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La invitația tovarășului y 
Nicolae Ceaușescu, ieri» a avut loc 

Vizita oficiala de prietenie a delegației
de partid și de stat 

Republicii Populare Polone,
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la Plenara lărgită a C, C. al P. C. R,
Orientări clarvăzătoare pentru creșterea 
dinamismului și eficienței întregii activități 

economico-sociale

I.a invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar geperal al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii . Șocialiste 
România, vineri diminea
ța a sosit în Capitală, în- 
tr-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, o 
delegație de partid și de 
stat din Republica Popu

Convorbiri oficiale româno-poSone

lară Polonă, condusă de 
tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar1 al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri și 
al Consiliului Militar- pen
tru Salvare Națională ale 
R.P. Polone.

Ceremonia sosirii dele

gației de partid și de stat 
poloneze a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

în întîmpinarea tovară
șului Wojciech Jaruzelski 
și a celorlalți membri ai 
delegației au venit tovară
șul Nicolae Ceaușescu, to-

(Continuare în pag. a 4'-a) ’

Făcind o amplă și stră
lucită analiză științifi
că, de pe pozițiile mate
rialismului dialectic, a 
evoluției țării noastre pe 
plan economico-social 
în decursul etapelor is
torice străbătute, Expu
nerea secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul NICOLAE
CEAUȘESCU, la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a eviden
țiat încă o dată rolul e- 
sențial jucat de dezvolta
rea forțelor de producție 
în victoria socialismului 
în România, în asigurarea 
progresului și bunăstării 
materiale și spirituale, a 
întregului popor. în epo
ca de mari transformări 
revoluționare — se subli
niază în expunere — 
deschisă de revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă, în care a 
fost lichidată pentru tot

Stntem conștient' 
c* trebuie să extragem 
tot mai mult cărbune

Minerii din brigada pe care o conduc 
au urmărit cu deosebit interes lucrările 
Plenarei lărgite a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 1—2 
iunie a.c. Am citit din ziare Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu „Cu pri
vire la stadiu] actual al edificării socia
lismului în țara noastră, la problemele 
teoretice, ideologice și activitatea politi
că, educativă a partidului"; Ceea ce 
ne-a reținut în mod deosebit atenția este 
faptul că magistralul document progra
matic se înscrie pe linia preocupărilor 
constante ale partidului și statului nos
tru pentru perfecționarea întregii activi
tăți politico-economice, pentru înfăptui
rea neabătută a programului partidului,

Nicolae OPREA, 
miner, șef de brigadă, sectorul II 

I M. Bărbăteni

Expunerea tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu la re
centa Plenară lăr
gită a . C.C. al 
P.C.R. a fost primi
tă de oamenii mun
cii din întreaga ța
ră cu viu interes și 
aprobare, întrucît 
sintetizează expe
riența poporului ro
mân în construi
rea socialismului și 
jalonează direcți
ile principale de 
propășire a patriei. 
Acest strălucit do
cument programa
tic mobilizează toa
te categoriile de 
oameni ai muncii 
din țara noastră,

(Continuare in pag. a 2-a)

Depășiri pe seama 
creșterii productivității 

muncii
In luna martie, colecti

vul sectorului IV al l.M. 
Lonea a pus în funcție un 
n ,u abataj frontal de ma
re capacitate. Abatajul a 
fost încredințat tînărului 
miner Grigore Mindruț. 
Șeful de brigadă, în cele 
3 luni de. cînd se află la 
conducerea formației. a 
dat dovadă de spirit drgăr 
ni.zatoric, reușind împreu
nă cu ortacii să depășeas
că productivitatea muncii 

abataj cu . peste 1200 
kg/post. Obținînd zi de zi 
productivități sporite, bri
gadă a extras suplimentar, 
în cele 3 luni, .pește 4000 
tone de .păibune. . : .■

deauna proprietatea capi- 
talist-moșierească asupra 
mijloacelor de producție 
și o dată cu aceasta ex
ploatarea de clasă, popo
rul nostru, condus de 
Partidul Comunist Ro
mân a dobîridit realizări 
epocale care pe bună 
dreptate fac obiectul 
mîndriei naționale în fa
ța întregii lumi. „Dacă 
România, trecînd pe ca
lea construcției, socialiste, 
nu ar fi acționat pentru 
dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție, 
pentru realizarea unei 
industrii moderne pe ba
za tehnicii celei mai a- 
vansate, am fi rămas în 
continuare o țară slab 
dezvoltată, dependentă 
de țările industrializate" 
— a subliniat secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. combătînd 
cu argumentul faptic al 
strălucitelor realizări ob. 

Vom răspunde prin noi 
fapte de vrednicie

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada complexă de mineri-tehnicieni condusă de maistrul Ilie Amorăriței de la sectorul II al 
Uricani, lucrează în ritm susținut la montarea moder nului complex KB într-un nou abataj ce urmează a 
intra în funcțiune în cursul acestei vei* în imagine schimbul condus de Nicolae Lică.

ținute de poporul nostru 
într-o perioadă istorică 
scurtă acei teoreticieni și 
economiști de peste-hota
re care mai emit teza 
potrivit căreia, chipurile 
România nu ar fi proce
dat bine acordînd prio
ritate dezvoltării forțe
lor de producție, mai cu 
seamă creării industriei 
socialiste moderne.

Orientarea justă, clar
văzătoare a politicii par
tidului pe calea dezvol- 

•tării forțelor de -produc
ție, a creării unei indus
trii puternice -este ates
tată cu mare forță de 
convingere de ritmul î- 
nalt al activității crea
toare a poporului în dez
voltarea bazei tehnico- 
materiale a societății, de 
marile realizări obținute ’ 
în creșterea venitului

«Continuare în pag a 2-a)

la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor 
trasate de Congre
sul al XII-lea al 
P.C.R., asigurînd ri
dicarea României 
socialiste pe noi 
culmi ale bunăstă
rii/ ' <<'''//■ i

în acest sens no
uă, minerilor, ne 
revin sarcini spori-' 
te pentru a asigura 
cărbunele necesar 
economiei româ
nești. Mai mult căr
bune înseamnă, de

Ștefan ALBA, 
miner șef de 

brigadă, 
sectorul IV, 
I.M. Petrila

Ea Palatul Consiliului 
de Stat au avut loc, vi
neri dimnieață, convorbiri 
oficiale româno-polone.

La convorbiri au parti
cipat :

Din partea română — 
tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășii Constantin

Hotărirea minerilor trebuie 
susținută prin asigurarea 

condițiilor de realizare a sarcinilor!
La mina Paroșeni am 

pus în dezbatere Cazul 
brigăzii conduse de mais
trul electromecanic loan 
Chiosa, de la sectorul II. 
Este un colectiv de muncă 
omogen, alcătuit din oa
meni de toată isprava. Pî- 
nă acum cîtva timp, bri
gada a fost condusă de 
cunoscutul miner Gavrilă 
Meszaros, care lucrează în 
fruntea altei brigăzi, dar 
din dorința de a promova 
maiștri electromecanici la 
conducerea unor formații 
care lucrează în ăbataje 
mecanizate, unde există 
probleme inerente cu sis
temul hidraulic, ea a fost 
preluată de tînărul Ioan 
Chiosa. Iată însă că, în 
luna mai, brigada a înre
gistrat un minus de 2100 
tone de cărbune și pro
ductivități mai miei cu 
2100 kg/post față de sar
cini. Care sînt cauzele, 
ce s-a întreprins și ce se 

Dăscălescu, membru al 
Comitetului. Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernu
lui, alte persoane oficiale.

Din partea polonă — to
varășul Wojciech Jaruzels
ki, prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Con
siliului de Miniștri și al 

poate întreprinde pentru 
îndreptarea situației ?

IOAN CHIOSA, șeful 
brigăzii : „Primul mare ne
caz l-am avut cu condițiile 
de zăcămînt. A apărut o 
falie de 15—20 m, care a 
dus la degradarea elemen
telor de susținere și ne-a 
creat mari probleme cu 
transportul. Acum am de
pășit-o și începînd de luni 
(7 iunie — n.n.) șe intră 
cu abatajul în normal, dis
pare-falia, punem susține
rea hidraulică la punct și 
intrăm pe plan.. Probleme 
o să mai avem cu intrări
le la galeriile de cap și 
bază. Necazuri există și 
cu armăturile TH care 
rezultă în urma răpirilor, 
dar aici sectorul ne ajută 
în schimbul I cu oameni 
care transportă aceste 
elemente pînă afară. în

Mircea BUJORESCU 

Consiliului Militar pentru I 
Salvare Națională ale Re- ’ 
publicii Populare Polone, i 
tovarășii Jozef Czyrek, i 
membru al Biroului Poli- J 
tic, secretar ai. C.C. al ț 
P.M.U.P., ministrul aface- f 
rilor externe, alte persoa- ' 
ne oficiale.

Analizînd stadiul și pers
pectivele relațiilor bilate-

(Continuare în pag. a 4-a) |

Prin complexitate, diver
sitate și o armonioasă 
împletire a educației, cui. 
turii și sportului, săptă- 
mîna „Nedeia vulcănea- 
nă“ își încheie ediția ju
biliară, a X-a. Organiza
tă de Consiliul orășenesc 
de educație politică și 
cultură socialistă din 
Vulcan, în cadrul lunii 
„Laudă omului muncii și 
creației sale", integrată 
în Festivalul național 
„Cîntarea României", 
„Nedeia vulcăneană" 
este o manifestare tradi
țională în Valea Jiului, 
oferind oamenilor muncii 
acțiuni atractive la acest 
sfîrșit de săptămînă. As
tăzi, pe terenurile 
de sport „Mine-

(Cont. în pagina a 3-a)
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CONSFĂTUIRE f

pe tema
calității cărbunelui

Ieri, la preparația căr- j- 
bunelul Coroești— Vulcan ! 
s-a desfășurat o consfătui
re de lucru privind căile 
de îmbunătățire a calității 
cărbunelui în procesul de 
extracție și preparare, pre
cum și importanța pe care 
o are asupra creșterii e- 
ficienței economice a în
treprinderilor miniere. Au 
participat mineri șefi de 
brigadă, preparatori, res
ponsabili cu calitatea, ca
dre tehnice de conducere, 
economiști și membri ai 
comitetelor de sindicat din 
întreprinderile miniere 
Vulcan, Paroșeni,' Ani- 
noasa și preparația Co- 
rdeșii. Analiza efectuată 
ciu acest, prilej a scos în e- / 
vidanja în primul tind, 
implicațiile financiare, e- 
conomi.ee, ale neîhcadră- 
rii, ritmice a producției ex
trase de cele trei colective , 
miniere în indicii de cali
tate biilși.

conomi.ee
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de realizarea sarcinilor
(Urmare din pag. 1) ' care 

căile 
e- 

oa-

întregii
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Creșterea dinamismului și eficienței
economico-sociale

național, in introducerea . 
rapidă în procesul pro*, 
ductiy a celor mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii': contemporane, 
în înfăptuirea revoluției 
cultural-educative, Drepț .

♦ rezultat firesc al acestei 
orientări, în perioada a- 
nilor 1950—1980 venitul 
național pe cap de locui
tor a crescut de 11. ori.

• Dacă .în anul 1950 Româ
nia se găsea în ’ grupul 

.țărilor7 slab ■ dezvoltate
- cu un venit pe locuitor' 

de Circa 100 dolari, as
tăzi țara noastră — ' în

‘ ’ al 
de

activități
tarea puternică a forțe
lor de producție asigură 
condițiile obiective pen
tru progresul social, pen
tru ridicarea nivelului 
de trai al poporului, pen
tru asigurarea indepen
denței și suveranității 
patriei. Tocmai pornind 

. de la aceste realități, se
cretarul general al parti
dului sublinia că obiecti
vul fundamental al eta
pei actuale îl constituie 
realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții în 
societatea noastră, a ce- 

’ rut comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, între
gului popor să pună ac
centul pe întărirea în

continuare a bazei teh- 
nico-materiale, a societă
ții, pe creșterea continuă 
a eficienței economice.

Contlnuînd neabătut ca- 
i lea înfăptuirii Progra- 

. mului partidului, țara 
- noastră trece la un nou 

stadiu de dezvoltare. 
„Va țtebui să asigurăm 
creșterea măi puternică 
a științei, ca factor dina
mizator al progresului 
econoniico-social, "dezvol
tarea mai puternică a 
bazei energetice și de 
materii prime proprii, a 
agriculturii — ca sectoa
re hotărîtoare pentru 
făurirea societății socia-

liste multilateral dezvol
tate și înaintare spre co
munism".

Din această
științifică, pătrunsă 
grija 
ricit
Văii
cina
vine
cinai de a crește produc
ția de cărbune, de a 
contribui din plin la ' a- 
sigurarea energiei nece
sare economiei naționa
le, la dezvoltarea pe mai 

. departe a forțelor
producție și
rea progresului 
al țării noastre.

orientare 
de 

pentru destinul, fe- 
al patriei. minerii 
Jiului desprind sar- 
deosebită ce le re
in acești an și- cin-

de 
asigura- 
general-:

urma eroicului efort 
■poporului condus

partid de a recupera din 
râmînerea
se află in grupa țărilor 
în curs de dezvoltare cu 
un . venit național de pes
te. 1500 de dolari pe cap 

, de locuitor, iar in multe 
domenii se poate spune 
că România a depășit 

' stadiul unei țări în curs 
de dezvoltare, în aceste 

. condiții, de impetuoasă 
dezvoltare economico-so- 
cială, de creștere cu pes
te 5 milioane a nutnăru- 

’ lui locurilor de muncă, a 
venitului național, a cres
cut totodată retribuția 
medie nominală netă, 
consumul populației și 
bunăstarea întregului 
popor, în condițiile creș
terii populației . urbane 
de aproape 4 ori.

Iată cum viața demons
trează că numai dezvol- 
V___________ —

în urmă Tot mai mult cărbune
fUnpare <Kn pag. îj

de edificare a societății socialiste mult: 
lateral dezvoltate, ținîndu-se seama de 
complexitatea fenomenelor mondiale și 
do condițiile concrete ale României. Re- 

. cunoaștem în magistralul document gîn- 
direa novatoare, profund revoluționară 
a secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, preocuparea ' 
pentru unirea eforturilor tuturor oame
nilor muncii, de ridicare a conștiinței 
socialiste la cote superioare, de perfec
ționare a societății noastre socialiste.

Am reținut că și în viitor partidul șj 
statul vor acorda o atenție deosebită 
dezvoltării bazei proprii de materii pri
me și energetice. Conștienți de sarcinile 
care ne revin, ne angajăm să nu ne pre
cupețim eforturile pentru a spori randa
mentele in abataje, pentru a contribui 
la creșterea producției de cărbune, în 
condiții de eficiență economică spbrită.

'Urmare din pag. 1)

Se cere intensificată

privința materialelor, pen
tru a ne putea ține de 
promisiune, am dori 
lemnul să fie mai bine di
mensionat. Este vorba de 
„jumătăți", care de regulă 
ne vin - „treisferturi". Ne 
vom respecta angajamen- 
tul. Cred însă că pentru 
repararea cadrelor e nece
sar să lucreze în continua
re și lăcătușii din echipa 
„service".

GHEORGHE MIRAU- 
ȚĂ, maistru minier prin
cipal : „Ar fi necesar, ca 
vorbele să devină fapte, 
și un plus de organizare. 
Trebuie ca, in calitate de 
maistru, eu și colegii mei, 
să ne facem autocritica 
pentru o anume doză de 
delăsare, lipsă de exigen
ță, pentru nerespecțârea 
programului de lucru pe 
schimburi. Oricum, după 
depășirea .faliei, treaba va 
merge mai ușor, dar fără 
o disciplină de fier... Sus
țin ideea de a ni se repar- 

’ tiza în continuare lăcătuși 
de la formația „service".

Ing. PETRE TUDOR, șe
ful sectorului II: „Tecto
nica zăcănlîntului a con
dus la defecțiuni în siste
mul de susținere din aba
taj, Datorită trecerii prin- 
tr-o galerie diagonală, 
n-am respectat perpendi
cularitatea abatajului, dar 
acum, printr-un program 
de lucru riguros vom .re
face abatajul pentru a 
crește vitezele de avansa
re. Abatajul va fi perpen- 
dicularizat pînă în data 
de 10 iunie. Am stabilit o

ca

echipă din 7 oameni 
să descongestioneze 
de transport. O altă 
chipă, formată din 3 
meni, lucrează la reprofi
larea galeriei de bază, o- 
perațiune care, odată fina
lizată, ne va ajuta mult. 
Și reprofilarea galeriei de 
bază va fi terminată pînă 
in 10 iunie. Aceasta de
pinde și de avansarea a- 
batajului. Lăcătușii de la 
„service" ne sînt foarte 
necesari acum pentru că, 

dirijați 
noului 

lăcătuși 
. :-em

în curînd, vor fi . 
pentru montarea 
SMA.- Măcar doi 
de la „service" să 
pe schimbul .1".

PETRU MANEA, ' se
cretarul comitetului de 
partid din sector: „Chiosa 
e un om cu multă voință 
și va reuși. Dar, de multe 
ori este nevoit să-și aducă 
materialele de la. 500—600 
m. Trebuie făcut ceva in 
acest sens. Sigur va reuși 

ca începînd de luni să-și 
realizeze preliminarul".

ALEXANDRU 
secretarul" comitetului 
partid pe mină: „Se vor 
lua măsuri ca brigada 
Chiosa, toate brigăzile de 
altfel, să primească lemnul 
dimensionat. Vor fi în con
tinuare plasați doi lăcătuși 
pe- schimbul I de la echi
pa „service". Personal mă 
voi ocupa de condițiile de 
muncă ale aceste'i brigăzi, 
astfel incit de luni, 7 iunie, 
să raportăm îndeplinirea 
sarcinilor".

Așadar, o brigadă cu 
2100 tone de cărbune în 
minus pe luna mai își va 

angaja- 
interlo- 

sarcinile

BUCEA,
detovarășul .

Nicolae Ceaușescu, 
„Minerul de onoa
re" al Văii. Vom 
răspunde chemării 
secretarului gene
ral al partidului 
prin noi fapte de 
vrednicie, convin
și fiind că viitorul 
socialismului, bi
nele și prosperita
tea României cons
tau în deplinul con-

fapt mai multă lu- tidului, 
mină, mai mult o- 
țel, utilaje și trac
toare, mai mult 
gr tu și produse ali
mentare. Brigada 
noastră a obținut 
pe primele cinci 
luni ale anului o 
depășire a planului 
de 13 766 tone 
cărbune. Este 
dovadă concretă 
mobilizării : noastre 
la înfăptuirea indi
cațiilor secretara- sens politic al par
iul general al pâr- tidului și poporului.

de
o 
a ■
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Colectarea materialelor refolosibile în școli
Vacanța mare se 

propie cu pași 
Pentru elevi, 
începutului de iunie 
face numărătoarea 
bilanț a rezultatelor 
ținute la învățătură, 
și în acțiunea de colec
tare și predare a mate
rialelor refolosibile.

O situație aflată 
Consiliul municipal 
pionierilor purtînd

a- 
repezi. 

în zilele
se 
de 

ob- 
dar

la 
al 

data 
de 25 mai a.c. ne arată 
că acolo unde s-a mun
cit ~ cu responsabilitate, 
rezultatele sînt 
Mai sînt însă 
școli unde 
sînt mult sub 
le preconizate.

Ținînd cont de numă
rul elevilor, Școala ge
nerală nr. 3 din Petrila 
avea drept obiectiv să 
colecționeze 2241 de .sti
cle, dar a predat 2923, 
ceea ce reprezintă cea 
mai mal’e realizare :e 
întregul municipiu —■ 
130 la sută. Cu o 
șire de plan de -19 
tă se prezintă și 
școlii din Banița, 
dîrid 10 683 sticle, 
Școlii generale nr.
peni au realizat integral 
sarcinile de plan, iar cei 
de la Școala generală nr. 
1 Petroșani cu 9748 sti
cle predate, au realizat

obiectivul planificat în 
proporție de 93. la sută. 
Realizări meritorii au 
obținut -și elevii Școlii 

generale nr. 3 Vulcan. Dar 
mai silit școli’ cum ar fi 
de exemplu nr. 1 Lupeni 
cu o realizare de plan 
de numai 41 la sută, nr. 
5 Vulcan (53 la sută), 
nr. 2 Petroșani (66 la su
tă) și altele, unde res
tanțele la acest capitol 
sînt încă mari.

E-

bune, 
destule 

realizările 
obiective-

de pa
la su- 
.elevil

Pre- 
elevii 
3 Lu-

Recuperare Jecohntionare 
\efolosire
Cît privește colectarea 

borcanelor, la Ioc de 
frunte se situează elevii 
de- la Casa de copii din ■ 
Uricani, cu sarcinile re

alizate și depășite, ai șco
lii generale din aceeași 
localitate, ' cu obiective
le îndeplinite integral. 
In .rest, realizări doar 
între 19-74 la sută.

La colectarea hîrtiei, 
pe loc de frunte' se 
tuează elevii Școlii 
nerale nr. 1 Lupeni 
re, predînd 6695 kg
hîrti >, au realizat inte
gral obiectivul planifi-

si- 
ge- 
ca-
de

caț pe întregul an calen- . 
daristic. Pe locul doi se 
situează elevii Școlii ge
nerale nr. 1 Petroșani, 
cu 7126 kg predate, ur
mați de elevii Casei de 
copii școlari din Uricani 
și ai școlii generale din 
aceeași localitate. In 
rest rezultate mult sub 
nivelul sarcinilor anuale 
și, bineînțeles, al posî- . 
bilităților. Există încă u- 
nități școlare, ca de exem
plu școlile generale nr. I 
și 3 Peti’ila, nr. 3 Vul
can, 4 și 5 Lupeni, care 
n-au raportat nici o ci
fră la colectarea hîrtiei, 
iar Școala generală nr.
4 Petrila nici măcar o 
cifră pentru vreunul din 
obiectivele economice 
stabilite. . . ■

A mai rămas puțin 
timp pînă la încheierea 
anului școlar. In aceste 
zile se mai pot face mul- 

: te în domeniul colectării 
și predării de către e- 
l'evi a materialelor re
cuperabile. E necesara 
impulsionarea acestei ac
tivități în toate unitățile 
școlare clin Valea Jiului 
și în această direcție un 
rol important ti au ca
drele didactice, organiza
țiile U.T.C. și de pionieri.

D. CRIȘAN

H SPECTACOL. Zilele 
trecute un colectiv de ac
tori de la Teatrul de stat 
„Valea Jiului" a prezentat 
pe scena Casei de cultură 
din Uricani 
coupe „Caragiale 
mea lui".

spectacolul- 
și vre-

■ WEEK-END. 
de 17 tineri 
C.C.S.I.T.U.M. 
octree sfîrșitul 
ăptămîni într-o

grup
la

Un 
de 

Petroșani 
acestei 

i recon-

fortantă excursie de două școală o micro-grădină de 
Zile (simbătă si duminică) legume. , Elevii cultivă 
în frumoasa' stațiune bal- 
neara de la Herculane. Tot 
sîmbătă și duminică se _
vor afla într-o excursie la nouă acțiune 
Geoagiu 41 de elevi de la f .’..torc
Școala generală nr, 1 Pe- Lupeni; excursia din ziie- 
troșani. I le de 25—27 iunie pe tra

seul Lupeni — Tg. Jiu — 
Drobeta Tr. Severin — 

industrial Herculane — Timișoara — 
Caransebeș — - Hațeg — 
Lupeni, Beneficiari; ti
nerii evidențiați în pro-

■ PENTRU TINERI. O, 
' “ . '■ : distractiv-e-

ducativă organizată de co
mitetul U.T.C. al minei

B GRADINA, De curînd, 
elevii Liceului 
din Vulcan, îndrumați de 
maiștrii instructori, au a- 
menajat pe lîngă atelierul- ducție.

încheierea anului de studiu la 
Universitatea politică și de conducere 
Examenele de verifi

care a cunoștințelor 
pentru toți anii Univer
sității politice și de

conducere 
ră luni, 7 
la sediul 
municipal

se deșfășoă- 
iunie, ora 15, 

Comitetului 
de partid.

i

realiza, conform 
mentelor tuturor 
cutorilor noștri, 
planificate. Conducerea co
lectivă a minei, conducerea 
sectorului însă, trebuie sg 
nu aștepte termenele sca
dente ci să acorde acestei 
brigăzi toată atenția 
sprijinul. Pentru că 
poate !

Și
se

Pe toate micro și marile 
șantiere gospodărești din 
Valea Jiului activitatea 
din prima săptămînă a 
lunii iunie s-a caracterizat 
prin continuitate. In par
tea. sudică a Petroșaniului 
a continuat aducerea de 
pămînt vegetal în intersec
ția de la.'Iscroni. Finaliza
rea amenajărilor încre- 

*' dințate formației de- mix
turi asfaltice de la Live
zeni (șef de formație ing. 
Liviu Costache), aducerea 
ultimelor cantități de pă- 
mînt vegetal, nivelarea a- 
cestuia astfel ca muncitoa
rele de la sera E.G.C.L, să 
poată trece la aranjarea 
rondurilor și: plantarea flo
rilor au devenit urgente, 
avînd în vedere că la sfîr- 
situl acestei săptârdîni co
lectivul Ș.U.T, — T.C.H., 
potrivit angajamentului 
luat, va preda pentru fixa- . 
re însemnul intrării în mu
nicipiu prin poarta sudică, 
I.C.M.M, (director ing. Ion 
Lăsat), a acționat în zilele 
acestei săptămîni cu utila- 

‘je și oameni la amenaja
rea platformei din fața sta-

I

B CARTE. „Vacanță în 
Oliinp" este titlul 'cărții 
— autoare Anca Bălăci — 
de literatură română con
temporană, a cărei prezen
tare a avut loc zilele tre
cute la Casa de cultură a 
sindicatelor Petroșani,

I
I

Rubrică
Ion

realizată de 
VULPE

tiei PECO, aducînd lucra
rea foarte aproape de ope
rația finală — asfaltare. 
Receptivitatea I.C.M.M. 
față de problemele gospo
dărești este completată și 
de repartizarea unui bul
dozer la nivelarea unei 
porțiuni din spațiul dintre 
calea ferată și stația PECO 
și amenajarea intrării în 
strada loan Budai Deleanu. 
Bine ar fi dacă toate uni
tățile ar proceda la fel. 
Inginerul Valentin Enache, 
șeful lotului Petroșani a] 
Grupului de șantiere Si
biu al T.C. Ind., a parti
cipat pină acum la nivela
rea spațiului de lîngă de
pozitul U.F.E.T. din Llve- 
zeni numai cu promisiunea 
de a trimite un buldozer, 
lanșată în plenul coman
damentului de înfrumuse
țare. I.C.M.M. a preluat o 
parte din obligația asuma
tă de dumnealui, dar-cea
laltă parte așteaptă onora, 
rea angajamentului. Așa e 
ușor să prom’ițL Tot în zo
na sudică, lingă secția 
de răcoritoare a C.P.V.I.L.F, 
a fost delimitată și a în
ceput amenajarea Unei 
platforme pe care vor fi 
grupate în curînd toate 
unitățile comerciale — 
Alimentara, de alimentație 
publică și C.P.V.I.L.F. Mă
sura se înscrie pe linia 
preocupărilor pentru sis
tematizarea amplasamen
tului unităților comerciale.

în aceeași parte a mu
nicipiului, muncitorii de 
la cooperativa „Construc
torul" Deva au finalizat 
gardul din prefabricate de 
beton al Fabricii de pline 
și, în continuare, vor rea
liza pe cele ale Fabricii 
de produse. lactate, abato
rului și noii fabrici de 
conserve din carne, iar pe

<no- 
V®

Est, 
șosea 

productive 
vor fi împrejmuite cu ace
leași modele de gard în- 
tr-un timp cît mai scurt, 
Sînt prezenți în acțiunea 
de înfrumusețare și cetă
țenii din Livezeni, Iscroni 
și Vulcan care și-au cură
țat șanțurile și continuă 
construirea de garduri din 
rame și plasă metalică.

în oraș au continuat in 
ritm susținut lucrările de 
lărgire a străzilor N. Băl- 
ceseu și loan Budai De- 
leanu. Nu același lucru se 
poate spune cu referire la 
lucrările de închidere și 
zugrăvire a pieții din car
tierul Aeroport ■ care bat 

. pasul pe loc —, amenaja
rea spațiului dintre aceas
tă piață și parcarea pentru 
autobuzele de tranzit.

încheiem bilanțul săp- 
tămînii. cu o mențiune de 
esență și anume; ponderea 
participări* ju oameni și 
utilaje ; a întreprinderilor 
la activitățile gospodărești 
și de înfrumusețare nu de
pășește programul normal 
de lucru, ba uneori nici 
acesta- nu este respectaiîn 
întregime. Or, aceste acti
vități au in vedere în. mod 
deosebit participarea oa
menilor muncii din între
prinderi și a cetățenilor în 
timpul din afara progra
melor de lucru, mai cu 
seamă în zilele de repaus. 
Sperăm să constatăm as
tăzi și mîine o înscriere 
a acțiunilor de muncă pa
triotică pe acest făgaș i

latura opusă, de Ia 
zitul de ambalaje p 
podul peste Jiul de 
toate deschiderile la 
ale unităților

Toma ȚAȚARCA
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La Lupeni Un valoros premiu pentru
Activitatea educativă, integrată in viața 

economică și socială a orașului
Printr-o continuă legă

tură cu munca, cp viața 
economică și socială. . ac
tivitatea de educație și 
cultură dobîndește nu nu
mai o necesară diversitate 
a metodelor, ci se înscrie 
ca' un factor activ în pro
cesul de perfecționare 
moral-politlcă ' și profesio
nală, atît de pregnant în 
întreprinderile din Lupeni. 
în noua ediție a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", forța dinami
zatoare a inițiativei este 
foarte expresiv cuprinsă 
în viața cultural-educativă: 
fiecare întreprindere, fie
care instituție îți au o 
proprie, activitate în . a- 
eest domeniu, integrată 
multilateral în colectivele 
de muncă.

— O imagine de sinteză 
a potențialului creator al 
oamenilor muncii s-a ma
nifestat foarte convingă
tor în cadrul săptămînii 
cultural-educative „Flori’

de mai", ne mărturisea 
prof. Viorel Țăndărică, 
președintele comitetului 
orășenesc de cultură . și 
educație socialistă. Cele 
36 de formații artistice 

-de diferite genuri, cele 
mai multe activînd la mi
nele Bărbăteni, Lupeni și. 
la I.F.A. „Vîscoza", -sînt 
integrate organic în viața 
întreprinderilor, partici- 
pînd în fiecare- săptărhînă

Festivalul național 
„Cîntarea României4'

tUrmare din pag l)

rul" și pe cel al Școlii 
generale nr. 4, au loc fi
nalele competițiilor de 
fotbal și handbal Ia care 
au participat sute de ti
neri , din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

Mîine programul mani
festărilor din ultima zi în
cepe încă de dimineața 
(ora 8), cînd fanfara mi
nerilor va atrage locui
torii la activități culturale 
deosebit de atractive. Fes. 

•Xi.vîtatea de închidere (o- 
ra 9, pe stadion) va fi 
urmată de parada portu
lui și dansului popular, 
desfășurată pe bulevar
dul Victoriei pînă la lo
cul de agrement „Brazi" 
unde este organizat, sub 
genericul „Cîntec, joc. și 
voie bună", un cuprinză
tor și variat spectacol.

Tradiționala 
vulcăneană" invită 
torii Văii Jiului la 
festări de ridicată 
te cultural-artistică, 
tru a-și petrece prima du
minică din luna iunie în 
tovărășia cîntecului, dan
sului, într-o atmosferă de 
voie bună.

la manifestări inițiate de 
comitetele de partid, de 
organizațiile de sindicat și 
tineret. -'

Aceste schimbări de 
conținut ale activității cul
turale din Lupeni sînt re
zultatul firesc al colabo
rării permanente dintre 
factorii cu răspunderi în 
organizarea . vieții spiri
tuale. Astfel au fost a- 
țrași la acțiuni educative 
tineri muncitori talentați 
cum- sînt Ion Roșu, Vio
rica Pavel, Viorel Has de 
la mina Lupeni, sau mulți 
alții de la Bărbăteni, de 
la „Vîscoza" (unde acti
vează o brigadă artistică, 
un grup vocal și s-a creat 
un frumos montaj'literar), 
cooperativa „Straja", I.C.S. 
Mixtă, de la spital , sau 
din învățămînt.

Potențialul educativ și 
cultural al orașului este

' integrat; așa cum remarca 
tovarășul Ion Pădureanu, 
secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, î,ntr-o 
permanentă și diversă ac-, 
tivitate zilnică, iar Ia sfîr- 
șitul fiecărei săptămîni la 
baza de agrement „Brăița" 
se organizează manifes
tări ample, apreciate de 
locuitori.

Semnificativă pentru 
dorința de perfecționare, 
de diversificare a vieții 
culturale este crearea — 
Ia începutul acestui an — 

. a unui teatru muncitoresc, 
cu două secții (în limba 
română și în limba ma
ghiară), care prezintă 
spectacole de bun nivel ar
tistic (în această perioadă 
se pune în scenă piesa ,.O- 
pinia publică" de Aurel 
Baranga).

Ppintr-o aștfel de activi
tate, bogată în conținut și 
diversă, atractivă în for
mele de desfășurare (la 
care clubul muncitoresc 
participă cu multe forma
ții de bună valoare), se 

--contribuie, în spiritul Ex
punerii tovarășului .Nicolae 
Ceaușescu la recenta 
nară lărgită a C.C, 
P.C.R., la cultivarea 
gostei pentru patrie 
partid, acționîndu-se cu bu
ne rezultate pentru crește
rea răspunderii și discipli
nei muncitorești in vede
rea realizării sarcinilor 
economice și sociale ale o- 
rașuîui Lupeni,

Tiberiu SPATABU

Ple» 
al 

dra- 
și

artiștii amatori
Uri Festival de satiră și u- 

mor - „Cobiliță de aur" — 
un juriu competent, imparțial 
și un public entuziast care 
știe să rida sănătos, iata ce 
a caracterizat maratonul u 
moristic aflat la a lll-a edi 
ție in orașul din inima cîm 
piei doljene,. Băilești.

Sub salcîmii înfloriți, îm 
povărați de numele și renu 
mele unuia din marii actori 
ai teatrului și cinematogra-, 
fiei românești, Amza Pellea, 
Băileștiul lui Nea Marin, Ve
to și nepotul Sucă a vuit de 
hohotele de tis ale specta- • 
terilor la glumele bune' ale 
concurenților, invitațilof- — 
Cristina Stamate, Jean Cons
tantin, Nae Roman, George 
Mihăiță, Alexandru Arșinel 
- și, nu în ultimul rînd, 
concitadinului lor despre ca
re sînt gata să spună 
i-a scos în lume. Și dacă s-ar 
adeveri impresia unora că 
Băileștiul seamănă cu un 
loc unde nu se poate întîm- 
pla nimic, tot s-cr impune a- 
tenției iubitorilor de frumos și 
glume bune prin organizarea ' 
din -doi în doi 
festival-concurs 
în altă parte, 
acasă ca 
cesta cu 
primitori.

Vorbind 
lll-a ediție a Festivalului 
concursului de satiră și 
mor „De la o glumă la alta", 
Amza Pellea, fiu devotat al 
Băileștiului, spunea : • „Uite- 
oșa, de la o glumă .la alta, 
ajunserăm la o treia ediție, 
ceea ce trebuie să recunoaș
tem că nu este o glumă I De

aici
oameni

ani a acestui 
care, oriunde 

n-ar fi Ia el 
în orășelul a- 

harnici și

despre cea de-a
Și 

u-

„Nedeie 
locui- 
mani- 

calita- 
pen-

„IlANDBALIȘTI-, Gravură <le losif TELLMANN

drian Păuneseu — 
Barca Ia Viepa și 
— se deschide

Prima tabletă despre mi
nerit elogiază1 munca în 
general și în special pe a- 
eeea de miner, care „e 
grea și că a o practica zil-

pe
6-

dire intr-un județ a fizio
nomiei și destinului pa
triei". Argumentarea se 
sprijină pe oameni, împre
jurări istorice, localități, 
ocupații, întîmplări, date: nic înseamnă a’fi .zilnic e- 

rou". Entuziasmul scriito
rului se motivează prin 
dovezi de esență : „Oameni

Sarmizegetusă, Țebea, Lu
peni, Costești, lupta pentru 
libertate și dreptate, Au-

din

aceea, din toată inima, urez 
festivalului, ani mulți și, la 
a 50-a ediție, să ne revedem 
cu toții voinici și sănătoși".

Parti ci pind pentru :■ prima 
dată la acest festival, gru
pul satiric al Casei de cul
tură a sindicatelor din Pe
troșani - format din Gh. Ne
graru, loan Velica, Gh. Se
reș și Virginia Zăvoi — a 
cucerit publicul băileștean și 
a determinat juriul, condus 
de cunoscutul epigramist 
Giuseppe Navarra, să-i a- 
carde premiul II, valoros a. 
vînd în vedere participarea 
numeroasă : peste 
grupuri satirice și 
individuali din 25 
ale țării.

Să-i „bați" pe 
la ei acasă și să’,.sufli" locul 
II laureaților din edițiile tre
cute este (trebuie să recu
noaștem) o performanță no
tabilă, chiar dacă, cu puți
nă atenție, putea fi îmbună
tățită, locul I fiindu-le Ia în- 
demînă.

Despre talentul și valoarea 
lui Gh. Negraru s-a scris și 
s-a vorbit mult și cu siguran- 
ță că se va mai scrie pen
tru că este vorba, intr-adevăr, 
de un talent inepuizabil, do-

50 de 
cupletiști 

de județe

boi leșten i

vada constituind-o nonșa
lanța cu care interpretează 
diferite personaje, inclusiv 
din Caragiale, de care mulți 
se feresc, știute fiind capca
nele întinse ale marelui nos. 
tru clasic. 11 urmează îndea
proape, la o valoare; sensi
bil egală, doi „crăișori" - 
loan Velica și Gh. Sereș - 
plini de haz care, împreună 
cu Virginia Zăvoi și mai ,,bă- 
trî.nul staroste", formează un 
grup omogen, capabil să a- 
jungă din nou în faza finală 
a Festivalului național „Cîn
tarea României". Dovada o 
constituie și premiul luat la 
amintitul festival de satiră și 
umor - unde au prezentat 
schița „Justiție" de IX. Ca
ragiale și două scheciuri, 
creații ale Iui Gh. Negraru 
- ca de altfel și alte distinc
ții luate în anii trecuți. Cu " 
multă muncă, înțelegere și 
pasiune se pot face lucruri 
frumoase și de bun gust, ii F 
așteptăm cu multă plăcere, 
bineînțeles cu . alte noutăți 
ale genului.

Prof. Ion DULĂMIȚĂ, 
directorul Casei de cultură a 

sindicatelor Petroșani

I
1 TRICOLORUL

Ultimâ carte a lui
De la 
înapoi 

cu tableta 
Iubirea de patrie. Paginile
acestei opere, revărsînd 
sentimentul iubirii de pa
trie, al dragostei pentru 
oameni și locurile de 
întreg cuprinsul țârii,
glindesc .admirația autoru
lui față de trecutul glorios 
și prezentul eroic 
rului, speranța în 
înainte al patriei.

Unele tablete 
despre colțul de țară 
care-1 loeum ‘ 
renii, despre 
despre mineri 
sa Hunedoara, Minerii 
autoritatea muncii, Și

al popo-
mersul:

Note cte lector

vorbesc 
pe 

noi, hunedo- 
minerit și 

Armonioâ- 
și 
a- 

cum despre energia lor mo
rală. Surprinzătoare mi 
se pare „descoperirea" lui 
Adrian Păunescu privi
toare la relația județului 
Hunedoara cu România : 
„Este județul Hunedoara, 
minunată și cinstită oglin-

Cinstire meseriei de miner
■rel Vlaicu, Hunedoara, 
Brad, Floria, Avram lăn
cii; 1918, dr. Petru ; Groza 
ș.a. O spune un om născut 
la Dunăre, dar cate, ~ ci
tind trecutul țării, bătînd 
de-a lungul și de-a 
drumurile patriei, : dialo- 
gîrid cu oameni de vîrste, 
pregătire și profesii dife
rite, a reușit să-i. cunoască 
tainele, să-i îndrăgească 
chipul și oamenii.

latul

vîrste.

de o deosebită frumusețe 
morală, pentru că viața 
îi încearcă în fiecare cli
pă și pentru că mediul în 
care trăiesc le solicită nu 
numai forță fizică și spi
rituală ci și, mai ales, îor- 
ța morală... Minerii sînt o 
expresie însăși a autorită
ții muncii'4.

Cealaltă vorbește despre 
munca din minele Văii Jiu
lui și mai ales despre Ie

gea pămîntului de aici ca
re „respinge pe cei slăbi, 
pe cei lași, pe cei mărunți 
moralicește..,", arătînd în 
același timp că în Valea : 
Jiului, ca mineri rămîn 
doar cei care- au tărie mo
rală, caractere puternice, 
dispuși să se supună legi
lor muncii în comun, pă- 
mîiitul dîndu-le „prilejul; 
de a vedea ei înșiși Cită, 
energie morală 
flete".

Adevăruri și 
pentru meseria

★
Cunoscîndu-i __  _  _.

ne și stimîndu-i cu adevă
rat, Adrian Păunescu, prin 
versuri, și Vasile Selcaru, 
prin note, au compus vi
brantul cîntec Minerii 
(1980), inclus deja în re
pertoriul multor formații 
corale din Valea Jiului și 
din alte localități.

Prof. Mircea MUNTEAN!)

au în su-

pledoarig 
de miner.

atît de bi
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Flăcări de dor urcă-n tării.
Simboluri vii de vise-nfăptuite,
Sînt ani de glorii-ai noii Românii, 
Străluminați de steagul Patriei iubito.

Sub tricolor e visul împlinit,
El poartă către comunism .solia,
Prin ani de zboruri spre înalt zenit, 
Cununi de lauri pentru România.

Roșul-aprins clin steagul de partid, 
Țîșnește din Vibrarea tricoloră,

. Sub semnul tricolor poporu-nalță zid, 
Trăind a nemuririi Mare Oră.

Culori îngemănate, ca-ntr-o floare, 
Ne cheamă din străvechi istorii; 
Ne dau

- Vin din
lumină, izyorînd din soare, 
strămoși; însemn înalt de- glorii.

Irimie STRAUȚ

de neam

•Se făcea că de sub munte 
ieșeau chipuri, cu sori pe umeri, 
pe urmele lor — adîncite in credința 
pășeau pruncii cîntînd despre libertate.
Un curcubeu noptatec se făcea ca o punte 
între pădurile dinlăuntru și cele de-afară. 
$i venea o lumină văratică 
rotundul patriei luminînd.

Ion Pascal VLAD

i

i
I
I
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Vizita oficială de prietenie
a delegației de partid și de stat

a Republicii Populare Polone
(Urmare din pag. Ij

varășul Constantin Dăscă- 
lescu, alți tovarășii din 
conducerea de partid și de 
stat/,/ / /'/

La ora 10,00, aeronava 
<u care a călătorit delega
ția poloneză a aterizat. La

• ii << avionului, tovarășul
' •!' ' < h Jaruzelski a Ceaușescu și Wojciech Ja-

Convorbiri oficiale rotnâno-polone
fU’triarț im ])

rale, tovarășii. Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au evidențiat cu 
satisfacție dezvoltarea mul
tilaterală și rodnică a ra
porturilor de prietenie și 
colaborare dintre Parti- 

' dul Comunist Român și
Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, dintre* România 
și Polonia,; și au relevat 
dorința comună de a acțio
na pentru amplificarea 
și aprofundarea acestora 
în viitor, pe plan politic, 
economic,, tehnico-științi- 

. fie, cultural și în alte sfe
re de activitate, în folosul 
ambelor țări și popoare, al 
construcției socialiste în 
cele două țări,' al cauzei 
generale a socialismului 
și păcii în lume.

Dialogul la nivel înalt a 
reliefat interesul României 
și Poloniei de a extinde 
cooperarea, în sectoa.re de 
mare însemnătate pentru 
economiile lor naționale, 
de a spori și diversifica 
schimburile comerciale, 
valorificîndu-se cît mai 
bine posibilitățile existen
te în acest sens.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski âu stabilit ca

Dineu oferit în onoarea
înaltului

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit, vineri, un 
dineu oficial în onoarea 
tovarășului Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central , al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri și

Depunerea unei
' Vineri, tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri și al Consiliului 

fost salutat cu căldură de 
tovarășul N *i c o 1 a e 
Ceaușescu.

O gardă militară alinia
tă pe aeroport a prezentat 
onorul. Au fost intonate 
imnurile, de stat ale Polo
niei și României, în timp 
ce erau trase 21 de salve 
de salut.

Tovarășii Nicolae 

membrii celor două dele
gații să examineze, în 
timpul vizitei, căile și mo
dalitățile concrete de in
tensificare a colaborării 
româno-polone, potrivit în
țelegerilor și măsurilor 
convenite.

în timpul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski s-au informat re
ciproc asupra mersului 
construcției socialismului 
din cele două țări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat — 
și cu acest prilej — con
vingerea că poporul polo
nez va reuși, sub condu
cerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, să de
pășească situația actuală 
existentă, să rezolve pînă 
la capăt probleme cu 
care se confruntă țara, să 
asigure înaintarea Polo
niei pe calea progresului 
și socialismului.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au proce
dat, de asemenea, la un 
schimb de păreri cu privi
re la -evoluția vieții poli
tice mondiale, la mișcarea 
comunistă și muncitoreas
că internațională, reafir- 
mînd voința partidelor și 
țărilor noastre de a-și adu- 

oaspete
al Consiliului Militar pen
tru Salvarea Națională ale 
Republicii Populare Polo
ne.

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovară- 
șuT Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaru
zelski au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu 
viu interes și subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

coroane de fior i
Militar pentru Salvare Na
țională ale Republicii Popu
lare Polbpe, a depus o 
coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socia
lism.

ruzelski au trecut în revis
tă garda de onoare.

Au fost prezentate apoi 
persoanele oficiale române 
venite în întîmpinare.

In încheierea ceremoniei, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Wojciech Jaruzelski au 
primit defilarea gărzii de 
onoare. Un grup de pio
nieri au oferit buchete de

ce, în continuare, o contri
buție activă la promova
rea destinderii, la rezolva
rea. prin mijloace pașnice, 
a stărilor conflictuale și 
diferendelor dintre state, 
la înfăptuirea securității 
europene, la realizarea 
dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nuclea
re, la instaurarea unui 
climat de încredere și co
laborare egală între na
țiuni, la triumful idealuri
lor socialismului și păcii 
în lume.

*
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a reîntîlnit, vineri 
după-amiază, cu tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, pre. 
ședințele Consiliului de 
Miniștri și al Consiliului 
Militar pentru Salvare Na

Plecarea din Capitală
Delegația de partid și de 

stat din Republica Popu
lară Polonă, condusă de 
tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri și a] 
Consiliului Militar pentru 
Salvare Națională al R.P. 
Polone, căre a făcut o vi
zită oficială de prietenie 
în țara noastră la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a părăsit, vineri sea
ra, Capitala.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski au 
venit împreună la aero
port.

Numeroșii bucureștenl. 

flori celor doi conducători 
de partid și de stat.

Numeroși bucureștenl 
aflați la aeroport au făcut 
tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski o manifestare pli
nă de căldură și prețuire.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au răspuns cu 
căldură manifestărilor ce- 
lor prezenți.

țională ale Republicii 
Populare Polone.

Cu acest prilej, cei doi 
conducători de partid și de 
stat au continuat schimbul 
de păreri în probleme bi
laterale și internaționale 
de interes comun.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au subliniat carac
terul deschis și rodnic al 
convorbirilor pe care le-au 
avut, într-o ambian'ă de 
caldă prietenie.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au hotărît să con
tinue dialogul român o- 
polon la nivel înalt, rele- 
vînd marea lui însemnă
tate pentru dezvoltarea re. 
lațiilor’ prietenești dintre 
cele două partide, țări și 
popoare, precum și profun
da lui semnificație în sfe
ra vieții internaționale.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au con
venit ca rezultatele și con
cluziile convorbirilor pur
tate să fie consemnate în- 
tr-un comunicat corriun, 
care se dă publicității.

prezenți la aeroport, au 
aclamat îndelung pe cei doi 
conducători de partid și 
de stat, exprimîndu-și pro
funda satisfacție față de 
fructuosul dialog româno- 
polon, la nivel înalt, care 
se înscrie prin rezultatele 
sale ca un moment im
portant în dezvoltarea co
laborării multilaterale din
tre partidele, țările și po
poarele noastre prietene.

Tovarășii Nicol a e 
Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski au 
răspuns cu căldură acla
mațiilor și manifestărilor 
de simpatie mulțimii.

La scara avionului, to
varășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski și-au 
luat un călduros rămas 
bun. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au 
strîns mîinile, s-au îm
brățișat cu prietenie.

La ora 21,30 aeronava 
a decolat.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Destine ro
mantice ; Unirea: So
țul ideal.

LONEA: Campionii.
VULCAN — Luceafă

rul : Capitolul al II-Iea.
LUPENI — Cultural:

Maria Mirabela ; Mun
citoresc : Fiul meu.

URICANI : Călăre
țul electric.

; Sîmbătă, 5 iunie
Î 11,00 Telex.
ș 11,05 Din marea carte 
I a patriei.

:: 11,30 A VlII-a ediție
i a Festivalului Ti-
3 ■ mișoara muzica- •
Î lă. ./<>.' ::
î 12,05 Film artistic. Des- 
i pre o anume feri-
ș, cire.
; 13,30 La sfîrșit de săp-
| tămînă
î 18,35 Săptămîna politi-
: . că. ’
; 18,50 1001 de seri.
; 19.00 Telejurnal.

19,30 Teleenciclopedia.
i 20,00 Cenaclul „Flacă

ra* — Selecțiuni 
din spectacolul

: prezentat la' Cons-
: tanța— partea I.
■ 20,50 Film serial : Lu-
: mini și umbre.
i (Episodul 14).
j 21,40 Telejurnal.
: 21,50 întîlnirea de sîm-
j. bătă seara —

ALCOOLUL I-A LAS AT 
FARA PERMIS

Și în săptămîna care a 
trecut au fost depistați cî- 
țiva conducători auto (din 
păcate numărul lor crește 
de la o săptâmînă la alta) 
care se aflau la volan sub 
influența băuturilor alco
olice. Aceștia se numesc 
Constantin Ion (31 HD 
8182), Gheorghe Sandru 
(31 HD 5863), loan Butac 
(23 B 900), Dumitru Roibu 
(31 BV 6333), Gheorghe 
Jurj (2 HD 2876) ; Vasile 
Florea din Petroșani, care 
văzînd drumul în dublu 
exemplar a ales calea : de 
mijloc și a intrat cu auto
turismul proprietate per-, 
sonală într-un pom. Tot 
sub influența alcoolului 
se afla și Măricel Istrate 
în momentul cînd condu
cea motoreta HD-8-1217. 
Suspendarea permiselor de 
conducere și amenzile apli
cate îi vor determina atît 
pe ei cît și pe alții să me
diteze pe viitor înainte de 
a se urca la volan.
ATENȚIE LA PIETONI

Reduceți din timp vite
za pentru a putea evita o- 

Spectacol de va
rietăți umoristi
ce, muzicale, co
regrafice.

Duminică, 6 iunie
8,00 Seraliștii în fa

ța bacalaureatu
lui. Chimie (con-

< ■ sultații).
8,40 Omul șl sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile. muzi

cii.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
• Telesport.
• 17,35 — Pagini din •' 

comedia cinema- : 
tografică româ- ’

Șb nească. „Băieții l 
/ noștri". O produc- 1 

ție a Studioului ș 
cinematografic Bu- : 
curești. Partea I.

18,35 Micul ecran pen
tru cei mici.

19.00 Telejurnal.
19.30 Călătorie' prin țara 

mea.
19,55 Cîntarea Româ

niei. :
20,40 Film artisite. „A 

fost regăsită com
pania a 7-a‘‘. 
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor franceze,

22,05 Telejurnal.
• Sport.

22.30 Melodii îndrăgite.

rice pericol și acordați 
prioritate de trecere pieto
nilor la intersecțiile unde 
se află indicatoare sau 
marcaje pentru4 trecerea 
pietonilor. Conducătorul 
auto Martinean Aringhe nu 
a respectat semnificația in
dicatorului și ia lovit un 
copil pe cînd acesta încer
ca să traverseze strada.
AUTODUBA, DAR NU 

TAXI

In dimineața zilei de . 4 ' 
iunie, Petre Lupu, ir* îo£. 
să fie cu autoduba 35 B 
7296 după materialele ca
re erau prevăzute în aviz, 
se afla în piața orașului 
Petroșani, transported... 
cartofi și ceapă. Agentul 
de circulație și-a făcut da
toria sancționîndu-1, dar 
întrebăm șeful lui de co
loană : știe pe unde i se 
plimbă șoferii 7

*
Duminică, 6 iunie, este 

permisă circulația autotu
rismelor proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului circulație 
al Miliției municipiului 

Petroșani
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ZlCrU>4LiTZlTFZl iN LU/Mf Mica publicitate

NOI DATE vin să con
firme persistența recesiu
nii și a altor dificultăți e- 
«onomice în S.U.A. Sta
tisticile publicate la Wa
shington relevă că în luna 
aprilie vînzările de locuin
țe s-au situat la cel mai 
scăzut nivel, iar comenzile 
pentru bunuri . industriale 
de uz îndelungat s-au 
redus cu 2,3 la sută.

CA URMARE a recesiu
nii economice belgiene se 
înmulțesc și cazurile de 
faliment al întreprinderi

PE SCURT w PE SCURT PE SCliRT
lor mici și mijlocii din a- 
ceastă țară. Potrivit sta
tisticilor oficiale, în luna 
mai anul acesta și>au în
cetat activitatea 372 de 
firme și întreprinderi:

DUPĂ CUM informează 
ziarul „La Stampa", prețu
rile la produsele, de larg 
consum din Italia au cres
cut în luna mai anul a- 
cesta cu 15,2 la sută, față 
de perioada: corespunză
toare a anului trecut.

IN ANUL 1981, crimi
nalitatea în Berlinul occi
dental a crescut cu 5 la su
tă, în comparație cu anul 
precedent.

CREȘTEREA șomajului 
în rîndurile tineretului din 
țările occidentale dezvol
tate din punct, de vedere 
industrial constituie una 
din cele mai importante 
probleme eeonomico-so- 
ciale ale ' contemporaneită

ții, apreciază experții 
Organizației Internaționa
le a Muncii.■."■■•/' <

PREȚUIRILE la produse
le agroalimentare au cres
cut în Peru în cursul lunii 
trecute cu 3,1 la sută, in
formează agenția Prensa 
Latina, care citează Insti
tutul peruan de statistică. 
De la’ începutul anului, 
creșterea costului, vieții în 
această țară a înregistrat 
o curbă, continuu ascen
dentă, situîndu-se în jurul 
a 25 de procente.

PIERDUT certificat 8 
clase pe numele Ristea 
Ionel, eliberat de Școala 

SOȚIA, fiicele, fiul, nepoții și strănepoții, cu a- 
dîncă durere aducem la cunoștință,; tuturor care 1-au 
cunoscut, încetarea din viață la 3 iunie ă.c. (în Ora
dea) a pensionarului

KOSZTIN FERENCZ (fost mecanic C;F R.) (730)

generală nr. 5 Petrila, , în 
anul 1970/1971. îl declar 
nul. (727)

REQACJiA Șl ADMiNlSTRApA ) Pelmțcni, str. Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 416 62 (sec-etorioi), 4 16 63. 4 24 64 (secții). TIPARUL/Tipografia Petroșani. sir N Bălcescu - 2.


