plantele 
ce înfrumusețează locul !
Marin BRATU și Dumitru 
IORDACHESCU, blocul 
nr. 13, cartierul 8 Mari ie 

— Petrila

pămînt

al a fost afectată. De atunci 
ară- nu s.au mai Oprit. Aruncă 
fost continuu de la etaj pe spa- 
am țiul de lîngă ferestrele a- 
am • 1. ’ ' ' 2. ' ‘ ,
pă- ier și etajul I tot felul de 

resturi menajere și, . ca 
straturi pentru flori să usuce totul mai repe

de, sare. Sodă de rufe și 
apă murdară. Toate aces
tea sub motivul că, chi
purile, le-am fi săpat locul 
de joacă pentru copii. Dar 
de cînd spațiul de lîngă 
ferestrele apartamentelor

cr

Orașul Vulcan, oraș al permanentelor transfor
mări edilitare, ni se înfățișează astăzi ca o localita
te modernă, frumoasă, cu străzi spațioase, blocuri 
ce se impun privirilor prin linia lor arhitectonică 
modernă, cu întinse și îngrijite spațij verzi și ron
duri de flori. In ultimele două decenii, aproape 8000 
de familii de mineri și alți oameni ai muncii din

localitate s.ati mutat în apartamente noi, s au cons
truit 5 școli, 3 grădinițe, 2 creșe, 1 cinematograf, 
numeroase magazine ce cuprind aproape 10 000 mp 
de spații comerciale, unități de alimentație publică 
și de servire a populației. In perspectivă sînt alo
cate importante fonduri pentru noț construcții so. 
eial-edilitare, printre care o cantină-restaurant, un 
complex alimentar, un magazin universal, nume

roase blocuri de locuințe, ce vor întregi aspectul 
viitorului centru civic al orașului. Toate aceste rea
lizări prezente și viitoare reflectă preocuparea deo. 
sebită a partidului și statului nostru pentru ridica
rea nivelului de trai material și spiritual al mineri
lor, ai tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului.

v Foto : Șt. NEMECSEK . ■,.
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Încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în R. S. Cehoslovacă
<Urmare din pag. I)

lor, se va realiza o con
lucraretot' mai strînsă 
între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comu
nist dm Cehoslovacia, se 
va dezvolta tot mai intens 
colaborarea dintre Româ
nia și Cehoslovacia, pe 
plan politic, economic, 
tchnico-științiflc, 
ral, în alte domenii 
activitate, precum și 
arena mondială, se 
întări și mai mult priete
nia și solidaritatea dintre 
popoarele noastre.

Cei doi conducători 
partid și de stat au

înapoierea

cultu- 
de 
Pe 

vor

de
a-

preciat că amplificarea 
continuă a bunelor relații 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, din
tre România și Cehoslova- 
cia servește operei de 
edificare a noii orînduriri 
în cele două țari, este 
în folosul ambelor popoa
re, contribuie la creșterea 
prestigiului și influenței 
socialismului în lume, la 
cauza păcii, securității și 
colaborării în Europa și 
în lume.

Convorbirile au decurs 
într.o atmosferă de caldă 
prietenie, de - cordialitate 
și înțelegere. reciprocă, 

în Capitala

Mitingul prieteniei româno-celioslovace
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : O lacrimă de 
fată; Republica: Al 
3-lea salt mortal; Uni
rea : Nervi de oțel.

PETRILA : Love sto
ry pe ring.

LONEA: Lancea de 
argint.

ANINOASA : Mașina 
timpului.

VULCAN — Luceafă
rul : Capcana mercena
rilor ; Muncitoresc : An
cheta.

LUPENI — Cultural» 
Fata morgana.

URICANIi Lumina 
palidă a durerii.

I
5

Ultima zi a vizitei ofi
ciale în Republica Socia
listăCehoslovacă a dele
gației române de partid și 
de stat, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general ăl Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a înscris 
în program un moment 
cu profunde semnifioații 
pentru raporturile de 
strînsă prietenie și rodni
că colaborare ce unesc ță
rile noastre socialiste, cele 
două partide și popoare — 
mitingul prieteniei româ- 
no-cehoslovace, organizat 
de Comitetul de partid 
Praga al P.C. din Ceho
slovacia și Comitetul oră
șenesc al Frontului Na
țional.

Mitingul s-a desfășurat 
în sala congreselor a 
noului Palat al Culturii, 
împodobit sărbătorește cu 
steaguri roșii, cu drapelele

de stat ale României și 
Cehoslovaciei.

In numele locuitorilor 
capitalei cehoslovace, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak, membrii 
delegației române de 
partid și de stat, persoa
nele oficiale ale țării gaz
dă, sînt salutați de tova
rășul' Antonin' Kapek, 
membru al Prezidiului ' 
CC. al P.C. din Ceho
slovacia, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Fra
ga al P.C.C.

In aplauzele asistenței, 
ia cuvîntul tovarășul Gus
tav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președin
tele —-Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Apoi se adresează secre
tarului general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii

vii

doi 
și

Jl

4 
I 
î1

i

»
3
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Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
rugămintea să ja cuvîntul.

Participanții la miting 
întimpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu 
și îndelungi aplauze.

Cuvîntările celor 
conducători de partid
de stat au fost urmărite 
cu deosebită atenție și su
bliniate în repetate rîn- 
duri cu aplauze prelungite.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu
sa^ îșî string cu căldură 
mîinile. Cei prezenți, în 
picioare, își exprimă, prin 
puternice 
satisfacție 
Republica 
hoslovacă 
mâne de partid și de stat, 
pentru rezultatele rodnice 
ale noului dialog româno- 
cehoslovâc la nivel înalt.

5

4

TV
Elena Ceaușescu, de tova
rășul Ilie Verdeț, de 
conducători de partid 
de stat.

Aeroportul Otopeni, 
de s-a desfășurat ceremo
nia sosirii, era împodobit 
cu drapelele partidului și 
statului nostru, care înca
drau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,

Aici erau prezenți 
meroși bucureșteni, 
au făcut conducătorului 
iubit al partidului și sta
tului nostru o caldă și en
tuziastă primire.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

Secretarul general 
partidului. 
Republicii, 
prietenie 
călduroase, însuflețite 
locuitorilor Capitalei 
flați pe aeroport.

Delegația română de 
partid și de stat condusă 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a re'ntors, joi, după-a- 
miază, in Capitală, după 
vizita oficială de prietenie 
întreprinsă în Republica 
Socialistă Cehoslovacă, la 
invitația tovarășului Gus
tav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Cehoslovacia, 
tele Republicii 
Cehoslovace, a 
lui Central al 
Comunist din 
cia și a _ 
.Republicii Socialiste 
hoslovace.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinaf de . tovarășa
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din 
președin- 
Socialiste 
Comitetu- 
Partidului 

Cehoslova. 
guvernului

Ce-

NAȚIUNILE UNITE 
21 (Agerpres). La New 
York'au început lucrări
le sesiunii de fond din 
acest an a Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare 
— organism important în 
cadrul mecanismului Na
țiunilor Unite de dezba
tere și negociere a aces
tor probleme, stabilit de 
prima sesiune extraordi
nară s, Adunării Genera
le consacrată dezarmării, 
din care fac parte toate

alți
Și

un-

nu-
care

al
președintele 

a răspuns cu 
manifestărilor 

ale 
a-

Ceremonia plecării spre
Pe aeroportul interna

țional Ruzyne a avut loc 
ceremonia plecării spre 
patrie a delegației româ
ne de partid și de stat, 
condusă de tovarășul 
Njcolae Ceaușescu.

Pe o mare pancartă de 
pe frontispiciul aerogării 
este înscrisă în 
română și cehă.

limbile 
urarea i

tova-

află,

„La revedere, dragi 
răși“.

Pe aeroport se 
pentru a saluta, la- pleca
re, pe solii poporului ro
mân tovarășii Vasil Bilak, 
Peter Colotka, Vaclav Hu
la, Milos Jakes, Antonin 
Kapek, Josef Korcak, Lu- 
bomir Strougal, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, alți con-

România a fost aleasă 
în unanimitate vicepreședinte al 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
statele membre ale orga
nizației.

In acest an. România 
a fost aleasă în ' unanimi
tate vicepreședinte al 
Comisiei.

Pe ordinea de zi a reu

niunii sînt înscrise punc
te esențiale, cum ar fi 
dezarmarea nucleară și 
eliminarea riscului unui 
război nuclear, reduce
rea bugetelor militare, 
dezarmare., în domeniul

convențional. După cum 
este cunoscut, examina
rea problemelor reduce
rii bugetelor militare — 
temă care suscită preo. 
cuparea crescîndă a sta
telor — are loc ca urma

aPlauze, deplina 
pentru vizita în 
Socialistă Ce- 
a delegației ro.

E

de

patrie
ducători de partid și 
stat cehoslovaci.

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
își ia un călduros rămas 
bun de la tovarășul Gustav 
Husak. Cei doi conducă
tori de partid și de stat 
își string cu căldură mîi
nile.

In jurul orei 12,00
Transmisiune 
rectă : 
sosirii 
telui 
Ghana,
Limann, care, 
invitația 
șului 
Ceaușescu, 
ședințele 
blicii 
România,
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I

I
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18,25
18,35

di- 
ceremonia 

președin- 
Republicii 
dr. Hilla 

la
tovară- 
Nicolae 

pre- 
Repu-

Socialiste 
efec

tuează o vizită o- 
ficială de priete
nie în țara «noas
tră.
Telex. 
Teleșcoală. 
Emisiune în lim
ba germană. 
Tragerea loto.
La volan — emi. 
siune pentru con
ducătorii auto. 
1001 de seri.18,50

19,00/ Telejurnal.
19,25

5

re a unei inițiative a 
României promovate în 
mod constant de-a lungul 
anilor. La această sesiu
ne, comisia este chemată, 
potrivit unei rezoluții 
a Adunării Generale, i- 
nițiată tot de țara noas
tră în 1980, să înceapă 
elaborarea principiilor 
care să guverneze acțiu
nile statelor în domeniul 
înghețării și reducerii bu
getelor militare.

Actualitatea eco
nomică.
Dosarele istoriei: 
Condiția munci
torului.

20,15 Film artistic: Mi- 
judecăto- 

Dennyson. 
pe țară, 
a stu- 

ameri-

19,45

5

i

siunea 
rulai
Premieră
Producție 
diourilor 
cane.

21,55 Cu bucurie în mi
nimi. Emisiune 
muzicală.

22,15 Telejurnal. î

Duminică, 24 mai

8.30 Tot înainte.
9,15 Film serial. pentru 

copii: Peripeții de 
vacanță. Episodul 2.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii — 

Melosul popular ro
mânesc în creația lui 
George Enescu (1).

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.25 (m tecul pe meridia

nele lumii — Melodii
'argentinene.

15.45 Șah.
16,00 Telesporț — campio

natele europene mas
culine de gimnastică 
de la Roma; fotbal 
internațional ; „Uni
versiada1' București 
1981.

17.00 Ecranizări după ope- 
, re literare românești.

Ciulinii Bărăganului 
după Panait Istrati.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României 

(județul Sibiul-.
21,00 Film artistic. Cei pa

tru mușchetari. Pre
mieră TV. Coproduc
ție Anglia — S.U.A. 
- • Franța,

22.30 Telejurnal. Sport.

Luni, 25 mai

15.30 Emisiune în limba 
maghiară.

18,20 Imagini din Iordania
— film documentar.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25. Actualitatea econo

mică.
19,45 Sub semnul prieteniei 

frățești — Vizita to
varășului ' Nicolae 
Ceaușescu in Republi
ca Socialistă Ceho
slovacă.

20.15 Mindre flamuri — 
program, de cântece 
și versuri.

20.30 Roman foileton. Karl 
Marx — Anii tinere
ții. (episodul 2)

21,35 Orizont tehnieo-ști- 
întilic.

22.15 Telejurnal.

Marți, 26 mai

9,00—11,00 Teleșcoală.
11,00 Film, serial: Dallas. 

Reluarea episodului

11.50 Evoluția vieții pe pă- 
mînt — serial știin
țifici Reluarea episo
dului 6 — Invazia 
uscatului.

12.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,15 , Teleșcoală,
17.15 Clubul tineretului.
18,00 Almanah pionieresc.
18,25 Angajare și răspun

dere în actul politic 
al conducerii colecti
ve.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 însemnătatea istori

că și semnificațiile u-

19,25 Actualitatea econo
mică,.

19,45 Omul și sănătatea.
20,10 Fapte de eroi ai mun

cii si vieții socialiste.
20,35 Telecinemateca — Ci

clul Mari actori.
26 de zile din viața 
Iui Dostoievski —

PROGRAMUL ȚV

nui proces de acum 
45 de ani. Documen
tar TV.

20,15 Imn țării mele. Pro
gram de cînteee pa
triotice.

20,30 Film de cronică re
voluționară în drama
turgia românească. 
Erau foarte tineri.

22,10 Telejurnal.
Miercuri, 27 mat

16,00 Fotbal;. Dinamo —
Țț F.C. Argeș — Trans

misiune directă de la 
București.

17.50 Tragerea pronoex- 
pres.

18,00 Teleșcoală.
18,25 Mult e dulce și fru

moasă limbace-o 
vorbim.

18.50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.

Producție a studiou
rilor sovietice.

22,05 Telejurnal.
Joi, 28 mai

9,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton: Karl 

Marx — anii tinere
ții. Reluarea episo
dului 2.

12,05 Vatră folclorică. In 
arcul Carpaților — 
Covasna.

12,30 Angajare și răspun
dere în actul politic 
al conducerii colecti
ve. Reportaj-anchetă.

12,55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,10 Reportaj pe glob. In 

țara piscurilor seme
țe (Nepal).

17.25 Viața culturală.
18,35 Desene animate. Po

vestiri din pădurea 
verde. Episodul 7.

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ora tineretului.
20.30 Evoluția vieții pe 

pămînt. , Serial știin
țific. Episodul VII i 
Cuceritorii uscatului.

21.30 Cîntarea României. 
22,05" Telejurnal.

Vineri, 29 mai

16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Trageren loto.
18,35 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Film artistic. Be- 

llissima. Producție a 
studiourilor italiene.

21,40 Creația culturală ro
mânească profund 
implicată în actuali.

tatea socialistă a ță
rii (II).

22,10 Telejurnal.

Sîmbătă, 30 mai

9,20 Curs de limba spa
niolă.

9,40 Curs de limba fran
ceză.

10,00 Telecinem.ateca (re
luare).

11.30 Limba si literatura 
română.

12,00 Concert educativ. Fi
larmonica din Craio
va. (II)

12.50 Tragerea de amorti
zare ADAS.

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv.

18.30 Mai — cronica eve- 
. nimentelor politice.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin tara 

mea. Arc peste timp 
la Suceava — Repor-

20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial. Dallas 

— episodul 9.
21,35 „Te aștept diseară-n 

Cișmigiu". Emisiune 
muzâcal-distracti vă.

22,05 Telejurnal. Sport,
22.30 Nocturna TV.
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