
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. a! P.C.R.

V

și un 
asigu- 
marfă 

anul

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretai general al Partidu
lui Comunist Român, vi
neri, 4 octombrie, a avut 
loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat 
propunerile privind planul 
pe trimestrul IV 1985 și pe 
întregul an, precum 
raport cu privire la 
rarea fondului de 
pentru export pe 
1986.

In cadrul ședinței, s-a 
subliniat că numeroase u- 
nități industriale din toate 
sectoarele economici națio
nale, precum și o serie de 
județe au încheiat cu bune 
rezultate planul pe primele 
nouă luni ale anului. S-au 
obținut depășiri de plan 
la o serie de produse in
dustriale, fiind, totodată, 
recuperate unele rămîneri 
în urmă. Cu toate acestea, 
realizările nu se situează 
la nivelul prevederilor de 
plan, în anumite ramuri 
importante ale economiei 
naționale înregistrîndu-se 
în continuare restanțe.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, apreciind 
nesatisfăcător modul 
care conducerea unor 
nistere s-a preocupat 
îndeplinirea planului, a 
rut guvernului, ministere
lor, centralelor industriale.
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în 

mî- 
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Realizări 
meritorii

Investițiile anului 1985

Go- 
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să a- 
la pa- 
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munci- 
sarci- 
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demn
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viitor 

urmează 
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pentru cameră 
Băița*.

I I 
gistralele feroviare !

tuturor unităților econo
mice să acționeze cu în
treaga răspundere pentru 
înlăturarea lipsurilor și 
deficiențelor manifestate, 
pentru aplicarea cu fermi
tate a măsurilor stabilite 
prin recentul Decret pri
vind retribuirea în raport 
nemijlocit de felul cum se 
realizează sarcinile de pro
ducție, asigurîndu-se astfel 
toate condițiile pentru în
făptuirea, la toți indicato
rii, a planului pe trimes
trul IV și pe întregul an. 
In mod deosebit s-a indi
cat să se clarifice și să se 
rezolve imediat toate pro
blemele legate dc asigura
rea întreprinderilor cu e- 
nergie, cu materiile prime 
și materialele necesare bu
nei desfășurări a produc
ției, să se intensifice, în 
acest scop, acțiunile de bu
nă gospodărire, de recupe
rare și refolosire a mate
rialelor și energiei. S-a ce
rut, totodată, să se ia mă
suri hotărîte pentru respec
tarea strictă a disciplinei 
tehnologice și realizarea 
unor produse care să 
respundă 
punctele
cerințelor de calitate stabi-

■ lite, pentru întărirea și 
perfecționarea controlului 
de calitate pe toate trepte
le, începînd cu Inspcctora-

co- 
d i n toate 
de vedere

•>

Avîndu-se în vedere dez
voltarea impresionantă din 
ultimii ani a I.U.M.P., în 
planul de investiții al 
întreprinderii pentru anul 
1985 s-a prevăzut con
strucția unei cantine de 
mare capacitate. Pînă la 
sfîrșitul acestui an, canti
na trebuie să fie pusă în 

•funcțiune, pentru a oferi 
condiții mai bune de ser
vire a hranei calde celor 
peste 3000 de încadrați, în 
scurtul răgaz al pauzelor. 
Actualul chioșc alimentar 
din incinta întreprinderii 
este departe de a face față 
solicitărilor...

Predarea la termenul 
prevăzut a acestei lucrări 
de investiții constituie deci 
o problemă serioasă pen
tru mai buna utilizare a 
timpului de lucru în în
treprindere, pentru a răs
punde dorinței justificate 
a constructorilor de utilaje 
miniere de a servi hrană 
caldă în apropierea locu
lui de muncă. Cu toate a- 
cestea, lucrările de con
strucție n-au fost începu
te, deși am intrat în ulti
mul trimestru al anului.

„cap" două locomotive, ur
mate la „coadă" de o „îm- 
pingătoare" — mecanic fi- 
inj cel mai mic dintre frați.

...30 septembrie 1985. Pe 
peronul stației C.F.R. Pe
troșani se anunță la me
gafoane : „Trenul perso
nal 2702 de la Simeria so
sește în stație la linia 3". 
Dar nu acesta este eveni
mentul... La bordul loco
motivei are loc un schimb 
de ștafetă. Coboară — pen
tru totdeauna — un meca
nic care încheie astfel bi
lanțul unei activități de 
trei decenii la pupitrul 
locomotivei !

V-am prezentat pînă] 
aici trei secvențe din via-1 

Alexandru TĂTAR I 

(Continuare în pag a 2-a) 

pre- 
cu 

ex-

con-

activități, 
rezultate 
vederea 

la reali- 
dezvol- 
sociale 

Congre- 
partidu-

tul general al calității 
pînă jos in întreprinderi, în 
secțiile și atelierele aces
tora, în așa fel încît nici 
un produs să nu mai iasă 
pe poarta fabricii dacă nu 
îndeplinește condițiile 
văzute în contractele 
beneficiarii interni și 
terni.

Apreciind că există 
diții pentru înfăptuirea 
planului pe 1985 și pe în
tregul cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu a cerut 
tuturor factorilor de răs
pundere din economie, co
lectivelor de oameni ai 
muncii din toate domeni
ile să acționeze cu hotărîre 
pentru îmbunătățirea radi
cală a întregii i 
pentru a obține 
cît mai bune în 
trecerii cu succes 
zarea obiectivelor 
tării economice și 
a țării stabilite de 
sul al XIII-lea al 
Iui pentru perioada 1986— 
1990.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
treacă de îndată la defal- 
carea planului pe 1986, pe 
centrale și întreprinderi, la 
clarificarea, intr-un timp 
scurt, a tuturor probleme
lor legate de îndeplinirea 
lui în cele mai bune con- 
dițiuni, astfel încît, la 15 

(Continuare în pag. a 4-a)

De ce ? La nivelul Antre
prizei de construcții și 
montaje Petroșani, căreia 
i-a fost inclusă în plan a- 
ceastă lucrare, deschide
rea lucrărilor de construc
ție a fost mereu amînată, 
motivîndu-se lipsa forței 
de muncă. „In comparație

V. STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Minerii de la ■ Lonea, 
dornici să mențină reali
zările în ritmul pe care 
și l-au impus încă de la 
începutul anului, și, tot
odată să abordeze cu suc
ces producția anului vi
itor și a întregului cinci
nal 1986—1990, cînd sar
cinile de plan vor crește 
substanțial, au început de
ja pregătirile pentru sezo
nul rece, pregătiri ce se 
înscriu pe coordonatele 
unei sporite exigențe 
responsabilități, știut 
ind că de felul cum 
tea vor fi executate 
pinde modul în care 
vor realiza sarcinile 
plan în perioada de iarnă. 
Pornind de la aceste pre
mise, conducerea colecti
vă, organizațiile de partid

și 
fi- 

aces- 
de- 
se 
de

O cerință la ordinea zilei, înscrisă între prioritățile 
toamnei

PARTICIPAREA EFECTIVĂ A CETĂȚENILOR 
la lucrările de gospodărire și înfrumusețare 

a localităților
Toamna, cu zile frumoase, se anunță deosebit de 

propice continuării ți chiar amplificării lucrărilor edili- 
tar-gospodărești, de înfrumusețare a localităților. La 
ordinea zilei, ca lucrări de sezon, se înscriu prioritar : 
plantările de toamnă de pomi și arbuști ornamentali, 
de gard viu, amenajarea unor noi zone verzi etc. Așa
dar, șantiere gospodărești larg deschise unor asemenea 
lucrări în toate localitățile municipiului, în noile centre 
civice și cartiere ce prind contur.

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI !
Folosiți zilele prielnice ale acestei

| toamne, participînd efectiv prin muncă pa- 
i triotică la lucrările de bună gospodărire și 
| înfrumusețare a localităților !

Echipa de lăcătuși — întreținere puțuri, compre- 
soare, condusă de Tudor Vină, o formație fruntașă 
a minei Uricani. In imagine, membrii echipei 
preună cu maistrul loan Beacă, după ieșirea 
mină. Foto ; Al. TĂTAR

îm- 
din
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I.M. Petrila
Esfe calificarea forfei 
de muncă o problemă 

la mina Livezeni ?!
• 4 oameni mai puțin decît ,,planifi

catul" lunii septembrie și un minus de 
12 486 tone la producția de cărbune ex
tras • In funcțiune 6 capacități de pro
ducție din care 3 complexe și 3 abataje 
cu susținere individuală • Necesarul zilnic 
de forță de muncă pentru realizarea pla
nului în luna septembrie 1 316 posturi * * 
Media zilnică a posturilor prestate în ace
eași perioadă 1 100.

Colectivul secției de mo
bilă Petrila a întreprin
derii de Prelucrare a Lem
nului Deva și-a realizat sar
cinile de plan ale lunii tre
cute în procent de 109,7 la 
sută.

Dintre formațiile de 
muncă al căror aport a 
fost decisiv în realizarea 
succesului se pot aminti 
cel din sectorul 2 pregă
tire II (condus de maistrul 
Petru Moian) și formația 
îndrumată de maistrul Tu- 
dora Codarcea, din sectorul 
de pregătire I. Numele Lu- 
creției Reguș, muncitoare 
în secția de îmbinat fur
nire, și al Dumitrei - 
ciu, șef echipă în 
finisaj 2, continuă 
pară, lună de lună, 
noul fruntașilor, 
în care cele două 
toare se achită de 
nile de producție 
tuind un exemplu 
de urmat.

Și, ca noutate, 
producția anului 
un nou produs ce 
a fi fabricat la 
garnitura 
combinată 
(Gh. O.)

...afîrșitul anilor ’50. Pe 
I poarta depoului de loco-
• motive din Petroșani iese 
Iun „abur" avînd în mar- 
Ichiză pe un tînăr aflat la 
primul lui drum ca... me- 

I canic. Coincidența face ca 
I fochistul Iocdmotivei să fie 
fratele mecanicului, în 

Ifapt mezinul familiei. In- 
Icepea să se scrie prima 
pagină a istoriei unui drum 

|de... 1 500 000 kilometri.
.. Din Petroșani se pre- 

Igătește plecarea unui tren 
Ide cărbune. O „marșrută" 
Jcare are ca destinație coc- 
I*senile Hunedoarei Un fapt 
deosebit de semnificativ și 
de emoțirnpr,t marchează 

lacest d"’ »- » .«•■îputul mul-
Jtora cars vor urma) t la 
• „timona" celor trei locomo- 
|tivc se află trei frați ; în

mmm mm mmm. im» ummb «m mm ■

Calificarea și ridica
rea calificării forței de 
muncă constituie premi
sa și condiția esențială 
pentru utilizarea eficien
tă a resurselor umane, 
reprezentînd unul din 
factorii de importanță 
majoră a sporirii 
ductivitățn muncii, 
son aiul cu un nivel 
calificare ridicat 
acces mai rapid la 
nica modernă, 
și însușește într-o pe
rioadă de timp mai scur
tă deprinderile pentru 
mînuirea, conducerea și 
supravegherea mijloace
lor de muncă.

întreprinderea minieră 
Livezeni, una dintre cele 
mai mecanizate mine din 
bazinul nostru carboni-

pro- 
Per- 

de 
are 

teh- 
avansată

și sindicat au întocmit un 
plan de măsuri cu 64 de 
puncte care vizează lucră
rile ce trebuie executate 
pînă la venirea iernii, ast

Pentru ca iarna să ne
găsească temeinic pregătiți

fel încît extracția cărbu
nelui să se facă în condiții 
bune în lunile de iarnă. 
Lucrările au fost stabilite 
pe domenii de activitate, 
cu termene și responsabi
lități precise. Aflîndu-ne 
la începutul lunii octom- 

fer a depus și depune 
eforturi susținute pentru 
a asigura forța de muncă 
calificată necesară pentru 
desfășurarea n o r m a 1 ă 
a procesului de extracție 
a cărbunelui. Din 1978 
în fiecare an, la nivel de 
întreprindere, s-au des
chis cursuri de califica
re pentru toate categori
ile de muncitori — arti
ficieri, mineri, lăcătuși 
și electricieni. Prin plan 
s-a prevăzut să se cali
fice un număr de 205 
(1978) pînă la 574 (1980) 
muncitori necalificați. In 
nici un an nu s-a putut 
cuprinde în cursurile de

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

brie, am purtat zilele tre
cute o discuție pe această 
temă cu tehnicianul Iosif 
Melczer, șeful sectorului X, 
suprafață, de la I.M. Lo-

nea, sector ,care deține 
ponderea în realizarea pro
gramului de măsuri întoc
mit.

Intrucît cărbunele ex- 
de mina Lonea tre- 
transportat pe calea

tras 
buie 
ferată îngustă pînă la pre-

Brigada lui
Ștefan Alba 

a îndeplinit planul 
cincinal

Dăruindu-se exemplar, 
minerii din brigada con
dusă de ȘTEFAN ALBA 
din sectorul IV al I.M. Pe
trila au extras, suplimen
tar de la începutul anului, 
25 000 TONE DE CĂRBU
NE, acumulînd astfel de 
la începutul cincinalului 
un plus de peste 155 000 
DE TONE, realizînd în a- 
cest fel sarcinile de plan 
pe întregul cincinal 1981— 
1985 cu aproape trei lunî 
mai devreme. La baza a- 
cestui succes de prestigiu 
stă buna organizare a 
muncii în cele trei abataje 
frontale pe care le ex
ploatează Ștefan Alba și 
ortacii lui. Productivita
tea muncii realizată, în 
medie, în toți cei cinci ani 
a fost superioară sarcinilor 
planificate cu peste 2000 
kg pe post.

La realizarea 
de plan înainte 
au contribuit în 
sură toate schimburile con
duse de loan Șipos, Vasile 
Derineanu, 
Ștefan Codreanu, 
Șerban, Marin 
Nicolae Boboc și 
Cury. (Gh. B.) 

sarcinilor 
de termen 
egală mă-

Iuliu Boyte, 
Nicolae 

Domnița, 
Dezideriu

A fost înlocuit
de 3,5 km de

cm cu șină de
asemenea, au

parația din Petrila, odată 
cu venirea verii am înce
put lucrările de refacere a 
liniei de cale ferată pen
tru asigurarea unui trans
port fluid, 
un tronson 
șină de 32 
40 cm. De 
fost executate și betonate 
canale de gardă de-a lun
gul liniei ferate pentru 
colectarea apelor pluviale 
și din pîrîiașele din zonă. 
Pentru consolidarea liniei 
„plinelor" a fost realizat 
un zid de sprijin pe o 
lungime de 45 m, iar două 
podețe au fost refăcute. La 
depoul de locomotive s-au

Gheorghe BOȚEA 

(Continuare in pag. a 3-a)
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sîntem 
pentru

felul 
și-ar 
abo- 

făcu-

auto,
Mnr-

Valea

DIVERSIFICAREA 
MENIURILOR IN CANTINELE 

MINEREȘTI (II)

ziarului, 
printre 

In-

rni- 
oa- 
mi- 

de 
lui

situația 
Tată

a-
doresc să 

una, ci trei 
Este vorba 
muncii care

tina de la Valea de Brazi 
se constată grija pentru 
curățenie, pentru aspec
tul civilizat al sălii de 
mese, pentru servirea 
promptă. Beneficiarii, 
bonați, însă, 
servească nu 
mese pe zi. 
de oameni ai 
locuiesc în aceste canto
namente. Un scurt son
daj printre cei prezenți

menii sînt 
la linie, în 
sesc tăvile, 
ni-1 sesizează 
torii, este 
Chiar să nu aibă o 
menea unitate 
75 de oameni), cu o 
semenea dotare, 
fel de 
tar" ? 
vazive 
găsim

a

Intr-unui din numerele 
precedente ale 
am consemnat, 
beneficiarii cantinei
treprinderii miniere Uri
cani. păreri favorabile 
despre calitatea mesei, 
despre modul de servire. 
Dar unitatea are, în com
ponența sa. și două 
crocantinc, destinate 
menilor muncii de la 
na Valea de Brazi și 
la Cariera Cîmpu 
Neag. Caro este 
în aceste locuri ?
întrebarea de la care por
nim în căutarea răspun
sului în cuprinsul rai- 
dului-anchetă de față.

S-ar părea că opiniile 
nu pot fi altele, devreme 
ce aceeași mîncare se 
servește si aici, ea fiind 
transportată de la canti
na centrală. Și chiar așa 
stau lucrurile. în ceea ce 
privește calitatea si 
sistenta meniurilor, 
la microcantina de 
Valea de Brazi, și la 
laltă mierpeantină, 
rile celor care 
aici (cităm numele cîtor- 
va dintre interlocutori : 
Nicolae Răduș, Aurel Ni- 
coară, conducători 
Ton Toma, Costică 
dare, sectorul I, 
de Brazi) sînt favorabile. 
Dar... mai există cîteva 
„amănunte" care lasă pete 
de nedorit pe buna ser
vire.

De pildă, Ia microcan-

con-
Și 
la 

cea
pă ra

mă n î n că

arată că cerința lor este 
unanimă. Și că în 
acesta microcantina 
cîștiga mai mulți 
nați — și nu ar fi 
te eforturile care se fac 
doar pentru cîteva 
Este, deci, un apel 
care îl adresăm, și 
intermediul ziarului, 
ducerii cantinei 
credem noi. dacă ar 
fost mai 
oamenii muncii de 
această doleanță ar 
putut fi cunoscută 
din vreme. Și mai 
de satisfăcută.

La cea de-a doua 
crocantină (responsabilă 
Mariana Ungureanul, ies 
la iveală cîteva negli
jențe supărătoare. Oa-

zeci, 
pe 

prin 
con- 
Desi, 

fi 
des consultați 

aici, 
fi 

mai
repe-

mi-

serviți direct 
farfurii. Lip- 
aspect care, 

interlocu- 
permanent.

ase- 
(mănîncă 

a- 
un ast- 

„obiect de înven
ina răspunsurile e- 
ale responsabilei, 
explicația într-un 

colț al încăperii de ser
vit : tăvile zăceau, chiar 
ca obiecte de inventar. 
Lipsa de preocupare gos
podărească se simte 
în absența solnițelor 
la masă (tot „obiecte 
inventar", depozitate 
folositor), starea instala
ției de apă potabilă. Nici 
chiar asa : la cantina din 
centru flori pe masă (lu
cru lăudabil, desigur I), 
iar aici, la microcantină, 
nici solnițe 1 Nu 
de >părere că, 
„egalizare", trebuie înde
părtate florile : ci puse 
solnițele. Sau, mai exact 
spus, conducerea cantinei 
întreprinderii miniere U- 
ricani, factorii în drept, 
să nu uite că și micro- 
eantinele fac parte inte
grantă din unitate și că 
au dreptul la același tra
tament ca și cantina „de 
centru". Că și la 
microcantine pot 
„amănunte" mari, 
își cer rezolvarea.

aceste 
exista 

care

C.T. DIACONU

Cantina I.U.M.P. — lucrare 
înscrisa pe agenda urgențelor

(Urmare din pag. 1)

cu sarcinile de plan din 
acest an, ne-a informat în 
ziua de 2 octombrie, tova
rășul Emilian Tomulescu, 
inginerul 
Petroșani, 
un deficit 
mun ~i de, 
meni zilnic. Uneori i 
sesc și utilajele. In 
ce privește cantina I.U.M.P. 
am luat măsuri j 
reluarea lucrărilor, 
au început în luna 
De lucrare răspunde 
colectiv de 
coordonat de 
Catilina, din 
Petrila. Vom 
danii pentru 
rămînerea în 
de graficul 
tru construcția 
astfel îneît să fie termina
tă cît mai curînd posibil".

Fapt cert este că bene
ficiarul a asigurat toate 
condițiile pentru începe
rea lucrărilor de construc
ție; a cantinei. Finanțarea 
e deschisă. Toate avizările 
ncces-Te au foct obținute 
Clădi ea cantinei este ali
niată în planul general de 
sistematizare a reședinței 
de municipiu. Măi mult 
chiar, pentru a începe din 
timp pnstrueția cantinei, 
conducerea întreprinderii 
a asigurat, eliberarea am
plasamentului. a promis 
constructorilor sprijin cu 
oameni 
urgentarea 
funcțiune a 
spus

șef al 
am avut 
de forță 
circa 300

A.C.M. 
mereu 

de 
de oa- 
ne lip- 

i . ceea

pentru 
ca re 

iulie.
1 un 

constructori 
maistrul Ilie 
brigada 20 
depune stră- 
a recupera 
urmă fată 

prevăzut pen- 
cantinei.

a
sprijin

si utilaje. „Pentru 
în

nc-a

Silueta unei noi 
vestiții domină peisajul 
vestului Văii Jiului — 
noua preparație de la 
Uricani.

Este calificarea forței 
de muncă o problemă 

la mina Livezeni ?!
(Urmare din pag. 1)

de 
cu- 
nu-

directorul I.U.M.P., le 
vom asigura constructori
lor, oameni la săparea fun
dațiilor și două-trei auto
basculante zilnic. Consi
derăm punerea în funcțiu
ne a cantinei o problemă 
deosebită pentru 
rea bunului 
ducției. Prin 
U.T.C. 
putem iniția 
muncă patriotică în 
jinul constructorilor, 
pune în mod deosebit 
blema ca pînă la începutul 
iernii clădirea cantinei să 
fie ridicată si acoperită, 
pentru a avea front de lu
cru asigurat în interior".

Le sediul brigăzii nr. 20 
Petrila a A.C.M. Petro
șani, 1-a’m întîlnit pe mais
trul Ilic Catilina, care 
răspunde de lucrările de 
construcție ale viitoarei 
cantine Am aflat că un 
excavator este în drum 
de la S.U.T Livezeni spre 
I.U.M.P. și că în curînd 
vor începe lucrările de 
săpare .a fundației canti
nei. Putem afirma, deci, 
că lucrările de construcție 
s-au reluat. Nu rămîne de-

din

asigura- 
mers al pro- 

organizația 
întreprindere 
acțiuni de 

spri-
Se 

pro-

cît să fie confirmate prin
fapte bunele intenții și
promisiunile făcute de
constructori pentru a a si-
gura un ritm superior de
execuție acum, cînd tim-

PARTICIPIND la 
crări în acord global, 
valoarea cărora o 
parte revine organizației

pul se menține încă 
t-abil. In trimestrul 
cantina restaurant 
I.U.M.P. trebuie să 
menținută pe agenda 
gențelor în vederea punerii 
la timp în funcțiune.

SEARA CULTURAL- 
DISTRACTIVA. Astăzi, co
mitetul sindicatului de la 
Uzina de preparare a căr
bunelui din Coroești or
ganizează, la Clubul mun
citoresc din Vulcan, o sea
ră cultural-distractivă de- 
cată fruntașilor în produc
ție din întreprindere.

PRIN
Avînd permanent 

tenție o problemă 
tanlă cum este cea 
todotării, colectivul 
maiștri-instructori 
drul atelierului 
mecanic al Liceului indus
trial din Vulcan (colectiv 
format din Toader Timar, 
Alexandru Spina, luliu 
Koesck, Dumitru lane, Pe
tru Szedlacsck), sub îndru
marea șefului de catedră 
Emil Lauran, a pus la 
punct — cu sprijinul ele
vilor clasei a X-a F — o 
presă hidraulică pentru 
presat distanțiere de TH.

Prin punerea în funcțiu
ne a noului dispozitiv, pro
ductivitatea muncii crește

AUTODOTARE
în a-
impor-
a au

de 
din ca- 
electro-

calificare cifra planifi
cată. In toate cazurile ea 
a fost la aproape jumă
tate.

Dacă în cursurile 
calificare au putut fi 
prinși jumătate din
mărul celor planificați în 
final, adică la sfîrșitul 
cursurilor, ' acesta s-a 
redus din nou la jumăta
te și de ce nu 
zeci. Este cazul 

-1984, cînd prin 
de calificare au 
prinși 281 de mineri dar 
au terminat doar 22. Ce 
s-a întîmplat cu restul? 
La prima vedere fiind o 
cifră prea mare s-ar pă
rea că mulți s-au retras, 
dar, din cîte ne-a relatat 
loan Ghițulescu, respon
sabil cu probleme de 
învățămînt, toți au pără
sit unitatea din motive 
personale. Este adevărat 
însă că nici prezența la 
cursuri nu poate fi asi
gurată mai mult din cau
za intereselor de produc
ție. Totuși se fac eforturi 
evidente în această 
direcție ținîndu-se 
cursuri în funcție de cum 
pot cursanții să frecven
teze școala de calificare.

Un alt exemplu îl con
stituie cursul de 
deschis în 
1984 cînd 
cursanți au 
Un progres 
trecut,

ia cîteva 
anului 
cursul 

fost cu-

mineri
15 decembrie 
din 60 de 
absolvit 25. 
fată de anul

dar departe de

auto- 
în a- 
liceu-

de aproape zece ori, redu- 
cindu-se considerabil tim
pul necesar fabricării ce
lor 10 000 de distanțiere 
necesare I.M. Valea de 
Brazi.

Tot în contextul 
dotării, amintim că 
telierul mecanic al
lui se lucrează la instala
rea unei prese multifunc
ționale, necesară altor 
perații.

Domn de menționat este 
că eforturile 
de profesori 
instructori ai 
înscriu astfel 
program vizînd buna pre
gătire a tinerilor aflați a- 
cum pe băncile școlii. (G.O.)

o-

colectivului 
și maiștri-
liceului se 
în amplul

cifra de 110 cît este 
văzut pentru anul 
cu toate că mai este 
văzut pînă la sfîrșitul a- 
nului un curs în care au 
fost cuprinși 80 de mi
neri, dar 25 dintre ei au 
dispărut pînă la 30 sep
tembrie. Și totuși, cu 
toate aceste greutăți, din 
anul 1978 și pînă în pre
zent au fost calificați 422 
mineri prin cursuri de 
calificare și 13 absolvenți 
ai treptei a II-a de liceu, 
165 electricieni și 
200 mecanici de 
La cursurile de 
cieni și mecanici 
lăje a fost cuprinsă 
forța de muncă necalifi
cată din rîndul femeilor 
Cifrele de mai sus scot 
în evidență că la mina 
Livezeni s-a calificat des
tulă forță de muncă a- 
proape pentru toate me
seriile într-o perioadă 
destul de scurtă și că 
forța de muncă calificată 
este tînără urmînd să 
fie promovată pe par
curs, odată cu îndeplini
rea condițiilor de vechi
me. Din discuțiile 
tate cu factori din 
ducerea sectoarelor și 
altor compartimente

pre- 
1985, 
pre

peste 
utilaje, 
electri
de uti- 

și

pur- 
con- 

a 
a

reieșit că la mina Live- 
zeni există forță de 
muncă calificată. In
tr-unui din numerele vi
itoare ale ziarului nostru 
vom mai reveni pe aceas
tă temă.

Trei decenii 
pe magistralele feroviare
(Urmare din pagina I)

ța și activitatea unui o.n 
remarcabil: Gheorghe Mar- 
cu — mecanic la depoul 
de locomotive Petroșani. 
Absolvent al școlii de gra
dul 3-T din Clujul anului 
'55, Gheorghe Marcu și-a 
legat destinul de cel

U.T.C., tinerii de pe șan
tierul Pre.parației Uricani 
au realizat în luna sep
tembrie. un fond de peste 

'10 000 lei. Fondul este des
tinat organizării
tiuni cultural-distractive, 
procurării de materiale 
pentru sport și organizării 
unor excursii. (V.S.)

lunii septembrie, 
serie de tineri de la 
a terminat cursurile 
de calificare în me
de miner. Incepînd 

absol-

matograful „7 Noiembrie 
din Petroșani a reprogra 
mat, pentru astăzi și mîi 
ne, filmul american „Știen 
gărița". (Gh. B.)

unor ac-

ABSOLVENȚI. 
și tul 
nouă 
Dîlja 
școlii 
seria
din această lună, 
venții școlii au fost repar
tizați la brigăzi direct 
productive pentru a pune 
în practică ce au învățat 
la cursurile de calificare. 
(Gh. B.) |

RELUARE. La cererea 
publicului spectator cine-

NOI 
cialc și 
deschis 
rilor 4

PROGRAM. Revenim 
o completare la informația 
din ziarul de ieri, privind 
programul de funcționare 
a unităților comerciale, 
anunțîndu-vă că Magazinul 
universal „Jiul" din Petro
șani este deschis, ca și 
pînă acum, zilnic între o- 
rcle 9,30—19,30, iar vineri 
între 8—16.

Văii Jiului. Despre el si 
despre frații lui —ComCm- 
tin (actual mecanic) și 
loan (fost mecanic), um 
președintele Cooperativei 
meșteșugărești „Unire.,- — 
instructorul Petre Patroi, 
secretarul comitetului de 
partid, și ing. Dan Florin 
au avut numai cuvinte de 
apreciere și admirație.

Destinul lui. adînc im
plicat în viața ferovic a a 
municipiului Petroșani, ..><• 
cărui „drumuri de fier" 
le-a brăzdat zi și noapte 
îl încadrează pe Gheorghe 
Marcu în rîndul strălm’iti- 
lor reprezentanți ai aces
tui detașament nun- do
resc.

Și, în 
rînduri, 
niment 
fericită
grafia comunistului Gheor- 
ghe Marcu : în viața iui, 
destinul a împlinit o ade
vărată ștafetă : daca la
30 septembrie 1985 el pri
mea bastonul de pensionar, 
după numai 24 de ore pe 
poarta IPSRUEEM I’vtrț.- 
șaRi intra cel mai pro; -pat 
încadrat în muncă al uzi
nei. Numele lui: Lucian 
Marcu.

. stor 
un < ve- 
t și de 

în bio-

brii cenaclului literar „Flori 
de mină" și grupul folk al 
clubului. Nu vor lipsi rc- 
cenții laurcați ai ediției a 
V-a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
Ion Țigăntele și Gheorghe 
Truță. (F. BEJAN)

DUMINICA la ora 
Clubul 
Uricani 
ni re a 
zică și

comer- 
s-au 

blocu- 
eentrul

Lupeniului. Este vorba de 
unități de bijuterii, jucă
rii, cosmetice, farmacie, 
agenție lcto și agenție de 
voiaj G.F.R. (I.D.)

Rubrică realizată de 
Ghcorelic OLTEAN U

muncitoresc 
va găzdui o 
iubitorilor de 
literatură cu mem-

întîl
mu
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Ziarul trebuie să 
nu printre mărfuri

ajungă la cititor, 
și sub tejghea (II)

Pedru ca iarna să ne 
găsească temeinic pregătiți

VULCAN

Soluții bine gîndite,
Ora 7,55. Chioșcul de 

difuzare a presei nr. 39, 
situat lîngă Liceul indus
trial. „Ziarele au sosit pe 
la ora 6,30, ne spune vîn- 
zătoarea Irina Kornhoffer. 
Azi (3 octombrie — n.n.) 
am primit 800 bucăți de 
„Steagul roșu" „Ziare ră
mase din zilele trecute a- 
veți ?“. „Sînt vreo 1 000 
de bucăți, pentru că, pînă 
la 1 octombrie, eu am fost 
în concediu, iar servirea 
era asigurată doar pe un 
singur schimb, de către 
colega mea. V-aș ruga să 
notați că, în mod obișnuit 
nu avem retururi".'

Cîteva minute mai tîr- 
ziu ne aflăm în fața chioș- 

_cului nr. 147, din cen
trul vechi. Un anunț li
pit pe gemuleț ne infor
mează că respectiva uni
tate este închisă deoarece 
vînzătoarea este în con
cediu medical. După in
formațiile noastre. Ia a- 
cest chioșc ar trebui să 
se desfacă zilnic în jur

uRicani

Cînd întîrzierea
Din Uricani, consemnăm 

o relatare telefonică a co
respondentului nostru, llie 

Coandreș: „Zilnic, cititorii 
dispun de 800 exemplare 
din „Steagul roșu", din 
care mai mult de 550 sînt 
obținute prin abonament. 
La mină nu avem chioșc

dar... greu înfăptuite
de 250-300 de ziare „Stea
gul roșu". Deci, unde se 
vînd aceste ziare ? La se
diul I.C.S.M. Vulcan, to
varășul Marin Lacob, șef

birou plan, ne relatează 
că pentru 150 de bucăți 
s-a găsit soluția : ele sînt 
vîndute la chioșcul 39. Dar 
cu celelalte 100 de bu
căți cum rămîne ? Se va 
face o fișă separată și vor 
fi vîndute la magazinul 
nr. 44, situat chiar lîngă 
chioșcul 147, primim răs
puns.

Este de dorit ca măsu
ra să fie pusă în practică 
cît de repede pentru că 
promisiuni am mai pri
mit. Aceasta pentru ca și 
locuitorii din această par
te a orașului să-și poată 
procura ziarul cît mai re
pede. (Gh. OLTEANU)

devine „regulă"
pentru vînzarea presei. In 
unele zile — marți, vineri 
— pentru „vînzarea liberă", 
chioșcul din oraș primește 
cu 100 bucăți mai mult. 
Ziarul este căutat și citit 
pentru diversitatea de in
formații și comentariile din 
toate domeniile vieții poli

tice și social-economice. Un 
neajuns care poate fi în
lăturat constă din faptul 
că la mină, sosirea cu în- 
tirziere mare a presei a 
devenit aproape o regulă".

Pe marginea acestei re
latări, două observații: Se 
pare că „aprecierea" cerin

țelor pentru unele zile — 
marți, vineri — este mult 
rămasă în urmă. După une
le opinii, sosirea cu mare 
intirziere a presei se în
scrie ca o principală cauză 
care determină scăderea 
abonamentelor și a vînză- 
rilor. Și o sugestie: ce-ar 
fi dacă și la mină ar lua 
ființă un chioșc pentru vîn- 
zarea ziarelor? Eventual, cu 
sprijinul personalului care 

face distribuirea abonamen
telor. (I. MUSTAȚĂ)

(Urmare din pag. I)

îmbunătățit condițiile de 
lucru prin introducerea în
călzirii centrale. In prezent 
se lucrează cu forțe spo
rite la riparea liniilor de 
cale ferată în curba mare 
și, totodată la finalizarea 
lucrărilot de curățire a 
i restore, astfel încît la 
jumătatea lunii octombrie 
să Încheiem toate lucrările 
aferente liniilor de trans
port.

— Nu ați amintit nimic 
despre depozitele de ma
teriale și despre felul cum 
ați început formarea sto
curilor la aceste materiale.

— Formarea stocurilor de 
materiale necesare pe tim
pul iernii se află aproape 
de finalizare. In cele do
uă depozite ale minei noas
tre se află în prezent peste 
6000 mc de lemn de mină,
2500 mc cherestea și în
semnate cantități de bol-
țari, nisip, balast și pă-
mînt galben pentru buraje. 
De fapt, aceste stocuri se 
completează mereu, nu se 
poate spune că la mina 
Lonea s-au înregistrat go
luri de materiale, de ace
ea ne-am orientat spre 
construirea a două soproa- 
ne pentru materialele care 
sînt expuse degradării a- 
tunci cînd sînt lăsate sub 
cerul liber. Aceste două 
șoproane sînt aproape ter
minate. Pentru reducerea 
timpilor de descărcare si 
încărcare a materialelor 
din depozitul de tranzit 
din Petrila si la cel de la 
Jieț s-au achiziționat două 
macarale care vor fi puse 
în funcțiune pînă la sfîr- 

șitul acestei luni, iar la 
drumul de acces de la in
cintă la depozit lucrările 
de reparații și moderniza
re sînt în curs de finali
zare.

— Ce ați întreprins pen
tru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale mine
rilor ?

— Problemele sociale ale 
oamenilor muncii consti
tuie pentru noi o preocu
pare permanentă. In acest 
sens, pentru asigurarea 
apei calde la băile mine
rilor și a agentului termic 
au fost montate încă două 
boilere, iar două cazane 
care nu mai prezentau ga
ranție în perioada de iarnă 
sînt în Cui’S de înlocuire. 
Totodată au fost îhcepute 
lucrările de înlocuire a 
geamurilor sparte de la 
clădirea administrativă și 
clădirile anexe.

— Cîte din cele 64 de 
puncte ale planului de 
măsuri au fost finalizate 
și care sînt posibilitățile ?

— Peste jumătate din 
lucrările prevăzute au fost 
executate, iar celelalte se 
află în stadii diferite de 
execuție, dar modul cum 
acestea au fost demarate 
ne dă garanția că vor fi 
finalizate la timp, astfel 
încît iarna ne va găsi pre
gătiți. Cînd - spun aceasta 
am în vedere faptul că 
formațiile de lucru con
duse de Ion Vințc, Ștefan 
Cîndea și Dumitru Cucu, 
coordonate și îndrumate de 
maiștrii Ion Danciu. Ni- 
colae Bocănici și ing. Do
rin Bușoniu s-au implicat 
eu toată răspunderea !n 
realizarea lor.

F010CRITICĂ

PE ADRESA

I.M. VULCAN

Gospodărirea materialelor, a utilajelor și instalațiilor
obligație a tuturor întreprinderilor miniere!

Astăzi un nou episod 
al serialului nostru pe 
tema gospodăririi incin
telor unităților miniere. 
In obiectiv: I.M. Vulcan.

Acum, in miez de
toamnă și prag de iarnă, 
se pare că cei de la I.M. 
Vulcan consideră sosirea 
anotimpului rece ca pe 
o... banală glumă. Măr
turie stau imaginile care 

! atestă o dezordine totală:

utilaje pentru care s-au 
investit milioane, mate
riale care ar trebui să 
fie în subteran și fier 
vechi atît de așteptat de 
centrele siderurgice al
cătuiesc tabloul a ceea 
ce se numește... gospodă
rire la mina Vulcan. Poa
te că acest semnal de 
alarmă mai salvează 
ceva...

Forme geometrice... nedefinite sau cum arată 
„cartea de vizită" a unor gospodari... doar cu nu
mele... Ce părere au cei ce figurează pe statele de 
retribuții cu această denumire 7

Și în final, un as
pect despre cum arată 
depozitul minei la data 
raidului. <) imagine ce | 
nu mai are nevoie de I 
explicații...
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octombrie, cînd vor începe 
adunările generale ale oa
menilor muncii din între
prinderi, fiecare colectiv să 
știe precis ce are de făcut 
și să poată discuta in mod 
concret felul cum va tre
bui să acționeze pentru re
alizarea producției prevă
zute și, îndeosebi, a sarci
nilor de export.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat Și aprobat 
Raportul privind situația 
de materii prime minerale 
și energetice la 1 ianuarie 
1985, precum și Programul 
geologic de creștere a re
zervelor în cincinalul 1986 
— 1990. S*a  apreciat că 
programul, elaborat în 
spiritul și pe baza indica
țiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul analizelor efectuate în 
cursul anului 1985 cu spe
cialiștii din domeniile geo
logic și extractiv, și 
în lumina hotârîrilor Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, asigură 
baza de materii prime ne-- 
Cesare realizării în bune 
condițiuni a planului unic 
de dezvoltare economico- 
socială a țării în perioada 
1986 — 1990. In strînsă le
gătură cu acest program. 
Comitetul Politic Execu
tiv a examinat 
apoi Programul de cer
cetare tehnologică în vede
rea stabilirii posibilităților 
de valorificare a rezervelor 
de perspectiva. S’a apreciat 
Că acest program trebuie 
perfecționat, in continuare, 
în sensul ca el să stabileas
că măsuri și tehnologii co
respunzătoare pentru valo
rificarea completă a tuturor 
substanțelor utile existen
te în minereuri, asigurîndu- 
se, pe această cale, lărgi
rea bazei de materii prime 
și energetice necesare e- 
conomiei naționale. Dat 

fiind importanța acestui 
program, s-a stabilit ca, 
sub conducerea Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie, să se acțio
neze, în continuare, pen
tru a fi îmbunătățit în mod 
corespunzător.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat 
Programul special privind 
dezvoltarea industriei de 
construcții aeronautice 
pe perioada 1986 — 
1990. Programul are în ve
dere satisfacerea cerințe
lor economiei naționale și 
a prevederilor acorduri
lor de cooperare încheiate 
cu parteneri externi. Co
mitetul Politic Executiv a 
apreciat că înfăptuirea pro
gramului creează posibi
lități pentru moderniza
rea permanentă a produc
ției aviatice, asimilarea de 
noi aeronave, motoare și 
echipamente bazate pe teh
nologii avansate, care să 
ducă la creșterea cali
tății, a fiabilității și perfor
manțelor acestora, la nive
lul realizărilor înregistra
te pe plan mondial.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să fie 
intensificate preocupările 
pentru introducerea unor 
noi tehnologii de realizare 
a aeronavelor, a elemente
lor componente ale mo
toarelor și echipamentelor 
specifice, precum și pentru 
creșterea gradului de inte
grare a producerii acestora 
în țară.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a exami
nat și aprobat Programul 
special privind dezvolta
rea construcțiilor navale 
în perioada 1986—1990.

Pornind de la creșterea 
importantă a volumului to
tal al transporturilor noas
tre maritime de 
mărfuri, progra
mul prevede sporirea de 

aproape două ori, în cinci
nalul viitor, a capacității 
flotei maritime românești. 
De asemenea, se are în ve
dere creșterea capacității 
flotei fluviale, asigurin- 
du-se astfel mărirea volu
mului de transporturi de 
acest tip de aproape 1,9 
ori. Pentru îndeplinirea 
in bune condiții a sarcini
lor în acest însemnat sec
tor al economiei naționale, 
prin program se stabilește 
ca activitatea de producție 
să fie orientată cu precă
dere către asimilarea și fa
bricația de nave de mare 
complexitate, destinate 
transporturilor specializa
te, concomitent cu ridica
rea performanțelor și mo
dernizarea tipurilor de 
nave pentru transportul 
mărfurilor generale și de 
masă. Totodată, este pre
văzută creșterea eficienței 
în exploatare prin îmbună
tățirea randamentului de 
propulsie al navei și prin 
scăderea consumului de 
combustibil al motoarelor, 
la nivelul mondial actual. 
In același timp, au fost 
elaborate măsuri pentru 
asigurarea sectorului na
val cu materiale și compo
nente realizate în țară. Ca 
urmare, gradul de integra
re, pe tipuri de nave, se 
va ridica, în 1990 la 97— 
100 la sută.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că înfăptui
rea acestui program spe
cial va contribui la crește
rea considerabilă a capaci
tății flotei românești, la 
sporirea importantă a par
ticipării ei la transportu
rile maritime și fluviale.

In cadrul ședinței, au 
fost, de asemenea, dezbă
tute o serie de probleme 
privind strîngerea și eva
luarea recoltei din acest 
an, îndeosebi a recoltei de 

porumb. S-a subliniat că, 
în general, avem o recol
tă bună și că este necesar 
să se ia — în toate jude
țele și în toate unitățile 
agricole, de stat și coope
ratiste — măsurile necesa
re pentru a se asigura 
strîngerea la timp și fără 
pierderi, precum și depo
zitarea în cele mai bune 
condițiuni a întregii re
colte, predarea în întregi
me la fondul de stat a 
cantităților stabilite. In a- 
celași timp, s-a indicat ca 
în toate unitățile agricole 
să se urgenteze semănatul 
culturilor de toamnă, în
cheierea grabnică a tuturor 
lucrărilor, punîndu-se ast
fel o bază trainică recoltei 
anului viitor.

In cadrul ședinței, tova
rășul- Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare a- 
supra vizitei oficiale de 
prietenie pe care a făcut-o 
în țara noastră, în pe
rioada 16—19 septembrie, 
președintele Republicii 
Indonezia, Suharto. Comi
tetul Politic Executiv a 
apreciat că noul dialog ro- 
mâno-indonezian la nivel 
înalt se înscrie ca un mo
ment de seamă în evoluția 
bunelor relații dintre cele 
două țări.

Aprobînd documentele 
și concluziile la care s-a 
ajuns cu prilejul vizitei. 
Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului, minis
terelor, celorlalte organe 
centrale să ia toate măsu
rile pentru realizarea, în 
bune condiții, a înțelegeri
lor convenite privind dez
voltarea colaborării și co
operării româno-indone- 
ziene.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.
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întreprinderii Cinemato- | 
grafice Județene Hune
doara.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie i Ștrengărița | 
Unirea > O lumină la 
etajul X ; Parîngul: Pie- 
done în Egipt.

LONEA i Provocarea 
dragonului.

ANINOASA i Undeva, 
cîndva.

VULCAN — Luceafă
rul : Ciuleandra.

LUPENI — Cultural ! 
Răpirea fecioarelor.

URICANI : Sosesc pă
sările călătoare.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin

două 
plat- 
car-

în 
este

AU CONFUNDAT 
STAȚIA DE AUTOBUZ 

CU PIAȚA
Ieri dimineață, 

autocamioane cu 
formă, încărcate cu 
tofi — 31 HD 4311 și 21 
HD 4305, conduse de Con
stantin Trandafirescu și 
Șandor Szasz — au popo
sit în... stația de autobuz 
cap de linie din Petro
șani. Scuza celor doi a 
fost că aici îi lăsase cel 
care închiriase mașinile. 
Respectivul beneficiar o 
fi avînd o scuză, el ne- 
știind, probabil, că 
stațiile de autobuz 
interzisă staționarea altor 
autovehicule, în afara ce
lor pentru transportul 
în comun. Cum rămîne 
însă cu cei doi șoferi ți 
șeful de coloană Marin 
Păunescu, care-i însoțea? 
N-or fi văzut indicatorul? 
Nu cunoșteau interdic
ția ? Au timp să-și com
pleteze eventualele „go
luri". Deocamdată, agen
ții de circulație și-au fă
cut datoria...
DIN NOU (PINĂ CIND?) 
DESPRE ADEPTII EUI 
BACHUS... LA VOLAN

Și în această săptămî- 
nă, au fost înregistrați

TV.

14.45
19,00
19,20
19.45

20,20

13,00 Telex.
13,05 La sfirșit de săptă- 

mînă (pc).
Săptămîna politică.
Telejurnal.
Teleencicloped ia.
Antologia umoru
lui românesc (c). 
„Anotimpuri" de 
I.L. Caragiale.
Film artistic : Satul 
uitat (c).
Telejurnal.
Mondovision (c).

I

22,00
22,10

sli
de 

urcat 
autovehicule- 

influența 
Au 

gîn- 
lor 
pe- 

Și 
la 
cu

ț
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conducători auto - 
dînd regulamentul 
circulație — s-au 
la volanul 
lor fiind sub 
băuturilor alcoolice, 
făcut-o fără să se 
dească că, prin actul 
necugetat, se expun 
ricolelor și ei 
ceilalți participant 
traficul rutier. Astfel, 
ocazia unui microfiltru 
au fost depistați Gheor- 
ghe Rusjl (31 TM 5513), 
Gheorghe Pop (37 B 3915), 
Vasile Raicu (2 
Dumitru Avram 
3906) și Mihai 
ger (37 B 3248), 
ducînd autovehiculele res
pective după ce se în
fruptaseră din licoarea 
lui Bachus. Acum suportă 
consecințele.

GJ 996), 
(3 ITD 

Herzbor- 
toți con-

☆
Duminică, 6 octombrie, 

au drept dp circulație au
toturismele 
personală 
sub număr FĂRĂ SOȚ.

proprietate 
înmatriculate

Rubrică realizată cu 
sprijinul 

circulație al 
Municipiului

Biroului 
Miliției 
Petroșani s

Vizita oficială a secretarului general al C.C. al P.C.U.S. în
PARIS 4 (Agerpres). In 

alocuțiunea rostită, la 3 
octombrie, la întâlnirea de 
la Palatul Lassay cu parla
mentari, membri
ai comisiilor pentru aface
rile externe și .cu grupu
rile de prietenie franco- 
sovietică ale Adunării Na
ționale și Senatului Fran
ței, Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem, 
a arătat că dorește ca în 
Franța să se înțeleagă mai 
bine esența, principalii o- 
rientare a politicii externe 
a statului sovietic — rela
tează agenția TASS. După 
Ce a subliniat că principa
tul țel pe care și-1 propu
ne U.R.S.S. este accelera
rea dezvoltării sociale și 
economice a societății, vor
bitorul a spus : Cea mai 
importantă condiție a rea- 
lizăriii acestor țeluri o 
constituie nu numai o 
pace trainică, ci și o solu
ție internațională calmă, 
normală.

Iată de ce considerăm a- 
tît de important să se pu
nă capăt acum — cit mai 
este timp — tendinței in

fernale a cursei înarmări
lor, să începem reducerea 
acestora, să însănătoșim 
situația internațională, să 
dezvoltăm colaborarea paș
nică între popoare.

Uniunea Sovietică pro
pune să se treacă la redu
cerea forțelor armate și a 
armamentelor de cele două 
părți în Europa centrală, 
începînd cu reducerea for
țelor sovietice și america
ne. Făcînd acest lucru, noi 
sîntem dispuși să reducem 
mai multe forțe decît ame
ricanii.

In ce privește spațiul 
cosmic, ne pronunțăm pen
tru utilizarea lui exclusiv 
în scopuri pașnice și che
măm în mod insistent la 
o înțelegere în această 
problemă, întrucât transfe
rarea cursei înarmărilor 
în spațiul cosmic ar face 
obiectiv imposibilă redu
cerea arsenalelor nucleare.

Noile măsuri pe care le 
îhtreprinde Uniunea Sovie
tică — a spus M.'Gorbaciov 
— au drept scop oprirea 
procesului nefast al cursei 
înarmărilor, înlăturarea 
primejdiei de război ce 
planează asupra omenirii, 

iar prima măsură — a sub
liniat M. Gorbaciov — este 
propunerea adresată recent 
guvernului S.U.A. privind 
un acord asupra interzi
cerii totale, pentru ambele 
părți, a armamentelor cos
mice de atac și a reducerii 
cu adevărat radicale — 
cu 50 la sută — a arma
mentelor lor nucleare, care 
pot lovi reciproc teri
toriul celeilalte țări. 
Propunem nu numai să 
punem capăt cursei înar
mărilor, ci și să reducem 
substanțial nivelul lor, și, 
totodată, să preîntâmpinăm 
cursa înarmărilor în Cosmos

Delegația noastră de la 
Geneva a primit indicația 
de a prezenta propuneri 
concrete în această pro
blemă și împuternicirea de 
a oferi partenerilor expli
cații atotcuprinzătoare.

Ă doua măsură se refe
ră la mijloacele nucleare 
cu rază medie de acțiune 
în Europa. Noi considerăm 
posibilă încheierea unui 
acord separat fără a-1 le
ga direct de problema ar
melor cosmice și .strategice

In această privință con
sider important să elucidăm 

poziția noastră în legătură 
cu locul potențialului nu
clear al Franței și al An
gliei în echilibrul european 
de forțe. Considerăm că 
a venit timpul să începem 
convorbiri directe asupra 
acestui subiect cu Franța, 
la fel, firește, și cu Anglia.

A treia măsură, a conti
nuat vorbitorul, se referă 
la amplasarea în Europa de 
rachete cu rază medie de 
acțiune. Numărul rache
telor „SS-20" pe care U- 
niunea Sovietică le are în 
serviciul operațional în 
zona europeană este în 
prezent de 243 unități. A- 
ceasta înseamnă că nivelul 
lor corespunde exact celui 
din iunie 1984, cînd a în
ceput amplasarea supli
mentară a rachetelor noas
tre, ca măsură de răspuns 
la amplasarea de rachete 
americane cu rază medie 
de acțiune în Europa. Ra
chetele „SS-20" amplasate 
în mod suplimentar, sînt 
retrase, în prezent, din 
serviciul operațional, iar 
instalațiile de lansare ale 
acestor rachete vor fi de
montate în viitoarele două 
luni. Acest lucru va fi su

pus controlului.
La aceasta trebuie adău

gat că rachetele vechi, 
foarte puternice, de tipul 
„SS-5" au fost complet 
retrase din arsenale și con
tinuăm să retragem rache
tele „SS-4". Aceasta în
seamnă că, în total, numă
rul rachetelor purtătoare 
cu rază medie de acțiune 
în zona europeană a 
U.R.S.S. este, în prezent, 
mult mai mic decît cu 10— 
15 ani în urmă. Consider 
că Europa este îndreptăți
tă acum să aștepte o mă
sură de răspuns a Statelor 
Unite ale Americii, și anu
me încetarea amplasării 
în continuare a rachetelor 
lor cu rază medie de ac
țiune pe continentul euro
pean.

Considerăm utilă ideea 
creării unui coridor fără 
arme nucleare de ambele 
părți ale liniei ce despar
te cele două grupări mili- 
tar-politice. Considerăm, de 
asemenea, că statele care 
nu dețin arme nucleare și 
nu le au pe teritoriul lor 
au dreptul deplin la trai
nice .garanții juridice in
ternaționale pentru secu-

Franța
♦

ritatea lor, garanții că ar
ma nucleară nu va fi folo
sită împotriva lor.

*

PARIS 4 (Agerpres/. La 
4 octombrie, la Paris a a- 
vut loc o nouă convorbire 
între Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și președintele 
Franței, Francois Mitter
rand, relatează agenția 
TASS. Cu acest prilej a 
fost încheiat schimbul de 
păreri privind probleme 
ale actualității internațio
nale. In cadrul convorbi
rilor s-a acordat o atenție 
deosebită discutării pro
blemelor dezarmării în lu
mina noilor propuneri so
vietice expuse de Mihail 
Gorbaciov.

In aceeași zi, în cadrul 
unei conferințe de presă 
care a avut loc la Paris, 
președintele Franței și se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. s-au referit la 
rezultatele convorbirilor 
sovieto-franceze din ca
pitala Franței.
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