
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA

ANIL XXXIX, XR. 9 4421 MIERCURI, 19 IANUARIE 1983 : 4 PAG. - 5C BANI

Pociimeniefe Conferinței NTațEonaIe a 
partîduiui-programiil nostru de muncă

- ■ -■•••».• ■■«■?<•: ■ ?

QT MAI MULT CĂRBUNE 1

îndeplinirea integrală a prevederilor de plan-
obiectiv prioritar pe agenda de lucru a 

întreprinderilor miniere
Realizarea integrală și ritmică 

a prevederilor de plan la producția 
de cărbune extras constituie, acum, 
la început de an 1983, obiectivul 
prioritar înscris pe agenda de lu
cru a conducerilor întreprinderilor

miniere, a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

In ziarul de azi publicăm mă
surile întreprinse în acest scop de 
conducerea întreprinderii miniere 
Uricani.

____________

Ing. CAROL SCHRETER, directorul l.M. Uricani.

Vom depăși sarcinile trimestrului I
la producția de cărbune

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
in municipiul Brașov

în lumina orientărilor 
stabilite de înaltul forum al 
comuniștilor, Conferința 
Națională, a prețioaselor 
orientări și indicații cu
prinse în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului in acest 
document programatic, co
lectivului l.M. Uricani îi 
revin și în acest an sar
cini importante în crește
rea producției fizice de 
cărbune cocsificabil, in dez
voltarea economici româ
nești.

Mobilizînd forțele colec
tivului nostru in această 
direcție, din primele zile 
ale anului am reușit să 
extragem producții de căr
bune peste prevederi. De
pinde de noi ca să reali
zăm sarcinile ce ne revin 
in trimestrul I, și ne an

Măsuri terms pentru creșterea 
nivelului calificării profesionale

Pentru creșterea pro
ducției de cărbune in a_ 
cest an, la l.M. Dîlja, noi 
ani făcut o pregătire ge
nerală in ultimul trimes
tru al anului trecut și in 
mod special in ultima lu
nă, cind am ajuns să ex
tragem cu toate cele trei 
sectoare ia nivelul sarci
nilor de plan din acest 
an. Pentru a asigura con
tinuitatea acestui ritm 
in vederea realizării in
tegrale a sarcinilor de 
plan din noul an. con
ducerea minei a analizat 
posibilitățile existente și 
a stabilit măsurile con
crete ce se impun. La ba
za acestor măsuri stau 
indicațiile secretarului 
general al partidului, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, date în cadrul 
vizitei de lucru în Valea 
Jiului din anul trecut, ele 

gajăm să lc depășim. Mă
suri tcbnico-organizatori- 
ce in acest scop sint luate 
încă dc la finețe anului 
trecut. Am realizat planul 
de pregătiri, intensificînd, 
de asemenea, lucrările mi
niere de deschideri. Avem 
asigurată linia de front ac
tivă necesară. La ora a- 
ccasta, art ud toate condiți
ile pentru realizarea pro
gramului de producție sta
bilit, ne-am concentrat e- 
forturile pentru punerea 
la timp in funcțiune a celui 
dc-al doilea „mare com
plex". De asemenea, avem 
în pregătire alte trei aba
taje frontale, iar dacă se 
confirmă condițiile tecto
nice scontate, vom intro
duce două noi complexe, 
astfel incit să ajungem la 
o pondere a producției ex
trase în abataje mecaniza

vizînd mai buna pregă
tire profesională a forței 
de muncă.

Pentru asigurarea for
ței de muncă calificată, 
sindicatul, împreună cu 
conducerea m.nei, a în
ceput o acțiune de lămu
rire a fiecărui om ncca- 
lificat să sc înscrie la un 
curs d>- calificare. Pentru 
aceasta noi. cei de la sin
dicat, am discutat cu toți 
oamenii din întreprinde
re și l-am îndrumat să 
urmeze cursurile de ca
lificare, să-și ridice nive
lul profesional. împreună 
cu conducerile sectoare
lor și a minei am iuat 
măsuri ca celor care ur
mează anumite cursuri de

Victor NEGRU, 
președintele comitetului 

sindicatului, l.M. Dîlja 

(Continuare in paț) a 2-a 

te dc 80 la sulă, integrîn- 
du-ne astfel în programul 
dc mecanizare conceput 
de conducerea partidului, 
de secretarul său general.

Gradul înalt de dotare și 
mecanizare a producției 
ne-a impus un cuprinzător 
program de calificare și 
ridicare a calificării per
sonalului, astfel incit vom 
crește numărul de mincri- 
mecanizatori, vom îmbu

calita teanătăți 
minerilor și 
tușilor care 
exploatează, 
repa ră 
din

pregătirii 
elect ro-lăeă- 

ccliipcază șl 
întrețin și 

complexe 
minei. Mu

utilajele 
abatajele

terializînd acest program,

(Continuare m pag a 2-a
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INTEGRAREA I’ERMÂ
ÎN EXIGENȚELE

PROTECȚIEI MUNCII
secase anscaai

Echipa de reparații și exploatare a benzilor tran
sportoare condusă de Gheza Luca, asigură evacuarea 
cărbunelui extras din sectorul IV al l.M. Uricani.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut marți, 18 ia
nuarie, o vizită de lucru 
in municipiul Brașov.

Vizita a avut loc în a- 
i ccastă primă lună a lui 

1983, cînd colectivele do 
muncă, însuflețite do în
demnurile cuprinse in 
Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul Anului Nou, tu
turor cetățenilor patriei, 
acționează cu abnegație 
și dăruire pentru înfăptui
rea neabătută a hotărâri
lor Conferinței Naționale 
a partidului, care au găsit 
și aici, ca pretutindeni în 
țară, un profund ecou în 
conștiința oamenilor, cons
tituind pentru ci un pro
gram de intensă și rodni
că activitate consacrată 
progresului și prosperită
ții continue a României so
cialiste.

Angajamentul nostru mineresc
Avcm, în Raportul pre

zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Conferinței Na
ționale a partidului un 
valoros docu
ment programatic care 
ne jalonează direcțiile dc 
acțiune. „Odată cu dez
voltarea bazei de materii 
prime — se subliniază în 
magistralul Raport —
este necesar să acționăm 
cu toată fermitatea pen
tru reducerea consumuri
lor materiale, înlăturarea 
oricărei risipe, folosirea ju
dicioasă a materiilor pri
me. recuperarea și refolo- 
sirea materialelor 
sclor de schimb", 
nind în lumina 
indicații depunem 
stăruitoare pentru 
rea producției dc 
ne, pentru reducerea cos
turilor dc producție pc 
tona de cărbune. Lucrez 
intr-un abataj frontal do
tat cu complex mecanizat 
tip SMA-1. construit 
I.U.M. Petroșani și, 
buie să spun că, deși 
cest utilaj este în premie
ră la mina noastră, am 
reușit să obținem produc
ții medii de 700 tone căr
bune pe zi. Aceste rezulta
te au la bază depășirea 
productivității muncii 
1 000 leg/post.

Paralei cu activitatea

și pie- 
Acțio- 

acestor 
eforturi 

spori- 
cărbu-

la 
tre- 

a-

cu

de
extracție, împreună cu cei 
40 de ortaci ai mei, ne 
străduim să îngrijim u- 
tilajul cu care lucrăm, să 
prelungim, printr-o bună 
întreținere, prin revizii și 
reparații de bună caiita- 

în această atmosferă de 
muncă avîntată a început 
și s-a desfășurat 
noua vizită — a 25-a în. 
tilnire de lucru a secreta
rului general al partidului 
cu oamenii muncii din 
Brașov. Fa a prilejuit o 
analiză temeinică, exigen
tă a realizărilor obținute, 
ci': și a posibilităților și 
căilor r>rin care industria 
brașut ■ vtă poate să-și a- 
dli ă o contribuție sporită 
la realizarea prevederilor 
actualului cincinal,-a o- 
bicctivelor stabilite de 
Congrcsu: al XII-,-a si' de 
Conferința Națională ale 
P.C.R.

Desfășurată in preajma 
unei scumpe sărbători 
pentru țară, pentru între
gul popor —. omagierea a 
50 de ani de activitate re
voluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ani
versarea zilei sale de naș
tere —, vizita a constituit 
pentru toți cei cc trăiesc 
pe meleagurile Brașovului 

te, durata lui de funcțio
nare* 1. Acționăm cu multă 
fermitate pentru elimina
rea mersului in gol al ins
talațiilor din dotare, pen
tru economisi rea de ener
gie. Sîntem conștienți de 
faptul că buna organizare 
a locului de muncă, disci
plina sint căi sigure dc 
sporire a producției dc căr
bune. Fiecare membru din 
brigada mea este pentru 
ortacul său un exemplu 
de dăruire și abnegație, 
un exemplu in muncă pen-

■>
1
1
1
l 
J
1

Victor ROMEGHIA, 
miner, șef de brigadă, 

l.M. Paroșeni 

(âtoaunuar# in pag a 2-a j

IERI, IN PARING, A DEBUTAT

O adevărată

sărbătoare

a sporturilor

de iarnă

rmm ripublicm „soimr
Ieri, sub crestele înză

pezite ale Parîngului, pe 
platoul din fața cabanei 

. Rusii, a răsunat din 280
de piepturi bărbătești de- 

, viza „Pentru Salvamout
România, înainte ! Pen. 

, tru marele eveniment al 
muntelui — deschiderea 

■celei de-a Xll-a ediții 
. a Raliului republican 

Salvamont —, o adevă. 
; rată sărbătoare a spor

turilor de iarnă din în
treaga țară, Parîngul 
s-a dovedit o gazdă ge
neroasă. Uniformele ro
șii ale celor 280 dc sal- 

j vamontiști așezați în ca- 
1 reu, cerul azuriu, peisa

jul imaculat, scăldat de 
■ razele unui soare gene, 

ros, au conferit un ca
dru pitoresc, cu adevă
rat sărbătoresc, festivi
tății de deschidere a ac
tualei ediții a raliului.

în careu au luat loc e- 
chipe renumite pentru ac
tivitatea lor prodigioasă 
în salvarea montană, băr

— români, maghiari, ger
mani — un fericit prilej 
pentru a exprima, direct și 
cald, celui mai iubit și 
stimat fiu al poporului, 
sentimentele lor de ne
țărmurită diagoste, stimă și 
recunoștință, împreună cu 
urarea fierbinte de viață 
îndelungată, în deplină' să
nătate și putere de muncă, 
de ani mulți în fruntea 
partidului și statului, spre 
binele și fericirea poporu
lui, spre gloria și măreția 
României socialiste.

Aceste profunde simță
minte și-au găsit o vi
brantă expresie încă din. 
primele momente ale vizi
tei. La sosirea în incinta 
întreprinderii de autoca
mioane — primul obiectiv 
vizitat —, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de primul-sccrctac 
al Comitetului municipal 
al P.C.R.', de ministrul in-

tCeniin'j irg in o-aț -i i n)

I

Cu toate brigăzile 
peste plan

Mobilizindu-se exem
plar, colectivul secto
rului V al minei Petri, 
la își onorează cu promp
titudine sarcinile de 
plan, raportînd, in pri
mele 17 zile ale celui 
de-al ti-eilea an al ac
tualului cincinal, o 
producție suplimentară 
de 1 730 tone cărbune. 
De remarcat că toate 
brigăzile plasate în căr
bune, conduse de Cons
tantin Gosma, Radu 
C. Ion, Jean Baban 
Gheorghe 
reușit, să 
plimentar, 
cantități 
cărbune.

Cele mai bune rezul
tate le-au realizat însă 
minerii sectorului II — 
plus 1781 tone.

și 
au 

su
Duca, 
extragă
in fiecare zi, 
însemnate dc

■

bați, în majoritate ti
neri, care participă de 
ani de zile cu tenacitate 
și abnegație atît la acți
uni de salvare din mun
ții noștri, cît • și la pre
venirea accidentelor. Din
tre cei prezenți, am re
ținut cîteva nume de re
zonanță — ale celor mai 
buni salvamontiști din 
țară, ale veteranilor Ion 
Bratu din Bușteni, Mi
hai Sîrbu din Sinaia, Mir
cea Opriș din Brașov, 
Aurel Nan din Harghita. 
Alături de echipele cu 
vechi state de serviciu, 
printre care sc numără și 
echipa gazdă, din Petro
șani, sint prezente și for
mații mai noi. De reți
nut în acest sens că for
mația din Lupeni cons
tituie cea mai tînără e- 
chipă — atît ca vîrstă a 
componenților, cît și ca

Ioan DUBEK

(Gantlnuare In pag. a t-a)
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Urgențe pe arterele de circul a ț i e
Continuarea

zăpadă a
acțiunilor de degajare de 
străzilor și trotuarelor

Vom depăși sarcinile 
Itrimestrului

(Urmare din pag 1)

O constatare revela
toare — și pe care o do- 

"rim de bun augur —, se 
impune la începutul a- 
cestor rînduri : condu
cătorii utilajelor de des
zăpezire aflate în dotarea 
I.G.C.L. și a secțiilor 
gospodărie comunală 
acționat prompt și 
cient, degajînd cu 
rativitate de zăpada 
tă în ultimele zile 
principale de circulație 
ale municipiului.

începînd de sîmbătă, 15 
ianuarie, seara, și pînă 
luni, autogrederul și bul
dozerul conduse de Glie, 
orghe Tătaru și Nelu Mi- 
clea au împins spre bor
duri stratul de zăpadă aș
ternut pe asfalt, ușurînd 
circulația autovehiculelor, 
în după-amiaza zilei de 
luni buldozerul, la mane
tele căruia s-a aflat con
tinuu peste 20 de ore me
canicul N. Miclea și de 
care a fost atașată o re
morcă cu zgură, a cură
țat zăpada și a împrăști
at material antiderapant 
pe drumul turistic pînă la 
cabana Iiusu.

La Petrila, Vulcan și

de 
au 

efi- 
ope- 

căzu- 
căile

Lt.peni au executat acee
ași operațiune de degaja
re de zăpadă a străzilor 
buldozeriștii 
Ungurcanu, 
și, respectiv, 
van.

Pe străzile 
au acționat 
pere, de sîmbătă 
luni, două autostropitoare

Gheorghe
Ion Popescu 
Iosif Moldo-

Petroșaniului 
fără întreru.

pînă

LA ORDINEA 
ZILEI

dotate cu mături și plu
guri, o împrăștietoare de 
material antiderapant și 
un tractor cu remorcă 
conduse de Vincențiu 
Gurcă, Dănuț Bogneriuc, 
Vasile Calancea și Carol 
Zsoraga. Buna funcționare 
a utilajelor a fost asigu
rată de oamenii atelieru
lui special al I.G.C.L. și 
de revizorul tehnic Ghe
orghe Dalea, de la secția 
de gospodărie comunală 
Petroșani. Paralel cu în
depărtarea zăpezii de pe 
carosabil, numai în Petro, 
șani s-au împrăștiat pe 
porțiunile de drum în 
pantă, în curbe și în sta-

40 mc de 
de nisip.

țiile autobuselor 
zgură și 10 mc 
Trebuie relevat că au do. 
vedit inițiativă și prom
ptitudine în acțiunea de 
degajare a străzilor de ză
padă și personalul unor 
instituții și magazine, în
tre care menționăm Ofi
ciul municipal de poștă și 
telecomunicații, C.M.V.J., 
Muzeul mineritului, Mili
ția (în partea din str. N. 
Bălcescu, nu și în cea din 
strada V. Roaită ce îi re
vine), magazinele „Jiul", 
„Hermes“ și altele, 
porțiunile de trotuar 
nu revin instituțiilor 
magazinelor au acționat 
lucrătorii secției de gos. 
podărie comunală însoțiți 
de IFRON-ul condus de 
loan Todoroiu, sub îndru. 
marea de zi și noapte a 
lui Aurel Vartolomei.

S-au observat și cîteva 
cazuri de pasivitate — 

Clubul cultural studențesc, 
atelierele I.C.M.M. (partea 
din strada Cuza Vodă), 
mai multe magazine cît 
și unii cetățeni.

Toina ȚAțARCÂ

Pe 
ce 
Și

odată cu extinderea me
canizării complexe, ' scon
tăm să reducem în acest 
an stagnările, să asigurăm 
desfășurarea normală a lu
crului în abataje, să eva
cuăm ritmic producția la 
suprafață.

Punem mare preț pe sta
bilizarea forței de muiică, 
avînd în vedere că dispu
nem de personal încă tî- 
năr, de curînd încadrat în 
muncă. Depunem eforturi 
pentru ca pe lingă condi
ții bune de muncă să le 
oferim noilor încadrați ma
să și cămin, să-i educăm 
în așa fel îneît să se inte
greze în totalitate exigen
țelor economice și sociale 
cărora a știut să le 
pundă întotdeauna 
tivul nostru. Fiecărui 
tru l-am încredințat 
cini concrete. ~ 
că rolul acestuia este 
cisiv în organizarea 
ducției. Tocmai de 
acționăm pentru creșterea 
responsabilității maiștri
lor, la fel ca și a șefilor 

’ de formații. Scopul de
clarat al acestei acțiuni 
politico-educative este o- 
mogenizarea brigăzilor, 
crearea cadrului organiza-

răs- 
colec. 
mais- 

sar- 
Considerăm 

de- 
pro- 

aceea

*

î

*

RALIUL
„SALVAMONT"

(Urmare din pag I)

I

*

activitate salvamontisti. 
că.

Ora 10,30. în fața ca
reului, șeful Comisiei 
centrale Salvamont, 
loan Giurculescu 
zintă raportul... Sint 
zente la actuala ediție 
22 de echipe din întreaga 
țară, care sînt gata pen
tru începerea raliului. în 
continuare, echipele par. 
ticipante sînt salutate de 
prof. Mircea 
secretarul 
Române de Turism — Al. 
pinism. Vorbitorul a 
subliniat semnificația a- 
cestei tradiționale compe. 
tiții de anvergură a sal
vatorilor montani, ară- 
tînd că ea reprezintă o 
întrecere polivalentă pen
tru testarea stării de pre
gătire fizică, tehnică 
tactică a echipelor 
vamont din 
ră, în vederea 
nirii exemplare 
nii lor de înaltă 
dere umanitară.

Salvamontiștii 
la raliu au fost 
de tovarășul Viorel Faur, 
prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, 
președintele Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular municipal Petro
șani. Subliniind carac
terul nobil al 
salvamontiștilor, 
torul a urat 
chipelor mult 
probele din

Creșterea nivelului calificăm

" Jr YBtlIM

Mihăilescu, 
Federației

Și 
Sal. 

întreaga ța- 
îndepli- 

a misiu- 
răspun-

prezcnți 
salutați

activității 
vorbi- 

tu turor e-
succes la 

competiție,

desfășurarea întrccei 
la un nivel cît mai înalt 
de sportivitate.

După închiderea festi
vităților de inaugurare, e- 
chipele participante au 
trecut, în ordinea stabili. I 
tă prin tragere la sorți, J 
la prima probă din ca- * 
drul raliului — de orien- ț 
tare în teren, căutare și i
salvare din avalanșe. ’

Echipajele formațiilor ț 
noastre au fost următoa- i 
rele : J

Petroșani : Dumitru 1
Bîrlida, Natalia Decones- l| 
cu, loan Sin, Alexan- i 
dru Doroczi, Alexandru J 
Dobai și Valentin Furdui. ț

Lupeni: Iosif lluda, l 
Iosif Schiht, Alexandru J 
Kădas, Beniamin Cion. } 
tea, Ionel Pop și Gheor- . 
ghe Frățilă. )

Amănunte asupra re. I 
zultatelor echipelor noas- J 
tre la prima probă — în I 
numărul de mîine al zia- l 
rului

(Urmare din pag. 1)

Dumitru I

calificare să le fie asigu
rate condiții pentru frec
ventarea acestora. Pentru 
a asigura forța de muncă 
calificată pentru acest 
an au fost începute anul 
trecut patru cursuri de 
calificare care cuprind 
peste 75 de cursanți. Din 
acestea, două sînt de mi
neri, dintre care unul s-a 
terminat în 14 ianuarie cu 
25 absolvenți. Celălalt curs 
se va încheia în martie 
obținînd calificarea a încă 
20 de mineri. Un alt curs, 
feeventat de 15 cursanți, 
pregătește electricieni și 
se va sfîrși în aprilie. Ul
timul curs început în a- 

' nul trecut pregătește 
mecanici mașini și utila, 
je și se încheie în luna 
iulie a acestui an.

Avînd în vedere nu
mărul mare de munci
tori calificați necesar în
că la mina noastră, ast-

fel de cursuri au fost 
organizate și în acest an. 
Pînă în prezent au în
ceput două cursuri de ca
lificare. Unul în 5 ia
nuarie și pregătește mi
neri, la care s-au înscris 
30 de cursanți. Un altul, 
a început în 14 ianuarie 
și pregătește mineri- 
clectromecanici, la care 
s-au putut înscrie absol
venți de liceu cu o anu
mită calificare sau cei ca. 
re au o calificare înru
dită cu mineritul. Tot 
pentru acest an mai avem 
prevăzute cursuri de 
lificare în 
electrician, 
șiniști etc.

Capacități
ție, locuri de muncă un. 
de să valorificăm poten
țialul forței de muncă — 
tot mai mare în urma ri
dicării nivelului califică
rii profesionale — avem 
pregătite și acționăm în 
continuare. încă din anul

ca- 
meseria de 
lăcătuș, ma-

de produc-

Echipa Salvamont din Lupeni Ia startul primei ț 
probe din concurs. Foto : Șt. NEMECSEK

Hâinfomâm
SPECTACOL FOL

CLORIC. Mîine, de la 
orele 17 și 20, pe scena Ca
sei de cultură din Petro
șani va avea loc 
tractiv 
ric sub 
tăm cu 
harnici". își dau 
sul ansamblul 
gul“ al Văii Jiului 
cum și îndrăgita solistă 
de muzică populară din

spectacol 
genericul 
drag la

un a- 
folclo- 
„Cin- 

oameni 
concur- 
„Parîn.

pre-

toric în măsură să asigu
re ordine și disciplină 
front, condiții tehnice 
materiale optime pentru 
desfășurarea normală a 
procesului productiv. De
sigur, în același cadru, tre- 

mult ’ 
an 

tehnico-ingine- 
întreprinderii la 

problemelor 
producției.

la
Ș>

buie să angrenăm 
mai eficient în acest 
personalul 
resc al 
soluționarea 
concrete ale 
Conducerea 
trep-inderii, 
organizației 
sindicatului, 
pe probleme acționează pe 
un frent comun, avînd ca 
țel creșterea eficienței 
procesului extractiv.

Am beneficiat permanent 
de un larg sprijin în re
zolvarea problemelor con
crete ale producției din

colectivă a în-
CU sprijinul

de partid, el
al comisiilor

partea 
nier și 
tetului 
de partid, 
anul 
nic pentru 
tru.
șim în trimestrul I sar
cinile la producția fizică, 
să realizăm lucrările 
pregătiri și deschideri 
care depinde creșterea vi
itoare a producției de căr
bune cocsificabil cores
punzător sarcinilor ce ne 

documentele

combinatului mi- 
secretariatului corni, 
municipal 

Debutul în 
1983 este rod- 
colectivul nos- 

Ne angajăm să depă-

de 
de

tovarășului
secre-

revin din
Conferinței Naționale, din 
indicațiile
Nicolae Ceaușescu,
tarul general al partidului, 
privind dezvoltarea in
dustriei carbonifere în ve
derea asigurării mai de
vreme a independenței e- 
nergetice a țării.

Angajamentul nostru
mineresc

(Urmare din pag. 1)

tru tinerii nou încadrați 
la mină, în subteran.

Avem condiții optime de 
lucru, dar și rezerve în
semnate pe care sîntem 
hotărîți să le valorificăm 
pentru a spori cît mai mult 

■producția de cărbune. Cu-’ 
noaștem precis sarcinile 
de plan, ne cunoaștem și 
capacitatea noastră de 
muncă și am hotărît îm
preună cu ortacii ca în a. 
ceastă lună să ne mobili
zăm exemplar pentru a ex
trage peste prevederile de 
plan 1 500 tone de cărbu
ne. Cu aceste gînduri an- 
gajante răspundem che
mării partidului, iar în a- 
cest moment sărbătoresc 
facem legămînt solemn, mi
neresc, ca strîns uniți în

profesionala
trecut au fost pregătite 
noi capacități de produc
ție. Avem pregătit pen
tru exploatare stratul 8 
de la sectorul I și un a- 
bataj în stratul 3, blocul 
II tot de la sectorul 
care ne vor asigura 
terea producției de 
bune.

Pentru a mobiliza 
tențialul uman am 
tat să stăm de vorbă cu 
toți șefii de brigadă, 
maiștri și șefii de schimb, 
să le prezentăm cifrele 
de plan din această lună, 
trimestru și chiar pe în
tregul an. La aceste în- 
tîlniri ei au venit cu 
propuneri pentru o mal 
bună aprovizionare a fie
cărui loc de muncă cu 
material lemnos și piese 
de schimb. S-a trecut la 
formarea de echipe spe
cializate pe sectoare care 
încarcă lemnul și îl trans
portă la fiecare loc de 
muncă.

jurul partidului, al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Minerul nostru de onoare, 
să cinstim cu fapte 
muncă din cele mai 
nice cei 50 de ani de 
vitate revoluționară și 
de naștere a iubitului 
tru conducător. Acesta 
de fapt angajamentul 
tru mineresc, 
minunatele condiții de 
muncă și viață pe care ni 
le-a creat partidul și sta
tul nostru, personal tova
rășul Nicolae Ceauseșcu, 
Minerul nostru de onoare.

Minerii de la Paroșeni, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mobilizîndu-și 
energiile creatoare, - vor 
depune eforturi susținute 
pentru a spori producția, 
pentru a da țării cărbune 
mai mult, mai ieftin și de 
calitate superioară.

de 
rod- 
acti- 
ziua 
nos. 
este 
nos- 

răspunsul la 
condiții

* ww z mw a a—9 a — a

Banat, Mariana Drăghi- 
cescu.

gj CASE NOI. La Vul
can s-a dat recent în fo
losință un nou bloc. Este 
vorba de blocul 3 B 2 de 
lingă cinematograful „Lu
ceafărul" 
Deci s-au 
noi peste 
de mineri 
ai muncii
raș Vulcan.

din localitate, 
mutat în case 

80 
Și 
în

de familii 
alți oameni 
frumosul o.

. [a CINEMATECA. Mîi
ne, la ora 18, la cinema
tograful „7 Noiembrie"

I. 
creș. 
căr-

po. 
cău_

din Petroșani, în cadrul 
cinematecii va rula fii. 
mul francez „Mizerabi
lii", in distribuția căruia 
figurează Jean Gabin.

Ei REVELIONUL 
I.A.C.C.V.J. Oamenii mun. 
cii de la I.A.C.C.V.J. — 
care în noaptea de Anul 
Nou au fost la datorie, a- 
sigurînd condiții optime 
pentru minerii Văii 
lui de a sărbători 
velionul într-o ambian.

Y RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

■ MARIA POPA, 
peni: în punctele de 
drumurile publice în 
se află 
marcajul 
pietonii se bucură de prio
ritate de trecere față de 
vehiculele care circulă din 
dreapta ori stînga lor. Cînd 
întîlnesc pietoni PE MAR
CAJ, conducătorii auto 
sînt obligați să oprească și 
să le acorde prioritate de 
trecere. Nu sînt însă obli
gați să oprească și SA' 
INVITE pietonii să nu se 
plimbe și să le facă șicane, 
ci să traverseze. La rîndul 
lor, pietonii, sînt 
SA SE ASIGURE 
pășesc de pe trotuar 
carosabil pentru a nu 
ca să apară brusc în 
autovehiculelor aflate 
mers și care, chiar 
frînează, îi pot 
nor pericole.

Lu-
pe 

care 
sauindicatorul 

regulamentar,

obligați 
cînd

Pe 
ris. 
fața 

în 
dacă

expune u-

ță plăcută — au petrecut 

binemeritata sărbătoare 
a trecerii în Noul An. 
Revelionul 
în mirifica 
bernală de 
su.

s-a desfășurat 
ambianță hi

la cabana Ru_

Rubrică
C. BUZESCU

realizată de
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune 

INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

9

Susținerea optimă a lucrărilor 
miniere — garanție a securității 

depline a muncii
In capitolul II (Con

strucții miniere subtera
ne) al „Normelor de pro
tecție a muncii pentru 
industria minieră" — la 
primul paragraf al arti
colului 19, este consem
nat negru pe alb, cit 
se poate de clar și de 
concis : „Susținerea tu
turor lucrărilor și con
strucțiilor miniere din 
subteran se va face în 
strictă conformitate cu 
monografiile de arma
re". Cit sînt de impor
tante monografiile de 
armare și ce trebuie să 
conțină sînt probleme 
cunoscute, cum de altfel 
cunoscut trebuie să fie 
și paragraful amintit an
terior. Și că aceste pre
vederi sînt însușite și a- 
plicate cu consecvență 
la aproape toate locu
rile de muncă, dovadă 
cea mai concludentă o 
constituie starea bună a 
lucrărilor miniere la
majoritatea întreprinde
rilor C.M.V.J. dar, cu
toate acestea, apar unele 
excepții nedorite pentru 
că neglijența care le-a 
generat poate aduce pre
judicii bunei desfășurări 
a procesului de produc
ție la locurile de muncă 
respective. Astfel de ca
zuri au. fost întîlnite și 
semnalate de organele 

Instruirea muncitorilor nu este 
o sarcină facultativă

de control specializate 
ale C.M.V.J. la unele 
întreprinderi miniere, or
gane de control care au 
dispus totodată operativ 
măsuri de remediere 
a neajunsurilor constata
te. Prezentăm cîteva din 
aceste neajunsuri întîl
nite la I.M. Livezeni și 
I.M. Bărbăteni cu buna 
intenție ca astfel de ne
reguli să nu se mai re
pete, să nu. mai fie în
tîlnite și la alte între
prinderi miniere.

La abatajul cameră 
nr. 5 A de la mina Băr
băteni, s-a atacat o ca
meră spre culcuș fără 
a se respecta prevederile 
monografiei de armare ; 
lipsea jugul la ata
care și o parte din 
stîlpii de susținere. Pen
tru a preveni un acci
dent, locul de muncă a 
fost oprit pînă la reme
dierea deficiențelor — 
timp mort pentru pro
ducție, care ar fi fost e- 
vitat dacă se respecta 
încă de la început mo
nografia de armare și 
nu ar mai fi fost nece
sare eforturi suplimen
tare pentru punerea ul
terioară a jugului și 
completarea stîlpilor lip
să.

La I.M. Livezeni ne- 
respectări ale monogra

fiilor de armare s-au în- 
tîlnit la abatajul fron
tal 6 609 panoul I (nu
măr insuficient de stîlpi 
SVJ în zona de intersec
ție a galeriei de cap cu 
abatajul) și la abatajul 
frontal 6 607, stratul 5, 
panoul I (lipseau 12 du
bluri din stîlpi SVJ și 
3 câmpuri erau armate 
la 1,1 m). O asemenea 
stare de lucruri ca cele 
prezentate constituie în
călcări ale prevederilor 
normelor de protețcie a 
țnuncii, fiind importante 
surse de accidentare a 
muncitorilor, dar și de 
imobilizare a rezervelor, 
pentru o perioadă de 
timp, în eventualitatea 
unor surpări care puteau 
scoate din circuitul ex
tractiv astfel de capaci
tăți productive. Este a- 
devărat, exigența orga
nelor de control și ope
rativitatea măsurilor a- 
plicate au eliminat în a- 
ceste cazuri o asemenea 
posibilitate, dar un lu
cru trebuie bine înțeles : 
organele de control nu 
pot fi prezente peste tot 
în același timp. Tocmai 
de aceea trebuie aplicat 
cu foarte mare exigență 
autocontrolul, formă efi
cientă de preîntîmpinare 
a unor astfel de neajun
suri.

PAGINĂ REALIZATĂ
LA CEREREA

C.M.V.J.

După efectuarea 
împușcării frontului 
se copturește 
din spațiul asigurat
tavanul și 
pereții abatajului, 
înlăturîndu-se 
copturile periculoase. 
La copturire 
întotdeauna 
asistă și ajutorul 
miner.

IN VIZOR
■ A . semnat în alb și... 

a văzut negru în fața ochi
lor, maistrul Constantin 
Doldor de la sectorul I al 
I.M. Uricani. Sancțiunea 
aplicată de organele de 
control îl vor convinge, 
dacă nu l-au convins de
ja, că semnarea în alb a 
caietului de predare-pri- 
mire a locului de muncă, 
este un act de indisciplină.

B Și șeful și adjunctul, 
ca să nu fie nici o supă
rare, au primit din partea 
organelor de control pe li
nie de protecție a mun
cii din cadrul C.M.V.J., ci
te o sancțiune, de aceeași 
valoare — 1 000 de lei, 
pentru același motiv : ne- 
acrisirca zonei în fund de 
sac la abatajul frontal din 
stratul 17—18, blocul I 
Nord, panoul 5. Șeful — 
este ing. Iacob Stoica, șe. 
ful sectorului II, iar ad
junctul — ing. Constantin 
Caravan, adjunctul acelu
iași sector, de la mina U- 
ricani.

■ Neconsemnări, neur- 
măriri, neîntocmiri și... a- 
menzi. Constantin I-Iel- 
ciug, maistru minier la 
sectorul I, de la I.M. Li
vezeni, a fost sancționat 
pentru NECONSEMNA- 
REA în registrul de raport 
a rezultatelor controlului 
gradului de prăfuire a la.

orarilor miniere. Ing. loan 
Krammer, șef de sector, 
la I.M. Bărbăteni, a pri
mit la rîndul său o sanc
țiune pentru NEURMA- 
RIREA, întocmirii pro
ceselor verbale de cerceta
re a tuturor acumulărilor 
de metan peste limitele 
admise. Nicolae Chirilă, 
artificier la sectorul IV, de 
la aceeași mină Bărbăteni, 
a primit și el o sancțiune 
pentru NEÎNTOCMIREA 
raportului de activitate 
pentru consumul materia
lelor explozive.

Și exemplele ar mai pu
tea continua și cu Vasile 
Tănase, maistru minier la 
sectorul III, tot de la mi
na Bărbăteni, care a pri
mit o amendă pentru NE- 
SEMNAREA de luare la 
cunoștință a dispozițiilor 
de împușcare pentru a pu
tea organiza și urmări ac
tivitatea artificierilor, și 
cu Vasile Giurgiu, mais
tru mecanic la sectorul III 
al I.M. Uricani pentru NE_ 
LUAREA măsurilor de în
treținere corespunzătoare 
a fluxului de transport cu 
benzi în blocul V/4, dar 
ne oprim aici.

Sperăm că aceste aba
teri nu se vor mai repeta, 
texemplele date, fiind e-’ 
xemple dar nu de urmat. '

MINERI, MAIȘTRI 
Șl inginer! !

Respectarea cu 
strictețe a normelor 
de protecție a mun
cii asigură condiții 
optime pentru creș
terea producției de 
cărbune, pentru spo
rirea productivității 
muncii.

ȚINEȚI MINTE !

Concentrația de 
metan în lucrările 
miniere în care sînt 
montate utilaje și a- 
parataje electrice 
trebuie controlată 
conform programu
lui stabilit de con
ducerea întreprinde
rii.

ATENȚIUNE !

In cazul cînd la o 
instalație sau la un 
utilaj electric s-a 
produs un incendiu, 
întreruperi imediat 
curentul electric.

Folosirea apei și 
a stingătorului cu li
chid este interzisă, 
deoarece puteți fi e- 
lectrocutați.

Mai mult decît atît, este 
o obligație stabilită prin 
acte normative, prin pre
vederi legale, acte norma
tive și prevedri legale care 
sînt respectate cu stricte
țe la majoritatea între
prinderilor minere și a- 
ceasta tocmai datorită im
portanței deosebite pe ca
re o are această activitate
— instruirea muncitorilor
— care niciodată nu poate 
fi pusă pe un plan secun
dar. Cu toate acestea mai 
apar ici și colo abateri de 
la conduita generală. Ast
fel la I.M. Livezeni nu se 
respectă întocmai progra. 
mul stabilit pentru faza 
a doua privind instructajul 
unor nou încadrați. în 
loc să fie instruiți zilnic, 
în subteran, aceștia sînt 
folosiți la diverse lucrări 
auxiliare. La I.M. Bărbâ- 
teni din 83 nou încadrați, 
luați în evidență, s-au pre. 
zentat la cabinetul de pro. 

tecție a muncii, doar 58 
pentru instruire cu scoa
tere din producție o zi pe 
lună. Pentru restul de 25, 
deși au fost anunțați, nu 
s-au luat măsuri de mobi
lizare a lor la nivelul sec
toarelor.

De ce apar astfel de a- 
nomalii ?

Oare factorii care răs
pund de organizarea și des
fășurarea în bune condi- 
țiuni a instructajului nou 
încadraților în muncă sînt 
convinși că este suficient 
pentru un muncitor care 
ia pentru prima dată con
tact cu mina, doar baga
jul de cunoștințe acumu
lat în prima fază de instru
ire ?

Activitatea productivă a 
demonstrat întotdeauna 
contrariul și acesta este 
cel mai temeinic argu
ment pentru desfășurarea 
în condiții optime a pro
cesului de instruire a nou
lui încadrat în muncă.

Stîlpii și grinzile se transportă la locul de mon 
tare și se manipulează de către doi muncitori. MonI 
tarea grinzilor în_ consolă se face imediat după tă
ierea cărbunelui, înainte de a începe operația de e- 
vacuare a acestuia. Grinda se ridică de către un 
muncitor, în timp ce al doilea introduce urechea în 
furcă și apoi prinde bolțul ; grinda se ridică în con
tinuare pînă la tavan și se fixează în consolă prin 
baterea penei cu securea.

Fixarea stîlpului, are rolul de a micșora conso
la — deci de a asigura un spațiu de lucru în condi
ții de securitate ; stîlpii trebuie să se găsească la 
locul de montare în număr suficient.

După fixarea grinzii și stîlpului se controlează 
tavanul — natural sau artificial — și se bandajează 
acolo unde este cazul pentru a preîntâmpina căde
rea de roci.

I
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

dustriei construcțiilor de
mașini și de directorul
general al Centralei în
dustriale de resort. de
membri ai conducerii ti
nității.

Deosebit de onorați de
faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a început seria 
vizitelor de lucru iu 1983. 
ca și în anii precedenți, 
tot în întreprinderea lor, 
numeroși muncitori l-au 
întîmpinat pe secretarul 
general al partidului, încă 
de la sosire, cu bucurie în 
inimi.

întâlnirea de lucru a se
cretarului general ai parti
dului cu acest destoinic 
colectiv muncitoresc bra
șovean a pus în centrul dis
cuției aspecte esențiale ale 
activității întreprinderii și 
centralei de specialitate.~

O problemă abordată 
cu prioritate a fost aceea 
a creșterii gradului de 
modernizare și diversifi
care a producției. In a- 
cest sens, directorul uni
tății, a prezentat preocu
pările colectivului pe li
nia proiectării șl fabricării 
unor autovehicule de ma
re capacitate, cu consu
muri specifice reduse și 
cu putori sporite, preocu
pări care s-au materiali
zat in asimilarea unor noi 
agregate, subansamble și 
piese de' schimb cu carac
teristici superioare ceea 
ee a contribuit la redu
cerea continuă a importu
rilor.

Reamintind cu satisfac
ție sarcina încredințată de 
secretarul general al parti
dului de a introduce în 
fabricație și unele mașini 
agricole, specialiștii au 
precizat că întreprinderea 
va trece în curind la rea
lizarea a două tipuri de 
tractoare — A 2 400 și 
A 1 800 — dotate cu mo
toare de mare putere și 
cu transmisie hidrodinami- 
că.

Larg analizată a fost, 
de asemenea, problema 
recuperării și recondițio- 
nării diferitelor piese și 
subansamble.

In secțiile vizitate au 
putut fi urmărite rezulta
tele acțiunii de autodota- 
re precum și efectele op
timizării liniilor de pro
ducție, care astăzi fabri
că, cu un minim de pre
gătire tehnologică, o ga
mă mai variată de suban
samble și piese de schimb 
solicitate de economia na
țională.

Pe tot parcursul vizi
tei tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit 
cu nețărmuită dragoste 
și stimă.

Răspuzînd acestor calde 
manifestări de înaltă sti
mă și prețuire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cu numeroși con
structori de mașini.

In încheierea vizitei la 
uzina de autocamioane, 
secretarului general al parti_ 
dului i-a fost prezentată 
o cuprinzătoare expoziție 
care oferă o imagine eloc
ventă a realizărilor indus
triei noastre de autovehi
cule.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat bu
na organizare a muncii in 
întreprindere, calitatea 
produselor, rezultatele ob
ținute în direcția moder
nizării și diversificării 
producției.

Secretarul general al 
partidului a indicat, tot
odată, să .se ia toate mă
surile tehnice și organiza
torice pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de 
export.

Vizita a continuat la 
întreprinderea mecanică 
nr. 2, puternică unitate in
dustrială a Brașovului și 
a economiei naționale.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu deosebită stimă 
și respect de ministrul in
dustriei de mașiui-unelte, 
electrotehnică și electroni
că, de directorul general 
’.1 centralei de resort, de 
reprezentanți ai conduce
rii întreprinderii.

Vizita — cea dc-a patra 
pe care secretarul gene
ral al partidului o face la 
acestă întreprindere bra. 
șoveană — începe în fața 
machetei unității, a unor 
grafice și a unei reprezen
tative expoziții reunind 
produsele ce se realizea
ză aici. Se informează că 
indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia precedentei în
tâlniri cu acest puternic 
colectiv ’ muncitoresc s-au 
materializat.

Sint prezentate realiză
rile întreprinderii.

T clici tind colectivul
muncitoresc brașovean
pentru rezultatele sale de 
pină acum, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să 
se realizeze ritmuri mai 
mari de creștere a pro
ducției, să se acorde o a- 
tenție sporită realizării de 
mașini și agregate de mare 
tehnicitate și productivi
tate.

Pe întreg parcursul vizi
tei, muncitorii l-au încon
jurat pe secretarul gene
ral al partidului cu deo
sebită dragoste, i-au mul
țumit din inimă pentru 
grija pe care le-o poartă.

O primire deosebit de 
caldă a făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și co
lectivul întreprinderii „Hi
dromecanica".

La sosirea în întreprin
dere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi
nat de directorul general 
al Centralei de utilaj teh
nologic și material rulant 
și de membrii conducerii 
întreprinderii. Mîndri de 
realizările lor, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii l-au 
întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu cele 
mai calde sentimente de 
dragoste, stimă și recu
noștință pentru tot ce a 
făcut in direcția dezvol
tării și modernizării aces
tei întreprinderi.

Directorul întreprinderii, 
informează asupra modu
lui cum se înfăptuiesc in
dicațiile date de secreta
rul general al partidului 
cu prilejul vizitei de anul 
trecut.

Pe parcursul vizitei sînt 
prezentate citeva produse 
din fabricația curentă. Se 
informează, de asemenea,

. despre asimilarea unor 
componente pentru pro
duse care pină acum se 
aduceau din import.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
secțiile de tratament ter
mic șl de forjă.

Secretarul general al 
partidului a apreciat reali
zările obținute in promo
varea progresului tehnic, 
in diversificarea produc
ției și realizarea unor pro- 

1 duse competente pe plan 
internațional.

Pretutindeni, pe parcur
sul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit 
cu bucurie și satisfacție.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in municipiul 
Brașov a continuat la 
întreprinderea de cons
trucții aeronautice, unita
te creată la indicațiile se
cretarului general al parti
dului pentru a răspunde

cerințelor dezvoltării eco
nomiei noastre naționale. 
Tot mai multe produse ae
ronautice realizate aici 
sînt folosite în agricultu
ră, transport, sport, tu
rism etc, fiind, de aseme
nea, exportate în multe 
țări cu tradiție în cons
trucția aviatică.

La sosire, constructorii 
de avioane au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu o 
primire deosebit de căl
duroasă, exprimindu-și 
sentimentele de nemărgi
nită dragoste și prețuire 
pentru tot ceea ce a făcut 
și face pentru progresul 
si prosperitatea patriei și 
a fiilor ei.

Cu ajutorul unor pa
nouri și grafice, gazdele 
au prezentat realizările ob
ținute de la vizita prece
dentă a secretarului ge
neral al partidului pe linia 
asimilărilor și integrării, 
a modernizării și creării 
de noi produse cu perfor
manțe tehnico-funcționa- 
le mult îmbunătățite, care 
să răspundă într-o măsu
ră sporită cerințelor teh
nicii contemporane.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat efor
turile depuse în această 
direcție și a recomandat 
colectivului să accelereze 
procesul de asimilare și 
integrare de noi produse 
în vederea reducerii efor
tului valutar.

în hala de montaj, sînt 
înfățișate noi repere afla
te în curs de asimilare, 
precum și ultimele pro
duse realizate de cons
tructorii de avioane bra
șoveni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rea
lizările obținute, fclicitînd 
călduros colectivul de oa
meni ai muncii de aici, 
și a recomandat să se con
tinue acțiunea de diversi
ficare a producției, de rea
lizare a unor aparate de 
zbor de concepție proprie, 
de înaltă competitivitate, 
valorificîndu-se astfel atît 
experiența constructorilor 
români de avioane, con
dițiile tehnico-materiale de 
care dispune acest colec
tiv, cit și inteligența teh
nică a inginerilor și teh
nicienilor ce lucrează acum 
în uzină.

I.a plecare, un grup de 
șoimi ai patriei l-au în
conjurat cu dragoste pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îmninîndu-i 
buchete de flori, urîndu-i 
sănătate și multă putere 
de muncă, pentru ferici
rea celor mai tineri cetă
țeni ai patriei și părinților 
lor. „Ceaușescu la multi 
ani !“ — au scandat ei cu 
multă emoție în glasuri. 
Grupuri de pionieri și ti
neri au inmînat flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
urîndu-i la mulți ani, mul- 

~ tă sănătate cu prilejul o- 
magierii a 50 de ani do 
activitate revoluționară și 
a aniversării zilei sale de 
naștere.

Cei prezenți au ovaționat 
pe secretarul general al 
partidulu;, i au exprimat 
hotărirea lor fermă de a 
face totul pentru înfăp
tuirea recomandărilor sa
le, a hotărîrilor Congresu
lui al XI 1-lea și ale Con
ferinței Naționale ale parti
dului, de a-și aduce con
tribuția la întărirea multi
laterală a patriei socialiste.

în această atmosferă in- 
suflețitoare, elicopterul 
prezidențial a decolat din 
municipiul Brașov, îndrep- 
tînduee spre Predeal.

La Londra a a părut

Un nou volum consacrat concepției și 
activității președintelui Nicolae Ceaușescu 

în problemele păcii și dezarmării
în contextul acțiunilor 

pentru omagierea a 50 de 
ani de activitate revolu
ționară a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, și ani
versarea zilei sale de naș
tere, sub titlul „Destinde
rea și dezarmarea — 
Punctul de vedere româ
nesc", în Marea Britanic 
a apărut un nou volum 
consacrat concepției și ac
tivității președintelui
Nicolae Ceaușescu privind 
crearea unui climat de pa
ce și colaborare în Euro
pa, ca și în întreaga lume, 
în vederea asigurării des
tinderii și evitării perico
lului unei conflagrații mon
diale.

Volumul apare în edi
tura „Unified Printers and 
Publishers LTD", din 
Londra, și este elaborat, de 
cunoscutul publicist bri
tanic Robert Govcnder.

Intr-un mesaj adresat 
președintelui Republicii 
Socialiste România cu 
ocazia publicării volumu
lui, Robert Govender sub
liniază : „Nu este întâm
plător că această carte a- 
pare într-un moment cînd 
atît destinderea, cit și de
zarmarea, precum și pro
blemele legate de ele o- 
cupă permanent primele 
pagini ale principalelor zia
re din lume, obligînd ma
rile puteri ca, vrînd-ne- 
vrînd, să recunoască ne
cesitatea unor măsuri con
crete pentru oprirea peri
culoasei și costisitoarei 
curse a înarmărilor". „Per. 
miteți-mi domnule pre
ședinte, să exprim păre
rea împărtășită de către 
multe persoane că nici un 
om de stat și nici un con
ducător din zilele noastre 
nu a contribuit mai mult 
decît domnia voastră la 
accelerarea dialogului pă
cii și încurajarea mișcării 
pentru pace".

Expunînd, în introduce
re, rațiunile care l-au de
terminat să elaboreze a- 
ceastă lucrare, Robert Go- 
vender evidențiază poli
tica constantă a României 
socialiste, a șefului statu
lui român vizînd stator
nicirea pe continentul eu
ropean și in lume a unui 
sistem durabil de relații 
noi, de pace, securitate și 
cooperare, realismul ini
țiativelor și propunerilor 
României referitoare la 
căile și modalitățile prac
tice de înfăptuire a destin-

■ Agenția ADN informea
ză că o furtună însoțită 
de vini cu viteză de ura. 
gan și de precipitații a 
afectat, ma'ți. districte 
din nordul și din centrul 
Republicii Democrate Ger
mane. In special pe lito
ral și în munții Harz vi. 
teza vîntului a atins pină 
130 km/h.

memento
TV

16,00 Telex.
16,05 Meșteșuguri din bă- 

trîni transmise co
piilor.

16,25. Tragerea pronoex- 
pres.

16,35 Viața culturală.
17,00 Universul femeilor
17,40 Raport muncitoresc.
17,50 1001 de seri. 

derii, dezarmării și păcii, 
care poartă amprenta gîn- 
dirii creatoare, străbătute 
de un puternic și auten
tic umanism, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Autorul subli
niază că analiza declara
țiilor, interviurilor și luă
rilor de poziție ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
relevă, mai mult decît în 
cazul oricărui alt om de 
stat, faptul că președintele 
României a fost primul ca
re a elaborat cu acurate
țe un scenariu al consecin
țelor ce ar decurge din re
fuzul eventual al condu
cătorilor lumii de a se an
gaja în negocieri serioase 
și oneste pentru dizolva
rea blocurilor militare, 
pentru înfăptuirea dezar
mării și încetarea politi
cii de forță, care pericli
tează pacea globală, în spe
cial a politicii de ignora
re a suveranității altor na
țiuni și de amestec în tre
burile interne ale altor po
poare.

Prima parte a lucrării, 
intitulată „Dezarmare, in
dependență, progres", pre
zintă pe larg pericolele 
generate de cursa înarmă
rilor .și concepția româ
nească privind relația 
strînsă care există între 
realizarea dezarmării, pe 
de o parte, și asigurarea 
stabilității, păcii și progre
sului națiunilor, pe de al
tă parte.

în partea a doua, inti
tulată „Pentru cooperare 
și pace", sînt evidențiate 
argumentele convingătoa
re ale României și condu
cătorului ei privind bene
ficiile inegalabile ce de
curg pentru popoare, na
țiuni și fiecare individ în 
parte din starea de pace, 
ca alternativă viabilă și 
realistă a confruntării. Au
torul subliniază prezența 
activă și contribuțiile stră
lucite ale președintelui 
României în confruntările 
de idei din lumea contem
porană privind probleme
le cardinale ale apărării 
păcii și eliminării războiu
lui, ale opririi cursei înar
mărilor și înfăptuirii de
zarmării.

Autorul subliniază strîn- 
sa unitate, eu valoare de 
exemplu, dintre acțiunile 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și aspirațiile 
poporului român, evidenți
ind semnificațiile pro

Grevă generală

ROMA 18 (Agcrprcs). — 
Sute de mii de muncitori 
din industria italiană au 
participat, marți, la o gre
vă generală de patru orc 
desfășurată fn principalele 
orașe ale țării în semn de 
protest împotriva măsu
rilor de austeritate anun*

18,orj închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 Forum politico-ideo. 

logic.
Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
— contribuție stră
lucită la dezvolta
rea creatoare a teo
riei revoluționare.

20,30 Actualitatea econo
mică.

20,45 Film artistic :
„Vis de ianuarie".

22,15 Telejurnal.

funde ale faptului că, si- 
tuîndu-se în fruntea miș
cării poporului său pentru 
pace și dezarmare, condu
cătorul României dă glas 
unei năzuințe fierbinți a 
națiunii sale și, concomi
tent, proiectează in lume 
vocea puternică a unei țări 
și a unui popor care, an
gajat cu toate forțele într-o 
vastă operă de construc
ție pașnică, se preocupă 
permanent de destinul pă
cii mondiale.

Se relevă faptul că poli
tica externă principială, 
dinamică și profund cons
tructivă — dedicată reali
zării aspirațiilor funda
mentale ale poporului ro
mân, • ale tuturor popoare
lor, de a trăi într-o lume 
eliberata, de coșmarul răz
boaielor, într-o lume a 
păcii și dreptății — a a- 
dus României ncnumă- 
rați prieteni pe toate me
ridianele, a contribuit la 
sporirea prestigiului in
ternațional al țării noas
tre. al conducătorului ei, 
apreciat și prețuit pretu
tindeni ca înflăcărat ex
ponent și neobosit mili
tant pentru pace și cola
borare.

Partea a treia a lucră
rii, intitulată „Documen
te ; Punctul de vedere 
românesc", cuprinde un 
set de documente oficiale 
de partid- și de stat, pre
cum și principalele luări 
de poziție ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, care 
prezintă poziția și iniția- >
tivele țării noastre în do
meniul destinderii, dezan
gajării militare, dezarmă
rii și păcii.

I.a 18 ianuarie, la lx>n- 
dra, a avut loc, -ceremo
nia lansării, la care a 
participat un numeros pu
blic, printre care repre
zentanți ai celor două ca
mere ale Parlamentului, 
ai partidelor politice și ai 
unor organizații obștești, 
oameni de cultură, cadre 
didactice din învățămîntul 
superior, reprezentanți ai 
unor institute de cercetări 
social-politice, membrii din 
conducerea Consiliului 
Marii Londre. precum și 
reprezentanți ai autorită
ților londoneze, membri 
ai corpului diplomatic a- 
creditați la Londra, publi
ciști, ziariști șl reporteri ai 
radiotelevizi unii.

în Italia

țațe de guvern, care vi
zează depășirea crizei pe 
seama meselor largi mun
citoare. I.a Roma .și Mila
no au avut loc mari mar
șuri la care au luat parte, 
potrivit estimărilor poli
ției, cîte 100 000 de persoa-

MICA PUBLICITATE
ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL I.M.
Paroșeni este alături de 
familia ing. Kovacs 
Emeric, directorul mi
nei, în greaua încer
care pricinuită de pier
derea scumpului său 
tată

KOVACS ISTVAN
din Tușnad, județul Har. 
ghita și transmite sin
cere condoleanțe fami
liei îndoliate.
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