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în spiritul sarcinilor trasate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea 

rostita la aniversarea partidului

Creșterea producției stă in 
puterea oamenilor sectorului’ In primul trimestru, sectorul IV de la mina Paro- șeni și-a realizat planul, pxtrăgînd chiar, în plus peste prevederile perioadei respective, 80 de tone. In luna aprilie, însă, în evidentele dispeceratului apare in minus de 2600 de tone de cărbune. Cauzele; „Motivul principal este apariția, la utilajele din dotare, 

a unor defecțiuni, din pricina slabei fiabilități a părții mecanice de susținere a complexului și a jgheaburilor transportoru
lui de mare capacitate 
TR7. Defecțiunile la utilajele respective, apărînd în abatajul frontal din panoul 
I, stratul V, blocul 3, adi
că exact în singura noastră- capacitate de producție Ste-a pus în Imposibilitatea realizării planului". Am citat opinia subinginerului

Ilicl Garaliu,' șeful sectorului LV.Desigur, oamenii sectorului n-au stat pasivi în fața unei asemenea situații. Mai întîi, s-au străduit ca, prin forțe proprii — și cu sprijinul echipei service a minei — să remedieze defecțiunile. La transportor, au fost înlocuite toate jgheaburile defecte, și soluția a dat rezultate. Referitor la partea de susținere mecanică a complexului — un CMA-5H — s-a luat legătura cu constructorii timișoreni, s-a insistat șl, în chiar zitia investigației noastre, specialiști din partea furnizorului erau la fața locului, adică în abataj, pentru ca,
C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

20000 tone de cărbune peste planCu cele 1034 tone de cărbune extras suplimentar în prima jumătate a lunii mai, plusul acumulat de la începutul anului de minerii brigăzii conduse de Ștefan Alba, din sectorul IV, al I.M. I’etrila a crescut la 20 330 dc tone. La baza a- cestui remarcabil succes stă buna organizare a muncii în toate cele trei abataje frontale echipate cu stîlpi individuali și grinzi îngropate în vatră, unde ritmic productivitatea muncii a fost superioară sarcinilor planificate cu pește 3000 kg pe post. Pe schimburi, activitatea este coordonată și îndrumată de minerii Vasile loneșcu, Nicolae Șerban, Ioan Și- poș și Iuliu Boyte.

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, la 16 mai 1986, tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită prietenească de lucru în Uniunea Sovietică.La Kremlin au avut loc convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist ai Uniunii Sovietice.In cursul convorbirilor,

conducătorii celor două partide au făcut un schimb de informații cu privire la dezvoltarea social-economi- că a celoi' două țări în e- tapa actuală, activitatea pentru înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român și ale Congresului al XXVII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. • ;■■■'/■■/O atenție deosebită a fost acordată stadiului și perspectivelor relațiilor ro- mâno-sovietice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au exprimat hotărîrea comună de a întări și în viitor, pe toate căile, prietenia și colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român și Partidul

Comunist al Uniunii Sovietice, pe baza principiilor marxism-leninismului, solidarității internaționale, egalității în drepturi, respectului reciproc și întrajutorării tovărășești. Pornind de la scopurile și interesele fundamentale comune ale celor două țari, cei doi conducători au reafirmat hotărîrea lor de a extinde și aprofunda cu consecvență colaborarea rodnică în domeniile economic, politic, ideologic, al științei și culturii, al apărării și în alte sectoare de activitate. Ei s-au pronunțat pentru îmbogățirea conținutului raporturilor pe linie de partid și de stat la toate nivelurile, au subliniat importanța studiem reciproce a experienței în construcția socialistă.
(Continuare in pag. a 4-a)

înapoierea în patrie

La cot# înaltă a creației tehnice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar, general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a revenit, vineri seara în Capitală, după vizita prietenească de lucru efectuată în Uniunea Sovietică la invitația C.C. al P.C.U.S. și a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.La sosire, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpi- nat de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, precum și de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, alte persoane oficiale.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost oferite flori, de pionieri români și sovietici.Erau prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interirn al Uniunii Sovietice la București și membri ai ambasa- ■■dei, ; - . / ./

TovarășulCeaușescu, Nicolae secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a foșt. salutat, la sosirea și plecarea din Moscovă pe aeroportul Vnukovo, de. E- gor. Ligaciov, membru al Biroului Politic, secretara! C.C. al P.C.U.S., de Vadim Medvedev, secretar al C.C. al P.C.U.S., K. A. Antonov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,, de alte persoane oficiali», sovietice. < . r
Dinamismul societății noastre socialiste — culminînd cu anii „Epocii Nicolae I Ceaușescu" cei mai fer- I tili din istoria neamului nostru — se explică, printre altele, prin capacita- I tea ei de a declanșa e- nergii creatoare și de a converti ideea în valoa- I re materială sau spirițua- , lâ, ori în acțiune. Intr-o mașină de înaltă tehnici-» 1 tate, într-un aparat de i mare precizie, în slova scrisă sau în marmura cioplită, valoarea mate- i riei moarte este infimă. I Ele sînt, în primul rînd, i pulbere fină de materie cenușie. Pe piața valori- 

Iqi , marfa cea mai de 1 preț este Inteligența, încorporată în produsele ei. Ideea devine, astfel, valută-forte a/personalității u- __________ ________mane (de azi, de ieri și ventator nr. 87 785/84 și

de mîine)... V-ațt întrebat însă, stimați cititori, cum se naște o idee mare, de pildă, o idee... milionară, una din acele idei care înfăptuiesc pro-
al Inovației nr. „Pod basculant pentru transport

COMUNISTUL 
vocațin dc a fi 

mereu in fruntegreșul de zi cu zi 7 Ce stranie „chimie" sufletească distilează noul,topind vechiul, în retortele minții omenești ? Și ce armonii trainice’ rește arhitectura rioară a omului de cînd modelează creator și suflă, peste el, viață ? Iată răspunsul- confesiune al unui asemenea om, comunistul Victor Preloșek, subingi- ner la ICPMC — coautor al certificatului de in-

fău- inte- idei actul

coautor 503/85 : special cărucioare cu lemne lungi și vagonete pentru coli- ■ vii de extracție cu unul I sau două vagonete pe e- . taj", aplicată la minele Aninoasa și Paroșeni. „La 1 baza ideii invenției mele — „Mecanism paraeăză- tor cu. fălci de strîngcre, dirijate pe role pentru a- sigurarea vaselor de ; transport pe verticală ghidate pe cabluri . de oțel" — a stat necesitatea echipării puțului cu 4 sklpuri (cu ghidaje metalice) de la mina Lupeni. Conform normelor de tehnica securității muncii, la mașinile de extracție prevăzute cu un singur cablu este obligato-
David MANIU

(Continuare in pag. a 2-a)

Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și sportive

„laudă omului muncii și creației sale
Corul „Madrigal44 și delegația Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor —în mijlocul minerilor din Lupeni

ti

însemnate 
depășiri la 

principalii 
indicatoriContinuînd șirul bunelor . rezultate obținute in primul trimestru al 

și în luna aprilie, cînd a raportat însemnate șiri la principalii indicatori economico-financiari, colectivul IPSRUEEM Petroșani înregistrează și în prima jumătate a lunii mai un plus de 250 000 lei la producția marfă. Succesul este concretizat în depășirea sarcinilor de plan 'la piese de schimb97 000 lei, 3 tone tehnologice, 12 tone flanșate și 72 stîlpi

anuluidepă-

cu utilaje țevi ____ —r. hidraulici. întregul colectiv al întreprinderii a contribuit la aceste realizări.

In momentele cînd aceste rînduri s-au îndreptat spre tipar, aplauzele calde, pline de admirație și ' respect erau încă vii în inima și gîndul celor ce au fost prezenți ieri seară în sala de spectacole a Palatului Cultural din Lupeni, la concertul coral extraordinar susținut de prestigioasa formație corală „Madrigal". După cuvîntul de bun sosit în mijlocul minerilor, din Lupeni, la săp- tămîna cu Itural-cducativă ‘„Flori de mai", adresat solilor muzicii românești de

Fruntași ai I.M. Livezenl. In imagine, mineri din schimbul condus dc 
Gheorghe Ciochină — brigada cunoscutului specialist Mihai Bucevsehi.

Foto: Al. TATAR

către tovarășul loan Pădu- reanu, secretar al Comite-' tului orășenesc de partid, prof. univ. Nicolae Căli- noîu, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din R.S.R., rectorul Conservatorului de muzică „Ciprian Porum- bescu" a prezentat componența delegației —- compozitori, muzicologi, și in- terpreți — personalități marcante ale muzicii românești.A urmat un concert extraordinar la care și-audat concursul corul „Ma-’ drigal" dirijat de prof, univ. dr. Marin Constantin, artist emerit.Timp de două ore am asistat la o adevărată sărbătoare a muzicii, vibran- Horațiu AI.EXANDRESUU

tă frescă muzicală a culturii românești și universale. ■ • ■Au fost audiate lucrări românești clasice și contemporane, partituri care aparțin tezaurului muzical național, bijuterii corale care au căpătat o nouă strălucire în interpretarea sensibilă, delicată a lui Madrigal.Alături de acestea fost prezentate piesele de mare frumusețe din literatura muzicală univer
sală.Astăzi cerul „Madrigal* și creatorii prezenți vor fi oaspeții orașului Vulcan.

aucora-

Primăvara petrileanăIntre 19 și 25 mai, la Petrila se organizează manifestările politico-educative și culturale grupate sub genericul „Primăvara petrileană". Pentru a afla amănunte ne-am adresat tovarășului Vasile Nemeș, ‘ secretar al Comitetului o- rășenesc de partid, președintele consiliului de e- ducație politică și cultură, socialistă.
— Care sirjt coordo

natele principale ale 
săptăminii cultural-e

ducative „Primăvara 
petrileană" ?

— Acțiunile ce se vor organiza, se înscriu în suita de manifestări politico- educative pe care în a- ceastă lună, cînd țara întreagă a sărbătorit 65 ani de la făurireai le-am . ___eveniment jubiliari Ele reprezintă, în același timp, un cald omagiu a- dus muncii minerilor, a tuturor celor ce scot Ia iveală, din abataje, cărbunele

deP.C.R.,dedicat mărețului

Interviu consemnat de 
H. DOBROGEAN!!

(Continuare în pag. a 3-a)



ȘIMBĂTĂ, 17 MAI 1986

20
DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE

întreaga activitate a lucrătorilor de la consiliul popular al comunei Banița este axată, în această perioadă, pe desfășurarea în bune condiții a predărilor la fondul centralizat al statului a animalelor și produselor animaliere, contractate. Stăm de vorbă cu jng. Raveca Tnf, inginerul agronom, al consiliului popular.-- Pînă- în 15 mai, cetățenii comunei Baniță au predat la fondul centralizat al statului 363 hectolitri lape de vacă, 70 hectolitri lapte de oaie, 2,5 tone lină, . 45 capete bovine, însumînd 13 tone, și 30 capete tineret bovin cîntărind 10,2 tone.
— Care sînt preocupările 

actuale ?— Prioritar, ne ocupăm de mobilizarea producătorilor pentru predarea integrală, pînă la 1 iunie, a mieilor contractați. Am convocat, la consiliul popular, toți responsabilii de . strungă. Pînă azi- (16 «ai — n.n.) am predat 136 miei și sîntem hotărîți să înche-

iem acțiunea pînă la mai,
- Alte acțiuni ?■—- Prin activitatea bună a tehnicianului agricol Aurel Filimon, . s-a încheiat acțiunea' de clasare a animalelor, o verificare de primăvară care vizează depistarea animalelor gestan- - te, precum și înregistrarea celor cu afecțiuni, in paralel am acționat pentru încheierea însămînțărilor. In acest scop am aprovizionat gospodăriile individuale cu 650 kg semințe de porumb extratimpuriu, 1,2 tone semințe grîu de primăvară și 4 tone cartofi. De asemenea am adus 500 puieți de pomi fructiferi pentru sădire. De fapt, vă putem spune și o știre de „interes: la Banița, prim muncă patriotică, se va a- menajă o plantație de pomi fructiferi întinsă pe 7 hectare. Este o amplă lucrare de îmbunătățiri funciare pe■ finalizăm care sperăm s-o în timp util.

Publicam, într-un număr recent al ziarului, ancheta „Ascens.oarele din noile blocuri de locuințe nu pot fi puse în funcțiune cu simple promisiuni". Constatările se refereau, în principal, Ia activitatea greoaie a constructorilor de la ACM. In articolul de astăzi, dorim să vedem care este părerea beneficiarului, adică EGCL Petroșani. Pentru aceasta, ne-aiji adresat, după vizitarea blocurilor cu pricina, tovarășului Donko Adalbert, de la biroul tehnic al EGCL, persoana cea mai. autorizată în materie. Din cele aflate de la interlocutor, situația nu este deloc... „roză". Despre ce este vor- locului, în sfîrșit construe- ba ? torul a „binevoit" să exeCu-Blocul 15, de pe strada te betonările la fundătu-Aviaturilor din cartierul ră puțului pentru ambrti-Aeroport, are lift doar de doi ani, deși a fost dat în folosință acum... patru ani. De ce ? Blocul a aparținut TC Ind. Craiova : cînd și-a retras lucrările, pectiva întreprindere plecat cu documente

a fost găsit acum 2 (doi) ani pe undeva prin Lupeni. Acum liftul e pus în funcțiune, dar dacă nu-i cartea... Ni s-a promis că în maximum o săptămînă va funcționa, altfel, un delegat al EGCL va pleca la Craiova după carte, Cînd n-ai carte...

EGCL) nu accepta rabaturi. Pînă cînd casa liftului nu este amenajată de constructor Corespunzător, nu se montează ascensorul. Taxa la IFMA este 746 lei pentru o scară. Să-i aduci de fiecare dată, iar lucrările. să nu fie gata, e destul de costisitor
•■••■■■■■■■■■■«■■■■■■■■a

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
■ ■■■aaaanai ■■■■■■■■>■■■■>Blocul 99, strada „Republicii-". Și aici, deși blocul a fost dat in folosință a- cum 4—5 ani, locatarii n-au • . beneficiat încă de lift'. După cum am văzut la fața

pentru Console : glisiere și să toarne, placa de rezistență. Din punctul de vedere al, beneficiarului (EGCL), montajul poate începe. Numai că, deși există utilajul și lifturile, ACM nu-.și asumă răspunderea pentru a dovedi că se în-■ trunesc condițiile de rezistență. Dacă ACM ar e- mite o „hîrtie" din care să rezultate că a terminat lucrările, EGCL ar începe montajul. Altfel, locatarii trebuie să urce zilnic sute de scări. Indiferent de vîrstă... Ni s-a promis că și aici se vor face demersuri „grabnice" și lifturile vor funcționa cam peste... ’ două luni. Să , mai ■. spe* răm. ■ : ■ " . -Dincolo de toate aceste constatări și Veșnicele promisiuni se impune o în"

Discuție
Bujor

consemnată de 
MIRCESCU

la cota înaltă

res- a cu tot. Deci și cu cartea tehnică, a liftului, fără de care nu poate fi pus în funcțiune. De fapt liftul

zare. Mai este nevoie de 6 săptămînă pentru deco- frare și ni s-a promis (din nou 1) că, pînă la sfîr.șitul lunii, oamenii vor putea urca, în sfîrșit, cu liftul. De ce totuși s-a întîrziat atît ? Pentru că, delegații ÎFMA București, care execută. — de fapt și de drept — lucrările de montare a lifturilor (prin echipa

Blocul 61, din Petroșani Nord, e dat de curînd în folosință. Aici situația este de-a dreptul bizară. Dintr-o eroare (ați citit bine, eroare) de proiectare nu a fost prevăzut tavan în sala mașinilor pentru : ascensoare. Se zice că ar fi în studiu o soluție pentru .îndreptarea situației. Cînd? trebare : Cine pune odatăNumai ACM și proiectan- „piciorul în prag" în pro-tul știu... blema ascensoarelor ?Cea mai ciudată situație Mircea BUJORESCUrămîne la blocul strada Republicii, 3 scări, dat în (bineînțeles, fără în 12 noiembrie 1985. Aici, pe casa liftului, constructorul a „uitat" să dea găuri

74 de pe bloc cu folosință lifturi !)
t 
V

ceea ce este mai împor- | tant, protecția omului din colivie".
Ușor de explicat ges- tația unei idei. Dar ce „investiții de capital uman", pînă să se ajungă la strigătul de bucurie a lui Arhimede : „evrika !“(am găsit I). Roca tare ............ .......... .... a necunoscutului, ca să care' să se prindă se transforme în ceva pe cablurile de ghidare, cunoscut, trebuie forată ••••'• adine, cu cheltuieli mari de energie și timp, cu mari disponibilități sufletești. Se investesc, astfel, inteligența care-i dă omului de idei, lumina,

; a creației tehnice
(Urmare din pag. I)riu mecanismul paracă- zător care. în cazul ruperii cablului de extracție, să oprească libera cădere a coliviei în puț. Inițial, proiectarea . coliviei noi nu prevedea acest mecanism, iar problema în sine nu era rezolvată în țară. Trebuia găsit „ceva" <în cazul ruperii cablului de extracție. Lâ început, împreună cu colaboratorii mei — subinginef Nyulăs Baltazar și tehnicianul Bistrai Romulus — ne-am gîndiț la o pîr- ghie ,care să acționeze ca un clește, pe cablu, pentru imobilizarea coliviei. Ideea aceasta, nu asigura, însă, efectul de strîn- gere care să oprească colivia pe cablu. Din „ciocnirea de idei" s-a născut ideea efectului de strîngere prin autoîmpă- năre a patru fălci...-a lucrat zi și noap-C'i te, chiar și de re- . velion Din : pasiune, pentru nou, căci nu ne ceruse nimeni a- cest mecanism... Realizări : economii (repre- zentînd echivalentul u- nor pagube materiale, în lipsa acestui mecanism) : 900 000 lei. Și,

fel, inteligența care-i dă i omului de idei, lumina, / pasiunea pentru meserie ‘ care-i dă energia; ambi- | ția, care-i dă tăria ; în- ■ crederea în forțele proprii, care-i cutezanța escaladarea noului.C>înt tot atîtea tuți care explică, dincolo de. contabilitatea unor cifre, voltajul cerebral, travaliul anevoios al însetatei noastre minți și care fac din omul, de idei, un revoluționar : , „A fi revoluțio
nar, a fi comunist — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — înseamnă 
a promova cu îndrăznea
lă și fermitate noul 
toate domeniile**.

m-dă curajul, de a încercavir-
I 
* 
I (

m

Mod a 86Moda ’86 s-a aflat, în prim planul prezentării celor mai noi creați» în cadrul acțiunilor întreprinderii de tricotaje Petroșani din această săptămînă. Articolele realizate de
atelierul de creație-pro- iectare s-âu bucurat de un real succes și vor fi — cu siguranță — apreciate la. apariția lor pe piața internă și externă. (A.Ț.)

I

va infomom

I
I 
I 
F
I

I

Foto: Al. TĂTAR

Un control atent al calității produselor pe /luxul tehnologic la I.F.A. 
Vîscoza Lupeni.

Creșterea producției
lUrmare din pag. I)împreună cu brigada de frontaliști, să rezolve problemele apărute. Desigur, în perspectiva acestei rezolvări, producția nu poate aștepta, nu poate fi pusă sub incertitudinii.Resursele, așa s-a demonstrat în roase alte cazuri, le caută în chiar proprii. Adică în rea unei viitoare ■tăți de producție, turarea căreia brigada condusă de man Gcza. Este vorba un nou panou, în

la secțiuni favorabile unui transport fluent de materiale și unei evacuări fără probleme a producției. Pînă în prezent au fost executate galeria de cap și galeria de bază, cu avansări de cîte 120 de metri pe lună. 1Sectorul IV se mai confruntă cu o problemă — cea a lipsei de efective necesare unei plasări corespunzătoare a posturilor. Ar mai fi nevoie de încă 79 de mineri. O asemenea absență se repercutează negativ în realizarea planului, pentru că, iată, brigada de frontaliști con-

Dar nu suficient pentru a acoperi lipsa de efective, deci pentru a contribui la “ ’ ” ’ ’ ’ i de_■ îndeplinirea planului producție al sectorului.Și totuși... „Chiar și
semnul Atunci ?cum nume- scctorul forțele pregăti-, capaci- la conlucrează Kal- l de— ----  -------- , ..i stratulV, blocul III, pentru a că- dusă de lon Diaconu îșirui dare în exploatare s-a realizează totuși randa-montat o combină de î- mentele pe post ; le depă-naintare, menită să gră- șește chiar și pe aprilie, cubească săparea galeriilor, pînă la 1200 de kilograme.

Și totuși... „Chiar și în asemenea condiții, ne asigură interlocutorul nostru, subinginerul Ilici Ga- raliu, colectivul de muncă al sectorului IV este hotă- rît ca, în luna mai, să recupereze restanțele înregistrate în . aprilie, reali- zînd deci, peste plan, cel puțin 2600 de tone. Dorim — și ,și depunem ■ eforturi în . acest sens — ca cel de-al doilea trimestru să-1 încheiem cu un plus de 2000 de tone de cărbune". Este un angajament care, sîntem siguri, își va găsi acoperirea în fapte. Așa cum îi stă bine unui sector de bază, dintr-o mină - fruntașă.

ACOLIȚII ALCOOLULUIControalele de rutină, e- fectuate de agenții de circulație din municipiul nostru, în această săptămînă, au dezvăluit o concluzie îngrijorătoare. Nu mai p U ț i n de ș a ș e (!?) conducători auto profesio-, niști s-au aflat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Pentru a medita asupra gravelor consecințe ale abaterii lor de la normele regulamentului de .. circulație, lui Octavian Ud- lea (37 B 3552), Vasile Ma- noiache (41 HD 2692), Vasile Spătaru (4f HD 435), ' Coștel Scripcaru (31 HD 7859), Teodor Furnică ’ (411 B 8232) și* Vasile Samoilă (21 HD 2645) li s-au reținut permisele de conducere .pentru, perioade între 1—3 luni, totodată fiind sancționați contravențional. Din păcate, în tagma celor care au abandonat volanul în seama nefastului stăpîn al viciului lor au fost și doi Conducători auto ama-t tori: Ion Iusan (3 HD 3291) și loan Fărău (2 HD 3291). Au suferit aceleași consecințe.
RECOMANDĂRITraficul rutier cunoaște, în această perioadă o in- - tensificare deosebită, în condițiile în care activitatea școlară e în toi. Atragem atenția conducătorilor auto să ia ' toate măsurile de prevedere îri ^preajma așezămintelor școlare, în consecință să circule cu viteză redusă. Recomandarea este valabilă și pe porțiunile de carosabil, cum ar fi cele din cartierul Aeroport din Petroșani, unde se “ desfășoară lucrări de modernizare.

★
Duminică, 18 mai, a.c„ 

au dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate cu 
număr FĂRĂ SO|’.

Rubrică realizată cu 
cu sprijinul Biroului 

‘ circulație al Miliției 
municipiului Petroșanirare cu librăria „7 Noiembrie" are loc■o prezentare . de carte tehnică în sprijinul producției. Vor participa mineri, cadre tehnico- inginerești. (Al. H.)' EXCURSIE. In perioada 18—25 mai, un grup de .................................. i între-; și instituțiile .din Valea Jiului se vor a- fla într-o interesantă excursie pe traseul Petroșani — Rîmnicu: Vîlcea —■' Pitești.— București — Costl- riești și retur. Ei, vor petrece o zi și pe frumosul litoral al Mării Negre din

DEZBATERE. Miercuri, 21 mai, ora 12,30 la I.M. Livezerii are loc o dezbatere cu tema „Perfecționa- 46 de tineri de la rea actualelor metode pen- prinderile ș tru creșterea Vitezelor de avansare a lucrărilor de pregătiri în minerit". Participă mineri și cadre tehnice de specialitate.CARTE TEHNICA. Marți, la I.M. Petrila, în colabo-

țara vecină și prietenă, R.P. Bulgaria. Plecarea duminică dimineața, oră 8, cu autocarul BTT.MARCAJ. Membrii cercului șpeoalpin „Pitonis", patronat de I.M. Valea de Brazi, împreună CU tineri și vîrstnici iubitori ai muntelui din această întreprindere, participă, duminică, la acțiunea de refacere a marcajului turistic de la Gura Butii,' la Cabana Buta din masivul Retezat. Cu acest prilej, ei vor amenaja un loc de

popas în zona La Beci și au cîștigat finala cu 17—13. vor planta un panou de TEATRU. In aceste zile, afișaj privind traseele tu- colectivul Teatrului de stat „Valea Jiului" prezintă spectacole în localitățile din bazinul nostru carbonifer. Luni, la clubul sindicatelor din Vulcan, de la orele 12 și 17, două specta-, cole cu piesa „Dănilă Prepeleac", iar de la ora 19, pe scena aceluiași lăcaș de cultură se va juca piesa „Valiza cu fluturi" de Iosif Na ghiu.ALMANAH. In chioșcurile de difuzare a presei din municipiul nostru a

ristîce ale masivului și o- crotirea mirificului montan. (I.V.) . ■ .„CUPA PIONIERULUI" la handbal. A intrat în tradiția pionierilor -din municipiul nostru ca . în flecare an, în această lună, să organizeze „Cupa pionierului" la handbal. In a- cest an, în finală s-au în- tilnit pionierii de la școlile generale nr. 6 și nr. 5. Cupa a revenit elevilor Școlii generale nr. 6, care

apăfut interesanta ediție estivală ’86 a almanahului Sportul. (I.V.)CENACLU. In 24 mai, la clubul troșani, membrii rilpr literare dinJiului vor prezenta spectacol literar-muzical intitulat „Slavă României socialiste". (Al. H.)
Rubrică realizată de 

Gheorghe BOTEÂ

ziua de CFR Pe- cenaclu- Valea un II I I
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Vulcan — zile de primăvară. Foto: Al. TATAR

• De la începutul a- 
niilui, au fost livrate 155 
tone de utilaj minier 
ri li muit decît prevederi
le planului. • Valoa
rea pieselor de schimb 
produse suplimentar pe 
cele patru luni ale a- 
nUlui este de 6,5 mi
lioane lei • In același 
interval de timp, colec
tivul de muncă de la

Telex de 
producție

VIAȚA COLECTIVULUI
Astăzi, întreprinderea de utilaj minier Petroșani

INTERVIU FULGER

Mai multe mine intr-o fabrică

„laudă omului muncii și creației sale"
„Primăvara petrileană"

(Urmare din pag. I) tetul orășenesc de cultură ;——----- -----— și educație socialistă, schimbul de experiență cu tema „Forme și metode de rea- a educației mate- care din fiilor 24 xixKAX, ,jeivci v.v-J . loc la clubul din Petri ia. '.
— Manifestări artis

tice ?— Atît deschiderea cit și închiderea., ciclului de ina- nifestări vor fi marcate

necesar economiei naționale. ■:.. "
— Ce acțiuni ați pre

conizat ?— In prim plan se situează acțiunile în sprijinul producției, dezbateri, expuneri, schimburi de experiență care vor pune acceijt pe creșterea calității producției și a productivității muncii. Dintre cele programate, amintim schimbul de experiență cu tema „Tehnologii noi în minerit", programat miercuri la mina Lonea, în organizarea comitetului sindicatului. și Comisiei inginerilor și tehnicienilor. De altfel, această săptămînă, 19 ■25 mai este . declarată „Săptămînă record în producție". ■ .7Dintre acțiunile politico-educative amintesc masa rotundă dedicată Anului Internațional al Păcii care va avea Ioc la clu- ) bul din Petrila, cinedialo- gul pe marginea filmului „Pas în doi", organizat pentru tineri, de către comi-

lizare 1 rialist-științifice" pe îl va găzdui clubul Lonea și „Intîlnirea Petrilei" de sîmbătă, mai, .acțiune care va avea 

Teatrul „Țăndărică" 
: printre copiii Văii JiuluiInstituție 'artistică de prestigiu, Teatrul de marionete „Țăndărică" din București a revenit în Valea Jiului, oferind copiilor clipe de bucurie la spectacolul „Dana și leul“, pic- să a' dramaturgului bulgar dentist,' obținînd, astfel, fi I van ‘ Osti’ikov, adaptată, localizară și pusă -în scenă de Ana Vlădescu. Este un spectacol antrenant, 1 -despre universul *• 'copilăriei, despre curaj și ajutorare. Acțiunea comică se realizează prin antiteza dintre frica oamenilor de „fiară" (Leul Ramses, evadat din

și prin microspectacole în aer liber. Vom deschide, marți, la ora 18, la clubul din Lonea o expoziție de caricatură.Duminică, 25 mai, iubitorii folclorului vor putea participa la memorialul folcloric „Gicu Popa“, tradițională paradă a cântecului și portului popular din zonă, prilej de sărbătorire a muncii, a hărniciei oamenilor, a bucuriei de a făuri în pace noi bunuri materiale și spirituale.
'grădina .zoologică .din cauza... durerilor de dinți) și vulnerabilitatea animalelor în suferință. Cea care înțelege situația este micuța Dana, o pionieră curajoasă, care va duce leul la delitatea și ascultarea animalului/ După reprezentațiile -susținute . pentru copiii din Petroșani și Pe- trila,- antrenantul spectacol „Dana și leul" al Teatrului „Țăndărică" este prezentat astăzi (de la orele 10, 12 și 14) la Vulcan și mîine (de la ora 10) la Uricani. (T.S.)

I.U.M.P. a livrat parte
nerilor de peste hotare 
diverse utilaje în va
loare de 1,3 milioane lei 
• O contribuție însem
nată, la perfecționarea 
tehnologiilor de fabri
cație, la ‘ asimilarea de 
noi produse, o au spe
cialiștii din cadrul ate
lierelor de proiectare, 
profilate pentru prelu
crări mecanice, sectoare 
calde, diversificarea pro
ducției, SDV, standuri și 
produse noi • întreprin
derea se află în cursul 
finalizării ultimei etape 
de extindere; care va 
însemna, ca obiective 
mai importante, dezvol
tarea turnătoriei, o no
uă fabrică de oxigen 
depozite moderne 

materiale etc.

— Tovarășe director Io
sif Kelenien, să zicem că 
s-ar prezenta la dumnea
voastră specialiștii unei 
mine noi, care ar avea 
nevoie de dotarea tehnică 
necesară. In ce grad ați 
putea-o echipa cu utilaje
le pe care le produce co
lectivul de la IUMP ?. — Le-am putea oferi u- tilaje de susținere a abatajelor, adică mașini din plasa• SMA, grinzi articulate ; utilaje pentru transportul pe. verticală (colivii, schipuri, chible), pentru transportul pe orizontală (TR) ; instalații- de forat suitori, mașini de forat găuri de pușcare ; combinele de abataj CAI și ,CA2; diverse utilaje pentru activitatea de la suprafață, indispensabile o- ricărei mine. Lista este foarte mare. Mi-ar fi mâi ușor să spun ce nu putem livra : instalațiile de extracție, echipamentele. de 

Rubrică realizată de
C.T. DIACONI)

In atelierul hidraulic printre tinerii fruntași se 
numără și rectificatorii Ion Albescu și Daniela Io- <. 
nescu. Iată-i, alături de șeful de atelier, sing. Viorel 
Livădaru. ■

Sensurile unei retrospective

ventilație, motoarele electrice, benzile transportoare.
— Să presupunem că e- 

ventualii beneficiari ar fi 
foarte exigenți;..— Facem față ! Utilajele noastre au trecut cu bine nu numai examenele specialiștilor din proiectare, ci chiar pe cele din producție. Ceea ce. a însemnat permanente înnoiri, permanente perfecționări. Mai mult decît atît, înseși produsele ce se află acum în stadiul de prototip răspund cerințelor de ultim moment,

— De fapt, întrebările 
sînt formulate la modul1 
ipotetic...— Noi chiar am echipat multe . din minele Văii Jiului cu utilaje, contribuind la modernizarea ac-, tivității de extracție a cărbunelui din această zonă. ’ Aceasta este însăși rațiunea noastră de a fi Ia Petroșani.

Oaspeți ai Văii 
Cu Geo „Doi vecini". „Dragoste la zero grade", „Păcală", „Șantaj", „Grăbe.ște-te încet",, „Eu, tu și Ovidiu", iată numai cîteva dintre cele peste 30 de filme pe care profesorul universitar Geo Saizescu le-a realizat în prestigioasa-i carieră de regizor. La acestea se pot adăuga cele peste 20 de filme în care a fost prezent ca actor. Geo Saizeș- cu este și președinte al Comisiei naționale a cine- cluburilor, un îndrumător pasionat al artei amatorilor. Așadar, o bogată activitate. L-am rugat pe oaspetele nostru, prezent la Petroșani, cu ocazia unui medalion cinematografic, organizat în cadrul „Lunii culturii cinematografice hu- nedorene", să ne răspundă unor întrebări pentru cititorii ziarului.

— Cînd ați vizitat prima 
dată Petroșaniul ?— Am fost aici ca îndrumător al cinecluburi- lor, prin *61. In 1962 am făcut tot aici niște prospecțiuni pentru un film pe care nu 1-anf realizat. De atunci... Pur și simplu nu am mai recunoscut orașul.

— La ce lucrați ?— Secret.
— Alt secret, după „Se

cretul lui Bachus"?— Exact. Se va numi „Secretul lui NeMeSe". Scenariul este semnat de un

Saizescu despi

autor originar din județul dv., Titus Popovici.
— Interpreți ?— Cam aceeași trupă cu care lucrez mereu: Sebastian Papaiani, Gheorghe Dinică, Stela Popescu, Dumitru Rucăreanu, Rodica Popescu, Horațiu Mălăele și alții. »
— Ce v-ați dori fața de 

acest film,?— Vreau să fie bine primit. Pentru că sîntem la Petroșani, pot să adaug, foarte sincer, că vreau să fie bine primit de mineri. Oamenii de astăzi simt nevoia comediei cinematografice. Legat de această idee, vă povestesc o întîm- plare. Eram la Sovejă, unde filmam, ca actor. La o întîlnire cu - publicul, un miner din Valea Jiului, prezent acolo, ne-a întrebat de ce nu facem mai des comedii. După munca din

* comediesubteran, spunea el, oamenii au nevoie de divertisment; : atunci cînd vin la un spectacol: Caut să răspund acestei cerințe, deși este foarte greu.
/ — De ce ?— Unii cred că sîntem fericiți, că rîdem ■ toată ziua. Ei nu cunosc „salaho- ria“ noastră. Așa cum minerii muncesc în subteran, și noi muncim în „subteranul" firii.

— Despre umorul româ
nesc ?— Umorul nostru umblă pe străzi' și uneori nu-1 simțim...

Există o școală ro
mânească a comediei ci
nematografice ? -— Problemă școlii românești de film este foarte complexă. Nota ei definitorie este optimismul. Destine i românesc are două mari caracteristici, două fețe, dacă vreți. O față de Făt-Frumos, dominată de eroism; de vitejie, curaj, plină de frumusețe, cealaltă, fața lui „Păcală" sclipind de inteligență. Poate țiu întîmplător filmul meu . „Păcală" a atins 12 milioane de spectatori.

— Veți reveni în Pe
troșani ?— In mod sigur. Ain multe lucruri de văzut și de revăzut aici.

Interviu realizat de 
H. ALEXANDRES*. U

— Tovarășe subinginer 
Vasile .Maghiaru, de aici, 
din punctul cel mai fierbin
te al turnătoriei; de lingă 
cuptorul de 3,5 tone cu 
inducție, vă rog să priviți 
înapoi. Înapoi, în timp., 
Pînă unde ajung privirile 
dumneavoastră ?— Pînă în 1957, cînd am intrat în uzină ca lăcătuș. Dacă zidurile mai sînt aceleași, utilajele, liniile tehnologice, procedeele sînt cu totul altele. Turnătoria face parte din transformarea fostelor ateliere într-o întreprindere modernă. A- colo, unde se află acum cele două cuptoare de oțel, de cîte trei tone fiecare, erau mici, capacități de turnare, în care totul se făcea manual: încărcarea, bascularea, transportul oalei. Nici vorbă de poduri rulante, de pupitre de comandă, de macarale care transportă fierul vechi sau oțelul lichid. Acolo unde se toarnă chiar acum o nouă șarjă lă cuptorul de 1,5 tone cu arc, pentru fontă, ou era nimic, loc, viran. in stingă, în spațiul acela, nou Creat, se finalizează... ■

— Am impresia că v-ați 
îndreptat privirea spre vi
itor...— Exact: se termină lucrările de extindere a turnătoriei. Se amenajează linii mecanizate, depozite de materiale, se preconizează chiar tehnologii noi, în așa 'fel îneît să ajungem 

la 8 200 tone de oțel turnat și 1 800 tohe de fontă pe an, să creștem, adică, 'cu 2 000 și, respectiv, 500 de tone producția turnătoriei.
— Scuzați-ne indiscreția: 

de ce n-am privi și spre 
dumneavoastră...— In asemenea situații modestia e obligatorie, clar răspund invitației pentru că biografia mea profesională se aseamănă cu a multora dintre colegii mei de muncă, pentru că devenirea noastră ca muncitori, ca specialiști, este și ea o componentă a transfor

ZIG-ZAG ■ ZIG-ZAG• Pînă în prezent, de la începutul anului, la dispoziția oamenilor muncii din uzină au fost puse 174 de bilete de odihnă și tratament în diverse stațiuni balneoclimaterice din țară • O frumoasă inițiativă a comitetului sindicatului din unitate: organizarea unor excursii la sfîrșit de săptămîiîă, pentru brigăzile și secțiile fruntașe. Beneficiari, în luna aprilie, muncitorii din secția de echipament hidraulic, care au fost la Geoagiu-Băi și la Peștera Urși- i lor • Se finalizează instalația pentru evacuarea ga- î zelor din hala de forjă • La sănătatea oamenilor : muncii din întreprindere veghează patru medici și i patru cadre sanitare • In activitatea cultural-artis- Ș tică se aude, armonios; „glasul" corului „Armonii || tinere", formație laureată a Festivalului național î î „Cîntarea României". Păcat că âu cam tăcut vocile î : componenților brigăzii artistice. Iar pașii fostei e- | chipe de dansuri bat inai mult pe loc • La nîicro- j cantina unității se servesc cîte 100 do mese pe zi ’ • Gompphenții echipelor de. schi și de sanie se gîri- i dese la iarna viitoare cu speranța la care îi îndrep- L tățesc titlurile de prestigiu obținute în concursurile j cu caracter național. ... ■ /

mărilor întreprinderii. A.fn fost lăcătuș, am făcut liceul la seral, am absolvit școala de maiștri, am terminat Institutul de mine. La • seral, pentru eă în tot a-) cest timp am muncit în ; întreprindere. Poate ceea ce deosebește biografia mea profesională de a altora eș- . te faptul că lucrăm, în turnătorie, patru frați: Gheor- ghe, șef secție schimb, Si- mion,' maistru oțelar, Ni- colae, zidar șamotbr. Mai notați, că n-am terminat: ' soția unuia dintre frați este miezuitoare, soția mea e bobinatoare, .' iar fiica e- lectronistă. .



SIMBATA, 17 MAI 1986

Comunicat cu privire la vizita prietenească 
de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în Uniunea Sovietică
(Urițtare din pag. 1)Relevînd dezvoltarea dinamică a relațiilor corner-- cial-economice, tehnico-științifice reciproc-avantajoa- se, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihai 1 Gorbaciov au reafirmat dorința de a acționa pentru extinderea în continuare și creșterea eficienței acestora. Posibilități favorabile deschide în a- cest sens Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economi ce și tehnico-științifice dintre ’ Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, pe perioada pînă în anul 2000, care a fost semnat în timpul vizitei. Realizarea prevederilor acestui program va asigura, în concordanță cu posibilitățile tot mai largi pe care le oferă economiile celor două țări, creșterea accelerată . a schimburilor de mărfuri, a- dîncirea cooperării și specializării în producție, satisfacerea într-o măsură cresCîndă a necesităților e- conomiilor naționale de materii prime, combustibili, mașini și utilaje, bunuri de larg consum, intensificarea conlucrării în domeniul științei și tehnologiei, ceea ce va contribui la soluționarea unor probleme economice majore de interes reciproc; - . ■ ■O atenție deosebită r* va acorda ridicării nivelului calitativ al colaborării, folosirii, în interesul reciproc, de noi căi șl forme pentru promovareâ acesteia, dezvoltării legăturilor dintre organizații economice și instituții științifice. S-a stabilit ea guvernele celor două țări să elaboreze ne- intîrziat măsuri concrete pentru transpunerea în

viață a prevederi,lor ' gramului.Cei doi conducători subliniat însemnătatea
Pro-au îndeplinirii înțelegerilor a- doptate la Consfătuirea e- conomică la nivel înalt a țărilor membre ale .C.A.E.R. din iunie 1984, desfășurării unei activități susținute pentru înfăptuirea Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000, pentru o mai bună folosire a posibilităților oferite de conlucrarea pe plan economic dintre țările frățești, în scopul accelerării dezvoltării lor social-ecoriomice, a- sigurării independenței e- conomice față de piața capitalistă, sporirii participării lor la diviziunea internațională a muncii.A fost semnat Programul de aplicare a Acordului de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anii 1986—1990. S-a evidențiat rolul important al relațiilor culturale și științifice, al mijloacelor de informare în masă pentru 

o mai bună cunoaștere reciprocă a realizărilor celor două țări în diferite domenii ale construcției socialiste. A fost subliniată 7 importanța deosebită a dezvoltării colaborării pe linia organizațiilor sindicale, de tineret, femei, a asociați- se Hor de prietenie, precum șl 
a altor organizații obștești, a legăturilor pe linie sportivă și turistică, a contactelor între colective de muncă din cele două țări, pentru întărirea în continuare a relațiilor de prietenie dintre popoarele român și sovietic.. :In cadrul schimbului de păreri asupra problemelor internaționale, a fost ex-

primată profunda îngrijorare în legătură cu situația încordată și periculoasă care s-a creat în lume ca urmare a continuării cursei înarmărilor, în special a celor nucleare, a acțiunilor S.U.A. și N.A.T.O., refuză să se angajeze calea opririi cursei înarmărilor, încetării experiențelor nucleare, preînțîmpi- nării militarizării spațiului cosmic. In ultimul timp, au avut loc noi manifestări ale politicii imperialiste de forță, de amestec brutal în treburile interne ale altor state. ■ '• d-Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au exprimat căile de soluționare a problemei fundamentale a e- pocii contemporane, care o reprezintă apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor,: trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul jind de dezarmare nucleară, încetarea experiențelor nucleare și eliminarea pericolului unei nucleare.RepublicaRomânia acordă o importanță și susține programul propus de Uniunea Sovietică privind lichidarea, pe etape, pînă la sfîr- șitul secolului, a armelor nucleare și a celorlalte mijloace de distrugere în masă. . .Cel doi conducători au evidențiat necesitatea de a se acționa cu toată hotărî- rea pentru reducerea substanțială a armamentelor

tală a continentului de armele nucleare, atît cu rază medie de acțiune, cît și tactice.Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste apreciază pozitiv și sprijină propu- carc nerile Republicii Socialiste pe România și Republicii Populare Bulgaria de transformare a Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare și chimice. Crearea unor astfel de zone în diferite regiuni ale Europei și în lume ar reprezenta o contribuție de mare însemnătate la cauza asigurării păcii și securității internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au făcut un schimb de păreri cu privire la evoluția procesului general-european, pronun- țîndu-se pentru încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm. Ei au relevat importanța viitoarei reuniuni de la Viena a reprezentanților statelor participante la Conferința de la Helsinki, care este menită să dea un nou impuls în- Eu- ropa, revenirii la destindere și statornicirii Unei largi colaborări reciproc a- varitajoase în diferite domenii,A fost subliniată necesitatea lichidării focarelor de încordare și a < conflictelor armate din diferite regiuni ale lumii, a reglementării situațiilor conflictuale și a diferendelor dintre state numai pe calea negocierilor, clasice, a forțelor armate Uniunea Sovietică aprecia- 
și a cheltuielilor militare, pentru o abordare comple
xă a problematicii dezarmării.Ei s-au pronunțat pentru dezvoltarea dialogului politic, împotriva sporirii arsenalelor nucleare din Europa, pentru eliberarea to-

Uniunea Sovietică sînt ferm hotăiite să conlucreze activ și perseverent cu celelalte state aliate Ia elaborarea și promovarea politicii lor convenite de pace, securitate și colaborare internațională.Ei au reafirmat dorința de a dezvolta relațiile cu celelalte țări socialiste, CU toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic.Conducătorii Partidului Comunist Român. și Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au subliniat eă ambele partide se pronunță cu consecvență pentru întărirea colaborării, uni-

catastrofeSocialistămare tăririi securității în

ză pozitiv și susține inițiativa României cu privire la reglementarea pașnică a conflictelor. A fost relevat pericolul pe care îl reprezintă acțiunile teroriste, terorismul de stat pentru pacea și colaborarea internațională. ■ ;

Republica Socialistă România și Uniunea- Republicilor Sovietice Socialiste se pronunță pentru respectarea strictă în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța. A fost exprimată solidaritatea cu popoarele care luptă pentru libertate, independență și progres social.In cursul convorbirilor au fost subliniate rolul important al mișcării țărilor nealiniate, influența aces- ______ __________teia pe arena internaționa- tății și solidarității ’parti- . ................ ~ delor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor pregresise și democratice în lupta pentru destindere, dezarmare și pace.S-a exprimat convingerea că rezultatele convorbirilor reprezintă o impor- ■ tantă contribuție la întărirea prieteniei și amplificarea colaborării multilaterale dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, în interesul popoarelor ambelor țări, al cauzei socialismului și păcii.Tovarășul N I e o I a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului • Mihail Gorbaciov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist al U- niunîi Sovietice, invitația 
de a vizita România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.Vizita și convorbirile au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

iă, contribuția pe care o aduce la menținerea și consolidarea păcii în lume.Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste s-au pronunțat cu fermitate pentru normalizarea relațiilor internaționale economice și tehnico- științifice, pentru înlăturarea tuturor obstacolelor artificiale și restricțiilor discriminatorii, pentru lichidarea subdezvoltării, soluționarea globală și echitabilă 
a problemei datoriilor externe, restructurarea, pe baze democratice, a întregului sistem al relațiilor e- conomice internaționale, instaurarea noii ordini e- eonomice internaționale.

Tovarășul Ni e d 1 a e Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au evidențiat importanța deosebită pe care o au, în actualele împrejurări internaționale, unitatea șl coeziunea statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care re- .prezintă un factor eficient de asigurare a securității și muncii pașnice a popoarelor lor, al menținerii și întăririi păcii în Europa și în întreaga lume. Repu- blica Socialistă România și
Semnarea *După încheierea convorbirilor oficiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, au semnat, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Marele Palat al Kremlinu

lui, Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste pe perioada pînă în anul 2000.

La ceremonie au partici-

documentelor oficialeduva, , Vasile Pungan, alte persoane oficiale române.Erau de față ambasadorul țării noastre la Moscova și ambasadorul U- niunii Sovietice la București.După semnare , tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Mihail Gorbaciov și-au strîns cu căldură niîinile, s-au îmbrățișat cu prietenie.

pat tovarășii G. A. Aliev, V. I. Vorotnikov, A. A. Gromîko, L. N. Zaikov, E. K. , Ligaciov, N. L Rîjkov, M. S. Solomențev, V. M. Ce- brikov. E. A. Șevardnadze, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., P. N, Demicev, V. L Dolghih, 
B. N. Elțin, S. L. Sokolov, 
N. V. Talîzin, membri supleant! ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., A. P. Biriukova, A. F, Dobrînin, 
M. V. Zimianin, V. A. Medvedev, V. P. Nikonov, G.
P. Razumovșki, A. N. Ia- ___ . . „„_____kovlev, secretari ai C.C. al uă țări au semnat Progra- P.C.U.S,, I. V. Kapitonov, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S.Au luat parte, de asemenea, tovarășii Ion Sto- ian, loan Totu, Ilie Vă-

In același cadru, miniștrii de externe ai celor do-mul de aplicare a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anii 1986—1990.

w ■Dejun în onoarea tovarășuluiîn onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Central al Partidului Comunist al U- niunîl Sovietice, Prezidiul: Sovietului Suprem al U.R.S.S. șî Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au o- ferit, vineri, un dejun.La dejun au participat tovarășii Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al P.C.U.S., Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C, al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Supremul U.R.S.S., N. I. Rîj-

kov, membru al Biroului tovarășul Mihaîl Gorbaciov Politic al C.C. al P.C.U.S^ ‘președintele Consiliului de 
Miniștri al UJț.S.S., mem
bri și membri supleanți al 
Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.C.U.S., membri 
ai Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., prim- 
vicepreședințl și vicepre
ședinți ai Consiliului de 
Miniștri, alte persoane w 
ficiale , sovietice.

Au luat parte persoanele 
oficiale care l-au însoțit pe 
eonducătorul partidului ți 
statului nostru în această vizită. // :

Apreciind, ți cu acest pri
lej. rezultatele vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și

au toastat pentru întărirea 
țt dezvoltarea prieteniei șl 
colaborării între ’Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii 
Sovietice, între Republica 
Socialistă România și ti* 
piunea Sovietică, între po
poarele eelor două țări, - 
pentru noi succese în îa« 
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XHI-lea al 
P.C.R. și ale Congresului 
•1 XXVII-lea al P.C.U.S, 
pentru socialism, pentru 
pace și colaborare în lume.

Dejunul s-a desfășura* 
într-o atmosferă caldă, prie
ten easeă., ■; T r x•.. ■ ■

^■•■■■••■■■■■••••■■a>aaaiaaiiaaia<i>>iiaaiii>aaiaaaaiaia>a>aaaaa<ia(aiaaia>aiiai« aaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cultural:

memento
LUPENIHangar 18.URIC ANI;. Racolarea.

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Alice ; Unirea: Căpitanul răzbunării; Pa- 
rîngul; Superpolițistul.LONEA: Am fost 16.VULCAN' >— Luceafă
rul; Toate mi se întîrnplă numai mie.

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene flune- ' doara.
TV.13,00 Telex.13,05 La siîrșit de sâptă- mină (p.c.): Melodii populare; Gala de-

senului animat; Șah; O melodie în primă audiție; Azi, în a- nul 65 al Partidului —■ reportaj; ,Un vals nemuritor: „Valurile Dunării11; Moment poetic; Un tablou din galeria națională semnat de .Ștefan Luchian; Noi înregistrări cu Richard Clayderman; Cinci elegii pentru pace; Telesport: Fotbal: Dinamo —

Universitatea Craiova. Rezumat din sferturile de finală ale Cupei României; Autograf muzical. .14,45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal.10,20 Teleenciclopedia. (color)19,15 Varietăți muzicale.20,35

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, fiicele, ginerii și nepoții anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață după o lungă suferință 
a bunului și iubitului lor soț, tată și bunic 

BANDOLEA PARTENIE
Inmormîntarea va avea loc duminică, 18 mai, 

ora 16. Cortegiul funerar pleacă din strada Crîngului 
2/6, Petroșani. (8103)

21,55
22,05

> Film artistic, (color) „Stratagema".> Telejurnal.> Melodii- îndrăgite.(color)
COLECTIV'UL I.C.P.M.C. este alături de colega 

lor în încercarea grea suferită prin decesul tatălui 
BANDOLEA PARTENIE

(fost proiectant la I.C.P.M.C.)
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo

liate. (8102) ' 
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