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RBUNE!

Termocentralele au 
de cărbune, nu de steril

Pentru a asigura independența ener
getică a țării, obiectiv de bază pentru 
Următoarea perioadă, este nevoie nu nu
mai de valorificarea integrală a tuturor 
resurselor, ci și de o îmbunătățire con
tinuă a calității cărbunelui. In dorința 
de a releva situația reală existentă și

viitor, inițiem azi 
și anchete avînd un o- 

Calitatea cărbunelui.

perspectivele de 
serie de analize 
biectiv major: 
Pentru început ne-am adresat tovarășei 
Imola Martonosy, inginer principal în 
cadrul compartimentului „Calitatea pro
ducției" al C.M.V.J.

a participat
la funeraliile lui I. V.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat, în cursul 
dimineții de marți, 14 fe
bruarie, la funeraliile; lui 
Iuri Andropov, care au a- 
vut loc în Piața Roșie dip* 
Moscova,

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în tri
buna rezervată delegați
ilor străine participante 
la funeralii s-au aflat to
varășii Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comite
tului Politic Executiv' al 
C.C. al P7C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Miu 
Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic E-

Andropov
xecutiv, secretar al C.G. 
al P.C.R., și Traiân Dudaș, 
ambasadorul României la 
Moscova.

După încheierea mitin
gului de doliu și a ceremo
niei înhumării, în cadrul 
unei solemnități care a 
avut loc la Kremlin, de-

(Continuare in pag. a 4-a)

Delegația de partid și de stat, 
condusă de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
s-a întors în Capitală

— Vă ru
găm să ne 
prezentați si
tuația cali
tății cărbunelui energe
tic extras și livrat din 
Valea Jiului.

— Vă voi răspunde în 
două părți distincte. Mă 
voi referi în primul rînd 
la calitatea cărbunelui e- 
nergetic prelucrat, ce se 
livrează beneficiarilor, 
și- la calitatea cărbune
lui brut extras de unită
țile miniere.

Planul de stat pentru 
huilă mixtă energetică 
este de 2759 calorii. Fa
ță de acest plan, noi am 
realizat în ianuarie 3063 
calorii, iar în primele 
două săptămini din fe
bruarie 3095 calorii. Deci 
o îmbunătățire de 300 
calorii, tn medie.

— Ce ne mai puteți 
spune, totuși despre

cărbunele 
brut ?

— Noi ex
pediem bene- 
cărbune sor-ficiarilor și 

tat, provenit direct de la 
două unități extractive, 
respectiv mina Lîvezeni 
și cariera Cîmpu Iui
Neag. Și aici puterea ca
lorică planificată este
realizată și depășită chiar

Interviu realizat de 
Alexandru TĂTAR

Marți seara, s-a reîntors 
în Capitală, venind de la 
Moscova, delegația de 
partid și de stat condusă 
de secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a partici
pat la funeraliile lui Iuri 
Vladimirovici Andropov. 
Andropov.

împreună cu conducă
torul partidului și statului 
nostru s-au aflat tovarășii 
Consțfmtin DăscălescU, 
membru al Comitetului Po-

litic Executiv al C.C. al Ceaușescu, secretar general 
P.C.R., prim-mi nistru r, 
guvernului și Miu Dobres
cu, membru supleant al
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al
P.C.R.

Da sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de ceilalți 
varăși din conducerea 
partid și de stat.

★
- La plecarea din Mosco
va, tovarășul Nicolae

al al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
precuih și membrii dele
gației, au fost conduși de
M. S. Solomențev, membru 
al Biroului Politic al CX!. 
al P.C.UJS., președintele 
Comitetului Controlului de 
partid de pe lîngă C.G, al 
P.C.UJS„ K.V. Rusakov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.,
N. V. Talîzin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniș
tri al U.RJS.S., alți condu
cători sovietici de partid 
și de stat.

to- 
de

Brigada condusă 
Francisc I'azakaș 
sectorul III al I.M. 
roșeni. In imaginea
lăturată, schimbul con
dus de Dumitru Ciobă
nașii(Continuare în pag. a 2-a)

Adunări generale ale reprezentanților
oamenilor muncii

î

con- 
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In spiritul sarcinilor trasate la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.

fată de solutionarea
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ir<-

Cercetătorii și proiectanții 
puternic angrenați în 

rezolvarea problemelor 
mineritului

Adunarea . generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii de la
I.C.P.M.C. Petroșani a 

analizat, cu răspundere 
muncitorească, rezulta
tele obținute de acest mai mult decît cel prevă- 
colectiv în anul trecut și zut în plan. ~ 
sarcinile ce le stau în realizate suplimentar . în 
față cercetătorilor și pro- anul 1983, ca urmare 
iectanților pentru acest, depășirii sarcinilor 
an. Din darea de seamă 
prezentată . în adunarea 
generală s-a desprins că 
în anul trecut, colectivul 
acestei instituții de cer
cetare și proiectare mi
nieră și-a realizat și de
pășit sarcinile de plan la 
toți indicatorii economi- 
co-financiari și și-au rea
lizat integral angaja
mentele asumate în în
trecerea socialistă pe a- 
nul 1983. Planul la pro-

ducția marfă vîndută și 
încasată a fost realizat 
în proporție de 129,06 la 
sută, iar numărul studi
ilor și proiectelor reali
zate a fost de 413, cu 59

Beneficiile

a 
de 

plan la toți indicatorii, 
se cifrează la aproape 1,5 
milioane- lei, O atenție 
deosebită s-a acordat fi
nalizării studiilor și pro
iectelor contractate cu 
partenerii externi, care 
au fost predate acestora 
la «timp. De asemenea, au 
fost elaborate lucrări de

Gheorghe BOȚEA

Noi dotări în 
activitatea feroviară
Odată cu finalizarea, la sfîrșitul lunii ianuarie, 

a lucrărilor la linia dublă între stațiile Livezeni și 
Petroșani a crescut considerabil ritmul activității fe
roviare din municipiu. De la tovarășul Viorel Svichiu 
am primit cîteva detalii concrete. Iată-Ie ; capacita
tea de transport pe distanța Petroșani — Livezeni ă 
sporit cu 100 la sută ; s-a îmbunătățit radical nivelul 
de siguranță a circulației. La începutul acestei săp- 
tămîni s-au dat în funcțiune liniile 7—10, nou cons
truite, în stația C.F.R. Livezeni, unde a crescut cu 
30 la sută capacitatea de primire-expediere și mane
vră a stației. în prezent lucrări asemănătoare se des
fășoară și în rtația Iscroni unde se vor da în funcțiu
ne încă șase linii de primire-expediere. (A.T.)

I 
I

Subliniind multiplele 
cerințe pentru realizarea 
integrală a planului pe 
acest an, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta la re
centa Consfătuire de lu
cru de la C.C. ai P.C.R., 
că aceasta depinde în 
mod hotărîtor de îmbună
tățirea stilului și meto
delor de muncă, întărirea 
spiritului, de răspundere, 
de disciplină'și ordine în 
toate unitățile și sectoa
rele, creșterea răspunde
rii și perfecționarea ac
tivității organelor și or
ganizațiilor de partid, a 
fiecărui comunist în mo
bilizarea eforturilor tu
turor oamenilor muncii _____
la activitatea productivă, de bază. Ne-am

Sarcinile sporite ce re
vin colectivului minei 
Uricani în acest an soli
cită cu prisosință mobi
lizarea eforturilor conju
gate ale întregului co
lectiv pentru Valorifica
rea deplină a potențialu
lui tehnico-material și 
uman al întreprinderii, 
prin folosirea intensivă a 
utilajelor moderne din 
dotare, întărirea climatu
lui de ordine și discipli
nă, aplicarea fermă a ce
rințelor acordului global, 
al unei activități renta
bile, eficiente.

Realizarea acestor ce
rințe stă la baza întregii

CITIȚI IN PAGINA A 3-A:
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activități politico-educa
tive desfășurate de orga
nele și organizațiile noas
tre de partid, fiind prin
cipalul obiectiv pe care 
l-am avut în vedere în 
repartizarea forțelor or
ganizației, în activizarea 
comuniștilor. întărirea 
răspunderii comuniștilor 
față de sarcini, față de 
îndatoririle ce' le revin 
în producție a fost ur
mărită mai ales prin in
tensificarea controlului a- 
supra modului în care își 
duc la îndeplinire sarci
nile încredințate* în șe
dințele comitetelor de 
partid șl în adunările ge
nerale ale organizațiilor 
_______ .._____ i propus 
ca, începînd chiar din 
prima lună a anului, să 
cerem cadrelor de 
ducere, celorlalți 
niști să informeze 
contribuie Ia soluționa
rea diverselor probleme 
ale activității productive, 
ale muncii de partid. 
Astfel, în fața biroului 
comitetului de partid pe 
mină au prezentat infor
mări comuniștii Tepdor 
Bologa și loan Pisc, din

Traian HAMZ, 
secretarul comitetului de 

partid, I.M. Uricani

I
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I
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Realizarea producției de cărbune în Valea jiului
ÎN DEPLINĂ CONCORDANTĂ CU 

EXIGENTELE PROTECȚIEI MUNCII
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Oamenii harnici sînt cinstiți 
și răsplătiți cum se cuvine

S N o t §

Programul unic de creș
tere a producției agricole 
în gospodăriile persona
le ale membrilor coope
rativelor agricole și în 
gospodăriile producăto
rilor particulari preci
zează, între alte sarcini 
importante : „în vederea 
bunei aprovizionări 
populației de la orașe și 
sate, a sporirii livrărilor 
la fondul de stat și sa
tisfacerii celorlalte nevoi 
ale economiei naționale, 
este necesar ca întreg pă- 
mintul țării — limitat ca 
întindere și de neînlocuit 
—, să fie valorificat in- 

. tegral, cu randament spo
rit și cu eficiență cit 
mai ridicată". Trebuie, 
deci, să ' lucrăm întreg 
pămîntul arabil, pajiști, 
finețe sau livezi, de care 
dispunem și’ nu oricum, 
ci, cu randament sporit, 
cu eficiență cît mai î

gricole vegetale și anima
le în vederea unei mai 
substanțiale participări 
a locuitorilor comunei la 
autoaprovizionare și la 
fondul de stat.*

Om de o vigoare și 
dispoziție de-ți stîrnesc 
invidia, muncitor și ne- 

a întfecut lucrător al pă- 
mîntului, Ion D. Marcu 
îmbină rodnic munca de 
la calea ferată cu cea 
din ocolul animalelor, de 
pe ogorul de porumb și 
cartofi, de pe pajiștile

tmmuuiMMunumHum 

Crescători fruntași 
de animale

iiiunniiuuuiiiiiiliillllllh

de pe care își asigură, de 
__________ | mulți ani, împreună cu 

cu eficiență cît mai' ri- soția și cei doi copii, re- 
dicată, în interesul fiecă- zerva de furaje necesară 
rui agricultor în parte , pentru anirhale. 
și al societății noastre 
socialiste în ansamblu.

Bănița, comună neco- 
operativizată, situată în- 
tr-un relief montan bo
gat și de o neasemuită 
frumusețe, se poate mîn- 
dri, pe merit, cu 
harnici cultivatori 
mint, pricepuți 
tori de animale și 
tă buni muncitori 
ferite sectoare de 
tate.

Unul dintre' gospodarii 
fruntași ai Baniței este, 
fără îndoială, Ion D. 
Marcu din Merișor. L-am 
întîlnit între deputății 
Consiliului popular al 
comunei, întruniți în 
prima sesiune din acest 
an, sesiune care a adop
tat planul de dezvoltare 
economico-socială în pro
fil teritorial, în care se . 
acordă o atenție deosebi
tă sporirii producției a- și lapte de vacă și oaie.

mulți 
de pă- 
crescă- 
totoda- 
în di- 
activi-
' *

— Mi s-a spus că sîn- 
teți un bun crescător de 
animale, că de mai bine 
de un deceniu încheiați 
contracte cu statul și li
vrați cu promptitudine, 
coristant, animale și pro
duse animaliere statului.

— Da, așa este, 
concep să fie altfel, 
cei 13 ani care au trecut 
din 1970 încoace, am con
tractat și predat 13 porci 
în greutate de peste 100 
kg fiecare. Am contractat 
și predat, de asemenea, 
în fiecare an, cel puțin 
un tăuraș de peste 
kg viu. Ba mai mult, în 
1981, am contractat și 
predat 3 tăurași în greu
tate de peste 350 kg fie
care, toți obținuți de Ia 
vacile proprii. Am pre
dat și lînă, iar de doi ani

Nu pot accepta să fiu 
•altfel.

L-au ajutat mult și îl 
ajută soția și părinții, 
care-i trăiesc, și, împreu
nă cu ei, reușește să re
zolve toate problemele. 
Casa și întreaga gospodă
rie a lui Ion D. Marcu 
îl recomandă, de aseme
nea, convingător, un bun 
gospodar. Dacă mai a- 
vem în vedere faptul că 
este deputat în consiliul 
popular al comunei ve
dem că e și un activist 
obștesc care-și sprijină 
conduită pe fapte palpa
bile, concrete. „Avem 
mulți" asemenea' buni 
gospodari în comună — 
ne spunea primarul co
munei, loan Dragotă. Ei 
ne-au ajutat să ne reali
zăm cu plusuri majorita
tea obligațiilor pe care 
le-am avut față de stat, 
la animale și produse a- 
nimaliere, în anul trecut. 
Pe exemplul lor ne 
zuim și în acest an 
mobilizarea tuturor

, 0 reparație
prea mult amînată 

• Sînt aproape doi ani de 
cînd responsabilul maga

zinului de legume și fructe 
nr. 34 din Lupeni, loan 
Stan, insistă pe lîngă 
E.G.C.L. pentru o repara
ție necesară la acoperișul 
imobilului în care se află 
magazinul pe care-1 con
duce. La fața locului, în 
magazin, au fost spre a se 
convinge de necesitatea și 
urgența reparației, Chiar 
directorul E.G.C.L. din lo
calitate. Întîmplător, însă, 
atunci nu a plouat și evi
dent nu curgea apă nici 
în magazin. Dacă E.G.C.L. 
va amîna în continuare e- 
fectuarea reparației, ceea 
ce nu credem că se va în- 
tîmpla, cumpărătorii 
au altă- soluție decît 
vină Ia magazin cu... 
brele. De menționat
faptul că în vara anului 
trecut blocul, în prelungi
rea căruia și sub același 
acoperiș se află magazinul, 
a fost reparat și zugrăvit 
în exterior. A fost, deci, 
o bună ocazie pentru a se 
repara și terasa respectivă, 
prin care se infiltrează a- 
pa. Dacă totuși ea n-a 
fost făcută, meseriașii res
pectivi și cei care le-au 
controlat munca, ar tre-' 
bui puși s-o facă acum, cu 
consecințele de rigoare. (M. 
A-VRAM)

nu 
să 

un
și

Termocentralele au nevoie 
de cărbune, 
(Urmare din pag. I)

nu de steril
țiile de calitate, sînt e- 
chivalente cu o producție 
fizică de 645 000 tone. Și, 
ca să ilustrez rezultatele 
slabe a două întreprin
deri, e suficient să amin
tesc că din cantitatea a- 

- „__  mintită 160 000 tone sînt
tul de cenușă admis, la înscrise în dreptul minei 
cariera Cîmpu lui Neag Paroșeni, iar 82 000 tone 
cenușa planificată este
depășită, procentul fiind

‘ ‘' 60

cu aproape 100 de calo
rii. Aceasta însă nu ex
clude necazurile. Dacă 
la mina Livezeni înregis- 

• trăm un salt spectaculos, 
_ se încadrează în procen-

în dreptul minei Uricani. 
Elocvent, nu ?

— Concret, cunoscîn- 
du-le, cum va acționa 
compartimentul de ca- 

Ne litate al C.M.V.J. în 
viitor ?
— Se vor intensifica 

la toate, întreprinderile 
controalele. Se va ur
genta montarea trom- 
mel-CPhcasoruIui la Uri
cani, precum și finaliza
rea acestei lucrări la 
Lupeni, unde producția

bi- 
în 

..._________ ______ lo
cuitorilor comunei la în
făptuirea sarcinilor ce 
ne revin în lumina pre
vederilor Programului u- 
nic privind creșterea mai 
puternică a producției a- 
gricole, vegetale și ani
male, în gospodăriile pro
ducătorilor particulari.

Principalul . obiectiv al 
muncii locuitorilor Băni
ței, al activității comite
tului comunal de partid 
și al specialiștilor de la 
consiliul popular, rămîne 

350 ' în continuare pămîntul. 
Din el, fie în categoria 
ogoarelor pentru cultivat 
porumb, cartofi șl alte 
legume, ori plante de nu
treț, fie pajiști și finețe, 
trebuie scos tot ce poate 
da, în folosul celor ce-1 
muncesc și al întregii co
lectivități.

Toma ȚAȚÂRCA

Nu 
în

în permanență peste 
la sută.

— Ne-ați vorbit 
. o a „doua parte**, 

dați niște lămuriri ?
— Da. Este vofba 

calitatea cărbunelui -brut 
extras și expediat spre 
preparare de unitățile 
extractive. Cu excepția 
minelor Vulcan, Dîlja și, 
de curînd, mina Lonea, 
toate celelalte unități au 
lacune serioase la acest extrasă prin puțul ; cu 
capitol. întreprinderile schip va trece prin insta- 
miniere Uricani, Paroșeni, lația amintită. Vom ur- 
Petrila și Aninoasa pierd genta, de asemenea, mon- 
foarte- mult, lună de lună, tarea centrifugelor noi 
datorită neîncadrării în la preparația Petrila pen

tru a reduce umiditatea 
huilei energetice, de care 
am vorbit. De asemenea, 
vom acționa pentru a a- 
junge la înțelegeri prin
cipiale pe baze corecte și 
concrete cu beneficiarii 
noștri cărora dorim să le 
satisfacem exigențele.

de

de

indicatorii de calitate sta
biliți. Totodată aceste 
unități provoacă serioase 
greutăți unităților de pre
parare.

— Ați vorbit de pier
deri. Vă rugăm cîteva 
cifre.

în anul 1983 corec-

O modernă mașină 
cu comandă numerică 
din cadrul atelierului 
mecanică grea de la 
LUJVf. Petroșani,

Cercetătorii și proiectanții, 
puternic angrenați în rezolvarea 

problemelor mineritului
suri pricinuite în primul 
rînd de lipsa a peste 50 
de cadre cu pregătire*de 
specialitate, dar și de fap
tul că nu toți cercetăto
rii și proiectanții institu
tului au fost îricărcați la 
întreaga lor capacitate și 
nu au respectat timpul de 
lucru afectat elaborării 
lucrărilor încredințate. în 
afara acestor neajunsuri 
trebuie să amintim și 
faptul că unele studii de 
cercetare și proiectare nU 
s-âu ridicat Ia un nivel 
calitativ corespunzător, 
astfel încît la avizarea a- 
cestora 
pletări, 
durata 
Aceste 
fost 
s p ir
autocritic în darea 
seamă, . de ’ 
la dezbateri din care a- 
mintim pe Vasile Cara- 
mete, Anton Legrand, 
Lidia Mihăilescu, Iuliu 
Kilen, Vaier Stanciu

(Urmare din pag. I» . (Urmare din pag. I»

de 
si

al 
o 

reali-

s-au cerut com- 
care au lungit 
lor de finalizare, 

neajunsuri au 
prezentate în 

i t critic. și 
de 

participanții

proiectare și cercetare 
care vizează metode și 
tehnologii pentru exploa
tarea rezervelor din pi- 
lierii de siguranță, ela
borarea de noi tehnolo- 

" gii de exploatare a strâ
mtelor* groase, documenta- 
' ție de execuție pentru 
. piese de schimb la utila
je sosite din import; in
troducerea metodelor și 
mijloacelor moderne pen
tru conducerea proceselor 
tehnologice ; construirea 
instalațiilor de preparare 
de la Uricani în vederea 
creșterii cantităților 
cărbune spălat pentru 
derurgie și altele.

Consiliul științific 
institutului a acordat 
atenție deosebită
zării planului de valori
ficare a lucrărilor de 
cercetare încheiate și în
sușite de beneficiari, ob- 
ținîndu-se, printr-un e- 
fort comun cu specialiștii 
unităților miniere și de Alexandru Miclea. 
preparare, rezultate teh- Dezbaterile adunării 
nice și economice favora- lăsat să se înțeleagă 
bile. Specialiștii institu- printr-o mobilizare 
tului au participat nemij- xemplară a întregului co- 
locit la activitatea între- lectiv vor fi 
prinderilor miniere și de 
preparare, acordînd a- 
sistență tehnică și ajutor 
In rezolvarea unor pro
bleme importante la a- 
ceste unități.

Aceste rezultate — s-a 
arătat în adunare — pu
teau fi mai bune dacă 
pe parcursul anului tre
cut, institutul nu-se con
frunta cu unele neajun-

eliminate 
neajunsurile din activita
tea institutului, astfel 
încît cercetătorii și pro- 
iectanții să-și aducă o 
contribuție substanțială 
la rezolvarea proble
melor stringențe ale pro
cesului de producție, la
creșterea necontenită a
cantității de cărbune ex- • 
tras și îmbunătățirea ca
lității producției.

conducerile sectoarelor II 
A și II B, asupra modu
lui în care acționează 
pentru punerea în valoa
re a rezervelor de creș
tere a productivității 
muncii în cele două a- 
bataje frontale dotate cu 
complexe mecanizate de 
mare capacitate. Totoda
tă, a fost solicitat să ra
porteze Ionel Făgaș, se
cretar adjunct al Comite
tului de partid al secto
rului IV investiții asupra 
măsurilor întreprinse, pen
tru întărirea muncii po
litico-educative în rîndul 
formației' de lucru care 
exploatează modernul u- 
tilaj de înaintare în ve
derea’ obținerii unei vi
teze de avansare lunare 
de 200 ml la săparea ma
gistralei principale de la 
orizontul 400.

Răspundere sporită
La rîndul lor, comite

tele de partid din sectoa
rele minei au solicitat și 
ele informări din partea 
comuniștilor asupra prin
cipalelor laturi ale mun
cii de partid $i activită
ții economice.

Asemenea informări 
s-au cerut și în cadrul 
adunărilor* generale. în
luna ianuarie de exem
plu, 75 de comuniști au 
prezentat informări ver
bale în aduhările de 
partid. In orice" caz, ceea ■ 
ce am cerut comitetelor 
de partid șl birourilor 
organizațiilor de bază a 
fost aceea ca rapoartele, 
informările care se pre
zintă în fața organelor 
sau organizațiilor de 
partid să nu fie simple

acte de rutină, ci o ana
liză exigentă asupra mo
dului cum își îndeplinesc 
comuniștii sarcinile în
credințate. în acest spi
rit a fost analizată acti
vitatea ing. loan Țopa, 
șeful sectorului IV, mo
dul în care se implică în 
viața de partid, în mun
ca" politico-educativă. La 
fel, în urma unei anali
ze exigente la sectorul 
V — ateliere a fost 
schimbat din funcție 
maistrul Ladislau Koldș 
pentru atitudine neco
respunzătoare față de co
lectiv. ,

Prin toate analizele și 
informările solicitate ca
drelor și celorlalți mem
bri de partid — inclusiv 
eu prilejul discuțiilor in
dividuale Care au Incepift

în toate organizațiile de 
bază, —■ urmărim întări
rea ' răspunderii fiecărui 
comunist atît pentru pro
pria sa activitate cît și a 
colectivului din care face 
parte, față de îndeplini
rea exemplară a sarcini
lor ce ne revin în 1984.

1 Prin activizarea coma- ■ 
niștilor, prin mobilizarea 
tuturor energiilor colec
tivului, minerii din Uri
cani au reușit să extragă 
suplimentar de la înce
putul anului, peste 8000 
tone de cărbune. Este o 
dovadă elocventă a cli
matului de angajare a 
Colectivului nostru în e- 
forturile de sporire a 
producției de cărbune, o 
expresie a hotărîrii lui 
de a întîmpina marile 
evenimentd^ale anului cu 
sarcinile îndeplinite 
xemplar.

liei sînt adresate, și 
această cale, mulțumiri 
deosebit de călduroase 
tuturor celor care au a- 
jutat la regăsirea lui. 
(I.M.)

CURSURI DE CALIFI
CARE. Anul trecut la 
I.M. Paroșeni „au absol
vit cursurile școlii de ca
lificare 81 de mineri, 40 

mecanici 
mașini și utilaje și 25 
artificieri. Pentru acest 
an, în planul de școlari
zare sînt cuprinse 3 
cursuri de mineri care 
vor însuma 210 cursanți,

OMENIE. După .știrea 
J publicată în ziarul nos- 
I tru, ieri dimineața colec- 
I tivul magazinului alimen

tar din Lonea (cap de li- 
• nie) l-a identificat pe Se- 
Idan Pavel, în vîrstă de electricieni, 27 

78 de ani, care era dis- 
I părut de la locuința sa 
I din Petroșani. Cu o deo- 
I sebită grijă, el a fost a- 
I dăpostit și a fost anunțată 
I familia. Din partea fami-

MM» MMM MM «MW IM i

un curs de electricieni, 
un curs de lăcătuși și u- 
nul de sondori. O parte 
dintre cei care vor primi 
calificarea florifă într-una 
din meseriile amintite 
frecventează deja cursu
rile școlii de calificare.

UNITĂȚI comer
ciale FRUNTAȘE. în 
întrecerea socialistă care 
stimulează activitatea de 
la I.C.S. mărfuri indus
triale Petroșani, la ' adu
narea reprezentanților oa
menilor muncii au fost 
stabilite unitățile frunta
șe. Pe primele trei locuri

se află raionul 400 
sport (responsabil Mircea 
Banciu), magazinul 429 
— alimentație publică 
(responsabil Vintilă Bor- 
hină) și alimentara 428 
(responsabil Maria Bur- 
lec), toate din ckdrul ma
gazinului universal 
(T.S.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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Realizarea producției de cărbune în Valea Jiului

IN DEPLINA CONCORDANȚA CU EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

Prin rezultatele de producție obținute

Colectivul minei Livezeni confirmă-
De la începutul acestui an colectivul întreprin

derii miniere Livezeni își înscrie numele pe panoul 
de onoare al muncii, ocupînd primul loc în între
cerea pentru mai mult cărbune. Notabil este faptul 
că atît în luna ianuarie (plus 4160 tone de cărbune 

'■ depășire pe seama unei productivități a muncii su
perioară cu 303 kg/post celei planificate pe între
prindere) cît și în februarie (plus 3018 tone depășire 
la producție în prima decadă și un spor la produc
tivitatea muncii de 317 kg/post, rezultatele bune au 
fost obținute într-un climat de respectare a norme
lor de protecție a muncii, de responsabilitate și 
preocupări pentru îmbunătățirea Condițiilor de lu
cru și preîntîmpinarea accidentelor, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei. Așadar, prin aceasta colectivul 
I.M. Livezeni a confirmat prin fapte că se 
da cărbune și depăși planul neslăbind cu 
interesul și preocupările pentru ca întreaga activi
tate să se integreze riguros în exigențele protecției 
muncii, în cerințele grijii față de om. Cum s-a reu
șit acest lucru, rezultă din convorbirea avută cu 
tovarășul Ion Ciungan, inginerul șef cu securitatea 
minieră din întreprindere.
— Se face planul pen

tru că S-au pregătit con
dițiile necesare încă din 
anul trecut. Dintre măsu
rile de îmbunătățire ’ a 
procesului tehnologic și 
al muncii în subteran aș 
aminti: s-a introdus me
canizarea pe fluxul de 
transport la orizontul 
475, unde transportul cu 
vagonete a fost înlocuit 
cu "transport cu benzi — * 
îmbunătățire ce a fost ' 
finalizată în data' de 2 
ianuarie a.c. în decem
brie 1983 — ianuarie 1984 
s-a lucrat la instalarea și 
punerea în funcțiune a 
unui mohorai la orizon
tul 400 ce servește sec- ■ 
toarele I și IV, îmburiă- 
tățindu-se astfel condi
țiile de aprovizionare a 
locurilor de muncă din 
această zonă a minei, u- 
șurîndu-se totodată mun- 

k ___ _________________

Preocupări în colectivele 
de preparatori.

ca oamenilor, asigurîn- 
du-se în același timp ma
terialele necesare lucrări
lor de susțineri și de în
treținere a lucrărilor mi
niere. Deci s-au creat fa
cilități pentru respecta
rea monografiilor de ar
mare, pentru preîntîmpi- 
nârea surpărilor, căderi
lor de roci, a accidente
lor, în ultima instanță.

I
— Ce alte măsuri mai 
puteți exemplifica, to
varășe inginer șef ?

— In-panoul I sud, blo
cul VI și la panoul 
din stratul 5, 
A (dotate cu 
mecanizate) s-au 
îmbunătățiri 
de cuplare 
Aici s-a 
plarea sistem

are 
mi-

în 
con- 

a 
Co- 

con- 
în

• în scopul satisfacerii 
cerințelor de protecție a 
mUncii în secțiile și ate
lierele de preparare pentru 
anul 1984, I.P.C.V.J. 
alocată suma de 1,7 
lioane lei.

• Se fac pregătiri 
vederea declanșării 
cursului de protecție 
muncii din acest an. 
misia de organizare a 
cursului definitivează
aceste zile regulamentul 
de desfășurare a acestei 
importante acțiuni a cărei 
rațiune este stimularea in
teresului pentru cunoaște
rea normelor de protecție 
a muncii și-a celorlalte 
reglementări ale dome
niului. Faza de masă a 
concursului va demara la 
1 martie ac., și va cuprin
de peste 2500 oameni 
muncii din formații
lucru de diferite categorii 
profesionale — preparatori, 
mașiniști, lăcătuși, elec
tricieni, precum și din a- 
telierele preparațiilor. De

ai 
de

nologiei de lucru, la ușu
rarea muncii minerilor în 
abataj și întărirea con
dițiilor de siguranță. în
treg personalul muncitor 
de la fronturile de lucru 
dotate cu complexe meca
nizate cărora le-au fost 
aduse îmbunătățirile teh
nice amintite, a fost ins
truit și testat asupra mo
dului corect de lucru cu 
noul. sistam de cuplare 
a secțiilor.

Dealtfel, o grijă deose
bită a conducerii minei,pOate

nimic a compartimentelor ' de 
specialitate, a fost ca 
toate instalațiile (de 
transport, aeraj, evacua
rea apelor etc.) să fie 
dotate corespunzător nor
melor cu tot echipamen
tul necesar funcționării 
corecte din punct de ve
dere al siguranței, mi- 

. niere, iar personalul de 
a 

temeinic 
atribu-

n 
blocul VI 
complexe 

adus 
, sistemului 
a secțiilor, 

trecut de la cu- 
. _ i „troică" la
un sistem simplu de le
gare a secțiilor, fapt ce a 
dus la îmbunătățirea teh-

servire și întreținere 
acestora fiind • 
instruit asupra

■ țiilor ce îi revin. 
Aș mai aminti și 

intrării Și ieșirii* 
naiului (cu cărucioare) pe 
orizontul 300. Prin a- 
ceastă măsură pe lîngă 
avantajul economic (2 mi
lioane lei economisiți a- 
nual) s-a reușit o erește- 

. re a gradului de discipli
nă în rîndurile persona
lului, care poate fi mai 
bine ținut, sub observație 
și controlat la intrarea 
și ieșirea din mină.

Putem spune căi" în 
- sectoare se stăpîneșc bine 
problemele ce condițio
nează ridicarea gradului 
de siguranță. Se urmă-

trecerea 
perso-

că se poate
rește îndeaproape func
ționarea corectă a insta
lațiilor de ventilație,. de 
combatere a metanului și 
a prafului de cărbune, 
asigurîndu-se debitele ne
cesare în aerajul parțial, 
ceea ce a condus la o 
siguranță mai mare și 
condiții de climat îmbu
nătățite la fronturile de 
lucru. 
I — Ce rezerve

puse în valoare 
itor ?
— Avem încă 

resurse interne și 
lități pentru a ne inte
gra mai deplin în exi
gențele protecției mun
cii. în cadrul sectorului 
I, la fluxul de transport 
mai sînt unele deficien
țe ; dispozitivele de pro
tecție cu care sînt echi
pate benzile nu sînt în 
permanență pușe la punct 
și va trebui să interve
nim cu fermitate pentru 
a. face ordine. în genere, 
conducerea minei, toate 
cadrele tehrjice cu res
ponsabilități pe linie de 
protecție a muncii vom

- acționa pentru soluțio
narea promptă a proble
melor ce se ivesc la lo
curile de muncă, pentru 
restabilirea operativă a 
climatului Ide siguranță. 
Cuvîntul nostru de ordi
ne este : asigurarea tutu
ror condițiilor pentru spo
rirea producției de căr
bune și realizarea planu
lui în deplină securitate 
a muncii minerilor.

vor fi 
pe vi-

destule 
posibi-

Convorbire consemnată 
de I. BĂLAN

O cerință în domeniul 
instr u cta j u lui

Acordarea primului aju
tor în caz de accident cons
tituie o cerință care tre
buie satisfăcută cu res
ponsabilitate la fiecare ioc 
de producție, de către, fie
care om al muncii din 
întreprinderile miniere, de 
preparare și din celelalte 
unități ale C.M.V.J. Aceas
ta presupune cunoștiințe 
stăpînirea unor -deprinderi 
practice dobîndite în ca
drul instructajului de pro
tecție a muncii și a altor 
acțiuni de instruire și pre
gătire profesională. Mai 

pe- 
tes- 

a-
caz

notat comportarea bună a 
echipajului I.P.C.V.J. 
concursul de protecție a 
muncii, din anul trecut; 
ocuparea locului III pe ra
mură și obținerea unei 
mențiuni.

• Comitetul sindicatu
lui I.P.C.V.J. păstrează și 
în acest an practica bună 
introdusă, începînd din 
1983, de a antrena și ins
pectorii obștești din grupe
le sindicale în efectuarea 
controalelor periodice în 
domeniul protecției mun
cii. în vederea implicării 
inspectorilor obștești cu 
responsabilitate și eficien
ță în acțiunile de control, 
ce voi urma (primele pro
gramate cu participarea lor 
la începutul trimestrului 

. II) comitetul sindicatului 
organizează instruirea lor 
teoretică completată de 
cea: practică la locurile de 
producție din preparații, 
unde se ivesc și se rezolvă 
problemele concrete ale 
securității muncii.

în

Mineri, muncitori electromecanici !
• Respectați cu stric

tețe normele de siguran
ță la locurile de muncă!

• Feriți-vă de lanțul 
combinei 1

• întrețineți în bună 
stare căile de acces în 
abataje I

o Circulați peste benzi 
numai pe podețele spe
cial amenajate, iar cînd 
treceți sau lucrați pe
lingă acestea fiți cu
maximă atenție și pre-

. cauție I

rca majoritate a concuren- 
ților nu au izbutit să a- 
plice corect un pansament.

Un fapt neplăcfit din 
care trebuie să se tra^ă 
învățăminte. Aceasta cu a- 
tît mai mult, cu cît și mai- 
recent la examinarea din 
ianuarie a personalului de 
conducere de la unitățile 
de servire a întreprinderi
lor miniere a ieșit î.i vi
leag necunoașterea și ne- 
stăpînirea procedeului co
rect de acordare a primu
lui ajutor. Iată de ce * se 
impune ca acestui aspect 
să i se acorde întreaga a- 
tenție la instructajul le 
proiecție a muncii ; să se 
pună un accent mai mare 
pe inițierea deprinderii 
practice de acordare a pri
mului ajutor în rîndurile 
întregului personal. De la 
miner, artificier, lăcătuș, 
electrician, maistru, ingi
ner și pînă la director — 
cu toții trebuie să posede 
____  ’ ! Și 
îndemînarea de a acorda 
primul ajutor la orice loc 
de muncă s-ar afla I Revi
ne, deci, ca sarcină com
partimentelor de 
ție a muncii din

gătire profesională, 
presupune verificarea 
riodică a cunoștințelor, 
tarea capacității de a 
corda primul ajutor în 
de nevoie.

Faza pe combinat a con
cursului de protecție 
muncii de la sfîrșitul 
nului trecut, ca și diferite
le examinări periodice ale 
personalului de conducere 
de la întreprinderile mi- 

în rîndul cunoștințele necesare 
acțiuni.

constata 
cunoaște- 

corectă

a
a-

niere se înscriu 
unor asemenea 
Dar s-au putut 
și neajunsuri în 
rea și acordarea 
a primului ajutor. De pil
dă, la susținerea uneia din 
cele 4 probe practice ale derile miniere și 

■ cursului de protecție a 
muncii amintit, și anume 
acordarea primului ajutor 
în caz de accident, 
curenții de meserie mineri 
și artificieri s-au 
puși în dificultate ;
unul nu a reușit să 
cute corect un pansament 
al unei plăgi simulate la 
antebraț. Și la meseriile 
lăcătuș șl electrician, cu o 
singură excepție — repre
zentantul I.M. Dîlja — ma-

con-

văzut 
nici 

exe-

protec- 
întreprin- 
din cete- 
C.M.V.J., 

întreprin-
lalte unități ale 
dispensarelor de 
dere să se ocupe cu » vi 
mult simț de răspundere 
de acest aspect al ■. instrui
rii personalului. Adică să ,1 
ducă mai bine la îndep’i- 
nire fiecare obligațiile ce 
le revin <iin Decretul »"• 
561/1973 al Consiliului d 
Stat privind organizarea <i 
funcționarea formațiilor sa
nitare voluntare din ța * 
noastră. Preocupările pen
tru producție, pentru rea
lizarea planului la cărbune 
să se împletească nemlM- 
cit cu cele privind aplica
rea neabătută a reglemen
tărilor legale privind res
pectarea normelor de pro
tecție, a muncii, a măsuri
lor igienico-sanitare și de 
acordare a primului ajutor, 
;ens în care instruirea îr»-
•egului personal . trebuia 
■i-și spună din plin cuvîn-

H Ala INTRODUCEȚI^
K CAPUL 1
M Intre vagonete /i

Pagină realizată la

cererea C.M.V.J.

Dotarea bogată și de teh
nicitate înaltă, mecaniza
rea de care beneficiază pe 
scară largă întreprinderi
le miniere permit că pro
cesul productiv din subte
ran, activitatea în abataje 
să se desfășoare în condi
ții de siguranță» deplină. 
Bineînțeles, respectindu-se 
riguros normele de protec
ție - a muncii. Nesocotirea 
acestora, atrage după sine 
periclitarea integrității fi
zice, accidentarea celor în 
cauză, 
ușor de 
numele 
pornind 
gravă a 
tecție a 
accidente, în scurta 
rioadă de timp trecută din 
acest an. Succint, cîteva 
din aceste regretabile ca
zuri : I.M. Vulean un bunelui pusă în mișcare și
cuplător de la puțul orb antrenat la vale cu conse-

orizontul 
iov, introduce capul 
între vagonetele goale pen
tru a le decupla în rampa 
puțului (ce a urmat e ușor 
de imaginat !) ; I.M. Băr- 
băteni — un tînăr munci-

Din considerente 
înțeles nu dăm 
celor care' tocmai 
de la încălcarea 
normelor de pro- 
muncif au suferit 

pe-

cfitoril formațiilor de '"V- 
cru. Cu siguranță, cei care , 
au fost implicați în caru
rile de încălcare flagrantă 
a normelor de protecț. - » 
muncii și au suferit im
placabil consecințele — 
au fost instruiți cum 4 
lucreze corect. Dar . numai 
instructajul nu-i suficient 
în timpul revirului, tre- 
cînd pe la locurile de 
muncă, maistrul minier 
are datoria să-și facă timp 
și pentru a se convinge pe 
viu dacă cei din subordine 

blocul IV, dar cîrligul ma- aplică în practică ceea ce 
caralei se agață în lanțul 
transportorului aflat în 
funcțiune, urmînd inevita
bilul.; - __ ,

Concluzia ce se desprin- pre modul de lucru corect, 
fără riscul accidentării, în 
condițiile impuse de pro
cesul tehnologic din subte
ran.

cințele inevitabile; I.M. 
Dupeni — un vagonetar 
încearcă să fixeze o maca
ra în partea superioară a 
armăturii TH, din galeria 
transversală nr. 1 vest, 
orizontul 400, stratul 3,

Nnmai instructajul
Hii-i suficient

tor necalificat ce lucra la 
suitorul colector al abata
jului cameră n'r. 1 vest, 
stratul 3, sectorul 11, in
tră în secția rostogolului 
suitorului cu intenția de 
a-1 desfunda, greșeală deo
sebit de gravă ce face să 
fie surprins de masa căr-

de vizează, în primul rînd, 
pe cei în atribuțiile cărora 
intră organizarea și con
trolul procesului de pro
ducție — maiștrii, condu-

au învățat la, instructaj, 
ce li s-a spus la „Momen
tul de protecție a muncii4* 
din timpul pontajului des-
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Funeraliile lui
luri Vladimirovicî Andropov

Tovarășul Nicolas Ceaușsscu 
a participat la funeraliile 

Andropov
pierderea grea suferită prin 
încetarea din viață a lui 
luri Andropov. *

Conducătorii sovietici au 
exprimat recunoștința pro
fundă tuturor șefilor dele
gațiilor străine care au 
venit al Moscova pentru a 
lua parte la funeraliile Iui 
luri Andropov și a-i aduce 
un ultim omagiu.

lui I. V.
(Urmare din pag. li

legația de partid și de stat 
condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu celelalte delegații 
străine, a prezentat con
doleanțe tovarășului K. U.

- Cernenko, secretar gene
ral al C.C, al P.C.U.S., al
tor conducători de partid 
și de stat sovietici pentru

Intîlnire prietenească
MOSCOVA 14 (Agerpres). 

Agenția TASS relatează 
că în ziua de 14 februa
rie a;c„ la Kremlin, Kons
tantin Cernenko, secretar 
general al G.C. al P.C.U.S., 
s-« întâlnit cu șefii dele
gațiilor de partid și de 
stat din țările participan
te Ia Tratatul de la Varșo
via, care s-au aflat la 
Moscova în legătură cu în
cetarea din viață a lui 
luri Andropov.

La întîlnire au partici
pat: Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al ~~ 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al 
Bulgaria, Gustav 
secretar general al 
al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele RS. Ceho
slovace, Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
PJS.U.G., președintele Con
tului de Sttit al R.D. Ger
mane, Wojciech Jaruzelski,

>5' . 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, Janos 

alKadar, prim-secretar 
C.C. al P.M.S.U.

La convorbirea care

P.C.

R.P.
Husak,

C.C.

a 
_ avut loc cu acest prilej, au 
* participat, de asemenea, 

membrii Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.: N. Ti
honov, președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S:, A. Gromîko, prim- 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., D. Ustinov, mi
nistrul apărării al U.R.SjS.. 
și K. Rusakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
frățească.

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
La 14 februarie, ' poporul 
sovietic l-a condus pe ul
timul său drum pe luri 
Andropov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.,' pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
informează agenția TASS.

în Sala Coloanelor a Ca-’ 
sei Sindicatelor din Mos
cova, în jurul catafalcului, 
înconjurat de coroane de 
flori, în ultimul schimb al 
gărzii de onoare s-au aflat 
Konstantin Cernenko, cei
lalți conducători de partid 
și de stat sovietici.

în acordurile rtiarșuri- 
lor funebre. Ia ora 11 —
ora locală — sicriul ' cu 
corpul neînsuflețit este 
scos din Sala Coloanelor 
și „așezat pe un afet de 
tun. Cortegiul funerar se 
pune în mișcare sprb Pia
ța Roșie.

în urma sicriului, în 
procesiune, merg condu
cători de partid și de stat, 
membrii comisiei de orga
nizare a funeraliilor, fa
milia celui dispărut, con
ducători de ministere și. 
instituții cen
trale, reprezentanți ai oa
menilor muncit In fața 
cortegiului, sînt purtate

Șeful delegației române a condus 
lucrările Conferinței țărilor 

balcanice la nivel de experți
ATENA 

ta Atena 
marți, lucrările Conferin
ței țărilor balcanice la ni
vel de experți, la care iau 
parte Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Tur
cia. în cadrul dezbaterilor, 
desfășurate sub conducerea 
șefului delegației române, securitate în Balcani".

14 (Agerpres). 
au continuat,

s-a procedat ia un amplu 
schimb de păreri cu pri
vire Ia cel de-al doilea 
punct de pe ordinea de 
», intitulat „Propuneri 
relative la măsuri vizînd 
dezvoltarea și întărirea cli
matului de încredere, bu- 
năvecinătate, cooperare și

• La Var
șovia s-au încheiat lucră
rile sesiunii Seimului R.P. 
Polone. Pe agenda ultimei 
ședințe au figurat dezba
teri pe marginea proiectu
lui de lege privind prelun
girea prerogativelor ac
tualei legislaturi a Seimu-

lui. Stefan Olszowski, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, a prezentat o 
informare privind unele 
probleme ale politicii ex
terne a Poloniei. In legă
tură cu această informare 
a fost adoptată o hotărîre, 
relatează agenția PAP.

• OSLO. Potrivit r ‘ 
ției norvegiene de presă 
Norinform, Asociația indus
triașilor Norvegiei apre
ciază că, în anul 1984, e-

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Omul păianjen 
se întoarce ; Unirea: Dru
mul spre Rio ; Parîngul t 
Atenție la gafe. :

PETRILA : Agonia, I-H, 
LONEA : Femeia dispă

rută.
ANINOASA; Marele 

șarpe.
VULCAN — Luceafărul; 

. Șatra.
LUPENI

Concertul.
URICANI : Ceață pe 

muntele zînelor.
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ordinele și medaliile cu 
care I. Andropov a fost dis
tins pentru meritele 
față de patrie.

... Piața Roșie. Mii 
oameni ai muncii din 
pitala Uniunii Sovietice au 
sosit aici pentru a partici
pa la mitingul de doliu.

In tribunele rezervate 
oaspeților străini se află 
delegația de partid și de 
stat a țării noastre, codu- 
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Mitingul de doliu este 
deschis de Konstantin Cer
nenko, secretar general al 
C.C. al P.C.US., care a sub
liniat sentimentele de pro
fundă mîhnire ale oameni
lor sovietici prepuse de 
cetarea din viață a 
luri Andropov.

Au luat, de asemenea, 
cuvîntnl Andrei Gromîko, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis- aflau 
trui afacerilor externe al 
U.R.S.S., Konstantin Ma- ____
lih, muncitor la Uzinele părut, au trecut în pas de
de automobile „Lihaciov", defilare unități ale garni-
d»n Moscova, mareșalul U- zoanei din Moscova.

sale

de
ca

în- 
- lui

Cultural i

al lui 
purtat 
partid 

spre 
unde

niunii Sovietice Dmitri Us
tinov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul . apărării al 
U.R.S.S., ’ G. Markov, se
cretar al Uniunii Scriitori
lor a U.R.S.S., I. Senkin, 
prim-secretar al Comitetu
lui regional din Karelia al 
P.C.U.S.

După încheierea mitin
gului de doliu, sicriul cu 
corpul neînsuflețit 
luri Andropov este 
de conducători de 
și de stat sovietici 
zidul Kremlinului,
este coborît în criptă, în 
acordurile marșului fune
bru și în sunetele salvelor 
de artilerie trase în semn 
de ultim omagiu. Simul
tan, salve de artilerie sînt 
trase în capitalele republi
cilor unionale, precum și în 
alte orașe din URSS.

Timp de cinci minute 
în întreaga țari se păs
trează un moment de recu
legere în memoria lui luri 
Andropov.

Apoi, prin fața Mauso
leului, în tribuna căruia se 

conducătorii de 
partid și de stat, aducînd 
un ultim saluta celui dis-

(parțial

în eco-

demult.

TV.
15,00 Telex.
15,05 Universul femeilor.
15.30 Emisiune în limba 

maghiară (parțial 
color).

16.30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal 
color).

20.20 Actualitatea 
nomie.

20.30 Tangoul de
20,40 Lumea contempo

rană și confruntă
rile de idei.

20,55 Film artistic (color), 
înfîmplări pe zăpa
dă. Premieră pe ța
ră.

22.20 Telejurnal Sport, 
(parțial color).

22.30 închiderea progra- 
. mului. ;

Acțhmi în favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară 
vieto-americane de la Ge
neva în problemele arma
mentelor nucleare — cu 
rază medie de acțiune și 
strategice — înghețarea 
amplasării de noi arme 
nucleare americane și ~so
vietice in timpul tratative
lor, participarea țărilor 
membre ale celor două 
blocuri militare — NATO 
și Tratatul de la Varșovia tru pace 
— la negocieri. i *

WASHINGTON 14 (Ager
pres). într-o cuvîntare ros
tită la Washington, unde 
se află în vizită, liderul 
Partidului Laburist, de o 
poziție, din Marea Brita
nic, Neil -Kinnock, a de
nunțat cursa înarmărilor 
nucleare, subliniind că de 
îndată ce laburiștii vor 
reveni la putere vor retur
ns S.U.A. rachetele „Crui
se" de pe teritoriul brita
nic. Totodată^ vor contra
manda programul unilateral 
„Trident" de escaladare a 
cursei înarmărilor, elabo
rat de guvernul conserva
tor, costînd 10 miliarde 
de lire sterline, relatează 
agenția Reuter.

Liderul laburist s-a pro
nunțat pentru reluarea i- 
mediată a negocierilor so-

acțiuni iau parte reprezen
tanți ai diferitelor partide 
politice, ai sindicatelor, or
ganizațiilor de tineret șl 
de femei, ai cercurilor re
ligioase, oameni de cultură 
și știință, care se pronun
ță împotriva instalării de 
noi rachete, 
pentru retragerea și distru
gerea celor existente, peri-, 

pe continentul

' „ ★
ROMA 14 (Agerpres). Pu

ternice manifestații de pro
test au loc în diferite re
giuni ale Italiei față de 
sosirea primelor rachete 
americane cu rază medie 
de acțiune la baza milita
ră din Comise (Sicilia). La

I
l
I

istalării de | 
în Europa, | 

.......................... i 
nostru și în întreaga lume. 1 
La mitingul de masă des- • 

I 
l

fășurat în apropierea ba
zei de la Comiso, partici- 
panții au condamnat cursa 
înarmărilor.

conomia țării va înregistra Sud-Africane continuă să
o stagnare. Asociația por- ocupe ilegal o parte a te-
nește de Ia premisa că îh ritoriului Angolei, în pro- 
acest an nu se va înregis
tra o creștere reală a pro- ... .. _ „
ducției în ramurile de al Biroului Politic, secre-
export ale țării. Cea mai tar al C.C. al M.P.L.A. —
mare parte a creșterii va- " 
lorice a producției se va 
datora — după cum esti- 

măririi

ritoriului Angolei, în pro
vincia Kunene — a decla
rat 'Lucio Lara, membru

agen- mează experții 
prețurilor.

• LUANDA. Trupele a- 
gresoare ale Republicii

Partidul Muncii din -Ango
la. El .a subliniat că a- 
ceasta dovedește ' cinisrnul 
și inconsistența afirmați
ilor regimului de la Pre
toria, în legătură cu retra
gerea trupelor sud-africă- 
ne de pe teritoriul angolez.

RADIO
13.0) De la 1 la 3. 15,00 

Fotbal. Universitatea Cra
iova — F.C. Bihor. 15,50 
Almanah sonor. 16,35 Co
ordonate economice. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Li
tera și spiritul legii. 17,40 
Odă limbii române. 18,00 
Orele serii. Radiojurnal 
(ora 18,00). Muzică infor
mații muzică (ora 19,00). 
Radiojurnal (ora 20,00). 
O zi într-o oră. Radiojur
nal (ora 22,00). 23,30-5,00 
Non stop muzical.

strada Unirii nr. 76

încadrează de urgență următorul personal 
pentru Uariera Cîmpu lui Neag

- conducători auto categoria C, F

mecanici auto categoria M—VII

Informații suplimentare se pot obține de 
compartimentul personal al Autobazei T.A. 
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Olimpiada albâ de la Sarajevo
BELGRAD 14 (Agerpres).

Cea de-a 7-a zi ă Olim
piadei albe de la 'Sarajevo 
a avut ca punct de atrac
ție proba masculină 
slalom uriaș, disputată 
muntele Bialeșnița, pe 
pîrtie cu o diferență 
nivel de 382 m și picheta
tă cu 56 de părți. Victoria 
a revenit elvețianului Max 
Julen, cronometrat, în cele 
două manșe, cu timpul de 
2’41”18/100. Pe locul doi 
s-a clasat schiorul iugo"- 
slav Jure Frănko — 2’41" 
41/100, care aduce prima 
medalie la Olimpiada de 
iarnă echipei țării gazdă. Lo- 
cul.trei a fost ocupat de îna-

de 
pe 

o 
de

rele favorit al probei An
dreas Wenzel (Liechtens
tein) — 2’41”75/100, în timp 
ce pe locul al patrulea s-a 
situat austriacul Franz Gru
ber — 2’42”O8/i00. în vîrs- 
tă de 23 de ani, crescut
într-o familie de schiori
(tatăl „său a fost campion 
național de coborîre în 
1935), Max Julen este 
polisportiv, . practrcînd,
afară de sporturile de iar-, 
nă, tenisul și fotbalul.

Pe pista patinoarului de 
la complexul Zetra, 
CUrsuJ 
conții)

un 
în

eon
ii) de patinaj viteză a 
nuat eu proba mascu

lină de 1000 m, încheiată 
cu mai puțin scontata vic-

1976 la Insbruck, la vîrsta 
de 17 ani și s-a clasat pe 
locul 6, pentru ca în 1980, 
ia Lake Placid, să cuce
rească medalia de argint, 
iar acum, la Sarajevo, ti
tlul de campion olimpic.

Rezultate din turneul de 
Iugo

slavia — Italia 5—1, 
U.R.S.S. — R.F. Germania 
6—1, Cehoslovacia — Fin
landa 7—2, S.U.A. — Aus
tria 7—3. Astăzi, în ultimul 
tur al grupelor prelimina
re, sc vor disputa cîteva 
partide importante; U.R.S.S. 
— Suedia, Cehoslovacia — 
Canada, Finlanda — S.U.A.

Mica publicitate
torie a sportivului canadian 
Gaetan Boucher, înregis
trat cu timpul de l’15”80/ 
100. El a fost urmat de 
Serghei Hlebnikov (U.R.S.S.) 
— 1’16"63/10O, Kai Arne 
Engelstadt (Norvegia) — 
1T6”75/1OO, Nick Thometz 
(S.U.A.) — l’16”85/100. An- hochei pe gheață : 
dre Hoffman (R.D.G.) —
1T7’’33/100, Viktor Șase- 
rin (U.R.S.S.) — 1’17’42/
100. Dezideriu Jenei (Roma
nia) s-a situat pe locul 
34, cu timpul de 1’21”14/~ 
100.

Noul campion , olimpic, 
Gaetan Boucher, în vîrsță 
de 25 de ani, a debutat la 
olimpiadele de iarnă în t

SOȚUL șl bunica 
sănătate și fericire 
lor Dorina Banciu 
mulți ani!". (237)

doresc 
dragei 

_L.a

LivezenL O declar nulă. 
(234)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Axente 
Ștefanache, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(231)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Epurau 
Gheorghița, eliberată de 
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (235) ‘

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tințar 
Vasile, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(233) <

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coicu- 
lescu Ion, eliberată de I.M.

»

PIERDUT 
serviciu nr. 
de E.G.C.L. 
declar nulă.

legitimație de 
132, eliberată 

Petroșani. O 
(236); -

legitimație de 
numele Lupa 

Andrei, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. O declar nulă. (238)'

PIERDUT 
serviciu pe
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