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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Acțiuni ferme pentru sporirea producției 
zilnice a minei Uricani

In perioada care a tre
cut din acest ân, compara
tiv cu sarcina din planul 
anual, I.M. Uricani a înre
gistrat o însemnată rămî- 
nere în urmă la producția 
de cărbune. Această res
tanță se datorează în prin
cipal faptului că producti- 
vitățile realizate în abata
jele frontale dotate cu 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată au fost 
mai mici decît cele pla
nificate. In cadrul sectoru
lui IIB, sector cu pondere 
mare în producția minei, 
complexul de susținere și 
tăiere mecanizată de înăl
țime mare a funcționat cu 
mult sub randamentul pla
nificat. Productivitățilc 
pe post realizate au fost 
luni la rînd abia de 50 la 
sută față de cele planifica
te. înclinarea mare a stra
tului de cărbune, faliile 
dese întîlnite pe direcția 
de înaintare a complexu-

fostlui mecanizat, au 
cauzele principale ale pro- 
ductivităților scăzute 
abataj, 
complex de susținere 
tăiere mecanizată, fabricat 
la IUMP și adaptat condi
țiilor de exploatare a stra
ielor subțiri și cu încli
nare de pînă la 35 de gra
de n-a atins randamentul 
și productivitățilc planifi
cate, dar a contribuit, în 
schimb, la îmbunătățirea 
conținutului de cenușă a 
cărbunelui extras.

Acționînd cu perseve
rență pentru învingerea 
dificultăților generate de 
condițiile de zăcămînt con
ducerea tehnică a minei, 
minerii șefi de brigadă și 
maiștrii din cadrul sectoa
relor dotate cu complexe 
mecanizate au făcut 
rie de îmbunătățiri 
jelor, în sistemul de 
lizare al secțiilor în 
zitivcle hidraulice.

din
Cel de-al doilea 

și

o se- 
utila- 
stabi- 
dispo-
Linia

de front a abatajului dotat 
cu complex mecani
zat de înălțime mare a 
fost redusă la jumătate, 
fiindcă acest lucru a fost 
cerut de condițiile de ză
cămînt. Deși în dotarea în
treprinderii se află achizi
ționat un complex de sus
ținere și tăiere mecaniza
tă pentru straturi subțiri, 
cu înclinare de pînă la 35 
de grade, acesta n-a fost 
introdus în subteran, nc- 
avînd, deocamdată, asigu
rată linie de front adecva
tă în cărbune.

îmbunătățirile aduse 
complexelor mecanizate 
au condus în ultimele două 
luni la unele rezultate 
mai bune. Complexul de 
înălțime mică a realizat 
în ultimele trei decade pro
ductivități apropiate de ce
le planificate, fiind dirijat

Viorel STRAUȚ

TEMEIURI j 
pentru a privi retrospectiv) 

cu mîndrie

(Continuare în pag. a 2-a)

in
in acest mijloc de 

cembrie, din pragul 
nou cincinal, colectivul 
mineri, ingineri și 
cieni de la mina Aninoa
sa trăiește emoția și bu
curia pe care numai eve
nimentele de adincă sem
nificație le pot genera, 
niversăm o sută de 
de existență a minei.

Jubileul 
exploatare 
adincurile 
poartă o

și cu încredere J 
viitor 

de- 
unui 

de 
tehni-

14,

A- 
ani

de

1
I
I

j
I

*

unui veac
a cărbunelui in 
minei noastre 

incărcătură de 
simboluri cu atit mai mare, 
cu cit are loc in anul cind 
se implinesc două decenii 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, eveniment de 
însemnătate istorică oma
giat de poporul nostru cu 
conștiința adevărului câ el 
a inaugurat in viața țării e- 
poca unor adinei prefaceri 
revoluționare, a celei mai 
fructuoase dezvoltări eco- 
nomico-sociale, a viguroa
sei înaintări pe calea pro
gresului și înfloririi multila
terale. Pentru industria ex
tractivă a țării, pentru mi
neritul Văii Jiului, pentru 
mina Aninoasa cele două 
decenii de luminoase ctito
rii ale „Epocii Ceaușescu" 
au însemnat cu certitudine 
apogeul. Da, aceasta este 
imaginea adevărată a mi
nei Aninoasa in anul 100 
de viață. Iar acum, la ceas 
de sărbătoare jubiliară, a- 
vem trainice temeiuri de a 
privi cu mîndrie drumul se-

I 
cular parcurs in extragerea I 
cărbunelui. ț

Memoria documentelor i 
vremii atestă, incă din a- J 
nii 1870, activitate minieră) 
la Aninoasa, cind au in- i 
ceput lucrări de deschidere J 
m zăcămintul de aici. Anul I 
1885, odată cu exploata- ț 
rea aflorimentelor stratelor I 
5 și 3 în zonele Piscu, Ke- / 
lety și Priboi, marchează ) 
începutul existenței propriu- ( 
zise a minei. Primele de- r 
cenii de exploatare a căr- J 
bunelui de către Intreprin-) 
derea metalurgică și de l 
cuptoare Brașov determină / 
amplificarea lucrărilor de i 
deschidere — perioadă cind | 
galeriile, puțurile, suitorii i 
brăzdează zăcămintul pe ’ 
toată extinderea lui din) 
cimpul minier Aninoasa. L 

Odată cu punerea în ’ 
funcțiune, in jurul anului i 
1900, a primelor orizonturi, 
exploatarea bogăției strate- i 
lor incepe să se amplifi- ' 
ce, in primii 50 de ani de J 
existență a minei din adin- ț 
curi fiind extrase 16 mi- L 
lioane de tone de cărbune. ?

Cum arăta mina Aninoa- ) 
sa in acele timpuri? Un 
lucru sigur rezultă, fără tă- r 
gadâ, din vechi documente ’ 
de arhivă: mineritul rudi- ) 
mentar al acelor ani de în- i 
ceput de drum, practicat

Ing. Ion DĂBULEANU, / 
directorul I.M. Aninoasa ’

(Continuare în pag. a 3-a)

CONSFĂTUIRE 
PE TEME DE 

PROPAGANDA 
Astăzi, de la ora

în sala Casei de cultu
ră a sindicatelor din 
Petroșani, în cadrul fa
zei municipale a con
cursului propagandei 
vizuale, punctelor de 
documentare politico- 
ideologică, cabinetelor 
de științe sociale, epi
grame și caricaturi, va 
avea loc 
secretarilor 
ganda din 
instituțiile 
lui.

In cadrul consfătui
rii se va analiza activi
tatea de propagandă pe 
anul 1985, vor fi stabi
lite măsuri privind per
fecționarea muncii din 
acest domeniu în anul 
1986, se vor desemna 
cîștigătorii concursului.

consfătuirea 
cu propa- 
unitățile și 

municipiu-

i
| 
■i j 
ț
5

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, 
joi după-am'ază, în R.S.E. 
Iugoslavia, într-o vizită 
oficială de prietenie, Ia 
invitația tovarășului Ra
dovan Vlaikovici, președin
tele Prezidiului Republi
cii Socialiste 
Federative Iugoslavia,
și a tovarășului Vidoie 
Jarkovici, președintele Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Conducătorul partidului 
șl statului nostru este în
soțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al

în spiritul

Plecarea din Capitală
Pe aeroport se aflau, de 

asemenea, numeroși locui
tori ai Capitalei, care au 
aclamat cu căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei prezenți 
au reafirmat vibrant sen
timentele de profundă dra
goste și prețuire pe care 
toți cetățenii țării le poar
tă conducătorului iubit și 
stimat al partidului și 
statului, pentru activita
tea neobosită ce o consa
cră binelui poporului, pros
perității patriei, 
prestigiului și
României socialiste 
lume, cauzei păcii, 
gerii și colaborării 
naționale.

La ora 15,30, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre 
grad.

C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, Ilie Văduva, membru 
al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, al
te persoane oficiale.

La plecare, pe aeropor
tul Otopcni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic 
C.C. al P.C.R., 
ai Comitetului 
partidului, de 
C.C. al P.C.R., 
lui de Stat și ;
lui, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organi
zații de masă și obștești.

Un grup de pionieri a 
Nicolae 

tovarășei 
buchete

Executiv al 
, secretari 

Central al 
membri ai 
ai Consiliu- 
ai guvernu-

oferit tovarășului 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
de flori.

creș terii 
rolului 

în 
înțele- 
inter-

Bel-

Convorbiri oficiale româno-iugoslave
La Belgrad au avut loc, 

joi după-amiază, convor
biri oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Radovan Vlaikovici, pre
ședintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

La convorbiri au partici
pat i

Din partea română — 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
llie Văduva, alte persoa
ne oficiale.

Din partea iugoslavă — 
tovarășii Raif Dizdarevici, 
Milenko Boianici, alte per
soane oficiale.

Cei doi președinți și-au 
exprimat satisfacția de 
a se întîlni și de a purta 
convorbiri în probleme de 
interes comun, relevînd ro-

Iul determinant pe care 
l-a avut și îl are dialogul 
la nivel înalt în așezarea pe 
temelii tot mai trainice a 
bunelor relații româno- 
iugoslave, în dezvoltarea 
și întărirea lor continuă.

Cei doi șefi de stat au 
apreciat că raporturile ro- 
mâno-iugoslave au conti- 
r uat să se dezvolte pe 
toate planurile — politic, 
economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte 
sfere de activitate. Toto
dată, pornindu-se de la 
posibilitățile celor două 
țări, de la prioritățile pla
nurilor și programelor lor 
de dezvoltare economico- 
socială, a fost reliefată ne- 
cesiiatea de a se asigura, 
prin eforturi comune, 
tinderea domeniilor 
perfecționarea 
de colaborare, 
carea cooperării

ex-
Și 

formelor 
intensifi- 
industri-

ale pe termen lung, spo
rirea și diversificarea 
schimburilor comerciale. 
S-a convenit, de aseme
nea, să fie adîncită conlu
crarea pe linia științei și 
tehnicii, învățămîntului și 
culturii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ra
dovan 
dicat ca 
cialitato 
țări să 
propună căile și modalități
le concrete de promovare 
mai intensă a colaborării 
și cooperării dintre Româ
nia și Iugoslavia, potri
vit orientărilor și hotărî
rilor stabilite la nivel înalt.

In timpul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat des
pre realizările obținute de

Vlaikovici au in- 
organele de spe- 
din cele 
analizeze

două 
și să

(Continuare in pag. a 4-a)

încheierea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului 

de Stat s-au încheiat, joi, 
12 decembrie, convorbiri
le oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tovarășul 
Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre-

ședințele Republicii Soci
aliste Cehoslovace.

In cadrul ultimei 
de convorbiri, 
Nicolae Ceaușescu și 
rășul Gustav Ilusak 
exprimat satisfacția 
de schimbul fructuos 
păreri purtat la București, 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și

runde 
tovarășul 

tova- 
și-atl 
față 

de

(Continuare în pag. a 4-a)

Ceremonia 
plecării

Joi s-a încheiat vizita de 
lucru efectuată în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, de tova
rășul Gustav Husak, secre
tar general al Comitetu-

(Continuare in pag. a 4-a)

hotărîrilor Congresului științei și învățămîntului

științifică a studențilorCercetarea
orientată spre problemele prioritare ale mineritului

Importantă 
procesului 

a

i componentă 
de pregătire 

specialiștilor 
cercetarea

a 
temeinica : 
în minerit, 
ințifică a studenților 
Institutul de mine din 
troșani, este stimulată 
această perioadă de primul 
Congres al științei și învă
țămîntului, forum care a 
stabilit un însuflețitor și 
realist program de pers
pectivă, de activitate revo
luționară, în știință și în- 
Vățămînt. In primele zile

ști— 
din 
Pe

in

ale acestei luni a avut 
loc concursul de creație 
științifică și tehnică stu
dențească, manifestare la 
care, între cele 8 teme ale 
studenților mineri, a fost 
prezentă și lucrarea „Teh
nologie de tăiere a rocilor 
cu jeturi hidraulice de ma
re viteză".

— Activitatea de cerce
tare la această temă, ne 
spunea tînărul inginer So
rin Radu, asistent univer-

sitar, a început 
ani în urmă și 
de a introduce 
o tehnologie nouă, 
că este o noutate la nivel 
național și a necesitat stu
dii amănunțite, experi
mentări îndelungate care 
s-au finalizat cu foarte 
bune rezultate, pentru noi, 
constituie un stimulent în 
cercetările de viitor. Am 
obținut presiuni înalte, de 
pînă la 1000 bari, și pre
siuni de lucru, continue

cu cîțiva 
are scopul 
în minerit 

Pentru •**

de 500—600 bari. Pentru 
aceasta s-a realizat în ins
titut un stand de încerca
re a eficacității jeturilor 
hidraulice, dotat cu utilaje 
de concepție proprie. Re
zultatele încercărilor sînt 
sintetizate într-un contract 
de cercetare realizat în co
laborare eu ICPMC, la ini
țiativa Consiliului Națio-

Tiberiu SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Obiectivul prioritar ai comuniștilor
pregătirea producției pentru export

însă o 
deoa- 

de ma- 
au mai 
produse 

pro-

Bogata experiență acu
mulată de colectivul IUMP 
în construcția de mașini și 
utilaje miniere de-a lungul 
anilor a creat premisele 
favorabile producerii uti
lajelor și mașinilor desti
nate exportului. Faptul în 
sine nu constituie 
premieră absolută, 
rece constructorii 
sini din Petroșani 
livrat o serie de
partenerilor externi, 
duse care s-au bucurat de 
aprecieri unanime. Dar da
că pînă acum volumul a- 
cestei producții era mai 
mult simbolic, iată că a- 
nul 1986, primul an al cin
cinalului viitor, aduce pe 
lîngă alte obiective de 
muncă și sarcina deosebit 
de importantă a exportu
lui. pentru prima dată 
IUMP axând nominalizată 
această activitate prin fila 
de plan.

Firesc, noua activitate 
care impune exigențe spo
rite din partea întregului 
con ctiv în privința res
pectării clauzelor contrac
tuale trebuie pregătită cu 
minuțiozitate, cu maximă 
răspuhdere, știută fiind im
portanța deosebită a înca
drării în parametrii de

RECUPERARE, RECONDIȚIONARE, REFOLOSIRE

calitate și de livrare 
termen. In acest sens, 
rol deosebit revine

la 
un 

comu
niștilor, organelor și orga
nizațiilor de partid din -în
treprindere, de fapt prin
cipalii factori în mobiliza
rea colectivului la pregăti
rea și executarea acestui 
volum mare de producție 
ce trebuie obținut în para
lel cu activitatea curentă

secțiile Mașini Abataje 
Prototipuri (MAP), Me
canică, Montaj și, bineînțe
les, Cercetare-TESA au 
acționat cu toată răspun
derea. De fapt au asigurat 
toate documentațiile, au 
acționat cu răspundere pen
tru pregătirea tuturor 
condițiilor necesare abor
dării planului pentru ex
port".

In conducerea politică a activității 
economice, stil de muncă dinamic, eficient

de pînâ acum a întreprin
derii, adică, producerea de 
mașini și utilaje miniere 
necesare Văii Jiului și al
tor întreprinderi din țară. 
După cum ne asigura ing. 
Nicolae Lobonț, secreta
rul adjunct al comitetului 
de partid și șeful biroului 
de organizare a muncii i 
„pregătirea producției pen
tru export a constituit 
biectivul prioritar al 
muniștilor din 
dere. încă din 
în care s-au cunoscut sar
cinile de export, organiza
țiile de partid direct im
plicate, în special cele din

o- 
co- 

întreprin- 
momentvl

Cercetarea științifică a studenților
9

(Urmare din pag. 1)

nai de' Știință și Tehnolo
gie. Toate etapele de cer
cetare — la care au parti
cipat absolvenți și stu- 
denți din anul V al Facul
tății de mașini și instalații 
miniere cum sînt Lavinia 
Cerb, Gabriela Sandu, loan 
Prip, Kaszoni Ladislau, 
Nicu Guțu și Mihaela Dă- 
nilă din anul VI seral — 
s-au desfășurat sub îndru
marea și colaborarea ne
mijlocită a prof. univ. dr. 
ing. Nicolae Iliaș și prof, 
univ. dr. ing. Andrei Ma- 
gyari. Tehnologia se poate 
aplica în minele de căr
buni (la abatajele cu front 
scurt) și de minereuri, 
lucrările de înaintare, 
extragerea marmurii, 
sulfului din munții 
mani, dar și în alte i 
industriale (tăierea 
lelor, a hîrtiei etc), 
avantaje se remarc ă 
ductilitate ridicată, 
narea 
utilajul

' simplă 
oloi ind
ganiz 
sului
diile noastre reiese
reduc și cheltuielile 
tona de cărbune extras. Re
zultatele de pînâ acum au 
fost prezentate la diferite 
manifestări științifice lo
cale și județene, obținînd 
premii, eforturile creatoare 
fiindu-ne stimulate și de 
hotărîrile recentului Coa

învăță-

de colecti- 
științifică 
de colec- 

(cadre didac-

la 
la 
a

Căli- 
ramuri 

meta- 
Dintre 

i : pro- 
elimi- 

■ mină, 
construcție 

redusă, 
or- 

proce-

prafului de
are o 

și o masă 
posibilități de

iie în flux a
tehnologic. Din stu- 
noastre reiese că se 

pe

gres al științei 
mîntului.

— In cele 30 
ve de cercetare 
studențească, 29 
tive mixte
tice și studenți) și 17 for
mate din cadre didactice, 
studenți ș specialiști din 
producție, spunea studen
tul Login Berende, pre
ședintele Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din Institu
tul de mine, se desfășoară 
o activitate de mare va
loare educativă în forma
rea noastră profesională. 
Am participat la Congre
sul științei și învățâmîntu
tui și am fost profund im
presionat de orientările 
și indicațiile, do mare va
loare teoretică și practică 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. secret irul ge
neral al partidului. Toate 
marile sarcini ce revin mi
neritului românesc au for
mat substanța unor activi
tăți politico-ideologice și 
educative cu studenții, pen
tru a contribui cu elan 
tineresc, revoluționar, atît 
de caracteristic științei, 
la munca de creație tehni
că pentru promovarea 
nolo.giij.0r moderne în 
nerit. Generoasele 
grame ale Congresului 
inței și învățămîntblui 
mobilizează și pe noi. aso
ciațiile studenților comu
niști, pentru o mai bună 
orientare a potențialului 
nostru de cercetare spre 
probleme majore, priori
tare ale mineritului.

I 
I 
I
I
I
I

PRIN MUNCA PATRIO
TICĂ, tinerii din sectorul 
V de transport al minei 
Livezeni, ne informează 
Dumitru Panoiu, secreta
rul comitetului U.T.C., au 
recuperat din subteran un 
cablu de forță de aproape 
500 m, pe care l-au desfă
cut în atelier, și, tot prin 
recuperare, au obținut 600 
kg cupru și 80 kg plumb 
— pe care le-au destinat

După cum ne argumenta 
interlocutorul, pregătirea 
producției pentru export 
cuprinde trei mari proble
me asupra cărora comite
tul de partid pe întreprin
dere, toți comuniștii și-au 
îndreptat atenția. S-a avut 
în vedere ca odată cu ata
carea producției destinată 
exportului, fluxul de fa
bricație să decurgă în con
diții normale. Astfel, au 
fost luate măsuri operati
ve pentru pregătirea per
sonalului și a capacităților 
de producție în vederea 
obținerii unor parametri 
calitativi superiori ; în a- 
cest sens cursurile intensi
ve de 
gătirii 
tuarea 
parații
și utilaje fiind de 
eficiență. A doua mare pro
blemă asupra căreia s-a 
insistat și care este finali
zată deja a fost aplicarea

perfecționare 
profesionale, 
unor revizii 
capitale la

a pre- 
efec- 

și re- 
mașini 

reală

consecventă a noului me
canism economico-finan- 
ciar, perfecționarea aces
tuia în funcție de necesită
țile activității pentru ex
port, știut fiind că retri
buirea personalului va fi 
condiționată de îndeplini
rea acestor sarcini. Iar a 
treia mare problemă căre
ia a trebuit să i se găseas
că soluționarea a 
crearea condițiilor • 
riale și de capacitate 
sare îndeplinirii în 
lei a producției interne și 
pentru export, în condiți
ile în care IUMP. în ca
drul contractelor cu alte 
întreprinderi exportatoare 
din țară, livrează acestora 
o importantă cantitate de 
ansamble și subansamble. 
De remarcat că la 
trei mari probleme 
mare importanță 
îndeplinirea indicatorului 
de export se adaugă aco
perirea cu comenzi și con
tracte, asigurarea docu
mentațiilor necesare obți
nerii unei calități superioa
re la toate produsele exe
cutate. Așa cum sublinia 
ing. Nicolae Lobonț, „co
mitetul de partid pe între
prindere a acționat pe toa
tă perioada anului în 
ceastă direcție, 
lectivul IUMP 
pregătit pentru 
și îndeplinirea 
sarcinilor planului pe 1986, 
atît la producția pentru 
export, cît și la cea in
ternă".

Experiență bună
continuatăce se c?re

reprezintă 
recondi-

fost 
mate- 
nece- 
para-

aceste 
de 

pentru

a-
practic, co- 
fiind bine 

abordarea 
cu succes a

Gh. CHIRVASA

1500. Cifra 
totalul pieselor 
ționate in unsprezece luni 
din acest an, la I.M. Pa- 
roșeni. Această primă in
formație furnizată de că
tre tehnicianul principal 
Dumitru Sardescu, din 
cadrul sectorului elec
tromecanic al minei, este 
completată cu alta : pla
nul la recondiționări, în 
perioada menționată, 
fost depășit cu peste 45 
mii lei. Economiile rezul
tate prin activitățile de 
recondiționare sînt deo
sebit de substanțiale, si- 
tuîndu-se în jurul a 10 
milioane de lei. Desigur, 
suportul acestor realizări 
îl ■ mstituie preocuparea 
permanentă a oamenilor 
muncii acordată acestei 
activități deosebit’de im
portantă. a unor oameni 
cum sînt meseriașii din 
echipele conduse de Iosif 
Ruba, Petru Graur 
Virgil Petrică, 
lierul mecanic, 
lor coordonate 
trii specialiști
Tudoran, 
și sing, 
componcnți 
„service" a 
rii.

Ni se menționează și 
un fapt interesant, demn 
de reținut s subansam- 
blele trimise pentru a 
fi recondiționate sînt su-

din 
sau 
de

Iosif
Dumitru

ai
întreprinde-

și 
ate- 

a ce- 
maiș- 

Ștefan 
Șinca 

Stanca, 
echipei

puse și unor operații ce 
vizează adaptarea lor la 
condițiile de zăeămînt 
specifice minei. Aceasta 
are urmări pozitive în 
ceea ce privește mărirea 
gradului de siguranță în 
exploatare.

Nu mai puțin 
sânt (și acest lucru 
trebui 
dul în 
cepția 
atelier 
recondiționate. In 
lierul mecanic, preluarea 
pieselor care urmează să 
fie recondiționate se 
fectuează pe baza 
evidențe scrise, 
rea piesei 
te este însă 
de aducerea 
uzate. Cu 
îți dau 
dă-mi o alta uzată, 
subteran, și căreia 
cei din atelier, ne 
strădui să-i redăm 
racteristicile avute ;
te.

Aceste cîteva argumen
te sînt, credem, convin
gătoare în a releva mo
dul conștiincios în care 
este privită activitatea 
de recuperare și rccondi- 
ționare desfășurată la 
I.M. Paroșeni.

in ti re- 
i ar 
■ ino- 

re- 
<lin

reținut) este 
care se fac 
și eliberarea 

a subansam felelor 
a te-

e- 
unei 

El i bera- 
recondiționa- 
condițior atâ 
unei alteia, 
alte cuvinte, 

una ca nouă, 
, din 

noi, 
vom

ca
ii iain-

(Urmare din pag. 1)
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Text
Robert

și foto :
TAVIAN

Vîn- 
peste 
sînt 

acti- 
uni-

Unitate comercială apreciată
• Depășirea planului 

pe luna octombrie cu 
210 000 lei ! • Realizarea 
planului pe luna noiem
brie Tu 10 zile mai 
vreme • Asigurarea 
serviri civilizate, 
bilitate, abundență 
mărfuri de calitate 
rite de vînzătorii 
Popescu, Maria
Ion Prcdescu, Dorin Bru

de- 
unei 

ama- 
de 

ofe- 
Petre

Brujan,

jan. Emilia Pricop 
Maria Hanganu • 
zări zilnice de
100 000 lei ! Acestea 
cîteva din reperele 
vității colectivului
tații CLF nr. 38 Petrila. 
O unitate cunoscută (și 
apreciată) de la Cimpa 
la... Uricani

Acțiuni ferme pentru 
sporirea producției

de minerii din brigada con
dusă de maistrul electro
mecanic Ilie Amorăriței. 
Rezultate notabile au ob
ținut și minerii din brigă
zile conduse de Gheorgbe 
Vasîi, Simion Budescu, Du
mitru Izvoreanu, loan Ni-

Va- 
Soșoi, 

rare

cliițelea, Traian Pop. 
sile Baciu, Aurel 
Laurențiu Kelemen, 
muncesc în abataje > u sus
ținere clasică și au rapor
tat depășiri ale sarc inilor 
de plan.

„In prezent, ne-a decla
rat ing. Alexandru Blaj, 
directorul întreprinderii, 
reușim, în pofida dificul
tăților,- să realizăm < pro
ducție zilnică ce os< Jează 
in jurul a 1800 tone de 
cărbune. Este un motiv de 
satisfacție că se înregis
trează și o îmbunătățire a 
conținutului de on ușă, 
deci a calității cărbunelui. 
Prin lucrările de pregă
tiri, unde avem o ■ pășire 
de 300 ml fațade plan, vom 
asigura producția 
planificată pentru
lună a anului viitor 
în perspectivă, dacă 
fi identificate condiții fa
vorabile de zăeămînt vom 
introduce în producții? cel 
de-al doilea complex me
canizat adaptat exploată
rii stratelor subțiri. Dispu
nem de un colectiv harnic 
și sintem hotărîți să facem 
totul pentru sporirea pro
ducției de cărbune".

cdnică
pri mia 

iar
vor

Animatorii 
fost 
Ni-

Hu-

revalorificării. > 
acțiunii tinerești au 
uteciștii Chivu State, 
colac Cîrstea, Eugen 
mor. (I.D.)

COLOCVIU DE I 
RIT;. Astăzi, de la ora 
la IPCVJ are loc un 
locviu de istorie 
„50 de ani de la 
acordului de la 
(Gh. B.)

RASPLATA 
C1EI. In perioada

ISTO-
14, 

co
pe tema i 
semnarea 

Țebea".

ficiat de bilete de odihnă 
și tratament, petreeîndu-și 
concediul în stațiuni bal
neoclimaterice din țară. 
Din inițiativa comitetului 
sindicatului întreprinderii 
12 mineri fruntași în pro
ducție au avut o reducere 

costului 
a

urină îl vor putea aplauda 
la serbarea de sfîrșit 
trimestru ce va avea 
peste eîteva zile. (Gh.

de 
loc 
O.)

zece muncitori ai sal,
ti-o campanie... continuă 
du numai la vremea 
coltării fructelor de
dure și ciupercilor. (I.V.)

re-
pă-

HARNI- 
care a 

trecut din acest an 427 de 
oameni ai muncii din 
drul I.M. Uricani au bene-

ca-

for-
ca-

de 50 la sută a 
biletului, ca răsplată 
hărniciei. (V.S.)

SURPRIZA. Elevii 
mațiilor artistice din
drul Liceului industrial 
Vulcan pregătesc, pentru 
colegii lor, un variat pro
gram pe care aceștia din

INVESTIȚII. Ignat Pol
lak, șeful Centrului de fruc
te de pădure Iscroni, îm
preună cu frigotehniștii Vio
rel Drăgancea și Ion 
com.1 a construit din 
uriale refolosibile, 
freze pentru strunjit 
de unelte. Mulțumită 
vestiției de inteligență teh
nică, activitatea centrului 
se constituie, pentru cei

Dia-
ma- 

douâ
cozi 
in-

DIMINEAȚA patine, 
pă-amiaza cizme, sînt 
călțârile de care au 
voie locatarii 
de pe strada 
din cartierul 
mai bine de 
canalul de scurgere a res
turilor menajere este în
fundat. permițînd ieșirea 
apei prin căminul de vi-

du- 
în- 
ne- 

15 Bblocului 
Aviatorilor

Aeroport. De 
o săptămînă.

zitare aflat în fața blocu
lui. Cum tot în fața blo
cului este săpată o rigolă, 
gtămezile de pămînt nu 
primit scurgerea apei, 
neînd aici un adevărat 
lac de acumulare. Ce zi
ceți, tovarăși de la EGCE, 
secția canal-apă ? (G.S )

I 
I

Rubrică realizată de 
Ghcorghe BOȚEA



VINERI, 13 DECEMBRIE 19S5 Steagul roșu
H

A N I N O A S A
centenară,

tradiții

3

c u bogate
muncitorești

• In anii întemeierii mi
nei, potrivit documente
lor vremii, se practica tin 
minerit rudimentar. Trans
portul cărbunelui se făcea 
cu trocul și roaba, iar a- 
poi cu vagonetul de lemn 
împins de rîznași, în timp 
ce pentru aerajul deosebit 
de defectuos din mină se 
foloseau ventilatoare 
ționate manual de 
în vîrstă de 12—14

ac-
copii 

ani.

Temeiuri pentru 
retrospectiv

(Urmare din pag. 1)

cu
a privi 

mîndrie
adăugam la toate

cu mijloace arhaice (fis- 
tăul, trocul, roaba, vagone- 
te de lemn trase de cai) 
implicind eforturi fizice deo
sebite, o muncă epuizantă 

și cu sacrificii plătite adesea 
de mineri chiar cu viața.

Ce este mina Aninoasa 
azi ? O filă cu adevărat 
nouă in biografia seculară 
a minei a inceput să prin
dă adevăratul contur in 
anii socialismului, ai liber
tății patriei. Locul uneltelor 
rudimentare moștenite din 
trecut l-au luat ciocanele 
de abataj, mașinile de ha- 
vat, perforatoarele pneuma
tice, ventilatoarele pneuma
tice și electrice, mașinile de 
încărcat — toate aceste 
înnoiri tehnice schimbînd 
fundamental condițiile de 
muncă ale minerilor. Dar 
cele mai profunde mutații 
calitative in înzestrarea teh
nică, creșterea capacităților 
de producție și moderniza
rea minei au avut loc de 
două decenii încoace, oda
tă cu puternica dezvoltare 
industrială a țării, cu infăp- 
tuiea in Valea Jiului a pro
gramului de mecanizare a 
mineritului inițiat de secre
tarul general al partidului. 
Pe drept temei și cu legiti
mă mîndrie putem spâne 
că mina Aninoasa cunoaște 
acum perioada cea mai 
dinamică din intregul ei tre
cut secular, in adincurile ei 
găsindu-și locul de drept 
tehnologiile moderne, me
canizarea și automatizarea, tot mai mult cărbune țării.

Să mai 
aceste împliniri șiragul de 
alte importante înnoiri ca 
puțul principal cu skip A- 
ninoasa-Sud cu o capacita
te de 6400 tone/zi, funicu- 
larul pentru transportul căr
bunelui la preparația Co- 
roești, puțurile oarbe nr. 6 
și 7, introducerea in subte
ran a complexelor de sus
ținere și tăiere mecanizată 
care au permis 
considerabilă a 
tății 4110001! cu 
me de pinâ la 
ne/post in abataje frontale 
mecanizate, pentrj a avea 
maginea și ir-a. exact con

turată 
astăzi 
te de 
plinei 
din adincurile căreia 
un secol s-au extras peste 
62 milioane tone de cărbu
ne, mină căreia viitorul ii 
suride in față cu perspecti
ve și mai frumoase. Pentru 
anul 1986, primul an al vi
itorului cincinal, mina este 
pregătită pentru o capaci
tate de producție de 850 mii 
de tone, iar în perspectiva 
anului 2000 este prevăzută 
asigurarea unei capacități 
de producție de 1,2 milioane 
tone.

Sînt dimensiunile pre
zentului și viitorului minei 
Aninoasa, pe măsura căro
ra colectivul nostru de mun
că va ști să se mobilizeze 
plenar pentru a răspunde 
cu demnitate minerească 
chemării partidului de a da

creșterea 
productivi- 

cote maxi- 
15,6 to-

despre ceea ce 
mina Aninoasa. 
fapt imaginea 
maturități a

este 
Es- 
de- 

minei,
intr-

Nicolae BOCOR, 
miner, șef de brigadă

Florea IONESCU, 
miner, șef de brigadă

O sută de ani de mine
rit 1 In acest ceas 
de sărbătoare minerească, 
mai presus de orice, se 
cuvine să ne îndreptăm un 
gînd de caldă omagiere 
spre cei care, de-a lungul 
unor generații întregi, au 
făurit istoria minei: OA
MENII ADINCULUI.

încă din zorii mineritu
lui pe acest meleag, mine
rii 
să 
ficultățile ce le-au stat în 
cale la punerea pietrei de 
temelie a extragerii cărbu
nelui din adîncuri, 
organizat îndîrjite 
de clasă împotriva 
tării capitaliste și 
tăților sociale din 
decenii de existență a mi
nei. Generațiile de mai tîr- 
ziu de mineri au scris a- 
poi pagina cea mai lumi
noasă din istoria seculară 
a minei în anii socialismu
lui, ai libertății țării —■_ 
perioadă cînd, cu brațele și

Aninoasei au știut 
învingă di-

s-au 
bătălii 

exploa- 
nedrep- 
primele

de

a / nt î i

Ion SUCEVEANU, 
miner, șef de brigadă

• Condițiile grele 
muncă și viață, accidentele 
ce se țineau lanț i-au de
terminat pe minerii din A- 
ninoasa să-și manifeste pro
testul - printr-un șir de ac
țiuni greviste : în 1906, 
1916, 1919, 1920, 1940.

REPERE
pe drumul parcurs

ani. 
Ani-

Hlî»

• In primii 50 de 
din subte’ranul minei 
noasa s-au extras 16 
lioane tone de cărbune, iar 
într-un secol peste 62 
lioane de tone.

mi-

DE MINERI
dat 
dar 

a 
rudi-

OMAGIU GENERAȚIILOR
y

agerimea minții, au 
bătălia deloc ușoară, 
încununată de izbîndă, 
înlocuirii uneltelor
mentare de muncă cu ma
șini și utilaje perfecționa
te, au pus vîrtos umărul 
la introducerea în subteran 
a tehnologiilor avansate, 
la modernizarea minei, la 
dezvoltarea puternică a 
capacităților de extracție. 
Insușindu-și cuceririle teh
nicii de vîrf a mineritului 
contemporan, stăpînind 
mecanizarea complexă din 
abataje și perfecționîn- 
du-și necontenit 
rea profesională,
tehnicieni ai Aninoasei de 
azi reușesc să imprime pro
ducției de cărbune și pro
ductivității muncii rit
muri înalte.

Acum, la sărbătoarea 
minei centenare, miile de 
mineri din generațiile de 
ieri își merită evocată me
moria cu respectul cuve
nit. Cu atit mai mult me-

de 
format ge- 
1960—1985 
și renume 
— Aurel 
Muncii So- 

Ioan David, Pe- 
Breda, 
Dediu,

Și 
să 

nu- 
ai a- 
bază 
cum

ade- 
mi- 

1965— 
con- 

principal 
cu

pregăti- 
minerii-

T recutu!

rită omagiată pleiada 
mineri care au 
nerația anilor 
și au dat nume 
minei Aninoasa 
Cristea, Erou al 
cialiste,
tru Roman, loan 
Nicolae Ilie, Pavel 
Alexandru 
m u 1 ț i 
consemnăm 
mele pilonilor de azi 
batajelor, oameni de 
ai colectivului nostru 
sînt Florea Ionescu, Mihai 
Grijuc, Nicolae Bocor, Sava 
Robu, Gheorghe Munteanu, 
Vasile Mereuță, Constan
tin Lăbușcă, Ion Sucevea- 
nu, Gheorghe Vîslă, Iosif 
Prisecanu, loan Maniliuc 
și toți ceilalți mineri 
vestiți cu răspunderea 
ducerii unor brigăzi 
toinice ce-și onorează 
prisosință numele în 
rul fruntașilor din- bătălia 
cărbunelui.

Tuturor, în acest ceas 
sărbătoare minerească, 
călduros „Noroc bun !“.

Gaboș 
alții, 

apoi
ca

în- 
con- 
des- 

cu 
rîn-

de 
un

Petru ȘO.ȘOI, 
secretarul comitetului 

partid
de

Erou 
miner 

mîn- 
ininei

Confesiuni la

timp în 
cu ortacii 

am extras 
tone de 
sînt mîndru

Că in 1

care 
de 

peste 
cărbune, 

i și sa- 
brigada 

numeroși 
au

AUREL CRISTEA, 
al Muncii Socialiste, 
pensionar : „Trăiesc 
dria că în bilanțul
centenare, m-am înscris cu 
peste 30 de ani de muncă, 

i 25 din acești ani fiind șef 
I de brigadă, 
i împreună 
i muncă 
; 400 000
f Și mai 
; tisfăcut
I mea s-au format 
i mineri destoinici care 
ș devenit apoi șefi de schimb 
i și brigadieri apreciați. Mun

ca și eforturile de-o viață 
de om depuse de mine în 
adincurile minei mi-au 
fost răsplătite de partidul 
și statul nostru cu înaltul 
titlu de Erou al Muncii 
Socialiste".

FLORI A IONESCU, mi
ner, șef de brigadă, secto
rul II : „Mi-am identificat 
destinul cu destinul mi
nei, căreia i-ain consacrat 
. ’ de ani de muncă. Iar 
mina m-a format ca mi
ner, ca om. Acum, mina 
înseamnă însăși viața mea. 
Devotamentul și respectul 
ce le am pentru mină mă 
îndeamnă să-mi mobilizez 
și mai mult ortacii pentru 
realizarea planului, pen
tru readucerea minei în 
rîndul colectivelor frun
tașe din Valea Jiului".

VASILE ILOREA, mi-
ner, șef de brigadă, sec-
torul I : „Mina a fost
șansa mea de a-mi face

• Din 1963 începe 
vărata modernizare a 
nei, în cincinalul 
1970 realizîndu-se 
strucția puțului 
cu skip Aninoasa-Sud 
o capacitate de extracție 
de 6400 tone pe zi și tot 
în acea perioadă funicula- 
rul pentru transportul căr
bunelui la preparația Co- 
roești.

• Ca urmare a mecani
zării principalelor procese 
de producție, capacitatea 
minei a crescut în perioa- 
d .970—1985, la 1,1 mi
lioane tone cărbune.

• Condițiile de muncă 
și de siguranță în subte
ran s-au îmbunătățit radi
cal. Prin stațiile principa
le de ventilatoare 
troduce, în fiecare 
spre locurile de 
subterane 6000 
proaspăt.

se in- 
minut, 
muncă 

mc aer

peri-• Pentru
oada cincinalului 1986— 
1990 și în perspecti
va anului 2000, sporul de 
capacitate urmează să creas
că de la 850 000 tone în 
1986 la cîte 1,5 milioane de 
tone pe an în perioada 
1990—2000.

Cit prilejul sărbătoririi CENTENARU
LUI MINEI ANINOASA, conducerea colec
tivă adresează minerilor, inginerilor și teh
nici nilor, întregului colectiv, cele mai alese 
fel i itări, 
sarcinile 
bune, și 
Bun

urarea de a îndeplini cu 
de creștere a producției de 
un fierbinte salut mineresc

sărbătoarea colectivului
ce sentimente trăiesc in suflet na-Ce gînduri, 

menii minei Xninoasa la jubileul acesteia ? Despre 
mindria și bucuria de 
părtașă la un asemenea eveniment din viața 
ne-au vorbit 
neri, maiștri, 
și alte cadre

a face parte din generația 
minei 

mineri cu mare vechime sau mai ti- 
muncitori electromecanici, ingineri 

ale colectivului.

un rost în viată. Lucrez de 
10 ani în subteran, iar de 
doțjă luni am fost numit 
șef de brigadă. Sînt mîn- 
dru că îl succed pe renu
mitul Pave) Dediu la con
ducerea brigăzii, într-un 
modern abataj frontal cu 
complex mecanizat SMA-2. 
Ce gînduri, ce simțăminte 
încerc, la sărbătoarea mi-

avansarea record 
depășirea de rar 
2,5 tone pe posl 
in abataj în Iun 
brie, pentru a d 
mult cărbune ță

DORI I NICA, 
ner miner, șeful 
VI : „Fac parte

rația de cadre tehnice ti
nere ale minei, avînd doar 
4 ani de activitate de pro
ducție. Mina dispune de 
un fond de caii re tehnice 
bine pregătite, a căror ex
periență mi-a fost de ma
re folos în desăvârșirea per
fecționării profesionale, 
lungind șef de sector, 
preună cu colectivul 
torului nostru ne vom i 
biliza plenar pentru 
tcre.i r.-ziiltatelor in 
fracția cărbunelui 
contribui la 
prestigiului minei 
sa"

Ing. PETRU Itl.R, ingi- 
nci șef producție : „Mina 
a păstrat, prin’ generațiile

, a-
Im-
sec- 
mo- 

creș- 
ex- 

și a 
menținerea 

Aninoa-

succes 
căr- 

„Noroc

în fa
la A- 

ani. 
Mi-a

iar mi- 
om, ca 
ani de 

Ani- 
pre-

I

de mineri, o tradiție 
inilie. Tata a lucrat 
ninoasa peste 30 de 
ca maistru minier, 
predat mie. ștafeta, 
na m-a format ca 
specialist. In cei 7
eînd sînt inginer la 
noasa, iar în 
zent inginer șef produc
ție, am simțit din plin ex
periența predecesorilor și 
mă voi strădui să nu-i 
dezamăgesc. Sărbătorind 
centenarul minei în 
.gul noului cincinal,
nim la drum 
că 
de 
lui 
noi

pra- 
por- 

nou.de muu- . 
încrezători în puterea .
mobilizare a colectivu- 
nostru, pentru a crea 
capacități de producție 

astfel ea în 1990 la Ani
noasa să se extragă 1,1 mi
lioane tone de cărbune".

i

nou.de
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Uzita oficială de prietenie
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in R.S.F. Iugoslavia

Convorbiri
(Urmare din pag 1)

România în construcția 
socialistă, despre proble
mele pe care le rezolvă 
țara noastră în vederea tre
cerii într-o etapă nouă, su
perioară, de dezvoltare a 
societății.

Cei doi președinți au 
abordat, de asemenea, as
pecte majore ale vieții 
politice mondiale, apreci
ind că situația internați
onală continuă să fie foar
te gravă, comportînd mari 
pericole la adresa păcii și 
vieții popoarelor. Pre - 
zentînd pozițiile Români
ei și Iugoslaviei în aceste 
probleme, tovarășul Nicolae

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu a 
fost oferit, joi, un dineu

oficiale româno-iugoslave
Ceaușescu și tovarășul Ra
dovan Vlaikovici au evi
dențiat necesitatea inten
sificării eforturilor tutu
ror statelor pentru dimi
nuarea încordării, pentru 
dezarmare și pace.

Cei doi președinți, re- 
levind identitatea sau a- 
proprierea punctelor de 
vedeie în problemele dis
cutate, au reafirmat hotă- 
rîrea României și Iugo
slaviei de a conlucra cît 
mai strîns pe arena mon
dială, de a acționa îm
preună pentru promova
rea destinderii, realizarea 
dezarmării.

S-a hotărît să se conti
nue schimbul de păreri și 

Dineu o f i c
oficial, de 'tovarășul Ra
dovan Vlaikovici, președin
tele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative 
Iugoslavia și tovarășa Ra- 
doslava Vlaikovici.

In timpul dineului, care 
a decurs într-o ambian

să se întărească contac
tele dintre ministerele de 
externe din cele două țări 
și să se organizeze cu mai 
multă regularitate consul
tări și schimburi de vederi 
în aceste probleme.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Radovan Vlai
kovici au subliniat carac- 
ti rul fructuos al convor
birilor avute, exprimîn- 
du-și încrederea că ele vor 
contribui la dezvoltarea și 
mai puternică a colaboră
rii dintre România și 
Iugoslavia.

Convorbirile s-au. des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocal 

i a 1
ță cordială, prietenească, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ra
dovan Vlaikovici au rostit 
toasturi, urmărite cu deo
sebită atenție și subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a început, 
joi, 12 decembrie, vizita o- 
ficială de prietenie în Iu
goslavia, la invitația pre
ședintelui Prezidiului Re
publicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul 
Radovan Vlaikovici, și a 
președintelui Prezidiului 
Comitc.u'ui Central al U- 
niunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășul Vi
doie Jarkovici.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav reprezin
tă un eveniment politic 
major, care pune în evi
dență, cu pregnanță, trăi
nicia și caracterul rodnic 
al relațiilor, de strînsă 
prietenie și colaborare, din
tre țările, partidele și po
poarele noastre, precum și 
voința comună de a con
feri noi dimensiuni acestor 
tradiționale raporturi, în

Sosirea la Belgrad
folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și 
păcii.

Ceremonia sosirii s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Beograd, împodobit săr
bătorește cu drapelele de 
stat ale României și ’ Iu
goslaviei.

La ora 15,30 — ora lo
cala — avionul preziden- 
țial a aterizat.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu multă căldură, de to
varășul Radovan Vlaiko
vici, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia de 
tovarășul Vicloie Jarko
vici, președintele Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Un grup de copii a ofe
rit buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați, la aeroport, 
cu înalte onoruri militare» 
cu sentimente de aleasă 
prietenie și stimă.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, 
împțeună cu tovarășii Ra
dovan Vlaikovici și Vidoie 
Jarkovici, s-au îndreptat 
spre reședința rezervată 
înalților oaspeți români pe 
timpul șederii în Iugosla
via.

La reședința oficială, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut cu to
varășii Radovan Vlaiko
vici și Vidoie Jarkovici o 
convorbire prietenească, 
care s-a desfășurat într-o 
ambianță -de caldă priete
nie și stimă, ce caracteri
zează dialogul româno- 
iugoslav la nivel înalt, 
bunele relații dintre par
tidele, țările și popoarele 
noastre.

Încheierea vizitei de lucru în țara noastră a tovarășului Gustav Husak
încheierea convorbirilor 

oficiate
Ceremonia plecării Semnarea documentelor oficiale

(Urmare din pag. I)

stimă reciprocă, care a 
pus din nou în evidență, 
prin rezultatele sale, rod
nicia întîlnirilor la nivel 
înalt româno-cehoslovace. 
A fost afirmată convinge
rea că transpunerea în via
ță a înțelegerilor eonve- 
nite va asigura dezvoltarea, 
în continuare, a colaboră
rii și cooperării dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socia
listă Cehoslovacă pe plan 
politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural și 
în alte domenii, în folosul 
ambelor țări și popoare, al 

progresului și prosperității 
lor, în interesul cauzei pă
cii, înțelegerii și cooperă
rii internaționale.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav HU- 
sak au stabilit să continue 
dialogul la nivel înalt, 
relevînd rolul său impor
tant în dezvoltarea relar- 
țiilor de prietenie, solida
ritate și colaborare dintre 
partidele, gările și popoare
le noastre.

In legătură cu rezultate
le vizitei, cu problemele 
discutate și înțelegerile con
venite s-a adoptat un co
municat comun care se dă 
publicității.

(Urmare din pag I>

lui Central al Partidului 
Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au sosit 
împreună la aeroport.,

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Ceho
slovace și Republicii Soci
aliste România, în timp ce, 
în semn de salut, au fost 
trase 21 de salve de artile
rie.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu- 

sak au trecut în revistă 
garda de onoare.

Conducătorul partidului 
și statului cehoslovac a 
fosț salutat apoi de per
soanele oficiale române 
prezente pe aeroport.

La seara avionului, to
varășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul 
Gustav I-Iusak și-au luat 
un călduros rămas bun. Cei 
doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns în
delung mîihile, s-au îm
brățișat.

Un grup de pionieri au 
oferit buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav 
I-Iusak, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, au semnat, joi 
dimineața, la Palatul Con
siliului de Stat, într-un ca
dru solemn. Programul de 
iungă durată privind dez
voltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice 
între Republica Socialistă 
România și Republica So
cialistă Cehoslovacă pînă 
în anul 2 000.

După semnarea docu
mentului, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Hu- 

sak și-au strîns îndelung 
mîinile, s-au îmbrățișat 
cu căldură.

Prin prevederile sale, 
Programul de lungă dura
tă contribuie la dezvolta- 
rea dinanaicâ a relațiilor 
economice, reciproc avan- 
tajoase, la creșterea efici
enței economiilor națio
nale ale celor două state și 
a nivelului de trai a po
poarelor lor, precum și la 
întărirea generală a colabo
rării dintre țările socia
liste. Realizarea sarcinilor 
prevăzute în Program va 
însemna o contribuție im
portantă la adîncirea, în 
continuare, a relațiilor de 
prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Socialistă Ceho
slovacă.

Duminică, 15 decembrie
11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de
ghiozdan.
Taina submarinului, 
(color).

12,40 Din cununa cântecu
lui românesc. Muzi
că populară.
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

— Ultimele portative ale 
lui ’85.

— Dialogul poeziei cu 
muzica.

— Cascadorii rîsului.
— Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Meridianele cîntccu- 

lui.
— Cinci minute de ritm 

și grație...
Moment coregrafic.

— Teatru vesel de după- 
amiază.

— Pagini din istoria fil
mului.

— Telesport.
— Secvența telespecta

torului.
14,45 De ziua tipografilor, 

(color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi.

Urcînd douăzeci de 
trepte.
(color).

19.35 Cîntarea României, 
(color).

20,25 Film artistic.
O persoană de în
credere.

21,50 Telejurnal.

Luni, 16 decembrie
26,00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,40 Tezaur folcloric, 

(color).
21,05 Roman foileton.

Wagner.
Premieră pe țară. 
Episodul 7.
(color).

21,50 Telejurnal.

Marți, 17 decembrie
20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—’85. 

Perspective ’86—’90.
20.35 Republica înfloritoa

re.

Cîntece și versuri 
patriotice și revolu
ționare.

20.50 Invățămîntul — em
blemă contemporană

a țării.
21,10 Seară de balet. Iancu 

Jianu de Mircea Chi- 
riac.
(color).

21.50 Telejurnal.

PROGRAMUL ȚV

Miercuri, 18 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—'85. 

Perspective '86—’90.
20,35 Un steag, un partid, 

un popor.
Emisiune de cîntece 
și versuri.
(color).

20,45 Cabinet de informare 
politico-ideologieă.

21,05 Film serial.
Părinți și copii.

Premieră pe țară.
Producție a studiou
rilor sovietice. Epi
sodul 5.
(color).

21,50 Telejurnal.
Joi, 19 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

20,35 Amfiteatrul artelor, 
(color).

21,05 Fiecare localitate — 
o puternică cetate e- 
conomico-socială. 
(color).

21,25 Invitație în studiou
rile RadiotelcviziU- 
nii.
(color).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 20 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț '81—'85.

Perspective ’86—’90.
20,35 Cadran mondial.

România și proble
mele lumii contem
porane.

— Omenirea sub pova
ra armelor. Dimen
siuni și implicații, 
(color).

20.50 Imn țării mele. Cîn
tece și versuri patrio
tice și revoluționare, 
(color).

21.00 Serial științific.
Planeta vie.
Episodul 23. 
(color).

21,30 Călătorind de-a lun
gul Dunării albastre. 
Cînd fluviul salută 
pămintul românesc. 
Reportaj.
(color).

21.50 Telejurnal.
Simbălă, 21 decembrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă

mână.
(parțial color).

— Plaiul ndstru româ
nesc. Melodii popu
lare cu Maria Cio- 
banu.

— Gala desenului ani
mat.

— „Automatica" și spe
cialiștii ei. Reportaj.

— Marile momente ale 
baletului i „Don Qui- 
jotte" de Minkus (II).

— Oameni de la noi. Re
portaj.

— Autograf muzical: Gi- 
gi Mar ga.

— Țară de vis și de lu
mină. Moment poetic.

— Telesport.
— Atlas muzical.
— Pe scenă i grupul co

ral „Song".
14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia.
19.45 Gala varietăților. Se- 

lecțiuni din emisiuni
le de divertisment 
ale anului.
(color).

20,35 Film artistic. 
Perseverența, 
(color).

22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea progra

mului.
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