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Executiv al C.C. al P.C.R.Sub* președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, vineri, 6 iunie, a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței, Comitetul Politic E- xecutiv â examinat Raportul privind sta
diul realizării, la 31 martie 1986, a prin
cipalilor indicatori tehnico-economici a- 
probați la capacitățile de producție in
dustriale puse în funcțiune.Din analiza datelor cuprinse în Raport, precum și din informările prezentate în cadrul ședinței de conducătorii ministerelor economice, rezultă că, deși în acest domeniu s-au obținut unele progrese în comparație cu anii precedenți, la o serie de obiective nu s-au realizat încă parametrii proiectați.Criticînd această situație, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut să se stabilească programe de masuri concrete, pe fiecare minister, care să asigure realizarea în cel mai scurt timp a tuturor indicatorilor tehnico-economici aprobați, a producției planificate la capacitățile puse în funcțiune, la toate obiectivele de investiții. S-a stabilit ca guvernul să urmărească, să asigure și să răspundă nemijlocit de înfăp- f—■ ” ’ ‘ . '.programe de măsuri să informeze Comitetul Politic Executiv în legătură cu modul în care au fost soluționate problemele privind încadrarea fiecărei capacități de producție în indicatorii tehnico- jeconomici aprohați.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a dezbătut Raportul privind modul 
de îndeplinire a planului costurilor de 
producție în trimestrul I 1986 în indus
tria republicană.Analiza efectuată a pus în evidență faptul că, deși pe ansamblul industriei republicane, s-au înregistrat, față de aceeași perioadă a -anului trecut, însemnate reduceri la costurile de producție, acestea prezintă, în primul trimestru, o depășire față de prevederile planului. S-a. arătat că neîncadrarea în costurile de producție stabilite se datorește faptului că nu în toate centralele și întreprinderile industriale s-a acționat cu întreaga fermitate și răspundere pentru valorificarea tuturor posibilităților create, respectarea strictă a normelor de consum și eliminarea cheltuielilor neeconomicoase, a oricăror forme de risipă, pentru folosirea deplină a potențialului tehnic și uman.Comitetul Politic Executiv a indicat conducerilor organelor economice centrale, ale tuturor unităților productive să urmărească riguros .îndeplinirea programelor de măsuri stabilite pentru, reducerea cheltuielilor de producție și recuperarea denoi soluții tehnice, tehnologice și organizatorice, înlăturarea și prevenirea pierderilor, rentabilizarea tuturor activităților și produselor, pentru realizarea ritmică
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In timp record producție record
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Performanță realizată de brigada minerului 
Andrei Antal, de la I. M. Lonea

restanțelor-, prin găsirea și aplicarea tuirea în cele mai bune condiții a acestor
(Continuare în pag. a 4-a)

■ INTR-O SINGURA ZI AU FOST EXTRA
SE 800 DE TONE DIN DOUA ABATAJE CU 
TAVAN DE REZISTENTA, IAR PLUSUL ULTIMEI 
SAPTAMINI A AJUNS LA 850 TONE DE CĂR
BUNE. .

■ PRODUCTIVITATEA MUNCII REALIZA
TA Ă FOST SUPERIOARA SARCINILOR PLA
NIFICATE CU APROAPE 1000 KG DE CĂRBU
NE PE POST.

președintelui
Libaneze, Amin Gemayel 

începerea 
convorbirilor oficiale

a

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, vineri după- amiază a sosit Ia București, într-o vizită în țara noastră, președintele Republicii Libaneze, Amin Gemayel., .Vizita președintelui XJ- banului în România, moment important în dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, constituie o expresie a bunelor relații româno-libaneze, o ilus-
(Continuare în pag. a 4-a)

La Palatul Consiliului de și popoare, al, cauzei păcii, Stat au început, vineri, 6 înțelegerii și colaborării iunie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Libaneze, A- min Gemayel.In timpul convorbirilor au fost evidențiate bunele relații de prietenie și co-- labor are dințre România ; și Liban, posibilitățile e- xistente pentru, extinderea și diversificarea pe : multiple, planuri a acestor : raporturi,în interesul și spre binele celor două țări

între națiuni.■ Au fost examinate, deasemenea, probleme alesituației din Orientul Mijlociu.- ' ’ ■ t- ■■Președ intele Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția principială, constructivă a ’ R o ni â n i e i p r i v i nd reglementarea globală, pe cale politică. a situației din Orientul Mijlociu, instaurarea , unei păci juste și trainice in • această regiune.

O brigadă cunoscută prin hărnicia și priceperea oamenilor, prin dăruirea lor în muncă, formația condusă de Andrei Antal din sectorul II al minei Lonea, a luat o hotărîre de mare răspundere, o hotărîre ca- re-i face cinste și ridică pe noi trepte calitative prestigiul cîștigat de- a lungul anilor. Hotărîrea pe cit de simplă, pe atît de încărcată de semnifi-
27000 (fe tone

IN PAGINA A 3-A :

ți U L ~ V R Ă—A R T A
• „Nedeia Tulipanului".
• Premieră absolută la 

Teatrul de stat : „Autorul c în sală".
Spectacolele „Rapso- 
române".
Rubrica „La sfîrșit de

cații — preluarea unui loc de muncă unde nivelul realizărilor era, de la începutul anului sub sarcinile planificate cu 6PC0 de tone.Organizarea exemplară a activității productive la frontul de lucru, puterea de mobilizhrea șefilor de schimb. Nico- lae Căpriță. Petru Eickes, Antal, Mihai Constantin Bălașa și Mi-
Francisc și Ludovic Cimpoeșu,

hai Boda — numărul lori este mare pentru că bri-' gada are în exploatare două fronturi de lucru — .- și-a spus cuvântul. De ■ la 1 iunie, dată de la care a fost preluat, și cel de al doilea frontal a început ' să producă peste sarcinile medii zilnice planificate. Și astfel, din două abataje frontale cu tavan de rezistență — din nou a- ceastă metodă își dovedește eficiența — s-a extras- într-o singură zi o producție de 800 tone de cărbune, un adevărat record de extracție la a- ceastă formație și întreprindere minieră, fiind
Dorin GRIJA *

(Continuare in pag; a 2-a)

peste prevederiMinerii de la Paroșeni au debutat și în luna nie. cu rezultate bune muncă. Depășindli-și mic sarcinile de plan producția fizică de cărbune, ei au , extras, prevederi 500 tone.de cărbune. acumulînd astfel de la începutul anului un plus de aproape 27 000 de tone.

Merite deosebite revin minerilor din sectorul I, care, cu cele peste 21000 tone extrase suplimentar de la începutul anului, se ■ află în fruntea întrecerii peste socialiste pe întreprindere.Din acest sector s-au remarcat frontaliștiî din brigăzile conduse de Vașile Cojocaru și Mifiai Barbă*-- caru. Cu rezultate bune în muncă se înscriu în acest an și minerii din brigăzile conduse de Francisc Fa- zakas și loan Diaconii care exploatează frontale echipate plexe de mare CMA 5H cu care nut productivități he 22—24 tone pe virfuri de 30 tone bune pe post.

ini'' înrit-la
diet

săpțămînă".

-

(Continuare în pa?.. ă 4-a)

Luna manifestărilor politico-ideologice
cultural-educative si sportive

PțTftOȘAMI'86
ca adevărat i elementului în cultura

Festival 
de folclor 

momîrlănesc, 
la prima 

ediție

abataje cu com- înălțime au obți- medii post, cu de căr-
Brigadierul Ioan Da

niel și ortacul său efec
tuează strîngerea șuru
burilor la ciritrele de la 
noul puț ce se execută 
la I.M. Paroșeni.

Valea Jiului — leagăn străvechi ăl istoriei și civilizației românești — și-a păstrat de-a lungul timpului fizionomia proprie în peisajul economic și cultural - al țării. Acumulările pe - care . trecerea timpului le-a adus în via-, ța oamenilor de aici au făcut ca astăzi să cunoaștem strălucirile unui minunat tezaur de spiritualitate românească. Aici, la izvoarele Jiurilor, trăiesc și muncesc din timpuri străvechi oameni harnici; cu dragoste pentru pămîntul românesc, oameni care prin tradițiile

lor de muncă — trecute in faptele de folclor . :,— s-au impus jfâstrători ai daco-ioman noastră. Etnografia și. folclorul din zonă sînt dovezi incontestabile ale continuității elementului daco-roman pe acest pă- rnînt. folclorul și etnografia momîrlanîlor expri- mînd fidel contopirea e- lementelor de limbă și cultură latină cu acele trăsături ale spiritualității dacilor.Din dorința de a reliefa și valorifica la un nivel
Prof. Cornelia STANEȘCU, 

președinte al Comitetului 
municipal de cultură și 

educație socialistă

(Continuare în pag. a 3-a)

Foto: o. PARAIANU

Preparația Livezeni, în faza premergătoare 
începerii probelor tehnologiceiceste zile de vară, prinderii de. construcții și funcționează. Prin inter- -montaje miniere Petro- fon, ing. I.uca Suciu, directorul tehnic ■ al întreprinderii de antrepriză, insistă să fie luate măsuri pentru intensificarea mului de lucru pentru repararea telefonului. Iată o secvență de o oră doar din activitatea febrilă de. pe șantier din aceste zile.Analiza stadiului nlor prevăzute în pentru respectarea nuiui de punere în funcțiune în ț robe tehnologice a primei linii de preparare, pune în evidență rezulta

pe șantierul preparat iei din l.ivezeni sînt concentrate importante efective de Constructori și mijloace . materiale. '’este 420 .constructori și moht.ori sint prezent i zi de zi într-o aprigă competiție cu timpul, pentru a asigura condițiile de pornire în probe tehnologice :.a primei linii de preparare, prevăzută în . plan la sfîrșitul a- cestei luni.în biroul ing.I leldberg. șeful nr. 2 Livezeni Oswald brigăzii a Intre-

șani, la pinia oră a dimineții zilei de 3 iunie a.c. s-au perindat maiștri, șefi de echipă, solicitînd rezolvarea a zeci de probleme. Au fost repartizate utilajele grele și autobasculantele pentru lucrările prioritare .■'> zilei. Motorina pentru utilaje și mașini, carbidul pentru sudori sînt drămuite eu grijă. Un moment de supărare îl constituie faptul că telefonul nu

.tele bune obținute prin e- fortul lăudabil al, constructorilor. De-u lungul primei linii de preparare, pe viitorul flux tehnologic, rit- ' montajele sînt în fază a- vansată. Cu sprijinul beneficiarului. care a folosit din plin experiența do- bîhdită cu prilejiil punerii în funcțiune a noii capacități de preparare a cărbunelui din Petrilă, aulucră- grafic terme-
Viorel STRAtC

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din activitatea organizației
Crucea Roșie

Preparația Livezeni, 
în faza premergătoare începerii 

probelor tehnologice
A In timp

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

In întreprinderile și instituțiile din Valea Jiu
lui continuă să se desfășoare conferințele orășenești 
și diverse manifestări de educație sanitară susținu
te în întîmpinarea conferinței municipale a orga
nizației „Crucea Roșie**.• DEZBATERI. La căminele de nefamiliști ale întreprinderilor miniere Livezeni și Dîlja au a- vut loc, zilele trecute, dezbateri cu tema „Educația moral-cetățenească și sanitară**, organizate de comisiile de „Cruce șie“ în colaborare , Spitalul municipal Procuratura locală. Ro- cu Și Au fost acțiuni interesante, apreciate de oamenii muncii, sUbiiniindu-șe semnificația educativă a unei atitpdinîi înaintate a comportamentului Vilizat în societate.• CONSFĂTUIRE. Petroșani va avea luni, o consfătuire reprezentanții colective

din toate cantinele miniere din cadrul IACCVJ. Tema acestei consfătuiri o constituie problemele de igienă a alimentației în toate fazele și e- tapefc» activității.• CONCURS. Zilele trecute în Valea Jiului s-a desfășurat concursul grupelor sanitare, stimulativă întrecere, care sintetizează activitatea de pregătire teoretică și practică a formațiunilor și din întreprinderi șiinsti- ci- țuții. Marți, . de la10, va avea loc concursul grupelor sanitareIn orașul Petroșani,Joc,cu
oradin mani-’ festare competitivă care se va desfășura pe stadionul „Știința** al Institutului de mine.

fost făcute modificări la elevatorul cu cupe și la alte utilaje. In corpul principal al clădirii care a- dăposțește spălătoria și flotația, majoritatea utilajelor sînt pregătite pentru probele de rodaj de 72 de ore. In decantorul pentru șlam se fac probe cu apă, după o soluție de alimentare provizorie. Pentru abnegația cu care âu muncit pînă în prezent, depășindu-și sarcinile de plan, merită cuvinte de laudă constructorii din formațiile conduse de Constantin Năstase (zidari), Constantin Frumușele (fierar betoniști), Mihai Vagiuc și Gheorghe Durlă (dulgheri), Dezide- riu Ciungan (betoniști), precum și montorii din echipele coordonate dePetru Albu, Vasile Costică (lăcătuși), Constantin Știu- că (instalatori), Aurel Cărare și Nicolae Viziru (e- lectricieni).„In ceea ce privește partea de construcție nu a- vem probleme deosebite, ne-a informat ing. Oswald

Iieldberg, șeful brigăzii nr. 2. Dar la montaje mai sînt probleme nerezolvate, care influențează direct punerea în funcțiune a primei linii de preparare. Este vorba de asigurarea a 22 de pompe pentru ridicarea apei în instalația flo- tației și spălătoriei, de a- provizionarea cu 25 de tone de uleiuri minerale fără de care nu pot fi rodate utilajele. Ar mai fi necesare și importante cantități de cabluri de diferite tipodimensiuni. Practic Vorbind, dacă ni se a- sigură uleiurile și cablurile, după două săptămîni vor putea începe probele tehnologice la prima linie de preparare". 'Activitatea de pe șantierul noii preparați! din Livezeni se află, deci, Intr-o fază decisivă. Stă în puterea constructorilor Și montorilor să respecte termenul prevăzut pentru începerea probelor tehnologice. Dar în acest scop se impune intensificarea demersurilor la nivelul beneficiarului pentru asigurarea cablurilor, a uleiurilor minerale și a utilajelor de care depinde în prezent, în mod hotărîtot, terminarea lucrărilor premergătoare punerii în funcțiune a primei linii de preparare a cărbunelui.

recordL bune pe post. mai mult decît prevederile de plan.Astfel, o formație care de la începutul anului avea un plus de peste 5000 de tone, printr-o hotărîre de mare pundere, cum mai neam, a preluat un loc de muncă undecinile de plan nu erau realizate cu 6000 de to- .' ț intr-un__ _______    . j record să obțină de relevat sînt "i produc- la ambele locuri de tîvitățile obținute: a- muncă adevărate pro-proape 1000 kg de căi’- ducții record.

cu 200 de tone mai mult decît media zilnică realizată pînă acum.Mai . mult,. pl usul celor două frontale exploatate de formația condusă de Andrei Antal . se ridică de la începutul lunii, la 850 de tone, cu ajutorul cărora sectorul și-a depășit la rîndul său sarcinile planificate ne și a reușit cu 650 de tone. Demne timp i
ras- spu- nou sar-

lor de oameni ai muncii

Aspect din secția mecanică a cooperativei meșteșugărești „Straja** din I.u- 
peni, unitate fruntașă, evidențjindu-se meseriașii conduși de maistrul șef de 
schimb Gheorghe Constantin. loto : Al. TATAR

c3S

<<

I- .
ASTENII auto puțin de... simțu-

Unii conducători acuză o boală mai obișnuită, astenia vară. Tulburările rilor nu sînt cauzate, cum s-ar crede Ia prima vedere, de insolație, ci de răul nărav de a urca la volan după consumarea băuturilor alcoolice. In această situație s-au a- flat, recent, Dumitru Barna (2 HD 9263), Viorel I.<.:ăr Andrei (16 B 1832), Constantin Cără- van (31 DJ 9549), Gheorghe Robaniuc i 8406) si Mihai che (2 HD 9117). fiind consecințele ale „tulburărilor**, s-a prescris' un
(31 BV Asana-; Date grave li repaus total la volan pentru o bună perioadă de timp, o dietă austeră în materie de lichide... tari. Diagnosticarea și tratamen-

vo informăm
I

Grija pentru asigurarea 
de mîine" .; ••• . ••• ' • • • •. vață azi să devină schimbul vrednic de mîine.Acest „schimb de mîine**, despre vorbea cu atîta șeful atelierului este — într-adevăr — reper de o deosebită portanță în viața oricărui colectiv de muncă. Pentru că, alături de realizarea și depășirea sarcinilor de plan, o atenție deosebită trebuie acordată și celor care, nu peste mult timp, vor contribui la depășirea indicatorilor înscriși în graficul de producție, Iar la Paroșeni, acest lucru îl poți sesiza imediat.

O. GEORGESCU

schimbului- La noi fac practică 150 de elevi de la liceele din Vulcan și Lupeni ne spunea într-una din zile, maistrul Alexandru Bar, șeful a- telierului mecanic al I.M. Paroșeni. Ceea ce ne bucură este că, la toți se observă dorința și ambiția de a-și însuși temeinic meseria, precum și faptul că organizațiile de partid și de tineret din școli, conducerile liceelor se interesează, tot timpul, de comportarea elevilor. Vom întreține și pe viitor legătura liceu — mină, deoarece și Unii, și alții, dorim același lucru: tinerii care în-

vrednic care pasiune mecanic, un im-

Mica p u b li ci t d t e
ANUNȚURI DE FAMILIE55 de garoafe pentru I- leana Oblea, cu ocazia ieșirii la pensie „Mulți ani" cu sănătate — soțul, fiicele, fiul, ginerele și nepoțelul. (8231) >VIND Skoda S 100, preț convenabil. Vulcan, Bd. Victoriei, Bloc 3B2. sc. 1, ap. 32, după ora 15. (8245)VIND Dacia 1310, neridicată. Informații, Nedela Victor, Paroșeni, Cantori 94. (8252) ■PIERDUT certificat de calificare seria B nr, 17280, eliberat de C.C.C.F. București în anul 1980, pe numele ; Bostan Ștefan. 11 -declar nul. (8244)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cazacu Dumitru, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar (8250)PIERDUT carnet student pe numele Vasile, eliberat de

FAMILIA îndoliată anunță cu durere dispariția 
prematură a celui care a fost un bun soț, tată și 
bunic

Ing. OLARIU GHEORGHE
Inmormînîarea va avea loc duminică, 8 iunie, 

ora 15,30, din strada Gheorghe Lazăr nr. 28.
Nu îl vom uita niciodată. (8254)

UN ultim omagiu din partea colectivului I.U.M. 
Petroșani aceluia care timp de 17 ani a fost un 
priceput conducător al întreprinderii, apreciat și 
iubit de oameni, un bun și stimat coleg și tovarăș 
de muncă

Ing. OLARIU GHEORGHE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8243)

PRIORITARĂMarin Rădoi (05534 BV) a -crezut pînă nu demult că; pentru autovehiculele în rodaj nu sînt obligatorii prevederile fregulă- circulație, cam; loan Gheorghe Istvănuț(HD 8 1062) era convins că motoretele au regim de prioritate absolută. Au, descoperit adevărul Stan la intîlnirea cu agențiidată de circulație, în posturăîn_ de contravenienți. Grija

tul (suspendarea permisului, amenzile de rigoa- . .re, examenul de condu- meniului de cere , etc) .costă scump !
MORALĂO butadă a lui. Pățitu’ (de această la volan). Cei care se. eumetă să efectueze depășiri neregulamentare, periculoase pentru traficul rutier, sînt de fapt, ...depășiți de prevederile regulamentului de circulație. Pe această temă mai multe amănunte a- supra consecințelor legii ar putea dă Neculai Hu- luță (2 HD 7482),

cane și deșeuri în valoare de peste 4000 lei.

nulă. ■

de contravenienți. Grija lor prioritară de acum este tocmai însușirea regulilor de... 1
☆

Duminică, 8 
au dreptul de 
autoturismele 
te personală

prioritate.
iunie a.c. 

circulație 
proprieta- 

„ ___ „ înmatricu
late sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată CU 
sprijinul Biroului circu - 
lație al Miliției munici

piului Petroșani

nă la limita evitării ori
cărui pericol. (V.S.)

PIONIER&ASCA. In cadrul „Zilelor record ' pentru colectarea materialelor refolosibile", la Școală generală nr. 7 din Petroșani se desfășoară acțiuni intense de strîngere a sticlelor și borcanelor, a deșeurilor de hîrtie. După cum ne informează prof, Maria Rusu, numai
cu

CURSURI DE CALIFICARE. După cum ne informează tovarășa . Lia Hauptman, inspector personal la AUTL Petroșani, în cadrul autobazei uzină s-a .încheiat un curs de calificare absolvit de 40 de muncitori, pregătiți pentru meseria de mecanici auto.

LUCRĂRI DE ÎNTRE
ȚINERE A DRUMURI
LOR. In cartierul „Aero
port** din Petroșani au 
început ample lucrări de 
reparații și întreținere) a 
drumurilor. Pînă în pre
zent, au fost plombate
asfalt denivelările de pe 
strada Păcii. In zonele în 
care se desfășoară lucrări
le, se recomandă condu- 

în această săptămână pio- cătorilor auto să reducă nierii au predat sticle, bor- viteza autovehiculelor, pî- zează, an de an, la începu-

EXCURSII. Asociația Ca 
sei pensionarilor organi-

de Cobai ----- - Insti- tutui de mine Petroșani. II declar; nul. (8255)PIERDUT carnet student pe numele Nicola O- limpiu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8223)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stroie Laurențiu, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8224)PIERDUT legitimație de , serviciu nr. 8595, eliberată * de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8219)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bande loan, eliberată ' peni. O declar de I.M. Lunula. (8228)
estival,tul sezonului 

excursii în diferite stați
uni balneoclimaterice din 
țară. Două astfel de ex
cursii sînt programate la 
Băile Felix, pentru zilele de 
17, 18 și 19 iunie și, res
pectiv, la Geoagiu Băi în 
12 iunie a.c. (V.S.)

II 
I 
IRubrică realizată de 

Mircea BUJORESCU

COLECTIVUL de oameni âi muncii de la 
IPSRUEEM Petroșani este profund îndurerat de dis
pariția prematură a celui oare a fost un om de a- 
leasă omenie și înaltă ținută profesională 

Ing. OLARIU GHEORGHE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8247)

COLECTIVUL CCITPSM (CCSM) Petroșani, 
este alături de familia colegei Maria Olariu, greu 
încercată prin pierderea distinsului

Ing. OLARIU GHEORGHE
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo

liate. (8249)

SECȚIA Service a IPSRUEEM Petroșani este a- 
lături de colegul lor, ing. Mircea Olariu, în pierde
rea grea pricinuită de dispariția tatălui

Ing. OLARIU GHEORGHE
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoli

ate. (8246)

ț

COLECTIVUL secțiilor C.T.C., Laborator și 
Prototipuri, de la IPSRUEEM Petroșani, este alături 
de colegul lor ing. Dan Cristian Olariu, la încerca
rea grea pricinuită de dispariția fulgerătoare â ta
tălui său

Ing. OLARIU GHEORGHE
Sincere condoleanțe familei îndoliate. (8248)

------—T----------
COLECTIVUL Atelierului Telegrizumetrie — 

IPSRUEEM Petroșani este alături și transmite con
doleanțe familiei greu încercate prin dispariția dis
tinsului

Ing. OLARIU GHEORGHE
(8251)

I
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I SAPTAMINA CULTURAL- EDUCATIVA

La Aninoasa „NEDEI A UL I"
Festival de foicior

(Urmare din pag. I)

— Care sînt principale
le obiective ale săptămînii 
cultural-educative a co
munei Aninoasa ?— Dintru început vreausă precizez că începînd din acest an, la .sugestia unor locuitori ai comunei, săp- tămîna cultural-educativă a comunei Aninoasa se va desfășura în luna .iunie, fiind, alături de „Flori de mai", „Primăvara pe- trileană" și „Nedeia vul- căneană**, unul dintre momentele de adevărată efervescență în viața spirituală a municipiului.. De doi ani, săptămînă cultural-educativă poartă nu- __ „„ „VV1.rncle de „Nedeia Tulipanu- unile în sprijinul produc- ™ . ției. Ziua de 10 iunie afost declarată zi-record în producție la l.M. Aninoasa, IPEGH — Iscroni și . UFET. In această săptămînă, la IPEGH va avea loc o masă rotundă cu tema „Noi metode de prospectare a zăcămintelor de cărbune". Vom organiza, de

lui". - ■■■■■.■ *Ca principale obiective ne propunem organizarea unor manifestări de larg interes, atractive, înce- pînd cu acelea care au ca scop sprijinul nemijlocit al producției, ridicarea gradului de conștiință socială și politică a mase-

Eram obișnuți să participăm, la începutul lunii 
august, la „Săptămînă cultural-educativă** a comu
nei Aninoasa. Iată însă că în acest an, acțiunile po
litico-educative grupate sub genericul săptămînii cul
turale au fost incluse în cadrul Lunii manifestări
lor politico-ideologice, cultural-educative și sporti
ve „Laudă omului muncii și creației sale**.

Pentru a afla amănunte privind conținutul și 
formele de organizare a acțiunilor ne-am adresat 
tovarășului Andrei Glăvan, președintele Consiliului 
comunal de educație politică și cultură socialistă :lor și terminând cu cele cu conținut cultural-artistic și sportiv.

— Amintiți, vă rugăm, 
cîteva dintre manifestări
le programate.— Să începem cu acți-

Pledoarie pentru autenticitate

.Rapso-aceas- din ■ înadu- cînte- at-

An de an peisajul tistic al Văii Jiului se .îmbogățește prin prezența in mijlocul minerilor a interpreților . prestigiosului ansamblu artistic dia română". Și de tă dată, interpreții București au venit municipul nostru,- cînd cu ei bucuria cului și dansului. Omosferă deosebit de caldă, de ' primitoare îi însoțește peste tot, în cadrul spectacolelor pe care le prezintă — cu verviț ' caracteristică folclorului românesc —- pe scenele zămintelor de cultură Valea Jiului. Așa a la . Petrila și Vulcan, prima zi a turneului, a fost ieri; la Loneă aseară, pîriă tîrziu, la troșani.îndrăgitele cîntece

repertoriile perina- ale foririațiilor arde amatori, pentrute în rierite tistice , .ca prezența acestora în Festivalul național „Cîhr tarea României" să se situeze la un nivel calitativ superior.Urmărim, de asemenea, afirmarea folclorului nio- mîrlănesc în peisajul culturii noastre naționale, precum și cunoașterea deosebirilor pe care; filonul momîrlănesc în folclor le prezintă de la sat la sat, de-a lungul cursului superior al Jiurilor, de la Cîm- , pu lui Neag și pînă Ia . Răscoala.Festivalul va o paradă a portului popular momîrlănesc’car'e va J porni în jurul orei 11 din ' zona pe Aici tan, pe două scene, spectacole cu participarea artiștilor amatori, la care , dorim o prezență largă a tuturor creatorilor.
In paralel, la căminul cultural din Iscroni, va fi deschisă o expoziție de costume momîrlănești vechi si noi, țeșățuri, obiecte de uz casnic, elemente ce vin., să întregească nea ’ tezaurului a! vieții pe aceste vechi meleaguri.Nedeia 1.___ -1—T

mintesc un punct distinct din programul săptămînii cultural-educative, dezbaterea cu tema „Consecințele nefaste ale fanatismului religios promovat de. sectele neoprotestante", care va avea loc la căminul de nefamiliști al l.M. Aninoasa.
— Alte acțiuni ?— Organizăm un concurs de tenis de masă, microspectacole la sala de apel a l.M. Aninoasa, iar duminică, pe platoul Tu- lipanului vom participa cu toate forțele artistice și etnografice din comună la „Festivalul de folclor mo- mîrlănesc**.
— De altfel această ulti

mă zi a săptămînii cultu
ral-educative „Nedeîa Tu- 
lipanului** coincide cu ulti
ma zi a Lunii manifestă
rilor politico-ideologice, 
cultural-educative și spor
tive „Laudă omului mun
cii și creației sale**.— Ne vom alătura marii parăzi a portului popular după care locuitorii comunei vor veni în număr ma- dezbateri, să facem .. re la „Tulipan", pe platoul tradiționalei nedei.

Interviu realizat de 
loan ȘTEFAN

. superior aceste tradiții a fost • inițiat în acest an, ca o adevărată corolă a Lunii manifestărilor politico-ideologice, cultural- educative și sportive „Lau- dă omului muncii și creației sale", un festival de folclor momîrlănesc pe care dorim să-1 permanentizăm, și care se va desfășura în ultima zi a lunii culturii — 15 iunie—, pe locul tradiționalei ne- dei din Iscroni, platoul Tu- lipanului.Festivalul, ca manifesta- : re culturală, va reuni toate forțele artistice folclorice ale municipiului, începînd cu formațiile de amatori aparținînd așezămintelor de cultură din Valea Jiului, cluburi, cămine culturale și casa de cultură și continuînd cu formațiile de elevi. Acestora li se vor adăuga creatori ele folclor .care nu sînt membri ai formațiilor — țărani din satele municipiului.Vom încerca să punem, în valoare, cu ocazia: festivalului, elementele de momiri,ă- , ințerpolă- valoroase promova-

asemenea, la căminul cultural din Iscroni, proiecții de diapozitive cu tema „Noua revoluție agrară**, precum și o dezbatere a- vînd ca subiect „Hotărî- rile Congresului al III- lea al țărănimii privind creșterea potențialului e- conomic în agricultură. Sarcini ce revin țăraiiilor cu gospodării individuale**.Ridicarea . gradului de conștiință sbcial-politică este im alt obiectiv, urmărind ca prin munca politică de la om la om, prin manifestări gen. expoziții de carte, filme cu conținut științific proiectate în mod deosebit pentru tineri, totul pentru a obține o nouă calitate și în acest domeniu. Aș vrea să â-

debuta cil

AUTL și se va 'opri'" platoul Tulipanuluf, " vor avea loc simul-

române44ru, autenticitatea folclorului prezentat de Elena lo- nescu, Elena Pascu, Rodi- ca Manciu-Magdin, aceasta din urmă, singura femeie, interpretă la cobză din țară, virtuozitatea lui Marin Ghiocel, vigoarea dansatorilor conduși artistic de . Nicolae Apolzan și Florea Vladi- mirescu, finețea acompaniamentului orchestral ■ — execuțiile în stilul fiecărei' zone folclorice — prezentarea alertă, unita - tea și varietatea spectacolului „Pe sub cetini de izvoare", regizat de Petru Mihail, iată calități pentru ____  ____ _ .L au fost răsplătiți cu vii și binemeritate aplauze.De fapt, acest concert- spectacol pledează' în primul rînd pentru autenticitate în expresia artistică, mai ales cînd este vorba de acest inegalabil tezaur de spiritualitate românească, folclorul.
H. DOBROGEANU

așe-din _______ ...foșt care interprețiiînașasauPe-ale Elenei Merișoreanu, voia bună pe care au degajat-o cu fieăare melodie Nico- lae Nițescu, Dumitru Constantin și Pușa Poena-
iLa sfîrșit de

sdptdmînâ
• Rețin atenția ma- I 

nifestările din cadrul Ne- | 
deii vulcănene — gala , laureaților .concursului | Județean de interpre- i tare — muzică populară „Flori de cîntec românesc** — ediția a | III-a ce va avea loc la , clubul din Vulcan, as- | tăzi. la ora 17, precum , multiple' întreceri spor- | five.

• La Lupeni și Uri- 
cani concertează astăzi ansamblul artistic„Rapsodia română1*.

• „100 de ani de lă 
nașterea Iui Henri Coan- 
dă — inginer și savant român, pionier al aviației mondiale". Aceasta este tema expunerii ce va fi audiată de elevii Liceului economic și de drept administrativ din Petroșani, tot astăzi, începînd de la ora 13. (Al.H.)

Expoziție 
de medalii, 

insigne, placheteMuzeul mineritului este gazda amabilă a unor manifestări expoziționale care vin să completeze peisajul cultural al piului.In aceste zile, mâții, colecționarii signe și prietenii pot vizita o excelentă expoziție de insigne, plachete: și medalii și cărți vechi minerești, avînd ca subiecte reliefarea unor evenimente economice, sociale și politice ale Văii Jiului sau ale întregii țări Printre cei care participă cu exponate numără Petru Melha loan Velica, membri secțiunii I — Petroșani SN.R.Expoziția se constituie ca unul din momentele culturale deosebite înscrise sub genericul Lunii manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă o- mului muncii și creației sale" și este dedicată aniversarii a 50 de ani de la procesul militanțildr muniști și antifasciști lă Brașov. (H.D.)

munici-numis- de in- istoriei

seȘi ai a

code

autentîe folclor , nesc, eliminînd rile, cele mai piese urmi nd a ti

Cîntecul și portul popular specifice zonei noastre folclorice — iată ceea 
ce dorini să vedem și să auzim în ziua de 15 iunie, la prima ediție a festiva
lului de folclor momîrlănesc.

I
3 î-;. ;

ȘSȘk

1
i

Lucrările dramatice ale scriitorului Ion Băieșu au constituit, dintotdea- una, indiferent de șui în care au fost te sau de actorii le-au interpretat, vărate „evenimente trale**. Acesta este cazul noii sale creații, noutate în premieră absolută aici, la Petroșani, pusă în scenă de colectivul artistic al Tea+rullii de stat „Valea Jiului** < '■■Este cea de-a treia, premieră absolută a sa pe care o vizionăm la Petroșani, după „In căutarea sensului pierdut** — . lucrare pi emiată la festivalul de teatru de la Timișoara în 1981 — și „Gărgărița". De data a- ceasta, partitura dramatică pe care Ion Băieșu o propune interpreților și publicului este mult deosebită, „Autorul e în ■ sală" anulînd distanțele obișnuite dintre scenăși sală, gîndind spațiulteatral ca un întreg indivizibil. De-a lungul întregului discurs dramatic comunicarea se stabilește firesc, publicul participînd activ la șpec- 1 tacol. Mesajul estetic e- nunțat pe scenă pătrunde . în sală, iar publicul, prin

ora-Juca- care ade-tea-Și

reacția sa, influențează următorul mesaj ce va fi emis de pe scenă, în- chizîndu-se astfel dialectic fiecare arc riicării artistice back.„Autorul
ho-sociale a fiecăruia, însăși-ideea de „teatru în teatru", de repetiție generală, sugerarea existenței și a altor variante posibile de redare a subiectului, aparentele momente de improvizație — amplifică această stare de continuă dezbatere asupra proble-die; în fapt avem în fa- maticii omului. O lucra-

al comu- prin feed-e m sala sfărîmă orice canon. Piesa este aparent o come-
„AUTORUL E ÎN SALÂ"

Premîerâ absoluta la Teatrul de stat

ța noastră o dezbatere și o invitație la dezbatere care se prelungește, ca urmare a finalului deschis, după aprinderea lu- ' mini lor de sală. Iar problematica. acestei dezbateri este generată de existența însăși a individului. Contradicția po- z;tiv-negativ străbate întreaga piesă, conflictului nu i Se dă un răspuns imediat și definitiv. Răspunsul, rezolvarea conflictului, se naște în primul rînd în noi, spectatorii. Noi sîntem cei chemați a găsi rezolvarea conflictului dramatic potrivit structurii psi-

re deosebită, o piesă de teatru care folosind toate mijloacele tragicomediei de la duioșie la sarcasm, ne lasă totuși spre final cu un gust de „migdale amare", ’Interpreții — în majoritate foarte tineri — au realizat un spectacol bun, care va ține, fără ’ndcială, multă vreme a- fișpl teatrului nostru. Se remarcă în primul rînd Doru Zamfirescu, din zi în zi tot mai bun. Un drum ascendent pe care îl dorim continuat. Este adevărat că rolul „ex- crocului sentimental" i-a oferit momente de suc-

imagi- spiritual stră-.. ____ momîrlăneâscă,care va urma se va constitui ca o sărbătorească încheiere a Lunii manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă omului »iun- cii și creației sale".
Parada portului 

po rFolclorul domină aceastăa IJI-a săptămînă a Lunii manifestărilor politico- ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă o- mului muncii și creației sale**. Ultima zi a „Ned.eii vulcănene'* programează — dacă timpul o va permite — o paradă a portu-' lui popular pe Bulevardul Victoriei din oraș ȘÎ un spectacol la zona de agrement.
. ces sigur la public, dar, tocmai prin aceasta rolul a fost o piatră de încercare pentru tînărul ac- moment în cariera care l-a trecut bine. Gabriela Francisca Ionaș-tor, sa pe foarte Bellu, cu și Corvin Alexe, stă- pîni pe text, ca și pe mijloacele de exprimare teatrală, contribuie la realizarea unității spectacolului. Theodor Marinescu ca și Adrian Zav- loschi știu să dea fiecărui cuvînt rostit, fiecă- 1 rei sintagme, o greutate - aparte prin gesturi și , mimică. Un cuvînt încurajator pentru Erika Fal- l ticska, aflată la primul , rol în cadrul unui colectiv artistic profesionist. !Scenografia — semna- i tă de Adrian Tatu — modernă, utilă, de real■ folos în realizarea con- i tinuității discursului dra- , matic.Regia este semnată de Radu Băieșu și s-a dovedit promițătoare. Așteptăm afirmarea artistică a lui.Am asistat la un spectacol de valoare pe care ' re- iu- dinrîndurile de față îl comandă cu căldură bitorilor de teătruj municipiu

H. ALEXANDKESCU



Steagul r o ? u SIMBÂTA, 7 IUNIE 19864

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

(Urmare din pag. 1) și integrală a planului, încadrarea în consumurile normate, utilizarea intensivă și eficientă a dotărilor existente, creșterea calității produselor și a muncii.La indicația tovarășului Nieolae Ceaușescu s-a ho- tărît ca, în cel mai scurt timp, Consiliul Central de Control Muncitoresc alActivității Economice șiSociale, Ministerul Finanțelor, organele de control financiar sa .stabilească și să, treacă efectiv la aplicarea de măsuri concrete pentru lichidarea stărilor de lucruri negative existente..în acest domeniu, pentru încadrarea riguroa
să a costurilor de producție în nbrmeie stabilite prin plan. Rezultatele acestei acțiuni urmează să fie prezentate intr-o Viitoare ședință a Comitetului Politic Executiv.In cadrul ședinței, tova
rășul Nieolae Ceaușescu a 
prezentat o serie de con
statări și concluzii desprin
se din vizitele și analizele 
făcute în aceste zile în u- 
nități agricole din 10 ju
dețe ale țării.Secretarul general al partidului a apreciat că în cele mai multe din unitățile vizitate culturile se. prezintă bine, că : acolo unde s-a lucrat cu conștiinciozitate și răspundere si au fost respectate prevederile legale, normele stabilite privind densitatea plantelor, calitatea a- răturilor, există condiții

Schimb de mesaje intre 
președintele Nieolae Ceaușescu 

și primul ministru al 
Republicii Finlanda, Kalevi SursaHELSINKI 6 (Agerpres). . landei a dat o înaltă Din partea tovarășului Nieolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis primului ministru al Republicii Finlanda. Kale
vi Sorsa, un cald mesaj de salut, urări db ..sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului finlandez, prieten.Mulțumind pentru saj, Kalevi SorSa a me-rugatsă se transmită președintelui Nieolae Ceaușescu dusă de calde urări de sănătate și președintele Mării fericire personală, de pro- nări Naționale, care,. greș și bunăstare poporu- invitația lui român prieten.Primul ministru al Fin-

O nouă agresiune a forțelor armate 
sud-africane împotriva Angolei(Agerpres). sud-africa- nouă agre- Republi-

LUANDA 6 Forțe armate ne au Comis o siune împotriva cii Populare Angola. Potrivit agenției ANGOP, citată de agențiile internaționale do presă, un vas

pentru obținerea unor producții mări la orz și grîu, la celelalte culturi, superioare nivelelor planificatei i • - ‘d ■ /d. iS-a subliniat necesitatea de a se face o .evaluare cit mai exactă a producțiile agricole, de a se asigura sțrîngerea. în cele mai bune condițiuni, fără pierderi, într-un timp cit mai scurt, de 3—4 zile, a întregii recolte de orz și grîu.Dat fiind că unele unități au și trecut la recoltarea orzului, că în următoarele zile se va trece și la sțrîngerea griului în cele mai multe din .județele țării, s-a evidențiat necesitatea organizării temeinice a recoltării, transportului și depozitării corespunzătoare a întregii producții.Cadrele de Conducere din Ministerul Agriculturii și din direcțiile agricole județene, specialiștii din agricultura, organele și Organizațiile de partid, toți oamenii muncii de la sate trebuie să Se afle permanent în aceste zile în cînip, să participe nemijlocit la buna ~ organizare și desfășurare a acestei acțiuni de deosebită importanță pentru economia națională, pentru satisfacerea tot mai bună a consumului populației, a altor cerințe ale societății.S-a hotărît ca în această perioadă membrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. alți tovarăși din conducerea partidului să se deplaseze în

preciere politicii active a României, inițiativelor șefului statului român vi- zînd instaurarea pe continentul european și în întreaga lume a unei păci durabile, a înțelegerii și cooperării. ■ ' .Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către primul miniștrii al Finlandei a delegației parlamentare române con- Nicolac Giosan, Adula parlamentului finlandez, a întreprins o vizită în această țară.

ai marinei militare sud- africane a pătruns in portul angolez Namibe din sud-vestul țării și»a atacat cu rachete rezervoaib petroliere aflate la țărm. Ca urmare, două rezervoare au fost distrus», iar m altul serios avariat. Totodată, men- 

județe și să acționeze direct, la fața locului, pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole, să răspundă de întreaga activitate de îndeplinire a planului, atît în industrie, cît și în agricultură.
In entinuare. Comitetul Politic Executiv a e- ' xaminat și aprobat pro

punerile privind planul 
de școlarizare și numărul 
de burse pentru anul de 
învățămînt 1986—1987.Proiectele planurilor de școlarizare, elaborate în conformitate cu prevederile documentelor celui de-al XlII-lea Congres al partidului, cu hotărîrile adoptate de Congresul științei și învățămîntulur și pe baza propunerilor ministerelor, instituțiilor centrale și comitetelor executive ale consiliilor populare, oglindesc atenția deosebită pe care conducerea pmtidului și statului nostru, . personal tovarășul Nieolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării și modernizării învățămîntului de toate gradele — primar, gimnazial, liceal, profesional, superior și postuniver- . sitar — în strînsă legătură cu cercetarea și producția, în deplină concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale economiei naționale, ale progresului multilateral al țării. S-a subliniat că propunerile de școlarizare au în vedere ca marea majoritate a elevilor din clasa a IX-a să fie pregătiți în licee cu profiluri industriale, a- gricole și silvice. Se prevede, de asemenea, crește

TlM iN.L U /H E, J
Manifestări consacrate 

centenarului nașterii reputatului 
savant român, Henri Coandă

ant cocon - Henri

MOSCOVA 6 (Agerpres). M. Chebeleu transmite ; Sub auspiciile Uniunii a- sociațiilor sovietice. de prietenie și relații culturale cu străinătatea și Uniunii istoricilor în domeniile științelor naturii și tehnicii a Academiei de științe a U.R.S.S., la Moscova a avut loc'o manifestare consacrată centenarului nașterii reputatului,sâvi mân, inventator și structor de avioane Coandă.Ir alocuțiunile cu acest prilej, vorbitorii au reliefat activitatea practică și teoretică desfășurată de .Henri Coanclă în diverse domenii ale științei, tehnicii și’ construcțiilor de avioane, rolul lui de pionierat în dezvoltarea și progresul aviației cu râacție. contribuția adusă la fundamentarea științi- 

rostite

ționează agenția angoleză. un grup de scafandri sud- africani au amplasat bombe la bordul: unor comerciale an goleze.ploziile nrodusc au provocat scufundarea unei nave și avarierea altor două.
..naveEx-

rea în continuare a ponderii absolvenților de 10 clase cuprinși în licee, în ■școli profesionale, în scopul asigurării unui număr cît mai "marc de cadre de muncitori cu înaltă calificare; Au fost stabilite măsuri privind perfecționarea, în continuare, a conducerii unor unități de în- vățămînt superior, în vederea asigurării unui nivel tot mai ridicat de pregătire a studenților. :Comitetul Politic Executiv â aprobat, totodată, propunerile privind numărul burselor ce vor fi. acordate elevilor și studenților în viitorul an de învățămînt, apreciind dă ele asigură condiții tot mai bune de viață, de muncă și de învățătură tineretului patriei noastre.In continuarea ședinței, Comitetul Politic Executiv a dezbătut unele probleme privind activitatea internațională a partidului și statului nostru. In acest cadru, au fost examinate și aprobate Propunerile 
în legătură cu promovarea 
inițiativei privind trans
formarea Balcanilor în- 
tr-o zonă fără arme chimi
ce. De asemenea, au fost analizate și aprobate 
Considerentele Republicii 
Socialiste România cu pri
vire la reducerea armelor 
convenționale, a efective
lor și cheltuieiior militare, 
la înfăptuirea altor măsuri 
de dezarmare, pină în a- 
nul 2000.Comitetul Politic Executiv a soluționat, totodată, probleme curente ale activității de partid și de stat.

fică a aerodinamicii — domenii in care „efectul Coandă" își găsește o largă sferă de aplicabilitate.
☆BUDAPESȚA 6 (Agerpres). Televiziunea ungară a transmis filmul documentar „Henri Coandă", însoțind imaginile de un amplu comentariu cu privire la activitatea omului de știință român. Au fost evidențiate meritele acestuia în dezvoltarea aeronauticii pe plan mondial.

PE SCURT • PE SCURT
PRIMARII ORAȘELOR 

HIROSHIMA SI NAGA
SAKI au protestat împotriva noii experiențe nucleare efectuate de Statele Unite pe poligonul din Nevada. In telegrame a- resate președintelui Statelor Unite, primarii celor două prase își exprimă ■ protestul împotriva acestei acțiuni, cale nu poate duce decîț la agravarea încordării internaționale — transmite agenția TASS.

PREȘEDINTELE REA
GAN a obținut aprobarea în Senatul Statelor United a contractului prin care urmează să fie furnizat Arabici 'la-dite armament ii valoare de 265 milioane d Ți. transmit agențiile internațipr.ale de presă.

Vizita în țara noastră 
a președintelui 

Republicii Libaneze 
începerea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I) .Șeful statului român a subliniat necesitatea organizării unei conferințe internaționale privind O- rientul Mijlociu, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, pentru o soluție care să asigure retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupante, dreptul la autodeterminare pentru poporul palestinian — crearea Unui stat propriu, independent și, totodată, să asigure integritatea și securitatea tuturor statelor din zonă.' Președintele Amin Gemă vel a prezentat Ultimele evoluții , ale situației din. Liban și eforturile depuse pentru realizarea reconcilierii naționale.Apreciind contribuția țării noastre la rezolvarea problemelor din Orientul Mijlociu și din Liban, președintele Amin Gemayel și-a exprimat speranța că, și în viitor, România va sprijini cauza poporului libanez în . vederea înfăptuirii aspirațiilor sale de pace și libertate.
Ceremonia 

înalteIn cadrul unei ceremonii care a avut loc vineri du- pă-amiază, la Palatul Consiliului de Stat, tele Republicii SocialisteRomânia, tovarășul Nieolae Ceaușescu, a înmînat președintelui Republicii Libaneze, Amin Gemayel, î- naltul Ordin „Steaua Republicii Socialiste Români;!' clasa I. cu eșarfă.La rîndul său, președintele Republicii Libaneze, Amin Gemayel, a înmînat președintelui Nieolae Ceaușescu cea mai înaltă distincție a Republicii Li-
Sosirea în Capitala

(Urmare din pag. I)trare a dorinței comune de a le conferi noi dimensiuni în concordanță cu nă- p zuințele ambelor popoare, în interesul cauzei păcii, înțelegerii și conlucrării internaționale.Ceremonia sosirii înaltului oaspete a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește.La ora 16,00, aeronava eu care a călătorit șeful statului libanez a aterizat.In întîmninarea înaltului oaspete a venit președintele Nieolae Ceaușescu.Erau prezenți membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, generali, alte persoane oficiale.A fost de față ambasadorul Libanului în țara noastră . .Președintele Nieolae Ceaușescu a întîmpinat cu cordialitate, la . coborîrea din avion, pe președintele Amin Gemayel. Cei doi
DineuPreședin tele Republici i Socialiste România, ; tovarășul Nieolae Ceaușescu, a oferit, vineri, la Palatul Consiliului de Stat, un dineu ofi'ial în onoarea președintelui Republicii Libaneze. Amin. Gemayel,

Tovarășul N i c o 1 a e CeaUșescu a subliniat importanța pe care o reprezintă întărirea unității tuturor forțelor politice și sociale din Liban, realizarea pe calea tratativelor, a unei largi reconcilieri și conlucrări între acestea, pentru a se asigura independența și suveranitatea națională, integritatea teritorială, reconstrucția, patriei, pacea și liniștea în această țară.In spiritul politicii statornice a României de respect al independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, președintele Nieolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea țării noastre cu cauza poporului libanez, pentru asigurarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a unității Libanului.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.
înmînârii unor 
distincțiibaneze — „Meritul Libanez", grad extraordinar, ca o expresie « profundeipreședin- considerații față de personalitatea șefului statului român, precum și a priețe-niei dintre cele două țari și pdpoare.In cadrul ceremoniei, președintele Nieolae Ceaușescu și președintele Amin Gemayel. au rostit scurte alocuțiuni, s-au felicitat reciproc, și-au strîns mîlnile cU căldură.Solemnitatea a decurs într-o atmosferă caldă,prietenească.

președinți, și-au strîns cu căldură mîinile.O gardă militară, aliniată pe aeroport în cinstea sosirii înaltului oaspete, a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. In semn de salut, au fost trase 21 salve de artilerie.Președinții Nieolae Ceaușescu și Amin Gemayel au trecut în revistă garda de onoare.In continuare, înaltului oaspete i-au fost prezentate persoanele oficiale române venite în întîmpina- re. aIn aplauzele bucurește- niicr aflați pe aeroport, președintele Nieolae Ceaușescu și președintele Amin Gemayel s-au îndreptat, apoi într-o mașină escortată de motocicliști spre reședința. rezervată înaltului oaspete.La reședință, cei doi șefi de stat s-au întreținut intr-o ambianță cordială, prietenească.
In timpul dineului, desfășurat intr-o atmosferă cordială. președinteleNieolae Ceaușescu și președintele Amin Gemayel au rostit toasturi, care au fost. Urm rite cu deosebit interes.
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