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■ Marți, 26 mai, a avut loc, sub pre- 
; ședinția tovarășului N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.X 

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat un proiect de hotărîre pri
vind îmbunătățirea modului de organi
zare a întrecerii socialiste în întreprin-: 
deri, între persoane, precum și între 
secții și ateliere și, de asemenea, între 

i unitățile economice, centralele și insti
tutele de cercetare și proiectare, între

- consiliile populare, precum și între ju- 
dețe, pentru îndeplinirea și depășirea 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială. Comitetul Politic Exe
cutiv '-a botărît ca toate criteriile de 

Ja întrecere să fie legate mai organic de 
? orientările privind realizarea unei noi 

calități în toate domeniile de activitate, 
aplicarea noului mecanism economico- 
financiar, întărirea autoconducerii mun, 
citorești și autogestiunii. Se au în ve
dere drept criterii de apreciere indica
tori în măsură să reflecte mai cuprin
zător eforturile tuturor unităților, ale 

£ tuturor oamenilor muncii pentru rea- 
j lizarea producției marfă vîndută și în.
1 casată și livrarea către fondul Pieței,

reducerea costurilor la 1000 lei pro- 
♦k ducție, îndeplinirea producției nete, a

producției fizice, reducerea rebuturilor, 
| recuperarea resurselor materiale refolo-
. sibile, respectarea consumurilor specifi

ce normate, ridicarea calității tuturor 
produselor, îndeplinirea planului la ex
port, creșterea beneficiilor, a producti
vității muncii, numărul locuințelor date 
în folosință, desfacerea de mărfuri prin 
comerțul socialist, livrarea la fondul de 
stat a produselor agricole, vegetale și 
animale prevăzute în plan, precum și 
alte obiective economice importante.

Se stabilesc, de asemenea, indicatori 
. de bază specifici unor subramuri alo 

industriei, iar în vederea asigurării unei 
mai bune comparabilități între între
prinderi, la stabilirea rezultatelor între
cerii socialiste, se prevede divizarea u- 
nor subramuri industriale de mare com
plexitate. Avîndu.se în vedere impor
tanța activității centralelor în realiza
rea Planului național unic de dezvol
tare economică și socială a țării, s-a sta
bilit ca și acestea să participe la între
cerea socialistă și să candideze la cla

sificarea între fruntașe pentru îndepli
nirea și depășirea planului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
ca Hotărîrea privind modul de organi
zare șî noile criterii de întrecere socia
listă să fie date publicității.

în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a luat în discuție și a aprobat un 
raport privind situația protecției mun
cii pe anul 1980.

Organele de partid și de stat, sindica
tele și ceilalți- factori cu răspunderi în 
domeniul protecției muncii au acționat 
pentru transpunerea în viață a măsuri
lor adoptate de Comitetul Politic Exe
cutiv privind întărirea ordinii și disci
plinei în producție, educarea și instru
irea personalului muncitor, îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și prevenirea 
accidentelor. Au fost luate măsuri de 
îmbunătățire a organizării producției, 
asigurare a asistenței tehnice în toate 
schimburile, reactualizare și completare 
a normelor de protecție a muncii. Pen
tru crearea unor condițij corespunzătoa. 
re de muncă, unităților socialiste le-au 
fost alocate, anul trecut, fonduri în va
loare de 2355,7 milioane lei. Ansamblul 
măsurilor luate a asigurat o diminuare, 
a accidentelor de muncă și, implicit, a 
numărului de zile-incapacitate de 
muncă.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, 
totodată, că reducerea accidentelor nu 
este încă în concordanță cu eforturile pe 
care partidul și statul nostru le.au fă
cut Și Ie fac pentru dotarea economiei 
cu instalații și utilaje de înalt nivel teh
nic, modernizare^ proceselor de produc
ție, perfecționarea organizării produc
ției Și muncii, îmbunătățirea calificării 
și specializării personalului muncitor. 

- Comitetul Politic Executiv ' a trasat 
consiliilor de conducere ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și centrale, 
conducerilor ministerelor .organelor de 
control ale Inspecției de stat Pentru 
protecția muncii, precum și organizați, 
ilor de partid, sindicale și de tineret sar
cina să acționeze cu toată hotărîrea pen
tru creșterea răspunderii în respectarea 
strictă a normelor de protecție a mun
cii,. acordînd mai multă atenție bunei 
organizări a producției și muncii, întă
ririi ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă, intensificării controlului pre-
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Mecanizare ■ Productivitate JB Rentabilitate

Depășirea mediocrității indicatorilor ’ 
din abatajele mecanizate 

înseamnă depășirea etapei 
automulțumirii și justificărilor

Concluziile la ciclul de-anchete „Față în față"Azi, ne răspunde ing. Dumitru Popeanăș, serviciului producție din C.M.V.J.șeful
— In cadrul ciclului 

nostru de anchete „Față 
în față“, am comparat 
activitatea a 15 abata. 
je frontale dotate cu 
complexe mecanizate din 
minele Văii Jiului, com
parații care au scos în 
evidență, în pofida con
dițiilor tectonice simila. 
re și a utilajelor de a- 
celași tip, diferențe sem. 
nificative între nivelele 
indicatorilor obținuți. 
Cum explicați aceste di
ferențe ?— Prin atenția încă diferită pe care conducerile unor unități o acordă abatajelor dotate cu complexe mecanizate. Altfel nu se explică vitezele

a-aitâ
//v.Trn

Experiențe și cerințe 
în folosirea 

eficientă 
a dotării tehnicemici de avansare, puse' în evidență si de mediile lunii aprilie în abatajele mecanizate : la Loneaabia 20 ml, in loc de 30 preliminați, la Aninoasa 17 ml, în loc de 30, la Vulcan, pe stratul 15, a-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu vor efectua 

o vizită de stat în AustriaTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună eu tovarășa Elena Ceaușescu vor efectua, la invitația președintelui
Federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kir- chschlager, și a^doamnei Herma Kirchschlager o vizită de stat în Austria, în perioada 9—12 iunie 1981.

Cuarț de Valea JiuluiDupă punerea în funcțiune a Primelor capacități de producție la începutul acestei luni, astăzi colectivul preparăției de cuarț din Uricani raportează un bilanț îmbucurător. Au fost expediate pe adresa beneficiarilor din țară

primele 35 tone de • făină de siliciu, pentru fabrici de sticlă-cristal și 350 tone de siliciu necesar combinatelor siderurgice. Deci, în constelația industriala a municipiului nostru se înscrie un nou produs: cuarț de Valea Jiului.

bia 18 ml. De regulă, nu

se ating indicii preliminați pentru că nu se respectă, cel puțin, nici plasarea efectivelor prevăzute în programe conform capacității abatajelor. In. tr-o seamă de abataje, în loc de 10—12 oameni pe schimb, lucrează abia 4-6. In aceste condiții nu se respectă fazele de operații, schimburile preiau cicluri neîncheiate și. astfel, nu se pot menține nici ritmicitatea ciclurilor, nici continuitatea o. perațiilor tehnologice. E- vident, intervin și desele defecțiuni electromecanice -» și aici mă refer mai ales la Aninoasa și Pe- trila cauzate de neajunsurile în întreținerea utilajelor, în prevenirea avariilor, neajunsuri ce sc explică și prin structura deficitară a formațiilor
Interviu realizat de 

Ioan Dl'BEK ,

(Continuare în pag. a 3-a)

I.M. Lupeni. în ca
drul sectorului VII, o 
nouă brigadă se afirmă 
în domeniul tehnologi
ilor moderne. Este vor
ba despre forriiația con
dusă de Ion Rotaru. 
Preocupările brigăzii 
sînt îndreptate în pre. 
zent spre însușirea de
plină a lucrului în con
dițiile mecanizării com
plexe.

Adunări ale activelor de partid din întreprinderile miniere
I.M. Uricani ||#^rjrc ferrna je a jn|arj 

disciplina tehnologicăîn plenara cu activul de partid de la I M. Uricani s.au analizat măsurile .care se impun în urma Cercetărilor cu privire la gravul accident colectiv, din 29 noiembrie 1989 de 
la l-M. Livezeni. Analiza 
a fost deosebit de exigen
tă, vizînd întărirea disci
plinei tehnologice și a 
pauncii pe toate schimbu
rile, asigurarea unei de
pline securități în subte
ran, Pg măsura tehnicii 
moderne din' dotare, Ple
nara a apreciat că în ca
drul întreprinderii mini» 
ere Uricani, deși planul 
fizic Pe Primele . patru 
luni din 1981 a fost de. 
pășit cu 4557 tone de căr

bune, aceasta s.a făcut pe fdndul unor manifestări de indisciplină. Numărul absențelor nemotivate înregistrate zilnic este în medie de 55, indicei? de folosire a fondului de timp este sub cel planificat, persistă un însemnat procent de învoiri de la programul de lucru. Unele, cadre tehnice, repartizate prin hotărîrile c.o.m. să răspundă concret de asistența tehnică din abataje, în anumite
brigăzi, s-au ocupat su
perficial de îndeplinirea 
sarcinii ce Ie-a fost în
credințată. Printre aceștia 
au fost vizați Panaite 
Scorpie, Grigore Pupăză,

Gheorghe Huzuran, loan Dănilă și Ionel Făgaș. E- xistă cazurj cînd schimbul nu se face la fața locului, în subteran, cazuri de părăsire a locului de muncă înainte de încheierea programului de - 6 ore, de întîrzieri la intrarea în mină prin care se dereglează procesul de producție, Personalul de îndrumare și control nu a intervenit cu promptitudine, întotdeauna, pentru remedierea acestor deficiențe. Chiar șj unii maiștri cum sînt loan Văsîi, Nicolae Mocanu, Vasile Giurgiu, Anghelache Spi- roiu nu se achită pe deplin de obligațiile ce le revin la locul de muncă.in primele patru luni ale acestui an, la nivelul în-
Viorel STRAUT

(Continuare în pag. a 3-a)

I.M. Aninoasa Responsa|)j|j|aJe 
, in asigurarea securității munciiPe fondul unei activități soldate cu realizări economice nemulțumitoare. — o rămînere sub plan de peste 58 000 tone de cărbune toate sectoarele productive avînd sarcinile neîndeplinite, calitatea slabă a producției și alte carențe din primele patru luni ale acestui an — și-a desfășurat lucrările adunarea activului de partid de la mina Aninoasa. In contextul analizei activității de protecție a muncii, dezbaterile au pus neîmplinirile economice in firească legătură cu cauzele care le-au getteraf — deficiențe în organizarea producției

și a muncii, precum și numeroase cazuri de indisciplină;?- (4187 absențe ne- mbtivate care au determinat o pierdere de producție de aproximativ 6000 tone, pe primele patru luni) — sub aspectul nerespectării tehnologiilor de lucru, încălcării repetate a normelor imuabile de siguranță în subteran, fată de ce au- toanalizîndu-și activitatea în spirit critic și autocritic, numeroși comuniști din brigăzile miniere, din conducerile sectoarelor șl întreprinderii, luînd cuvîntul în 
adunare sî-au exprimat hotărîrea fermă de a acționa cu intransigentă și î- naltă răspundere muncito

rească pentru eliminarea neajunsurilor și lipsurilor, în lumina Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a recentei plenare a Comitetului județean cu activul de partid din întreprinderile miniere, privind rezultatele cercetării pentru stabilirea cauzelor care au provocat gravul accident colectiv de la I.M. Livezeni.In raportul comitetului de partid pe mină prezentat în adunare, în intervențiile participau tilor la discuții — Teodor Cozma. Francisc Nemeș, Petru Bîr- leanu, Mihai Tecșa, Vasile Mereuță. Sever Grozavu, Petru Munteanu, Geluță Eftimie, Nicolae Zgura, Dumitru Popescu, reprezentantul C.M.V.J. — a fost
I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Satisfacția datorieizilei, ‘între munții care 
străjuiesc Valea cărbune
lui, nu s-a auzit și nici 
nu se va auzi vreodată 
un salut mai plin dă vi
goare și de poezie decît 
„Noroc bun!" In loc de 
„bună ziua“ sau de „bu
nă seara", îh loc de ve
ghe sau odihnă, în loc de 
„bine ați venit" sau 
„pe curind", deviza cea 
ae toate zilele a riluncii 
și a vieții este acest 
„noroc bun", evocînd 
priviri dîrze, brațe încor
date, suflete temerare și 
spirit de sacrificiu. „No. 
roc bun" este frontispi
ciul luminos al adîncu- 
rilgr de mină !

In fiecare zi mii și 
piii de oameni străbat 
același drum, incit dacă 
de sub pașii unuia sin
gur ar rămâne cite un 
mie piedestal, egal cu 
faptele lui de muncă, in
tr-o viață de om el s.ar 
înălța deasupra munților.' 
care străjuiesc unduirile 
celor două Jiuri. Mun-. 
ca fiecărui miner îl 
înalță prin timp mâi sus - fuge ca< un alergător de 

cursă lungă, nu se o- 
prește niciodată în Spa

mii prin muncă, este 
începutul drumurilor spre 
orizonturile de cărbune 
din adine, acolo 
craterele forfotesc 
încetare acaparînd 
mînde „diamantul 
gru*' pe care cuțitele 
combinelor îl mușcă la
come. \ Combinele taie, 
taie neobosite, înaintând 
prin roca dură și prin 
cărbunele mătăsos, hră
nesc foamea fără sațiu a 
benzilor transportoare ca
re expulzează spre lumi, 
nă tonă după tonă, pre- 
făcînd, acolo sus, mărun
taiele muntelui in .oțel 
și energie. De o parte și 
de alta a acestui mers 

: frenetic, ' triumfal, ro
botesc cei care-i deschid 
drumul, cei care mon
tează complexele meca
nizate, stîlpii hidraulici 
asigurînd susținerea bol
ților de cărbune, 
aici sînt bolți de cer. 
Combinele taie, taie cu 
patimă, fascinate parcă 
de strălucirea diamanti. na a huilei. Crațerul

unde 
fără 
fla- 
ne.

care

decît munții. Curtea mi
nei este începutul înălți-

te cu prețtoasa-i povara. 
Peste tot lucrează mi
nerii, antrenind utilaje 
complexe în această ac
tivitate laborioasă. Mine, 
rii și combinele Ier îna
intează pe orizontală re
clădind 
cărbune 
sub uimirea ochilor noș
tri, Cuptoarele Hunedoa
rei și ale Cătunului se 
hrănesc din sufletul mi
nerilor, din curajul de 
fiecare clipă cu care ei 
brăzdează întunecimea 
galeriilor cu lampa lor 
de Prometei ai timpurilor 
moderne. Lumina sprin
tenă a acestei lămpi is
pitește cărbunele să se 
prefacă în lumină.

Minerii ies din mină 
cu fețele dăltuite în 
cărbune. Au smuls mun
telui încă zeci și sute de 
tone, acum ies în soare 
să-și cunoască rodnicia 
faptelor săvîrșite în a- 
dîne. Pe fețele lor înflo
resc zîmbete, zîmbetele 
datoriei împlinite. Și 
pentru toate acestea au 
numai două cuvinte de 
bucurie „Noroc bun /“ 

loan LASCU

straturile de 
la suprafață,

Ritm intens de 
lucru pe șantierul 

noii tipografiiIn paralel cu lucrările finale, desfășurate de . constructor la noua tipografie din Petroșani, beneficiarul n început montarea utilajelor din sala mașinilor plane. Lucrările- de montaj, precum și întreagă preocupare pentru stabili,, rea fluxului tehnologic și. amplasarea spațiilor de muncă Se desfășoară sub conducerea și cu sprijinul direct primit din partea forului tutelar, întreprinderea poligrafică. Deva.în imagine : construe- lorii grăbesc ritmul la lucrările exterioare pentru ca noul obiectiv să fie Dredat cît mai cu- rînd beneficiarului.
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P
desfășurării

r o g r a m u I
examenelor de sfîrșit de an la

Universitatea politică și de conducereOra 15 .la cabinetul orășenesc de partid.
• LA URICANI— anii II‘și III — 10 iunie.Ora 13,30 la punctul de informare de la I.M. Uri- cani. ■ ă/- ’. . ;.<■Reamintim oursanților că prezentarea la examen este obligatorie în zilele în care sînt planificate.

— anii I și II — 8 ;unie— anul III — 9 iunieOra 16 la sediul comitetului orășenesc de partid.
• LA VULCAN— anul I — 2 iunie•— anii II și III — 9 iunie 'Ora 15 la cabinetul orășenesc de partid.
• LA LUPENI— anul I — 4 iunie anul II — 5 iunie anul JII — 9 iunie

Examenele se vor desfășura; oral, pe . baza tematicii prescris© în timpul anului de studiu și a recentelor documente de partid și de stat, după cum urmează :
•LA PETROȘANI--- anul I — 1 iunie 1981— anul II. -L 3 iunie— anul III — 5 iunie Ora 15.30 la sediul' comitetul ui municipal d© partid 
• LA PETRILA

Fotbal, divizia C

Victorie

O activitate permanentă

SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT ’ SPORT 9 SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT

Mășinișta Florentina 
C i a p ș a de la 
Fabrica de mobilă Pe- 
trila execută șlefuirea 
unui set-de subansamble 
pentru garnitura de mo
bilă „Belvedere". 
Foto: St. NEMECSEK

Prevenirea incendiilor
in cadrul întreprinderii miniere Petrila au loc ample acțiuni de preve- ' . '' _ Re-analizat âctivi-nice a incendiilor.cent, s-ațatea F.C.P. la care au fost prezenți membri; comisiei tehnice, șefii de sectoare, -șefii de depozite. în urina propunerilor •făcute s.au hotărît amenajarea! drumului ; de acces din* incinta depozitului de material lemnos, dotarea cabanei Lunca Florii, cu material de stingere, verificarea materialelor de primă, intervenție de. la benzile transportoare, din subteran. Cu același, prilej au fosț aspru criticați Iosif Kalman pentru că nu menține în permanență libere căile de acces deRudoii rGheorghe Balaj * care au pus in totalitate funcțiune iluminatul siguranță de la puțuri, Marinică pentru că menține în libere drumurile de acces și intervalele dintre stivele de material lemnos, Nicolae Szekely, pentru că nu a etanșat conductele de aer comprimat în vederea eliminării în totalitate a scurgerilor de ulei. ;.; Programul de lucru pentru perioada următoare a comisiei prevede, între altele, instruirea personalului muncitor din subteran asupra măsurilor de prevenire a incendiilor și mi- nuirii materialelor inițiale de stingere, din dotarea

magazia de materiale, Keiling și sing, nu în de Ion nu permanență

locurilor de muncă, pre- zentarea în sala de pont ij la toațe schimburile a filmelor „Focul deschis", „Depozitul de materiale" și , „Prometeu". De asemenea, s-a prevăzut executarea unei aplicații tactice de stingere, în cooperare cu formația civilă dG pompieri a întreprinderii miniere Lonea și o corn, panie de la depozitul de material lemnos. La realizarea acestor sarcini precum jșt la alte acțiuni 
au participat peste 2000 de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri. Prin întreaga muncă pe care o desfășurăm urmărim ca fiecare me ibru al colectivului nostru să contribuie la apărarea avutului obștesc, la înfăptuirea sarcinilor ce ne stau în față.

Ion CHIRIȚOIU, 
șeful formației civile de 
pompieri — I.M. Petrila

MINERUL PAROȘENI 
CONSTRUCȚII SI

BIU 5—0 (1—0). După o absență de două suptă— mini, timp în care susținut două . meciuri deplasare, minerii de Paroșeni au jucat duminică Pe teren propriu, primind replica constructorilor sibieni care ocupă ultimul loc in .clasamentul seriei. Doveaindu-se net superiori oaspeților, elevii tânărului antrenor Tiberiu Pecsar au practicat un joc frumos, spectaculos, dominind din primele minute ale meciului, atît din punct de vedere tehnic cît și tactic.Deschiderea scorului putea fi consemnată încă din min. 5 dacă Pop, extrema stingă a gazdelor, nu rata din careu) mic, șutind in portar. Domina- reH gazdelor, timp în care se acumulează repetate faze periculoase in careul advers, este răsplătită in min. 15. cînd consecventul ’ atacant al gazdelor ză o sivă spre sec înscrie primul goi in favoarea echipe; sale. Sin. gura ocazie de a înscrie a oaspeților este irosită de Vîrlan care, singur cu portarul, . șutează defec-

UNIVERSITATEA
Cultural șiunțifica. Azi, la , Spitalul mu n icipal din Petroșani, în cadrul cursului die politică ex-; ternă s© desfășoară o nouă lecție, deosebit de teresantă: ca tematică „Zone fierbinți ale globului" ; v v

< CONCURSUL GRU
PELOR sanitare de 

CRUCE ROȘIE. La Lu
in-

categorică atuos- Deși pînâ în final.il Primei reprize mai ,consemnăm ocazij de majorare a scorului prin Benone Popescu (min. 31, 34), Lă. zăroiu (min. 36), Pop (min.au în la 43) din cauzr, unor execuții pripite sau a intervențiilor inspirate ale portarului oaspete, tabela de- marcaj rămîne neschimbată.. După paiiză, gazdele se dovedesc a fi mult mai incisive. La 5 minute după reluare, Benone

gazdelorpeșcu primește o pasă inspiratădc Ja Lâzăroiu, șutează ' dî'n marginea careului de 16 m pe lingă portarul ieșit In blocaj și înscrie. Nu: am înțeles riposta nesportivă a lui' Lă- .zăroiu din min.- 60, sancționată pe drept de arbi- ’ tara cu un cartonaș galben. în min. 67, în urma unu; atac prelungit '. în careul sibian,. Lâzăroiu înscrie din nou șutind plasat din mijlocul unui buchet de jucători. Același

Lâzăroiu. care s-a dovedit a fi și duminică unul și teh- teren, gol al 80, în primî- de pe
din cel maj eficace nîc jucători de pe înscrie al patrulea meciului, în min. urma unei centrări mite de îa Lascu extrema stângă. Cu două minute înainte de fluierul- final, .Lascu inițiază o acțiune pe cont propriu, trece de tot ee-i iese în cale și dintr-un unghi dificil șutează puternic . și ■ înscrie al cincilea stabilind scorul final meciului. i

Tănase PERȚA

Lâzăroiu SDeculea- breșă în linia defen- sibiană, pătrunde poartă și cu un șut
' ■

Fază din meciul Minerul Paroșeni — Construcții Sibiu. In urma unui atac 
prelungit în careul sibian, Lâzăroiu înscrie spectaculos, printr-un șut puternic, 
d:ri mijlocul unui buchet de jucători. Foto: Perța T,peni s-a încheiat faza pe localitate; a concursului grupelor sanitare de Cruce Roșie. La nivelul ora- 5I.M.... . . Pre-parația cărbunelui și Cooperativa „Straja". Pe baza răspunsurilor teoretice și a îndemînării, juriul a acordat locul I grupei de la mina Lupeni, urmată de preparație și I.M. Bărbăteni. (G.A.)

< CHESTIE DE INS. 
PIRAȚIE. Prin mutarea florăriei din centrul ora-'

șului s-au prezentat; grupe : I.M. Lupeni, Bărbăteni, „Vîspoza",
șuiul Petroșani, In acest spațiu a fost amenajat , un magazin de... coșpiuge. Firma a rămas tot ceaveche. Dar nu asta eimportant, cît faptul oă.. vitrina (plină de Ger ie detoate mărimile) este „încadrată" de Agenția de Voiaj C.F.R. și... culmea, Agenția O.J.T., două obiec. tive vizitate de toți oaspeții orașului, Asta da, inspirație. 1

< O SUGESTIE. Bune,- „ foarte bune adăposturile din stațiile de autobuz. Propunem secției de gos-

podărie a consiliului' popular municipal amenajarea unui astfel de adăpost și în stația de la Spitalul din Petroșani. Ar fi mai necesară ca oriunde I
♦ SPECTACOLE. Azi, 

ora 20, la Casa de cultură din Petroșani, teatrul bueureștean „Ion Vasiles- cu“ prezintă, pentru oa- menii muncii din Valea Jiului, comedia de mare succes „Bunica se mărită'' 'de V. Mhitarian, în regla artistică a lui Harry Negriți, Tot la Casa de cul-

tură ău loc mîine, la orele 1V ,și' 20, două reprezentații cu spectacolul fol. doric „Mehedinți — plai înflorit" susținut de orchestra „Danubius" din Drobeta.Turnu Severin. Va evolua cunoscutul cuplu Ilean3 Ciuculete șj Vale- ; tiu Sfețpu, A-.
Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

final.il
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Mașinistul Oscar Simonis mânuiește cu atenție comenzile mașinii de ex
tracție cu schip de la mina Paroșeni prin care se extrage întreaga producție 
de cărbune a întreprinderii. Foto: -Șt. NEMECSEK

MESELE MINERILOR
bogate, gustoase și de calitate ireproșabilă

i. m. uricani Hotărîre fermă de a întări 
disciplina tehnologică

Ea Vulcan a fost dat în 
folosință în acest an un 
complex de preparare a 
mîncării pentru masa mine
rilor. Obiectiv de interes 
social sporit, noul complex 
—cantină se înscrie ca una 
din numeroasele realizări 
puse la dispoziția minerilor 
în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și 
viață, stimulent pentru ca 
no’i contigente de forță de 
muncă să se încadreze în 
activitatea extractivă din 
Valea Jiului. Despre modul 
cum se desfășoară munca 
în noul complex, despre 
dotarea, capacitatea de 
prepararea și calitatea ser-. 
Viciilor și a hranei asigu
rate minerilor ne-a relatat 
Gheorghe Enache, șeful 
complexului-cantină din 
Vulcan.— In momentul de fată, complexul nostru asigură, zilnic, 8250 de porții de mîncare — două treimi fiind consumate in cadrul cantinei din complex de către forța tînără de muncă ce este cazată în căminele din aceeași incintă, iar cealaltă treime pentru masa serv itâ de mineri la intrarea în subteran în sălile special amenajate la întreprinderile miniere Vulcan și Paroșeni. Mai asigurăm cîteva sute de porții pentru cantinele de abonați alo minei și orașului Vulcan. Prin pregătirile aflate. în’ curs, peste' două lurîi. vom asigura prepararea hranei si pentru minerii din Aninoasa. atin- gînd astfel cifra de 10 000 porții preparate pe zi. ceea ce va însemna depășirea cu

Circa 1700 de porții a capacității proiectate.
•— In privința dotării 

complexului ca și a capa
cității zilnice știm că nu 
a existat ceva asemănător 
în Valea Jiului...— La Vulcan s-a realizat, efectiv...o fabrică de mîncare. Dispunem de marmide de gătit cu aburi. plite electrice, cuptoare electrice, tigăi basculante, grătar electric, complexul fiind situat la cel mai înalț nivel de dotare în domeniu. Avem condi- ții, excelente de preparare a legumelor. instalații de tranșare a cărnii — carmangerie cu roboti, mașini de tocat, valtsnițel electric. Am deschis un laborator de patiserie, asigurând prepararea zilnică a pră i i tur ilor. De asemenea. dispunem de anexe cu funcționalitate ridicată — camere frigorifice, dulapuri frigorifice. camere, speciale de tranșat peste și pui. Reușim astfel,' cu Un personal de 84 de lucrători, să preparăm Tă timp și de calitate toate comenzile care ni se a- dresează, cele circa 100 de porții pe lucrător rebrezerx- tînd o productivitate ridicată.

— Se poate vorbi și în 
alt mod despre eficiență?. — Desigur, si eficienta,economică a activității noastre’ este măsurată. Trebuie spus că valoarea fiecărei mese, pe -care o. asigurăm trebuie să șe «încadreze în costul > planificat —- de 6 lei porția. Merită să exemplificăm ce se rea

lizează din această valoare prin meniul a trei zile consecutive: ' ciorbă de cartofi cU /Costiță, afumată (cu ceapă verde), porc eu fasole albă și castraveți 
murați, cozonac cu cacao: supă de oase cu fidea, pui cu fasole verde, corăbioa- re; ciorbă de fasole verde cu slănină afumată, papricaș de cartofi și carne cu cartofi (și castraveți murați). linzer cu cacao. Este edificator ?

— Minerii sînt cei în 
măsură.să vă acorde cali
ficative și, din cite cunoaș
tem. aprecierile sînt pozi
tive. Ne mai interesează 
doar de cit fond de marfă 
pentru prepararea hranei 
dispuneți și pe ce căi il 
asigurați?— Situația, economică es-* te urmărită la zi- „Mate
ria primă" se asigură din fondul centralizat și există întotdeauna in cantități îndestulătoare. O parte din carne o asigurăm din crescătorii proprii, avind la b- ra actuală în creștere 70 de porci Ia I.M. Vulcan și 60 la I.M. Paroșeni, Legumele însilozate au fost și sînt suficiente pentru încă trei, luni. Salata, ceapa verde, alte trufandale existente pe 
piața organizată au fost servite la cantinele noastre, în. același , timp ca si în casele gospodinelor. Putem spune cu mîndrîe că obligațiile de calitate ce ne revin au fost si vor fi integral onorate.

Interviu consemnat de 
Anton HOFFMAN

(Urmare din pag. I)treprinderii s-au înregistrat 200 de sancțiuni a- cordate personalului muncitor și tehnic de conducere, precum și 102 cazuri de desfacere a contractului de muncă pentru abateri de la disciplina tehnologică și a muncii.Numărul de accidente, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut a scăzut, dar se menține totuși la un nivel nejustificat. Aceste fenomene, au apreciat în cuvîntul lor participanții la dezbaterile din cadrul plenarei, dovedesc în mod evident că se impune tuturor conducătorilor procesului de producție, de la minerul șef de schimb pînă la inginer, să manifeste maximă exigen
ță, răspundere fermă pentru întărirea ■ disciplinei muncii sub toate aspectele.Este de netolerat faptul că uneori se constată cazuri de încălcare a regulilor și instrucțiunilor cu privire la exploatarea lo
i. m. aninoasa Responsabilitate 

în asigurarea securității muncii
(Urmare din pag. I) subliniată necesitatea integrării ferme în măsurile și exigențele stabilite de conducerea de partid și de stat în domeniul protecției muncii în mineritul carbonifer. Trebuie combătute cu severitate orice act de indisciplină în muncă, orice deficiente în asigurarea condițiilor normale, nepe- riculoase de lucru, orice a- batere .de la normele departamentale de protecție a muncii de genul celor ca. re, în perioada analizată, 

la mina Aninoasa. au fost numeroase șl cu consecințe grave. S-a arătat că la sectorul 1 si cel de investiții s-au produs surpări si accidente umane. cauzate de nerespectarea tehnoloqi- ilor de lucru, starea neco- respunzătpare de 'întreținere a utilajelor și amenajare a lucrărilor miniere. La sectorul III au fost frec- vente' cazuri de depășire a concentrațiilor periculoase ,de metan la locurile de muncă, dar care. dintr-o tendință și mentalitate condamnabilă de „camuflare".nu erau consemnate corect ;în registrele de evidență.- Așa au procedat unii maiștri mineri ca Dumitru Le- onte. Ion Mănăilă. Ioan I- liev, a căror indisciplină e- ra tolerată de adjunctul șefului de sector. Ioan 

comotivelor Diesel și h> treținerea mijloacelor de* transport pe benzi sau chiar a regulilor de control al concentrațiilor de metan. Uneori personalul nominalizat să poarte ma- •nometre la intrarea în subteran intră în mină fără a Ie avea. Așa au fost cazurile Constantin Moraru, Gheorghe Vlad, de la sectorul I, loan Copoi la sectorul II, Matei Petrache la III și Ia- noș Ferencz la IV....Plenara a apreciat, I pe bună dreptate, că nerespec- larea. tehnologiilor de lucru, ^baterile de la normele de securitate a muncii s-au datorat în principal exigenței scăzute a cadrelor tehnice care îndrumă și controlează desfășurarea lucrului pe schimburi. ,, j'Desigur că în cazurile de abateri de la disciplina tehnologică, detU normele de securitate'’a muncii, conducerea întreprinderii, consiliul oamenilor muncii au hotărît sancțu

Hunyadi, și subinginerul Duru Tămaș. La controalele efectuate de organele de protecție a muncii au fost găsite numeroase cazuri de neridicare a meta- nometrclor, în sectoarele Iși 111 lipseau tablele cu de adunarea activului de partid a fost fixat ultimul termen în luna iunie pentruevidența concentrațiilor de metan în nișe cu utilaje e- lectrice. In -cadrul sectoarelor II si III s-au găsit cabluri electrice necores- ■punzător pozate la o serie de abataje precum si ' la sectorul 1, iar tot aici electricienii Băzăyan și Vlasin au fost găsiți lucrînd sub tensiune, fapt pentru care au fost aspru sancționați disciplinar Nerespectarea monografiei de armare, nc- reallzârea unui tavan artificial corespunzător în a- ba ta jele frontale dotate cu 
complexe mecanizate ca cele din zona vestică a sectorului I. necurățirea integrală a cărbunelui de pe culcușul Si la coperisul stratului 3 precum si a a- pofizelor, slabă preocupare pentru amenajarea accesului la abataje, ea de c. Xempiu în suitorii din cui- .cuștii stratului 3, sectorul I, au fost de asemenea deficiențe grave criticate cu asprime în cadru] dezbaterilor adunării.Toate aceste deficiente si lipsuri în activitatea pro- ductivă si de protecție a muncii înmuncii denotă o insulicien- 

uni corespunzătoare gradului de vinovăție. Dar m organizațiile de nartid măsurile luate s-au rezumat doar la punerea în discuție a celor vinovați. fără o finalizare concretă. Iar numărul celor puși în discuția adunărilor generale ale organizațiilor de partid, ale organizațiilor de sindicat și ale U.T.C., pentru încălcarea disciplinei muncii, a fost mult mai mic în comparație cu sancțiunile aplicate pe linie administrativă.Toți participanții la dezbateri au formulat propuneri menite să înlăture a- eeste neajunsuri și lipsuri. IJe baza propunerilor a fost aprobat un program de măsuri care vizează întărirea disciplinei muncii, stimularea opiniei colective față de lipsuri, generalizarea autocontrolului muncitoresc, asigurarea condițiilor necesare realizării exemplare a planului într-un climat de deplină securitate a muncii.’ ; • , 

tă pregătire profesională, un instructaj necorespun- • zător desfășurat în rîndu-rile personalului pentru cunoașterea și aplicarea pres
cripțiilor N.D.P.M. (prin planul de măsuri adoptat 
finalizarea. în sfîrșit, a cabinetului de protecție a muncii), dar și o strigentă necesitate a conștientizării întregului colectiv. S-a cerut comitetului de partid, organizațiilor de bază din sectoare să-și manifeste cu # toată puterea rolul de conducător politic în activitatea productivă. în domeniul proiecției muncii în special, să întărească controlul de partid, să acționeze pentru asigurarea, u- 
nor condiții optime de muncă în subteran, pentru îmbunătățirea aprovizionării. tfehnico-materiale, ți reviziei si întreținerii corespunzătoare a utilajelor, să intensifice muncă poliți- 
eo-edueat I vă î n vederea dezvoltării conștiinței socialiste, întăririi ordinii și disciplinei în rîn’dul minerilor, al tuturof, oamenilor muncii din întreprindere. Efortul colectivului pentru realizarea sarcinilor de plan să fie conjugat cu cel pentru desfășurarea subteran în de-plină securitate.(Urmare dh; pag. I)de lucru de la complexele mecanizate. Este ; vorba de necuprinderea în brigăzile de mineri-, a cadrelor, de eleetrolăcătuși •— decf ai acelor oameni care zi ' de zi, schimb de Schimb, tocmai prin formația lor profesională, prin competența. lor, pot asigura exploatarea . ra

țională, iar la nevoie, cazul unei defecțiuni, tervin cu competență

Depășirea mediocrității indicatorilor 
din abatajele mecanizate

in inși promptitudine. Cînd asistența electromecanit ă 0 lăsată pe seama unei e- chipe din afara brigăzii, scade răspunderea șl de o parte și de alta, In acest caz, meseriașii repară u- țilajele mai mult „pompieristic", ca pe ceva care nu e al lor, iar minerii forțează utilajul, bună-

de .mecanizării complexe, nu s-au zbătuț pentru a găsi justificări, nu .au așteptat., să le rezolve alții problemele, cj și; le-au rezolvat ei. și aceste rezolvări "se referă la muncii în abataje, a
părefe^. .mea, in afară mina L.upeni, nu se acordă atenția cuvenită nici "Organizării reparațiilor din zilele de repaus.

— Pentru că e vorba 
de Lupeni, alături de ca
re și mina Paroșeni se _____ ____
afirmă prin rezultate Ue. parării utilajelor, la 
osebite în exploatarea ’ . _ j
complexelor mecanizate, dițiile specifice de 
în ce vedeți semnificația mînt. la structura . . 
esențială a experienței mâțiilor de lucru, instrui- 
cîștigate in folosirea u- rea personalului, și la multe, altele. Desigur, o- dată cu performanțele ob. ținute care, repet. sînt rodul propriilor strădanii, colectivele muncesc "inclimat de emulație pentru a se afirma pfin noi succese.

r- In multe cazuri 
randamentele mediocre 
sînt explicate prin natu. 
ra zăcămîntului. Exem
plu elocvent, compara
ția între abatajele me. 
canizate de pe stratul 3

organizarea,e- a. daptarea utilajelor la ebri- zăcă- for-
tilajelor moderne ?— Semnificația esențială a experienței acestor colective o văd într-o sta

re de spirit și, în același ----------—- ...........—
timp, într-o stare de fapte: tr.adevăr într-un cîțiva %nr buni de oară o combină, pînă cînd hicertitudini, dar mai ales o defecțiune simpla, ne- .remediată pe loc, se am- ’^PȘr^entari, aceste plifică, devine avarie și ^tlV»e aV Sd x tnecesită 1-3 schimburi sea®°ă 6oluW « rezolvări , , pentru o seamă ds proPînă se remediază. Aș bleme ce Je.au ridicat [n. adăuga și faptul că, după troducerea
de încercări,, strădanii și 

co. 
gă-

pentru o seamă de prb-
și extinderea

de la Paroșeni și 
câni.. — Comparațiile făcute în cadrul cicluluj ;,Față în țață" i-au deranjat pe unii. Dur nu au dreptate, cum nu avea motive să se supere nici șeful sectorului II de la Uricani. Condițiile', tectonice ale a. batajelor' comparate similare, înclinării ___________stă în picioare, pentțu că complexul jie care este vorba e construit și pentru abataje cu înclinare. Alt. ceva explică vitezele zute șj randamentele la acest abataj: pierde mult timp cu dreptarea secțiilor, mai din cauza nerespec- tărij tehnologiilor de lucru. Din cauza operațiilor neexecutate corect la pășire, secțiile sînt culcate Perfecționarea or

ganizării muncii în abataj, nelor cît și pentru că

sînt iar invocarea stratului- nu

lizarea creșterilor mari ale extracției de cărbune prevăzute pentru viitor esțe de neconceput fără exploatarea, cd eficiefiță sporită > complexelor. Să indic acum ce trebuie făcut, pentru satisfacerea a-'... cestui- deziderat ,ar însemna să repet cca ce am a- firmat niai- înainte. Spun .1 doar să fie preluată ȘÎ 
valorificată experiența 
fruntașilor și fiecare co
lectiv să se străduiască să 
găsească soluții specifice, 
pentru condițiile lui 
cifice. In acest sens acționa mai mult și drele de specialiști combinat; vor ajuta, fără să rezolve treburile minelor. Bunăoară, socotesc ca ceva ce. nu e în regulă că în multe cazuri

Uri. a pregătirii oamenilor, 
urmărirea cu mai multă 
răspundere a reparării u- 
tilajelor — acestea sînt 
căile pentru creșterea vi. 
tezelor de avansare Și a 
productivității muncii.Sînt rezerve valabile și la Lonea, Petrila, Ani. noasa —■ la toate minele unde în multe cazuri au- tomulțumîrea șî justificările, atît din partea unor formații de lucru, cît și a unor cadre tehnice, țin încă locul propriilor strădanii pentru a asigura o utilizare eficientă a complexelor mecanizate. Or, în cadrul fiecărui sector și- întreprinderi ' trebuie pusă, pe prim-planul preo- la unități se cunosc mai cupărilor folosirea la indicatori superiori a complexelor mecanizate. Acea: ța atît pentru ponderea însemnată a abatajelor mecanizate în producția mi-ț rea-

scă- micj se în- toc-
b-

spe-vor ca- .dindar

tîrziu, la anumite nivele, rezultatele de ta complexe decît la combinat... E vorba de sistemul informațional, Și aceasta spune, aproape totul.
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al C. C. al P. C. R
(Urmare din pag. I)

ventiv, gospodăririi judi
cioase a fondurilor finan
ciare prevăzute în scopul 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, creșterii eficienței 
instructajului consacrat 
protecției muncii și ridi
cării pregătirii profesio
nale a personalului munci
tor, inclusiv a predării a- 
cestor probleme în între, 
gul sistem școlar. Comi- 

a 
îm-

teiul Politic' Executiv 
. hotărît ca raportul, 

bunătățit, să fie dezbătut 
în Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, precum 
și în adunările generale 
din întreprinderi din luna 
iulie.

Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat raportul 
privind preocuparea orga
nelor șl organizațiilor 
partid pentru aplicarea ho- 
tărîrilor Congresului 
XII-lea și a indicațiilor da- 

Nicolae 
la 

a legă- 
cu ma- 
muncii,

de

al

te de tovarășul 
Ceaușescu referitoare 
întărirea continuă 
turilor Partidului 
sele de oameni ai 
pentru atragerea acestora 
la conducerea vieții poli
tice, economice și sociale.

Comitetul Politic Execu
tiv a constatat că în prac
tica organelor și organiza
țiilor de partid a fost în
cetățenită consultarea lar
gă a maselor, atragerea a- 
cestora la dezbaterea pro
iectelor de legi și hotărîri, 
la elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a activității 
în cele mai diferite sfere 
ale vieții sociale, prin for
me cum sînt: adunări popu
lare, . sesiuni lărgite ale 
consiliilor populare, „Tri
buna democrației1', întîlniri 
ale deputat) lor cu alegăto- 

t rii, adunări cetățenești și 
altele. Aceasta a determi
nat creșterea și mai puter
nică a încrederii întregu
lui popor în partid, conso
lidarea continuă a legături
lor salp cu masele.

Comitetul Politic Execu
tiv a trasat organelor și 
organizațiilor de partid sar
cina să extindă formele și 
metodele care au dat cele 
mai bune rezultate în con
sultarea maselor și unirea 
eforturilor lor în înfăptui
rea politicii partidului și 
statului, să întărească ne
încetat legăturile activului 
de partid, al 
ilor de masă și 
oamenii muncii 
prinderi, de la 
toate domeniile, să extin
dă practica întilnirii peri
odice a organelor de partid 
cu categorii cît mai largi 
'de cetățeni, s-a indicat, de 
asemenea, ca periodic, or
ganele de partid să ana
lizeze modul în care se a- ’ 
plică liotărîrile Congresu
lui al XII-lea al partidu
lui privind consultarea 
permanentă a maselor în 
cele mai importante pro
bleme privind construcția 
socialistă în țara noastră 
și să iă măsuri pentru con
tinua perfecționare a aces
tei deosebit de importante 
laturi a activității lor.

întreaga activitate de 
partid trebuie să se re
flecte în modul ctim fieca
re colectiv de oameni ai 
muncii îndeplinește pre
vederile planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, 
acționează pentru înfăptui
rea politicii partidului de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate, pentru propășirea pa
triei și ridicarea nivelu
lui de trai al poporului.

organizați- 
obslești cu 
din între- 
sate, din

★

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu

privire la vizita oficială de 
prietenie a delegației ro
mâne de partid și de stat, 
condusă 
neral al 
ședințele 
publica 
slovacă, efectuată Ia 'invita
ția secretarului general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Gustav Husak, a 
Comitetului Central al
P.C. din Cehoslovacia și 
Guvernului R.S. Ceho
slovace,

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat în întregime 
și a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate ; de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de delegația 
română de partid și de 
stat, rezultatelor întîlnirilor 
și convorbirilor dintre cei 
doi conducători de partid 
și de stat, care constituie 
O nouă și importantă con
tribuție ia întărirea priete
niei și colaborării dintre 
partidele și țările noastre, 
în folosul și spre , binele 
ambelor popoare, al întă
ririi unității țărilor socia
liste și mișcării comuniste 
și muncitorești internațio
nale, al asigurării păcii și 
progresului social în lume.

Comitetul Politic Execu
tiv a relevat însemnăta
tea deosebită a înțelegeri
lor convenite privind dez
voltarea continuă a con
lucrării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, 
considerînd că aceasta are 
un rol determinat în extin
derea relațiilor multilate
rale româno-cehoslovace. 
A fost apreciată, totodată, 
hotărîrea ambelor părți de 
a amplifica contactele din
tre parlamentele, guverne
le^ ministerele și alte insti
tuții centrale și organizații 
de masă și obștești din ce
le două țări, de a continua 
schimbul de informații și 
de experiență în construc
ția socialistă.

Comitetul Politic Execu
tiv a reliefat marea im
portanță a semnării de că
tre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak 
a Declarației comune, afir- 
mîndu-și convingerea că a- 
cest document va avea o 
profundă inriurire asupra 
evoluției în ansamblu a 
relațiilor româno-ceho
slovace, va contribui la în
tărirea și mai puternică a 
conlucrării rodnice dintre 
cele două partide, țări și 
popoare.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat satisfac
ția față de semnarea A- 
cordului—program pri
vind direcțiile 
de bază ale dezvoltării 
colaborării economice și 
tehnico-științifice pe ter
men lung dintre România 
și Cehoslovacia, care pre
vede promovarea unor for
me superioare de conlucra
re, în mod deosebit coope
rarea și specializarea în 
producție, în. interesul sa
tisfacerii într-o măsură spo
rită, a necesităților crescîn. 
de de materii prime, 
combustibil, mașini și uti
laje moderne ale celor 
două țări, precum și pe 
terțe piețe.

A fost subliniată, de ase
menea, însemnătatea schim
bului de păreri dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak privind si
tuația internațională actua
lă, precum și în legătură 
cu unele probleme ale miș
cării comuniste și munci
torești mondiale. Dialogul 
la nivel înalt româno-ce- 
hoslovac a evidențiat în-

de secretarul ge- 
partidului, pre- 

republicii, în Re- 
Socialistă Ceho-

grijorarea celor două țări 
față de agravarea situației 
internaționale, ca urmare 
a politicii imperialiste de 
forță, a intensificării cursei 
înarmărilor, reafirmînd vo
ința României și Cehoslo
vaciei de a acționa ferm 
pentru reluarea și consoli
darea politicii de destinde
re și colaborare pașnică, 
pentru dezangajare mili
tară și înfăptuirea dezar
mării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pen
tru eliminarea folosirii 
forței în relațiile interna
ționale și soluționarea pe 
cale pașnică a litigiilor 
dintre state, pentru întări
rea păcii, independenței 
și securității tuturor popoa
relor. Comitetul Politic E- 
xecutiv dă o înaltă aprecie
re hotărîrii celor două țări 
de a milita pentru încheie
rea cu succes a reuniunii 
de la Madrid, astfel îneît 
ea să ducă la înfăptuirea 
unitară a documentelor 
semnate la Helsinki, la o 
înțelegere privind convo
carea conferinței consacra
te întăririi încrederii și 
dezarmării în Europa, la 
asigurarea continuității pro
cesului reuniunilor general 
europene. S-a relevat, de 
asemenea, necesitatea opri-. 
ții amplasării și dezvoltă
rii de noi jachete în Eu
ropa și organizării, în a- 
cest Scop a unei conferințe 
de dezarmare, precum și a 
trecerii la tratative.
Comitetul Politic Executiv 

consideră ca fiind de o 
deosebită importanță hotă- 
rîrea celor două țări de a 
acționa pentru întărirea co
laborării și solidarității ță
rilor socialiste, a colaboră
rii cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, 
de a milita pentru 
noașterea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de 
a-și alege liber, fără nici 
un amestec din afară, ca
lea proprie de dezvoltare, 
pentru lichidarea împărțirii 
lumii în țări bogate și să
race, pentru edificarea u- 
nei noi ordini economice 
internaționale.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat în întregime 
înțelegerile la care s-a a- 
juns în timpul vizitei și a 
stabilit măsuri pentru tra
ducerea lor în viață, in 
scopul amplificării relați
ilor de prietenie și cola, 
borare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist din Ceho
slovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Socialistă Ceho
slovacă, în interesul celor 
două popoare, 
socialismului și 
lui în lume.

★

la Kuala Lumpur, Ion Co- toț. cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.• In cadrul întrevederilor a fost apreciată pozitivă evoluția ascendentă a relațiilor româno-malayezie- ne. reafirmîndu-se’ dorința 
ambelor părți de a dezvolta în continuare colaborarea bilaterală pe multiple planuri.

Schimb de mesaje între președintele 
României și 'suveranul Malayeziei

KUALA LUMPUR 26(Agerpres). — Un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și maiestatea sa sultan Ilaji Ahmad Shah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar. suveranul Malayeziei, a fost prilejuit de primirea noului ambasador al tării noastre

ințelegerii între națiuni. 
S-a subliniat că rezulta
tele rodnice ale dialogului 
româno ghanez la nivel 
înalt își găsesc o pregnan
tă expresie în document 
tele încheiate, în înțelege
rile convenite între cej doi 
șefi de stat.

în acest sens, Comitetul 
Politic Executiv a eviden
țiat importanța șî semni
ficația Declarației comu
ne, semnată de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hilla 
Limann, care reafirmă vo. 
ința României și Ghanei 
de a extinde și întări co
laborarea, atît Pe plan bi
lateral cît și în sfera vie
ții internaționale, pe baza 
principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, respecta, 
lui independenței și suve
ranității naționale, ne
amestecului în treburile 
interne și avantajului re
ciproc. Totodată, a fost 
reliefată însemnătatea a- 
cordurîlor și măsurilor sta. 
bilite pentru extinderea 
cooperării — îndeosebi în 
domeniile agriculturii, in
dustriei extractive, petroli
ere, petrochimice, cons
trucțiilor de mașini, in
dustriei forestiere ș.a. — 
pentru intensificarea Și 
diversificarea legăturilor 
economice.

A fost apreciată, de ase
menea, hotărîrea de a se 
spori contactele între cele 
două țări , precum și în 
domeniile științei, învăță- 
mîntului, culturii și în 
alte sfere de activitate.

în același timp, Comite
tul Politic Executiv și-a 
manifestat deplinul acord 
față de concluziile la care 
au ajuns președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hilla Limann 

recu- într-o serie de probleme 
actuale ale vieții interna. • 
ționale. Comitetul Politic 
Executiv și-a exprimat 
profunda satisfacție pentru 
faptul că, în timpul con
vorbirilor, cei doi șefi de 
stat au dat glas dorinței 
României și Ghanei de a 
conlucra tot mai strîns pe 
arena mondială pentru a 
contribui activ Ia diminu
area tensiunii din viața 
internațională, la reluarea 
și continuarea politicii de 
destindere, colaborare și 
respect al independenței 
naționale, Ia soluționarea 
Pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor de încor. 
dare Și conflict, la reali
zarea dezarmării, în primul 
rînd a 
are, la 
voltării și instaurarea li
nei noi 
internaționale, la statorni. 
ci rea unui climat de pace, 
securitate, cooperare si în
țelegere în Europa. Africa 
și în întreaga lume, la 
înfăptuirea năzuințelor de 
pace, independență și pro
gres ale tuturor popoare
lor.

Aprobînd în unanimitate 
documentele și înțelegerile 
convenite cu prilejul vizi
tei, Comitetul Politic Exe. 
cutiv- a stabilit măsuri 
pentru înfăptuirea în bune 
condiții a obiectivelor de 
colaborare și cooperare 
prevăzute pentru dezvol
tarea susținută a re
lațiilor româno-ghaneze, 
corespunzător dorinței și 
aspirațiilor celor două țări 
și popoare.
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dezarmării nucle- 
lichidarea subdez-

ordini economice
al cauzei 
progresii.

tovarășul

fructuoase a- 
convorbirilor din- 
președinții Nicolae

în continuare,
Nicolae Ceaușescu a Pre_ 
zentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara 
noastră de președintele 
Republicii Ghana, dr. Hilla 
Limann,

Comitetul Politic Execu- 
tiv a aprobat întru totul 
rezultatele 
le 
tre
Ceaușescu și Hilla Limann, 
desfășurate intr-o atmosfe
ră de caldă prietenie, sti
mă și înțelegere reciprocă, 
apreciind că ele reprezin
tă o contribuție de seamă 
la întărirea continuă a co
laborării dintre România 
și Ghana, în interesul am. 
belor țări și popoare, al 
cauzei păcii, cooperării și

*
Comitetul Politic Execu

tiv a soluționat, de ase
menea, probleme ale acti. 
vității curente de partid și 
de st*t-
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