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SĂ RĂSPUNDĂ:

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
Introducerea și exploatarea eficientă a 
unor noi tehnologii?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna ianuarie, trimestrul I și anul 1981?

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, marți s-au încheiat lucrările plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Tovarășul Nicolae Ceausescu a fost întîrnpi- nat la sosirea la Sala Rădic televiziunii, cu multă însuflețire de numeroși locuitori ai Capitalei. Secretarul general al partidului a fost primit cu aceeași căldură de participanta la plenară.împreună cu secretarul general al partidului, la ședința plenară au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ilie Verdeț, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.In cea de-a doua zi a tu

lului și geologiei. Ion A- vrarn, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe Cioară, ministrul energiei electrice. Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Gheorghe Ca- ranfil, ministrul industriei chimice, Lina Ciobanu, mi_nistrul industriei

nai.Au luat cuvîntul, de asemenea, tovarășii Ion Iorga. maistru la întreprinderea minieră Motru, Szillagyi Geza, președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii regionale deușoare.Ion ' Florea, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții. Va-sile Bulucea, ministrul transporturilor și . telecomunicațiilor, Dumitru Popa, ministrul construcțiilor industriale, Maxim Ber_ ghianu, ministru secretai’ de stat la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, au prezentat rapoarte asupra dezbaterilor desfășurate, în ziua precedentă, în cadrul unor grupe pe ministere sau ramuri apropiate. S_a subliniat că, în spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușesgu, au fost examinate și stabilite, cu

. electricitate Tg. Mureș, Flo-rian Giurcă, maistru principal, secretarul comitetului de partid de la oțelăria e- lectrică nr. 1 a Combinatului siderurgic Hunedoara; Ilie Bologa, președintele Consiliului oamenilor nwn- cii al întreprinderii de u- tilaj chimie „Grivița Roșie" — București, Sofia Klein, muncitoare la întreprinderea textilă Cisnădie,’ Aurel Coznla, maistru la Combinatul de' fibre sintetice Săvinești. Si-s-au angajat, în numele colectivelor de muncă pe care le reprezintă, să acționeze cu hotărîre pentru utilizarea cu maximum de randa-
Azi, răspunde IOAN CREȚU, inginer șef al I.R.I.U.M. Petroșani

Cresc volumul și calitatea pieselor de 
schimb pentru utilajele din subteran

crărilor au avut loc dezbateri în plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Tovarășii Virgil Trofin, viceprini-miiiistru, ministrul minelor, petro- 
acest prilej, importante măsuri privind înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a sarcinilor de plan pe 1981 șî a programelor de dezvoltare economico-so._ 

nient a tuturor resurselor materiale si umane, pentru creșterea producției si productivității muncii, pen-
(Continuare în pag. a 4-a)

în anul 1981, cîndJ valoarea pro- ducției planificate Ia I.R.I.U.M, Petroșani sporește față de anul precedent, cu 17 la sută, mecanizarea și modernizarea procesului tehnologic reprezintă principalul suport al realizărilor. Intrucît am preluat în a- cest an reparația capitală a tuturor utilajelor din subteran — compre- soare, locomotive, pompe, combine — atelierul de reparații mecanice din Livezeni va fi înzestrat cu standuri pe care se vor efectua concomitent probe și măsurători ca
Printre brigăzile de 

la I.M. I’etrila care au 
încheiat anul 1980 cu 
rezultate bune, se nu
mără și cea condusă de 
minerul Alexandru la- 
cob, de la sectorul V.

In imagine, șeful de 
schimb Ilie lacob, ală
turi de ortacii Vasile 
Hodor, Constantin Bsr_ 
san și Vasile Oncioiu.

Foto: Cristian ȘTEFANCărbune cocsificabil peste planDin vestul bazinului Văii Jiului două întreprinderi miniere — Lupeni și Bărbăteni — și cariera Cîmpu Iu; Neag au expediat industriei noastre socialiste, peste prevederile de plan, la zi. ale acestei luni, 6000 tone de cărbune cocsificabil.
• Colectivul minei 

Lupeni a realizat peste 
sarcinile de plan, la zi, 
ale lunii ianuarie 3916 
tone.

• 1800 tone de căr
bune cocsificabil au 
extras peste prevederile 
aceleiași perioade, mi
nerii Bărbăteniului.

• De la cariera Cîm
pu lui Neag au fost ex
pediate - suplimentar 
spre preparație 341 to
ne de cărbune. 

litative ale principalilor parametri ai Utilajelor. Tot ca o noutate, pentru creșterea gradului de mecanizare, respectiv a productivității muncii, am pus în funcțiune cîteva instalații de ridicat, transport și. manipulare a materialelor și pieselor de schimb — la atelierele de plasă — Vulcan, armături TH — Paroșeni, tuburi de- aeraj — Livezeni și cel din Varnița. Am creat astfel fluxuri ce funcționează operativ, în- cepînd cu primirea la reparații și pînă la expediția utilajelor către beneficiari. Prin urmare,
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La datorie, înfrunți nd gerul
...Zi de ianuarie in Va

lea Jiului, o zi geroasă 
ca multe altele, cu oa
meni aflați la muncă, a- 
cum, la început de an și 
de cincinal. Deși .este în
ceput de drum într „un 
nou an se cuvine să în
cepem cu un moment de 
bilanț care atestă pentru 
oamenii muncii de la a- 
telierul de zonă C.F.R. 
.Petroșani depășirea sar
cinilor de plan la pro
ducția fizică pe anul pre
cedent cu 10 la sută. 
Despre munca depusă și 
rezultatele obținute în a- 
ceste zile de iarnă aspră, 
cînd mercurul termome
trelor a înregistrat și va-

am simplificat activitățile auxiliare. Forța de muncă eliberată astfel a fost îndrumată spre activități direct productive.Modernizarea producției o realizăm, de asemenea, prin îmbogățirea secțiilor cu dotații noi, în principal la atelierul mecanic din. Livezeni, unde, pe mașini noi de danturat și mortezat, de mare tehnicitate, executăm curent piese de schimb, în general, problema pieselor de schimb e tratată de noi ca o acțiune ma-
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

lori de minus 22 grade, 
ne-am convins la fața 
locului, la atelierul de 

.zonă al C.F.R. Petroșani.
Aici zeci de muncitori 
de diferite vîrste și me.

însemnări de reporter

serii, în ciuda vitregiilor devărata lor valoare, tre- 
vremii, reparau vagoane.
Vagoane care aveau să 
transporte călătorii în di
ferite colțuri ale țării, 
sau încărcate cu cărbu
ne, să ia drumul termo
centralelor, al marilor 

. combinate siderurgice. Ni
mic deosebit in acest lu
cru, deosebiți sînt totuși 
oamenii care nu țin sea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua o vizită de prietenie 

in Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua în ziua de 21 ianuarie 
1981 o vizită de prietenie în Republica Populară 
Bulgaria, Ia invitația tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

ma că ninge, că e 
de „crapă pietrele'1 
se spune. Ei sînt la 
rie, își fac meseria de 
feroviari.

Pentru a-i prețui la a- 
frig 

cum 
dato-

buie să le cunoști munca, 
să-i cunoști în momentele 
cînd le-a fost mai greu, 
cînd orele s-au scurs a- 
nevoios, iar ei,de fiecare 
dată alt învins. In anul 
precedent, cam în ace
leași condiții atmosferice, 
au reparat peste preve
deri 278 de vagoane 
C.F.R. Vorbind de una 

din zilele geroase ale aces
tei ierni, Avram Hoc a, fost 
brigadier pe șantierul 
Bumbești-Livezeni, omul 
care lucrează la calea fera

tă și pentru caisa ferată din 
1937, ne mărturisea : „Am 
avut ierni și mai geroa
se. De 
învins.
starea 
să ne . facem datoria".

Acolo, la atelierul de 
zonă C.F.R, au mai 
crat și lucrează fără să
țină seama de intempe
rii, lăcătușii Nicolae Ne- 
mu, Ion Godeanu, Titi

fiecare dată am 
Indiferent de 

vremii, trebuie

lu-

Constantin GRAURE

(Continuare In pag. a 2-a)

îndemn la acțiune
In spatele fiecărui 

sceptic se ascunde un 
comod, care nu îndrăz
nește să acționeze sau 
măcar să gîndească, deși 
realitatea nu e lipsită 
de exemple concrete. U- 
neori insă, cu mantia 
scepticului se acoperă 
nepriceputul sau rău
voitorul, iar cînd aces
ta se află intr-un post- 

' cheie, lacătele care în
cătușează inițiativa ru
ginesc fără folos. Sînt, 
spre exemplu, unii ac
tiviști obștești sau chiar 
remunerați tărîm 
cultural-artistic și spor
tiv, care se străduiesc 
să „demonstreze'' că e- 
forlurile pentru îmbu
nătățirea calitativă a 
manifestărilor de masă 
ar fi deșarte, cu toate 
că au avut urechi să 

audă și ochi să vadă, în 
dreptunghiul micului e- 

. cran, cum se cîntă „Oda 
bucuriei" intr-un sat 
moldovean, cum ființea
ză secții de înaltă per
formanță sportivă pe 
lingă unitățile agricole. 
Și totuși carapacea con- 

. fecționată din dorința 
de a nu întreprinde ni
mic le servește ca adă
post trainic și pentru 
că cei care trebuie să-i 

ț ia la- întrebări accep- 
\ lă, .cu sesinătate, starea 

de lucruri. Mai deu
năzi, pe bună dreptate, 
ne-a interpelat un ci
titor consecvent al ga
zetei noastre de ce nu 
se introduce și la noi 
autotaxarea pe mijloa
cele de transport în 
comun'? Răspunsul în- 
sensul eficienței și în
tăririi rolului factoru
lui conștient în viața 
noastră socială are tot
odată darul de a spul
bera artificiala mantie a 
scepticismului. Iată de 
ce îi invităm la medi
tație și, implicit, la ac
țiune pe cei care se

- simt vizați.
Ion VULPE
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Din viața organizațiilor de partid
Forța politică—larg implicată 

in conducerea activitățiiO exigentă analiză asupra modului cum a reunit să-și îndeplinească roiul de conducător Jitie în activitatea Iiomică a sectorului po_ eco-. .. . . detransport, a făcut recenta adunare generală de dare «le seamă a organizației de bază tir. 6 de la mina Dîlja. Darea de seamă și discuțiile purtate pe marginea et de comuniștii Ion Trușcă, Gh. Burtea, Vasi- le Mădărășan, Gheorghe Balaș, naru, Petru Marcu. Emil prea, Nicolae Chiron Constantin Boariu au în evidență un stil muncă adoptat de biroul organizației de bază care să asigure mobilizarea colectivului sectorului la o muncă de calitate superioară, eficientă. S-a arătat că în adunările generale de partid au făcut o- biectivul dezbaterilor probleme cum sînt: întărirea vieții de organizație, contribuția conducerii sectorului VI la asigurarea unui transport ritmic în subteran, păstrarea și gospodărirea cu grijă a bunurilor întreprinderii, întărirea disciplinei muncii și respectarea normelor de protecție a cii, îmbunătățirea lății organizațiilor de masă și creșterea preocupării acestora pentru crearea unor condiții optime de muncă și de Viață minerilor.Cu responsabilitate comunistă, în spirit autocritic au fost analizate lipsurile din activitatea de transport și legătura dintre acestea și nerealizarea sarcinilor de plan la l.M. Dîlja în anul 1980. Tră- gînd concluzii din neajunsuri, în intervențiile lor, partțcioanții la discuții au făcut o serie de

propuneri pentru îmbunătățirea funcționării fluxului de benzi din subteran, a calității lucrărilor de întreținere și a celor de revizii și reparații, pentru creșterea preocupărilor în colectivul sectorului privind reducerea consumurilor de e- nergie electrică, mai buna organizare a întregii
A

tivități de transport în vederea aprovizionării in bune condiții cu vagope- te goale și materiale a brigăzilor de mineri. A- dunarea generală a cerut totodată organizațieibază și biroului său să determine pe munist cit și de. U.T.C.O.D.U.S.
de

, de
sa

te-

co-
reali- politice 

(Petru

fiecare organizațiile sindicat și acorde unsprijin permanent zării sarcinilor și economice.
GĂINĂ, corespondent).

surprins în timpul examinării studenScsiune de examene Ia I.M.P. Aspect 
ților din anul III, Facultatea de mine.

Foto : St. NEMECSEK

Constantin Beje- Constantin Vasies, 6- și scos de

mun- activi-

înnoiri ale propagandei vizualePășind în noul an, tensiticind activitatea litiCo-organizatorică și e- ducativă pentru mobilizarea colectivului de muncă la realizarea planului producției de cărbune, organizația de partid de la mina Lupeni a luat măsuri pentru înnoirea propagandei vizuale. Colectivul de redacție al gazetei de perete „Minerul" a scos prima ediție. din 13 ianuarie, pe acest an. Sub genericul „Să ne mobilizăm plenar", articolul inaugural din activitatea gazetei de perete îi informează pe mineri despre sarcina zilnică de producție și militează pentru realizarea ritmică a prevederilor de plan. La rîndul ei, gazeta de pere- te „Tineretul și producția" a organizației U.T.C. a debutat cu prima ediție din noul an (apărută Ia 1'0 ianuarie) ai cărei conținut se constituie intr-o însuflețitoare chemare a- dresată tinerilor de la mina Lupeni de a-și mobiliza energiile pentru sprijinirea activității productive.Reflectînd hărnicia cu care minerii de la Lupeni au pornit la realizarea planului pe an, „Faptul zilei" semnează primele cese — depășirea

in- po- lui pe mină și frumoasele realizări obținute de colectivele sectoarelor IV și III ce se situează pe locurile fruntașe.Cu cea dinții caricatură și prima șarjă de... criticați — Teodor Trif, Witholdt> Valf, Ambrozie Pavel, Nae Nicola, Ioan Moroșeni care în ziua de 13 ianuarie și-au neglijat îndatoririle politice de a participa la adunarea grupei sindicale — și-a început activitatea și gazeta satirică „Sfrede- lul". In aceste zile, înnoirile își pun amprenta tot mai mult în conținutul propagandei vizuale, la punctul de documentare politico-ideologică, în, sala de apel, pe aleea din incinta minei Lupeni, iar odată cu aceasta crește forța ei de influențare, :de mobilizare în mijlocul co-, lectivului pentru înfăptuirea sarcinilor de plan din noul an. (I. BĂLAN)

Cresc volumul
(Urmare din pag. If 

--------------- —5F------- ■—joră. Fabricăm și livrăm în acest an, operativ și eficient economic, piese de schimb solicitate pentru toate utilajele din dotarea întreprinderilor miniere — transportoare, combine, complexe mecanizate de susținere — e- liminînd astfel achiziționarea lor. mai puțin eficientă, de la alți furnizori. De exemplu, reducerea e- fortului valutar prin asi_ .< milarea de noi piese de schimb în 1980 a fost de 670 000 lei. în acest an vom asimila alte piese de schimb în valoare de peste 1 milion lei.
2 Creșterile de pro- ducție din 1981 le realizăm în proporție de 80 la sută pe seama sporirii productivității muncii. Odată cu mecanizarea și moderniza-

și calitatea 
pieselor de schimbrea tehnologică rat și unele raționalizări ale proceselor de fabricație. Am trecut la execuția unor repere de mare serie — mufele fur- tunelor de înaltă presiune, de pildă — de pe strunguri paralele, unde se prelucrau din materiale laminate, pe strunguri automate, unde le executăm din material tras. Timpul de execuție al ’ unei piese se reduce astfel de la 14 la 5 mi. nute, cu o reducere corespunzătoare a consumului de material. Pentru încărcarea echilibra, tă a tuturor categoriilor de mașini-unelte, pentru execuția anumitor operații — găurire, filetare, a_ lezare — s-a trecut de pe strunguri paralele, unde se constata un deficit de capacitate, la mașini de găurit. S-a căutat ca pe

am ope' toate fluxurile de producție, plasarea mașini, lor, inclusiv operațiile de încărcare.descărcare și transport uzinal, să asigure rezultate maxime cu eforturi minime. Activitatea formațiilor de lucru este organizată pe categorii de lucrări, echipele fiind specializate pe tipurj de utilaje, în așa fel îneît eficiența muncii lor să sporească.
3 Luna ianuarie, la producția marfă, o* vom încheia la plan, chiar cu o mică depășire. La fel luna februarie și trimestrul I. Măsurile luate pînă în prezent — contractarea producției, pregătirea tehnico.mate- rială, forța de muncă disponibilă — sînt de natură să asigure realizarea ritmică și integrală, valoric și ’ sortimental, a prevederilor pe ’81.
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itoșu, Ionică Costea, Ion 
hiuță, secretarul organi
zației de paptid, sudorii 
Ion Tudere, C'osmă Da
vid și alții' Lucrările e- 
xecutate aici necesită o 
tehnologie anume, o ma
re întrecere cu timpul. 
De fapt ei sînt cei care 
au redus termenul de 
imobilizare a vagoanelor 
cu 34 la sută, în condi
țiile în care au fost'întru- 
totul respectate preten
țiile beneficiarului pri
vind calitatea lucrărilor. 
„Calitatea — ne spunea 
Mihai Pintea, un tînăr 
de 26 ani, secretarul or
ganizației U.T.C. — este 
problemă nr. 1 a între
gului colectiv. De la noi 
nu pleacă pe magistra
lele de oțel ale țării de- 
cît vagoane care au fost 
bine reparate, vagoane 
garantate din punct de 
vedere calitativ și al si
guranței în rulaj,’ pe ca
lea ferată. Acest lucru 
înseamnă multă respon-

acest con- suc- planu-
I 
Isaoilitate, multă conști

ință muncitorească". La 
rîndul rău, maistrul loan 
Straja afirma: „Succe
sele noastre sînt opera 
întregului colectiv. Noi 
sîntem uniți, legați unii 
de alții, precum vagoa
nele în garnitura unui 
tren. Numai așa am re
ușit să învingem greu
tățile ivite și să ne situăm printre colectivele 
fruntașe ale regionalei 
C.F.R. Timișoara".

Se pot spune
cuvinte de ____ ______dă despre faptele de 
muncă ale acestor oa- ■ 
meni, l-am urmărit cum | 
muncesc, cum înfruntă l 
frigul acestei ierni și am / 
înțeles că, de fapt, sînt ] 
adevărați eroi ai zilelor ( 
noastre. Succesul muncii f 
lor trebuie căutat în > 
hărnicie, în puterea lor 
de înțelegere, - că mun- l 
cesc cu devotament pen- ! 
tru a face din România ) 
o țară înfloritoare, spre i 
bin-Ie lor, al tuturor fiilor 1 
patriei noastre socialiste, 1

multe ț
meritată lău

acestor oa,

Tenis de masă
Promovarea, rod al străduinței și perseverenței

nou suces pe tărîm 
sportiv ?— Merite au toate jucătoarele care au evoluat. Deci Ildiko Gyongyosi, Daniela Păduraru și Anișoara Mărcuș, deoarece fiecare din ele ne-a a_ dus victorii prețioase care au decis promovarea echipei noastre în prima divizie a țării.

— Vreți să creionați 
în cîteva cuvinte com
ponentele echipei ?— Deși tînără, Ildico Gyongyosi este ,,veterană” în ale sportului cu mingea de celuloid și are experiența jocurilor mari. De altfel în turneul final a obținut 1,0 victorii. Da. niela Mărcuș practică tenisul de masă doar din 1975. în 1979 a cucerit titlul de campioană națională școlară, iar în 1980 a îndeplinit norma sportivă la categoria I. Este componentă a lotului național de juniori pe anul 1981. Și, o spunem cu legitimă mîn. drie, sînt succese ce nu > stau la îndemîna oricui la vîrsta de 16 ani. Tot 16 ani are și Anișoara Mărcuș, componentă de asemenea a lotului național de juniori și deținătoare a

ce vor promova în divizia A. După cum am mai a- nunțat, una dintre acestea este și aceea a Clubului sportiv școlar din Petroșani. Pe tema promovării, pers, pectivei creșterii și afirmării tinerelor talente am schimbat cîteva cuvinte cu antrenorul Marius Rosenfeld.
•— Cum a fost Ia O- 

rădea. tovarășe antre
nor ?— Greu, foarte greu, așa cum este de fapt în turneele de calificare. în serie am învins pe M.E.F.MC. București cu 5—1, și cu 5—0 pe Spartac Oradea și iată-ne ajunși în turneul final care a avut loc între 9—12 ianuarie a.c. Am învins cu 5—3 pe Rolast Pitești, cu 5—4 pe C.S.M. Cluj-Napoca, cu același scor pe Metalurgistul Cu- gir, cu 5—0 pe C.S-Ș. București și am pierdut cu 2—5 la înfrățirea Tg. Mureș. Cu aceste rezultate ne-am clasat pe locul IV și deci am promovat în prima divizie a țării.

— Care sînt compo
nentele formației care 
a adus Văii Jiului acest

Printre secțiile cu tradiție și cu rezultate bune ale Clubului sportiv școlar din Petroșani se numără fără îndoială și cea de te_ , nis de masă. Sub indru- i marea antrenorului Edu- ? ard Gybngydsi, în cadrul J secției au jucaț și obținut | succese de prestigiu de-a 1 lungul anilor talente au- ’ tentice, printre care amin- i tim pe Eva Ferenczy și > Ildiko Gyongyosi. Au e- ț xistat, e drept, satisfacții, l dar și unele neîmpliniri. / De cinci ani antrenor este J Marius Rosenfeld, un tî- ț năr inimos ce depune strădanii pentru depistarea și șlefuirea tinerelor talente ale sportului cu mingea de celuloid. Mai nou, din luna septembrie a anului trecut, secția de tenis de masă care numără și circa 50 de copii repartizați pe grupe, beneficiază de serviciile a doi antrenori, Marius Rosenfeld, care se o- cupă de seniori și juniori, și Marian Drăcea, de copii.pa pat nisdea, unde urma să se hotărască cele patru echipe
în de la de

această lună echi- senioare a pârtiei- întrecerile - de tema să de la Ora-

Și
vii-

se-

Petrila și care vor fi date în funcțiune în acest an.

calificării ca sportivă de categoria I.Din lotul echipei noastre fac parte și Rodica Vasian, 19 ani, precum și Iuliana Bota, care fiind în sțsiu- nea de examene la Institutul de mine Petroșani, n-a putut face deplasarea.
— Deci se poate spu

ne că aveți o echipă tî- 
nără, chiar foarte tînără.— Așa este. Tînără cu perspective.

— Obiective de 
tor?— Ne pregătim curiozitate și perseverență pentru a ne situa cel pu. țin Ia mijlocul clasamentului diviziei A, ceea ce ne va scuti de grijile retrogradării și pentru a fi în plenitudinea formei sportive la primul turneu de sală ce va avea loc în luna martie. Junioarele noastre Daniela Păduraru și 'Anișoara Mărcuș' participă între timp la turul diviziei A de junioare ce va avea loc în luna februarie la Craiova, iar e- chipa va mai participa la „Cupa 16 Brăila,

Interviu
D.

Februarie", la
consemnit de 
CRIȘAN

II
• ÎN RECEPȚIE, află în faza de recepție noua cantină de la complexul social de la Vulcan ridica la 8 pentru tinerii mineri. Cantina care va putea servi în final 8000 mese pe zi, face parte din seria noilor unități de acest gen aflate în construcție la Lupeni și

• VALOAREA producție, noi și a produselor re_ proiectate, programate pe acest an la „Straja" din cooperativa Lupeni, se va milioane lei, 27 la sută din marfă.reprezentînd totalul producțieiArticole noi se vor realiza mai ales la activitatea confecții, tricotaje, mobi- lă, produse de uz casnic și gospodăresc etc.

, • DOTĂRI. Baza tehni- co-materială a cabinetelor de protecție a muncii ale unităților miniere din Valea Jiului a fost îmbogățită cu 10 casetofoane, 7 . aparate foto, dotate cu blitz, 7 aparate de mărit, 6 aparate de filmat și de proiecție. 70 filme de protecție a muncii, precum și un mare număr de afișe și pliante pe aceeași temă.
• RALIUL SALVA-MQNT. Membrii echipei

Salvamont din Petroșani sînt plecați la Sinaia. la raliul republican al echipelor Salvamont, ediția 1981, organizat de F.R.T.A., care se desfășoară între 19—24 ianuarie a.c., în masivul Bucegi. După antrenamentele desfășurate acasă în cadrul pregătirilor pentru raliul republican, sîntem convinși că inimoșii salvamontiști din Petroșani vor fi la înălțime în confruntarea cu celelal-

te echipe din țară, urăm succes !
• COINCIDENȚA. Cursa locală Petroșani — Cimpa circulă, după ultimele reglementări, doar din 80 în 80 de minute. Nu e chiar rău. Cetățenii care beneficiază de această cursă reclamă însă altceva : ea câ- incide cu fiecare a 4-a cursă a autobuzelor de pe traseul Petroșani — Lonea. Dacă s-ar decala o_ rarul cursei de Cimpa cu 10 minute, deci să plece

Le mai ales dimineața cu 10 minute înainte de autobuzul Lonea, adică la 6,30, ar răspunde mai bine cerințelor călătorilor, îndeosebi ale celor care lucrează I.M. Lonea.
Rubrică redactată de 

Dan STEJARU

i
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Extinderea mecanizării impune :

Modernizarea tehnologiilor de lucru
o preocupare a fiecărui colectiv

Folosirea la capacitate 
a utilajelor *Odată cu noul an, 1981, am pășit în cincinalul calității și eficienței — o perioadă rodnică, hotărî- toare, în înfăptuirea programului de mecanizare a . mineritului Văii Jiului. încă din 1981, minele din bazin vor beneficia de noi dotări cu utilaje tehnologice. Se prevede, printre altele, introducerea în. subteran a 24 complexe mecanizate de susținere, 44 combine de abataj, 20 combine de înaintare și alte utilaje care vor face posibilă extragerea în acest an a 3,5 milioane tone cărbune prin tăiere mecanică, a 3 milioane tone din abataje susținute mecanizat, precum și săparea și încărcarea mecanizată a 205 000 mc de sterii Și cărbune în lucrările de deschideri și pregătiri 'cu combine de înaintare. Dar, în urma introducerii noilor utilaje fondurile fixe ale întreprinderilor vor înregistra un spor substanțial, ceea ce va determina ca în acest an cheltuielile de amortizare a fondurilor fixe să crească la 65 lei pe tona de cărbune extras, față de 50 lei/tonă în 1980. Este o realitate care implică o necesitate stringentă 

utilizarea din plin, Ia parametri superiori de eficien
ță a zestrei tehnice bogate de care dispunem. De fapt, referindu-se la căile de înfăptuire a sarcinilor de creștere a producției pe 1981, secretarul general al partiduluj preciza că : „numai dacă am asi
gura funcționarea deplină a capacităților existente 
la toate instalațiile, utilajele și mașinile, am pntea 
realiza producția prevăzută fără nici o altă investiție, 
fără nici o nouă capacitate pusă în funcțiune". Sînt argumenta edificatoare care evidențiază importanța deosebită a folosirii la capacitate maximă j utilajelor din dotare, cale sigură a creșterii producției, a eficienței întregii activități productive.Trebuie să fie clar pentru întregul personal care răspunde de exploatarea și întreținerea utilajelor, că funcționarea la capacitate a utilajelor, creșterea indicilor lor de eficiență nu înseamnă altceva decît 
rezultate superioare în ceea ce privește vitezele de 
avansare, realizarea unor productivități sporite, deci 
obținerea unor producții cît mai mari. Or, în acest sens, la fiecare unitate minieră, la fiecare loc dc muncă dotat cu utilaje moderne dispunem de rezerve însemnate. Experiența, învățămintele trase din neajunsurile anului trecut impun acțiuni stăruitoare în fiecare colectiv pentru îmbunătățirea lucrărilor de revizii și reparații, scurtarea ciclului de echipare și dezechipare a fronturilor de lucru. Sînt cerințe care presupun eforturi stăruitoare pentru perfecționareâ organizării și programării acestor activități. Totodată, o preocupare majoră trebuie să constituie întărirea ordinii și disciplinei în cadrul fiecărei formații îndeosebi a celor care au în dotare utilaje moderne, a răspunderii fiecărui lucrător față de respectarea tehnologiilor de lucru, față de manipularea mașinilor, precum și față de gospodărirea judicioasă a pieselor de schimb și suban- samblelor. Este o cerință care presupune, implicit și creșterea continuă a pregătirii tehnico-profesionale a cadrelor ce exploatează și întrețin noile utilaje, de competența și de răspunderea profesională a acestora depinzînd în mod hotărâtor atît durata de viață, cît și eficiența zestrei tehnice. (I.D.)

Creșterea gradului de mecanizare a de tăiere pune cu gurarea abataj și cărbune crescut de schimb dintre care loc important îl ocupă cuțitele. Pînă în prezent aceste cuțite au fost aduse din import, ceea ce presupune un important efort valutar. In acest context,' a fost firesc ca — în cadrul preocupărilor cadrelor didactice de la Facultatea dc utilaje și instalații miniere a Ins. ti tul ui de mine — pentru integrarea învățămîn- tuluî cu cercetarea și producția, elaborarea u- hor tehnologii menite să asigure satisfacerea acestui deziderat, respectiv, fabricarea de cuțite, să ocupe un loc important. Strădaniile depuse de.a lungul ultimilor ani și-au dovedit roadele în 1980 ; un colectiv de cadre didactice și studenți. ai facultății, condus de conf.

operațiilor în subteran im- necesitate . asi- combinelor de de înaintări în cu un ' piese volumdeun

univ. dr. ing. Alexandra Florea, a elaborat, în urma unor studii perseverente, o tehnologie de fabricație a cuțitelor ra- djale pentru combinele de
bataje ale stratului 3. Rezultatele experimentărilor au fost bune, consumurile specifice fiind a. propiate de cele ale cuțitelor din import. Re-

O importantă realizare la 
Institutul de mine Petroșani

Cuțite pentru 
combinele de tăiereabataj CA-1 și combinele de înaintări în cărbune CI.l. Primele loturi de cuțite, fabricate în ate- lierul-școală al I.M.P., în colaborare cu I.U.M.P. și Institutul de cercetări talurgice București, fost experimentate minele Aninoasa șitrila. Bunăoară, pentru l.M. Petrila în 1980, s-a realizat un lot de 1 000 cuțite din care O parte au fost experimentate în a-

me- au la Pe-

zultatul colectivului de la I.M.P. este cu atît mai semnificativ, cu cit diferite întreprinderi specializate în construcții de mașini din țară, deși au avut ca sarcină asimilarea cuțitelor și au făcut încercări, rezultatele au fost în măsură să tisfacă.Este vorba deci de merit incontestabil al lectivului de la I.M.P., clusiv al studenților terminali care, de . cadrele didactice facultății, au partici- efectiV atît la

nu sa-un co- in- din ală.anii turi ale pat rarea tehnologiei de fabricație, cît și la experimentările efectuate în u. nitățile miniere, ceea ce a contribuit efectiv și la formarea lor ca viitori specialiști, chemați să construiască și să exploateze utilajele miniere. In reușita acțiunii un aport însemnat a avut, de asemenea, C.M.V.J., care, prin compartimentul electromecanic, a însușit și susținut îndeaproape tehnologia elaborată de institut, asigurînd premisele necesare atît fabricării, cît

elabo-

și experimentării cuțitelor. Conducerea C.M.y. J. a inițiat și ajutat efectiv dotarea atelierului- școală în vederea asigurării bazei tehnico-mate- riale necesare fabricării cuțitelor. Adevărul e, însă, că dotarea necesară nu e asigurată încă integral, ea fiind prevăzută prin planul de investiții al C.M.V.J. pentru acțiunea „dotări în învă- țămînt" în trimestrul I ac. Dar, dat fiind că realizarea planului de dotări, deci a dotării efective, este condiționată de anumite avizări și aprobări din partea forurilor de resort, sînt necesare urgentări în acest sens, _ întru- cît acestea pot scurta perioada ția de tît de tatea bataje. mul rînd - continuării cepută
trecerii la fabrica- serie a cuțitelor a- cerute de acțivi- productivă, de a- Este vorba, în pride condiția acțiunii în- de institut — de perfecționarea tehnologiei de fabricație a cuțitelor. Acțiunea necesită jin, de asemenea, cît prin ea, I.M.P. punde și unei alte trasate de partidului superior — realizarea, în- tr-un ritm mai susținut a sculelor și dispozitivelor necesare canizării, activității productive, vident, pe această se va asigura planului de producție atelierului-școală, se asigura valorificarea perioară și eficientă practica productivă a zultatelor‘ cercetării ințifice din cadrul I.M.P.

Ioan DUBEK

spri- întru- răs- sarcini conducerea învățămîntului
extinderii me_ modernizării E.cale realizarea al va su- în re- ști_

CredeTr!o^Jcăril Secure hidraulică pentru bandajeDo; lăcătuși de la mina Dîlja, Ion Doană și Adalbert Laszlo, au propus o inovație pentru înlocuirea securilor mecanice de crăpatpentru bandaje de mină cu o secure hidraulică. Scopul inovației a fost înlăturarea dezavantajelor actualelor securi mecanice.

hidraulică, prin propusă, înSecurea construcția lătură dezavantajele securilor mecanice, inclusiv pericolul de accidentare , lemne și efortul fizic al muncitorului prin aceea că, în scopul realizării operației de despicare, lemnul se așează pe un suport (masă), iar securea se manevrează de la distribuitor.
»•••••••••••••••••••••••••••••>•••••••••••••••«••••••••••••

Economisirea—cerință a progresului tehnic
în obiectiv: EVACUAREA APELORex- se de seIn procesul de tracție a cărbunelui ștrăbat zone cu pînze ape freatice, la care adaugă cele de infiltrațierezultate din precipitații, 

cele provenite din lucrările de rambleiere, din rețelele de combatere a incendiilor și cele de apă potabilă. Dat fiind că din consumul total de e- nergie electrică la o uni
tate minieră, aproape 5 la sută este destinat evacuării apelor (concret — la l.M. Petrila din consumul total lunar de cir. ca 5 746 080 kWh energie electrică, circa 245 800, a- dică 4,3 la sută, se folosește în acest scop), rezultă că micșorarea cheltuielilor pricinuite de e- vacuarea apelor reprezintă o sursă îndemîna niere privind costurilor de cîteva din căile se poate acționa domeniu. In primul se impune executa-

importantă la colectivelor mi- reducerea producție, în înIată care acest rîțid, rea unor lucrări miniere de bună calitate (diguri e- tanșe) în zonele din blo.

curile prevăzute a fi supuse operațiunilor de în- nămolire și rambleiere? pentru a reține materialele destinate acestor acțiuni. Pe de altă parte, trebuie făcut totul la suprafață pentru a redu. ce consumul de energie și manoperă la prepararea rambleuluj și dirijarea a- pei spre subteran în a- cest scop. Or, nu de puține ori, datorită dirijării necorespunzătoare, o bună parte a apei ajun, ge în final în jompul puțurilor sau al bazinelor de colectare de unde trebuie folosită altă energie (electrică sau pneumatică) pentru a o eva. cua, cu mari eforturi, laIn subteran ce, totodată, mare volum de apă potabilă pentru combaterea incendiilor, pentru lucrările de sum. Or, din acest lum se mult.puncte de racord, de diferite

cheltuieli și suprafață, se introdu- zilnic un
umectare și con- vo- risipește. foarte In numeroasele la orizonturi locuri de muncă sau abataje, se

lasă deschise robinetele derea gospodăririi judi- după folosire, chipurile, „pentru ca apa să fie - .mai rece". Insă, trebuie de pompe din stațiile să se aibă în vedere următoarele :
consumul de apă po

tabilă la unitățile mi
niere pentru subteran 
în scopurile menționate 
mai sus totalizează a- 
nual peste 94 000 000 mc 
pentru care chiar la pre
țul aparent mic, de 
0,84 lei/mc, se plătesc 
la I.G.C.L. circa 8 mi
lioane lei. Prin redu
cerea consumului (sau 
risipei) de numai 10 la 
sută, ceea ce se poate 
obține fără un efort 
deosebit, doar prin în
chiderea robinetelor, 
am reduce consumul 
de apă cu peste 
9 000 000 mc, iar cos
turile cu peste 800 000 
lei/an, ceea ce, trebuie 
recunoscut, nu este pu
țin.Acționînd cu mai multă responsabilitate pentru diminuarea risipei de apă potabilă, în înfăptuirea măsuri menționate în ve-

cioase a apei, se poate reduce implicit numărul de evacuare din subteran și se obțin economii la consumul de energie electrică care, Juînd media de 10 ia sută de la l.M. Pe- trila, exemplificată mai sus, și calculînd aceastada nivelul celorlalte unități miniere din Valea Jiului, se poate înregistra o reducere a consumului de ape 130 000 mc, chivalentul la l.M. Petrila, ar rezulta o reducere a consumului de energie electrică destinată evacurăii apelor circa 3 000 000 kWh. primat economic,

Securea hidraulică are o forță de 20 000 kgf (emp), nu produce zgomot în timpul lucrului și are o construcție simplă care cuprinde un cadru metalic, care este așezat pe trei capre metalice și în interiorul cadrului metalic se găsește montat un stîlp hidraulic cu dublu e. fect pe doi suporți și fixat cu ajutorul celor patru șuruburi de M 27. La capătul pistonului s-a fixat capul de secure cu un bolț, iar pe cilindrul stîlpului, în partea pe unde se retrage pistonul, s-a sudat un tub țier pentru a proteja curea care, totodată, prește lemnul în caz se agață. Stîlpul este xat și de un capăt cadrului metalic cubolț. Lemnul se așează

distan-se~o_că fi-alun

pe cei doi suporți care asigură stabilitatea lui și totodată se sprijină de placa-tampon care are ^sudate nervuri pentru a nu permite lemnului să alunece în timpul despicării.Dispozitivul prezintă următoarele avantaje: este de o construcție simplă și robustă ; are manevrabilitate ușoară; forța de lucru este de 20 t; are cursa maximă a pistonului (tijei) de 725 mm; se pot despica lemne în lungime de pînă la 1600 mm și, indiferent de for- . mă (drept sau noduros), nu produce zgomot în timpul lucrului; exclude orice pericol de accidentare a muncitorului, iar timpul cursei pistonului necesar despicării unui lemn este de circa 40-45 secunde.
Dispozitiv de pornire a locomotivelor

precum și celorlalte

evacuate cu adică cu e- exemplificat
de Ex- aceasta ar însemna reducerea cheltuielilor materiale cu circa 700 000 lei, sumă care adăugată la economiile obținute și la alte consumuri ar mări substanțial eficiența economică și fondul de beneficii la fiecare întreprindere minie-■ ră,

A fost avizată propunerea de inovație „Dispozi
tiv de pornire cu arc spi
ral pentru motoare Die
sel la locomotivele antigri- 
zutoase". Autori : Tiberiu Kerti, lăcătuș Ja l.M. Vul. can, și ing. loan Vînăto- ru.Importanța* inovației constă în faptul că înlocuiește demărorul utili, zat pentru pornirea locomotivelor Diesel de mi. nă. Acest subansamblu, cu durabilitate redusă. are și un preț de cost ridicat. In mod obișnuit, datorită nirii mină la care s_a defectat, funcționează ceea ce conduce la

sumuri ridicate de combustibil.Dispozitivul propus de autorii inovației constă în trei arcuri spirale plane, montate paralei intr-o casetă de dimensiuni reduse și un sistem de armare și declanșare manuală, dimensionate astfel îneît să asigure realizarea cel puțin a unei turații complete . a arborelui motor cu o viteză de circa 250 rotații pe minut. Dispozitivulnoutate pe plan are fiabilitate ma, i decît sistemul clasic pornire cu demaror cu preț de cost putînd fi realizat în atelierele mecanice ale minelor.
imposibilității por- locomotîvelor de demărorul locomotiva continuu, con.

constituie o național, mare de ‘ Șl redus,
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reafir- nemăr_ stimă . general adresat o 1 a e

tru reducerea accentuată a consumurilor de materii prime, combustibil și energie, pentru sporirea beneficiilor, a rentabilității economice, pentru aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-fi- nanciar.Toți vorbitorii, mîndu.și dragostea ginită si profunda față de secretarul al partidului, au tovarășului N i cCeaușescu, cu ocazia apropiatei aniversări a zilei de naștere, urări vibrante de ani mulți, în deplină sănătate și putere de muncă. spre binele patriei și fericirea poporului nostru, spre gloria și măreția României Socialiste.In continuare tovarășii Emilian Uleia, Aure) Ia- cobescu, - Aurel Corbez, Constantin Donescu, Gri- gore Mosor, Nicolae Io- nescu și Gheorghe Popescu, în numele oamenilor muncii din comerțul exterior, comerțul interior, din sectorul de aprovizionare tehnico-materială, de gospodărire a fondurilor fixe, de recuperare și valorifi-
^V®99999999999999999Q999999999

care a materialelor refo- losibile, din turism, din cooperația meșteșugărească șl prestările de servicii, cooperația de consumj din sistemul fi- nanciar-bancar, au adresat cererea ca aceste sectoare de activitate să facă parte din Consiliul Național al Oamenilor Muncii. Rele- vînd însemnătatea acestor sectoare .corelația lor cu alte ramuri ale economiei naționale și departamente, vorbitorii au arătat că prin participarea la Consiliul Național al Oamenilor Muncii se creează posibilități pentru desfășurarea unei activități care să răspundă, într-o tot mai largă măsură, exigențelor tot mai înalte ale dezvoltării țării.Supuse la vot, propuneri au tate.Tovarășul Ceaușescu lectivelor din- toare să se încadreze și să acționeze în spiritul muncitoresc, revoluționar, Consiliului Național Oamenilor Muncii.Tovarășul Maximghianu și tovarășul Dumitru Lupșe au propus ca

alimentară și sil- să treacă de la Național al Oa- Muncii la Național al 'A-
Consiliului Național Oamenilor Muncii pe anul 1981.în continuare, au fost a- probate normele de reprezentare, cu modificările care s-au făcut că urmare a dezbaterilor, a delegațilof la Congresul Consiliilor Oamenilor Muncii.Plenara a aprobat proiectul de teze ale Congresului Consiliilor Oamenilor muncii, îmbunătățite observațiile rezultatedezbateri, și a hotărît publicarea lor.Plenara a hotărît convocarea Congresului Consiliilor Oamenilor Muncii, în perioada 21—23 1981, cu următoarea ne de zi:— Planul național• aceste fost adop_N i c o 1 a e a urat co- aceste sec-

al alBer-

industria vicultura Consiliul menilor Cdnsiliul griculturii, avînd în vedere că sectoarele respective prin specificul activității lor, sînt mai strîns legate de agricultură.Plenara a aprobat aceste propuneri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat oamenilor muncii din industria alimentară și vicultura urarea de a ține în acest consiliu cese tot mai mari în lizarea sarcinilor de mate răspundere ce le revin și și-a exprimat speranța că vor duce spiritul muncitoresc și în agricultură.Plenara a adoptat apoi Raportul asupra modului cum s-a îndeplinit planul de dezvoltare economico- socială pe anul 1980 și principalele sarcini ale planului pe anul 1981, precum și Raportul cu privire la reducerea consumurilor de materiale, materii prime, energie, combustibili și valorificarea resurselor recuperabile.De asemenea, a foSt a- probat planul privind organizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii și planul de muncă al ...
99999999999999909999999999999

sil- ob_ suc- rea-
eu din

mai ordi-unic de dezvoltare economico- socială a României pe perioada 1981—1985 ;— Raport cu privire la activitatea Consiliului Național al Oamenilor Muncii pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor rezultate din planul național unic de dezvoltare economică și socială în cincinalul 1976—1980, pentru a- plicarea noului mecanism economico-financjar, perfecționarea mecanismului autoconducerii muncitorești

și întărirea autogestiunii;— Programul cu ’ privire, la introducerea cuceririlor revoluției tehnico-științifi- ce în toate ramurile economiei naționale, intensificarea progresului tehnic, modernizarea și înnoirea producției în cincinalul 1981—1985 ;— Programul de creștere mai accentuată a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale și de producție în scopul creșterii eficienței întregii activități econo-. mice ;— Programul cu privire la ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al oamenilor muncii și creșterea continuă a calități vieții în perioada 1981—1985 ;— Aprobarea tezelor Congresului Consiliilor Oamenilor Muncii;— Constituirea Consiliului Național al Oamenilor Muncii,Participanții au adoptat apoi Hotărîrea Plenarei Consiliului Național Oamenilor Muncii.
Primit cu deosebită căl

dură, în încheierea lucrări
lor plenarei a luat cuvîntul 

"tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Parti- înde- și se- Ei au

al

Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu viu și larg interes, cu deplină sa- tisfacție și aprobare, ea fiind subliniată. în repetate rînduri, cu puternice a- plauze, urale și ovații.La sfîrșitul cuvîntării, în sală domnea o atmosferă de mare însuflețire, cipanții au aclamat lung pentru partid cretarul său general,exprimat sentimentele de dragoste fierbinte și înaltă prețuire nutrite dc oamenii muncii, de întregul nostru popor, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ce; prezenți au dat glaș voinței milioanelor de oameni ai muncii din patria noastră de a contribui cu toată energia, cu toată- răspunderea, la realizarea exemplară a prevederilor de plan pe 1981, la înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, la rea în viață a Congi-esului al partidului, laneîntrerupt al țării pe calea socialismului și comunismului.

transpune- hbtărîrilor Xll-lea al progresul

$

PREZENTE ROMANEȘTIteres comun, precum dorința comună de a plifica aceste, raporturi.
★

KHARTUM 20 (Agerpres). Președintele Sudanului, Gaafar Mohamed El Nimeiri, a primit pe general-maior Constantin Olteanu, ministrul a- părării naționale al Republicii Socialiste România, care se află într-o vizită .0- ficială în această țară.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România ,a fost transmis președintelui sudanez un mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, prosperitate și progres continuu poporului sudanez prieten.Președintele Gaafar Mohamed El Nimeiri mulțumind pentru mesaj a rugat să se transmită din partea sa președintelui Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de înaltă prețuire, împreună cu cele mai -sincere urăr; de sănătate și fericire personală precum și de noi succese pe calea bunăstării și progresului poporului român.

Intîlnire în legătură cu COREEA FILME
a

LONDRA 20 (Agerpres). La 20 ianuarie, Margaret Thatcher, primul ministru al Marii Britanii, a primit pe Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceauș eseu . a fost transmis primului ministru britanic un cald salut, Împreună eu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace poporului britanic.Mulțumind pentru mesajul primit, primul ministru Margaret Thatcher a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cordial salut, însoțit de urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și succes poporului român.Cu acest prilej, a exprimată, de ambele părți, satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare . româno-britaniee in toate domeniile de in-

Șiam- lucrările reuniunii de

la Madrid

BERLIN 20 (Agerpres). 
In zilele de 19—20 ianua
rie, a avut loc o întâlnire 
a adjuncților miniștrilor 
afacerilor externe din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslova
cia, R.D.G., R.P. Polonă, 
Republica Socialistă
România, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. S-a efectuat un 
schimb de păreri în legă
tură cu lucrările reuniunii 
de la Madrid a reprezen

tanților statelor participan
te la Conferința pentru 
securitate și cooperare.

fost
INTR-O DECLĂRAȚIE 

făcută la Ottawa la înche
ierea turneului în cursul 
căruia a vizitat Austria, 
Nigeria, Senegalul. Brazi
lia și Mexicul, primul mi
nistru 
Elliott 
ciat că 
voluție 
țională" se va putea ajun-

Dialog Nord-Sud pentru reunificare
PHENIAN 20 (Agerpres).— După cum transmite a- , genția ACTC, Kim Ir, președintele Comitetului pentru reunificarea pașnică a patriei, din R.P.D. Coreeană, a dat publicității o declarație în legătură cu propunerea de „vizite reciproce ale șefilor supremi ai autorităților din Nordul și Sudul Coreii, în vederea reunificării țării", propunere anunțată recent de actualul „președinte" sud- coreean, Chun Du Hwan.Arătînd că în mo'mentul de față Coreea de Sud se află sub un regim de cruntă dictatură militară, declarația relevă că, în a_ ceste condiții, propunerea

lui Chun apare ca o 0- fensă la adresa națiunii coreene, care dorește cu ardoare reunificarea pașnică a patriei.Vom stabili un dialog cn oricine altcineva din Coreea de Sud care nu se bazează pe forțe din afară și care nu urmărește dezbinarea, fascizarea, nici confruntarea anticomunistă și vom deschide calea re- unificării prin colaborare și unitate — se spune în document.Considerăm — se arată în încheierea,: declarației — că reunificarea țării trebuie să fie realizată prin crearea Republicii Confederate Democrate Koryo, recent propusă de președintele Kim Ir Sen.
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SALVADOR

al S.O. și-a

funcția
WASHINGTON 20 

gerpres). Marți, la 
12,Oo ora Washingtonului 
(ora 19,00, ora Bucureștiu. 
lui) noul președinte al Sta
telor Unite, Ronald Rea
gan, și-a preluat in mod 
oficial funcția.

El a depus jurămintul in 
această calitate în 
președintelui Curții 
preme.

(A- 
ora

fața 
Su-

împotriva planurilor periculoase ale militariștilor NATO.
16,00 Telex.16,05 Teleșcoală.17,00. Curs • de limbă germană.17.20 Din țările socialiste — U.R.S.S. : Realizări și pers- pectiye.17,45 Tragerea prono- expres.17,55 Spectacol de poezie și muzică realizat în colaborare cu Teatrul Națio- ■ nai din Cluj-Na- poca (partea a Il-a).18,30 Forum cetățenesc. 18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.20

Suzuki, 
oficia, 
ultima 
între-

al Canadei, Pierre ge ]a reducerea decalaje
lor dintre țările bogate și 
cele sărace — relatează a- 
genția France Presse. In 
context, premierul cana
dian a arătat că este ne
cesar ca Occidentul să fie 
convins „că are obligația'* 
pe plan moral în privința 
asistențe; acordate țărilor 
în curs de dezvoltare.

Trudeau, a apre- 
doar printr-o „re

in morala interna-

Forțele insurgente cîștigă terenSAN SALVADOR 20^(A_ gerpres). — Intr-un comunicat al Frontului Fara_ bundo Marti pentru Eliberare . ------din Salvador, difuzat postul de cipii", se isurgente capitala Usulutan,Comunicatul relevă că, ultimele zile, au avut:• ciocniri între insurgenți și ' forțele guvernamentale în localitățile Zacatecoluca și Tecoluca, din departamentele La Paz și, respectiv San Vicente, precum și în

Națională (F.M.L.N.) de radio „Elibera- arată că forțele înaintează spre departamentului din sudul țării.în loc

apropierea localității Aca. jutla, principalul port al țării. In zona estică a țării — precizează comunicatul — forțele insurecționale se regrupează.Totodată, agențiile EFE și Associated Press arată că, în pofida reducerii intensității luptelor, autoritățile de la San Salvador au- anunțat că vor fi menținute interdicțiile de circulație pe timp de noapte. Oficialitățile au recunoscut că forțele insurgente dețin controlul în multe localități, în-. special mediul rural. din

LUIND CUVINtC'L în Parlamentul suedez, Lars Werner președintele Partidului de stînga — Comuniștii din Suedia, a criticat sever hotărîrea NATO cu privire Ia amplasarea pe teritoriul unor țări din Europa occidentală de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune, arătând că acestea reprezintă o amenințare serioasă pentru țările din nordul Europei. Werner a chemat guvernul suedez să-și exprime protestul

I’RIMUL MINISTRU AL
JAPONIEI, Zenko 
și-a încheiat vizita 
lă în Thailanda, 
etapă a turneului
Prins în cele cinci state 
membre ale Asociației na
țiunilor din Asia de Sud- 
est (ASEAN). El a avut 
convorbiri cu omologul 
său thailandez, Prem Tin- 

" suianonda, cu
minat o serie 
referitoare la 
tre cele două
tuația din Asia de sud-est.

care a exa- 
de probleme 
relațiile din- 
țări și la si-

TUNELUL RUTIER de sub Mont Blanc a fost închis circulației începînd de marți dimineața, ca urma, re a zăpezii căzute din a- bundență. La intrarea în tunel se află blocate circa 800 camioane. Pericolul de avalanșe în zona alpină franceză a determinat e- vacuarea mai multor locuințe. începînd de luni seara, numeroase stațiuni alpine în care se practică sporturile de iarnă blocate.
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