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Patru decenii ale devenirii noastre
Cu planul pe cinci luni îndeplinit

celor 174 to-
cărbune

2 200 tone 
în plus

In urma 
ne de 
extras peste prelimi
narul zilei de 22 mai 1984, 
minerii din Lonea ridică 
ștacheta realizărilor supli
mentare, pe luna în curs, 
la 2220 tone de cărbune. 
Este un succes remarca
bil avînd în vedere reali
zările din lunile precedente, 
cînd mina și-a depășit, sar
cinile de plan.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut colectivele de 
mineri din cadrul sectoru
lui I cu plus 678 tone, sec
torul II — plus 2319 tone 
și sectorul IV, plus 3162 
tone. De remarcat că de la 
Începutul anului și pînă 
în prezent se află pe pri- : 
mul loc în întrecerea soci- 

. alista minerii sectorului II 
cu un plus de 6750 
spor de producție 
pe baza depășirii 
tivității muncii în 
cu 233 kg pe post.

In cadrul sectorului II — 
producție, continuă să se 
mențină în fruntea întrece
rii pentru mai mult căr
bune brigăzile conduse de 

• Andrei Antal și Dumitru 
Paraschiv cu mai mult de 
4000 tone peste plan fie
care. (G.S.)

tone, 
obținut 
produc- 
cărbune

Sectorul IV al I. M. Petrila
Cu cele 3193 tone cărbune extras suplimentar, pre

vederile* de plan, în luna mai, colectivul minerilor din
sectorul IV al I.M. Petrila raportează, cu 8 zile mai 
devreme, îndeplinirea sarcinilor de plan pe primele 
cinci luni din acest an. Plusul de 14 038 tone cărbu
ne extras de la începutul anului și pînă în pre
zent, este rodul muncii întregului colectiv bazat pe o 
bună organizare a muncii și respectării disciplinei 
tehnologice la toate locurile de muncă. Productivita
tea muncii a fost depășită cu 400 kg pe post la nivel 
de sector și cu 900 kg pe post în abataje. Este un suc
ces de prestigiu la care un merit deosebit îl au 
minerii din cele trei abataje frontale conduse de cu
noscutul miner Ștefan Alba. Schimburile conduse de 
Dumitru Panțucu, Iuliu Bâte, Mihai Gavrilă și Nico
lae Boboc au extras suplimentar la lumina zilei, pes
te 13 000 tone de cărbune. Lună de lună, de la înce
putul anului, productivitatea muncii a fost depășită, 
în medie, cu 2 000 kg pe post.

' Electrolăcătusii Niculiță Condea, Gheorghe Ro
taru, .Dore) Moldovan și Ioan Bolunduț, s-au evi
dențiat prin lucrări de întreținere și reparații .de 
bună calitate. (Gh.S.)

Concomitent cu măsuri
le pentru realizarea in
tegrală a producției fizi
ce brute se impune și ne
cesitatea îmbunătățirii 
calității acesteia la para
metrii stabiliți. Problema 
calității cărbunelui ex
tras și livrat preparațiilor, 
de întreprinderile minie
re din Valea Jiului, tre
buie să constituie o preo
cupare permamentă a tu
turor factorilor de răs
pundere de la miner pînă 
la maistru și inginer, ea 
influențînd direct efici-

Față în față

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Togoleze
începerea convorbirilor oficiale

La Palatul Consiliului 
de Stat au început, miercuri 
dimineața, convorbirile o- 
ficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Coj 
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și general Gnas
singbe Eyadema, președin
tele fondator al Adunării 
Poporului Togolez, 
dintele Republicii 
ze.

In cadrul primei
de convorbiri, cei doi pre
ședinți, subliniind că exis
tă largi posibilități pentru 
dezvoltarea colaborării și 
cooperării dintre România 
și Togo, atît pe plan bila-

A

preșe- 
Togole-

runde

teral, cît și pe arena in
ternațională, au însărcinat 
pe membrii celor două de
legații să examineze, în 
timpul vizitei, căile și mo
dalitățile concrete de ex
tindere în continuare a 
conlucrării româno-togole- 
ze, pe baze reciproc avan
tajoase, în interesul pro
pășirii economico-sociale 
a celor două popoare, al în
tăririi independenței 
ționale, al cauzei păcii 
înțelegerii în lume.

In continuare, cei 
președinți au efectuat
schimb de păreri cu privi
re la preocupările actuale 
și de perspectivă ale celor 
două țări, precum și în le-

na-
Și

doi 
un

gătură cu unele probleme 
ale vieții internaționale.

Schimbul de vederi pe 
probleme internaționale a 
relevat preocuparea Româ
niei și Republicii Togoleze 
în legătură cu agravarea 
climatului politic mondial 
ca rezultat al politicii im
perialiste de forță și ame
nințare cu forța, de menți
nere și extindere a sferelor 
de influență, de intensifi
care a cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, 
de ascuțire, în general, a 
contradicțiilor dintre țările 
bogate și țările sărace, de 
menținere și agravare a u-

(Continuare in pag. a 4-a)

întrevedere
!

secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 

r___ ___ _ P.C.R., prim viceprim-mi-
rășului Nicolae Ceaușescu, nistru al Guvernului Repu-

General Gnassingbe Eya- 
dema, președintele fonda
tor al Adunării Poporului 
Togolez, președintele- Re
publicii Togoleze, a făcut, 
miercuri dimineața, la Pa
latul Consiliului de Stat, 
o vizită protocolară tova-

blicii Socialiste România, 
întrevederea, premergă

toare convorbirilor oficia
le, s-a desfășurat i 
atmosferă cordială, 
tenească, de stimă și 
țelegere reciprocă, ce 
racterizează relațiile dintre 
țările și popoarele noastre.

într-o 
prie- 

. > în-
ca-

In pagina a 3-a
Intreaga gamă de 
mijloace și acțiuni 
specifice, utilizate 
•eficient pentru
RESPECTAREA 

NORMELOR 
DE PROTECȚIE 

A MUNCII

Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și artistice

„LAUDĂ OMULUI MUNCII ȘI CREAȚIEI SALE“

promisiuni și rezultate
Azi, I. M. Bărbăteni 
Măsurile luate 

asigura livrarea de cărbune 
cu conținut scăzut de cenușâ
ența activității economi
ce.

Mai întotdeauna, cei 
ce lucrează în domeniul

fi bine să nu uite nici 
cei ce extrag cărbunele că 
sînt primii care dau tonul 
calității produsului res-

\o(te (xmțtiuttâ

mineritului se plîng de 
calitatea slabă a utilaje
lor și pieselor de schimb, 
Uitînd că și ei lucrează 
într-un domeniu unde au 
obligația de a extrage un 
cărbune de calitate. A- 
tunci cînd sînt solicitate 
produse de calitate ar

pectiv. Cărbune de calita
te, înseamnă cocs de ca
litate, înseamnă oțel de 
calitate, înseamnă com
plex, combină, transpor-

Gh. SP1NU
-----  ---------- ,—_   :    -----------------
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Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" în Valea Jiului
■ Astăzi începe în Valea Jiului turneul ansam

blului artistic „Rapsodia Română", al U.GJS.R.Este 
o intilnire între artiștii ansamblului și mineri devd- 
uită tradițională. Primul spectacol, astă seară la ora 
17, la clubul sindicatelor din Lonea. Jn paralel, or
chestra și soliștii Elena Merișoreanu, Ioana Cristea, 
Ana Măndoiu, Nelu Bălășoiu, Aneta Stan, Gheorghe 
Turda și alții se vor întîlni cu minerii în sălile de 
apel.

Alte manifestări
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Imagine citadină din zona noului cartier Petroșani-Nord, aflat într-un am' 
Piu și continuu proces de modernizare. Foto: Ștefan NEMECSEK

„Horia
de locuințe în reședința municipiului

un nou și frumos ansamblu

Un nume de stradă, 
Horia, și o cifră, 128, des
prinse din activitatea în
noitoare, deosebit de am
plă cunoscută de munici
piul nostru în această pe
rioadă, ne-au îndemnat să 
inserăm rîndurile de față. 
Un nume evocat cu ad
mirație și respect, ale 
cărui ecouri sînt și se
cuvine să fie în continua
re amplificate prin noi 
fapte și momente memo
rabile, realizate în epoca 
inaugurată de fierbintele 
August 1944. In strada ce 
poartă numele marelui 
martir al luptei împotriva 
asupririi naționrale și so
ciale, supusă unor în- -. 
noiri deosebite, ca de alt
fel întreg municipiul nos
tru, constructorii au înăl
țat în partea de Nord a

sindicatului și-a progra- ., 
mat consfătuirea cu te
ma „Dotarea tehnică și 
gradul de utilizare a ma- . 
șinilor și utilajelor. Pre
ocupări pentru întărirea 
gradului de tehnicitate

■ Tot astăzi, la clubu
rile și casele de cultură 
din municipiu, în cadrul 
„Joii tineretului" sînt 
programate seri de poe
zie și muzică folk sub

e
și organizarea principa

la lelor procese de muncă",

genericul „Partidul ne 
în suflet și-n simțiri".

| Pentru mîine,
I.NJ. Uricani, comitetul (M. BUJORESCU)

In pag. a 2-a Schimb de experiență

■ Continuitate și e- 
ficiență, acțiunilor de 
înfrumusețare ! — la 
rubrica „Șantier edili- 
tar-gospodăresc“.

1 
I 
I 
I

I 
I
I
;

I

orașului primul bloc în 
ale cărui 76 apartamente 
locuiesc tot atîția oameni 
cît într-un întreg sat. I-au 
urmat cei care au extins 
și modernizat, într-o ar
hitectură monumentală, 
sediul Teatrului de .siat 
„Valea Jiului", iar acum 
este rîndul brigăzii nr. 1 
Petrila din cadrul între
prinderii antrepriză pen
tru construcții și montaje 
miniere să clădească aici 
încă 128 de apartamente, i 
în trei blocuri, care ,se J 
anunță foarte frumoase și i 
confortabile. ,Am început 
pregătirile în februarie 
’83 — ne spunea mais
trul principal Mihai Mur- 
geșcu, șeful acestui punct 
de lucru. In structura de 
rezistență a celor 128 de 
apartamente, cu două 
trei camere, vom Iși 

încor
pora peste 2806 mc zidă-

Toma ȚAȚÂRCA t

(Continuare in pag. a 2-a)

Munca sindicală 
pe șantiere

In cadrul I.A.C.M.M. a 
avut Ioc un valoros schimb 
de experiență între acti
vul sindical din întreprin
dere, în calitate de gazdă 
și cel al Antreprizei cons- 
trucții-montaj Petroșani.

Au participat din ambele 
unități — președinții comi
tetelor sindicatelor, orga
nizatorii grupelor sindicale, 
șefii formațiilor de lucru 
fruntașe. Au luat parte se
cretarii comitetelor de 
partid, membri ai organe
lor colective de conducere.

Schimbul de experien
ță a început cu vizitarea 
punctelor de lucru din ca
drul brigăzii de antrepri
ză nr. 4 Lupeni al 
I.A.C.M.M., S.U.T. Iscroni 
și al brigăzii nr. 2 Livezeni. 
in cursul deplasării au fost 
vizitate, printre altele, in
cintele șantierelor, stația 
de betoane și puțul prin
cipal cu schip de la mina 
Lupeni, precum și prepara- 
ția de la Livezeni. ; Parti-

Dan STEJARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acțiunile gospodărești,

si eficientă, acțiunilor de înfrumusețare!* J* .» 1

de înfrumusețare au cu
prins în ultimele zile mai 
multe străzi și sectoare 
ale municipiului, au re
zolvat (păcat că nu com
plet) mai multe probleme 
restante. Intre acestea din 
urmă se înscrie curățirea 
rigolelor străzii Cloșca, 
unde s-a aflat (și mai este) 
o mare cantitate de pă- 
mînt împrăștiat pe 
șantierele de 
construcții din apropie
re, s-au realizat mai mul
te împrejmuiri de șantie
re — fapt ce' promite or
donarea intrărilor și ieși
rilor din incintele 
acestora și, deci, di
minuarea scoaterii de no
roi pe aceeași stradă 
Cloșca, singura arteră de 
tranzitare a orașului la 
ora actuală. Vineri și 
sîmbătă, sute de elevi de 
la școlile generale nr. 5, 
6 și 7 au strîns hîrtiile de 
pe zonele verzi ale carti
erului Aeroport, au cură
țat șanțul de gardă și al
bia Sălătrucului, iar gru
puri de copii din clasele 
mari ale Școlii generale 
nr. 4 au plivit buruieni
le din noul parc de lîn
gă Teatrul de stat.

De la serviciul munici
pal de gospodărie comu
nală și locativă am notat 
că s-a finalizat acțiunea 
de plombare cu asfalt a

denivelărilor de pe dru
mul național pe porțiu
nea de. la Livezeni pînă 
la Peștera Bolii, s-a în
cheiat activitatea de plan
tare a arborilor și arbuș
tilor ornamentali și s-a 
trecut la cea de a doua e- 
tapă, cea mai importantă, 
de sădire a florilor. De. 
luni personalul serei 
E.G.C.L. a trecut la efec
tuarea acestei lucrări pe 
peluzele din fața blocu- 
riloi- 97 și 99 de pe bule

perioada iernii. In acest 
domeniu, avînd în vedere 
insistențele adresate de 
cetățeni, inclusiv' redac
ției, E.G.C.L. are datoria 
să lichideze restanțele și 
să înscrie în graficul nor
mal de evacuare a rezi
duurilor, în primul rînd 
sectorul blocurilor turn 
din strada V. Roaită, car
tierul Aeroport, precum și 
alte zone ale orașului. -

In continuare, nu poate 
fi vorba de reducerea rit

Șantier edilitaî-gospodăresc:
vardul Republicii. Rele
văm că la amenajarea pe
luzelor de la blocul 99 — 
ca dealtfel la multe alte 
lucrări gospodărești rea
lizate în municipiu —, 
elevii și cadrele didactice 
ale Liceului industrial 
minier au^aduș o contri
buție meritorie. O altă 
școală care are o partici
pare remarcabilă în ac
țiunile de înfrumusețare, 
inclusiv a incintei pro
prii și a sectorului de o- 
raș încredințat, este Li
ceul economic și de drept 
administrativ.

A fost intensificată și 
activitatea de evacuare a 
reziduurilor menajere, 
recuperîndu-se o mare 
parte din restanțele din

mului acțiunilor de în
frumusețare, atît în reșe
dința municipiului cit și 
în celelalte localități. Dim
potrivă. Trecerea la a 
doua perioadă de sădire 
a floriloi- va mapea apari
ția în zonele centrale ale 
localităților a unor fru
moase covoare de flori; 
vor înflori trandafirii și 
se vor înmulți florile pe 
peluzele de pe marginile 
arterelor centrale de cir
culație și ■ din preajma 
blocurilor de locuințe. 
Măsurile luate în ultime
le zile demonstrează că 
șantierele,. E.G.C.L. și ce
lelalte întreprinderi pot 
și trebuie să contribuie 
mai mult la păstrarea or
dinii și curățeniei. Celor

ce dovedesc neglijență 
trebuie să li se aplice, fă
ră ezitare, prevederile 
Legii nr. 10/1982.

Amenajările orașului, 
inclusiv plantațiile de ar
bori ornamentali realiza
te cu cheltuieli destul de 
mari și multă muncă, sînt 
bun obștesc care face par
te din cadrul nostru de 
viață civilizată. Consta
tăm cu repulsie că mai 
sînt netrebnici care aduc 
pagube însemnate prin 
ruperea arborilor orna
mentali și alte degradări 
făcute cu rea voință. Re
cent asemenea indivizi 
și-au etalat răutatea prin 
ruperea a trei arbori or
namentali plantați în fa
ța școlii sportive și a S1- 
tor șapte arbori din zona 
spitalului municipal.
Este de datoria noastră, 
a tuturor celor care am 
contribuit Ia sporirea zes
trei de frumos a localită
ții în care trăim și mun
cim să nu-i lăsăm pe rău
făcători să-și înfăptuias
că pornirile degradante, 
să-i identificăm și să-i 
punem, să refacă înzecit 
tot ce au distrus. Acțio- 
nînd uniți vom putea 
beneficia din plin de do- 
tațiile pe care le avem și 
pe care le vom realiza de 
acum încolo.

Toma ȚAȚARCĂ

Măsurile luate asigură 
livrarea de cărbune

FOTBAL

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN

Victorie meritată
PREPARATORUL PE- 

TRILA — MINERUL URI 
CÂNI 4—1 (3—1). Repre
zentativa preparatorilor 
din Petrila își dovedește 
autoritatea de gazdă, chiar : 
din startul partidei. Com- I 
binațiile rapide ale înain- I 
tașilor desincronizează a- 
părarea echipei oaspete. 1 n 
min. 9 Coroianu trece pe 
lingă Steț și Stancovici,. 
pasează lui Kertesz II ca
re înscrie pe lingă porta- | 
rul Banga: 1—0. In min. 
25 Bîrșan de la oaspeți reu
șește să scape de sub su
pravegherea lui Lițoiu, pa- 
seaaă lui Iacob care adu
ce egalarea: 1—1. . După 
numai două minute de la 
egalare, Androne trimite o 
„ghiulea" de la 40 metri 
și majorează scorul: 2-—1 
pentru preparatori. Cu pa
tru minute înainte de sfîr- 
șitul primei reprize, după ’ 
atîtea faze electrizante la 
poarta oaspeților, din nou 
Kertesz II înscrie cu capul 
și ridică scorul la 3—1.

După pauză cei ce se do
vedesc constructivi sînt 
tot localnicii. In min. 50 
Ciolko trimite mingea în 
transversală. In urma pre
singului exercitat de gazde, 
întreaga echipă oaspete se 
derutează. Jucătorii gazdă 
profită de această situație 
și mai înscriu în min. 85, 
prin același Kertesz II, sta
bilind scorul la 4—1.

La juniori 3—3.

Vasile BELDIE, 
coresp.

1

V

(Urmare din pag. I)

rie bin beton și cărămidă.
- Toate cele trei blocuri.se 

află în faze diferite de
execuție. La primul —
63 A’ —7, echipa de zidari 
condusă de Francisc Nis- 
tor execută finisajul ex
terior". Un finisaj de un 
estetic deosebit,' frumos, 
format din porțiuni pla
cate cu cărămidă aparen
tă și tencuieli în culori 
diferite.-Realizatorii aces
tei lucrări- pretențioase 
sînt Francisc Nistor, îm
preună cu Vasile Luca, 
S'ofronie Safta, Gheorghe 
Gîrban și ceilalți compo- 
nenți ai echipei. Echipa 
lui Vasile Boboc realizea
ză execuția fundațiilor, 
elevațiilor ca
nalului termic și a al
tor lucrări în care, îm
preună cu o mare canti
tate de betoane, se imor-

talizează strădaniile com- 
ponenților echipei pentru 
a da lucrări de o bună 
calitate. La rîndul lor 
dulgherii lui Rudolf 
Stutz realizează șarpante-
vzzzzzzzzz/zzzzzz/z/zzzzz/zz/zz/^zzzzz////zz/zzzz/z/zzzzzzz//zzzzzzz.o

și alte soluții constructi
ve care implică betoane 
turnate.

Pe șantier se muncește 
la toate genurile de lu
crări. Zidarii și dulghe-

„Horia“-unnoușifrumos 
ansamblu de locuințe 

’iiiiiiiiiiiiiiiriiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiii/iniiiiiiiiiHtiiiiiiin 

le acoperișurilor în for
mula arhitectonică fru
moasă, adecvată localită
ților din zonele muntoa
se, bogate în precipitații, 
formulă cu multe avan
taje economice în compa
rație cu terasele orizon
tale. Aceeași echipă asi
gură montarea planșe- 
elor prefabricate, precum 
și cofrajele pentru scări și țiglele la șarpante. La

rii care avansează cu 
structura de rezistență 
sînt urmați de muncito
rii care execută instala
țiile electrice, sanitare, de 
alimentare cu apă și căl
dură; se finisează în in
terior și exterior, se rea
lizează canalul pentru 
evacuarea apelor mena
jere, se montează fermele

Irînd, Îs atelierul de con
fecții metalice din Live-

Izeni al IPSRUEEM Pe
troșani se execută, pen- 

Itru prima dată în țară, 
prese hidraulice pentru 

* recondiționarea armături-
1 lor TH, folosite la susți- 
| nerea lucrărilor miniere
I subterane. (Gh.S.)

B INCINTA. încă de 
la intrarea pe poarta fa
bricii de oxigen din Li
vezeni, îți dai seama că 
aici lucrează oameni gos
podari. De ambele părți 
ale aleilor, din incinta 
principală, sînt covoare 
de flori bine îngrijite. In 
spatele lor, de curînd, s-au 
pus răsaduri de ceapă, 
ardei, sfeclă și altele. Iar
ba, din zona verde, este 
folositoare pentru hrana 
iepurilor.

■ ATESTARE. Sub 
coordonarea inspectori

lor Florin Manea și Emil 
Josan de la Inspectora
tul județean pentru con
trolul calității produse
lor Hunedoara — Deva, 
la Școala de calificare 
Dîlja a început ieri veri
ficarea și atestarea a 168 
de cantaragii. (Șt.N.)

■ REZERVOARE. De 
cîteva zile la secția de 
transport Petroșani, Au
tobaza C.M.V.J., se de
pun eforturi în vederea 
amplasării rezervoare
lor de carburanți. Deo
camdată ele au fost aduse

de la vechiul depozit. 
(V.B.)

■ FILIALA O.J.T. Pe
troșani organizează în lu
na iunie o excursie în 
R.P. Bulgaria, cu dura
ta de 7 zile. înscrierile 
se fac la sediu, pînă la 
data de 27 mai a.c.

B SUGESTIE. Dacă la 
sfîrșit de săptămînă sîn- 
teți puși în situația de a 
călători, cu trenul, pe 
ruta Petroșani — Craiova, 
.cu plecare la ora 15, vă 
sugerăm să luați toate

(Urmare din pag. I)

tor, lanț, pinion, steluță 
de calitate.. Problema ca
lității cărbunelui se dis
cută de mai mult timp în 
Organizațiile de partid și 
sindicat ale sectoarelor, a 
întreprinderilor, unde se 
iau angajamente peste 
angajamente, stabilindu- 
se măsuri în acest sens, 
măsuri care multe rămîn 
doar pe liîrtie. .

In materialul de as
tăzi analizăm acest as
pect al calității cărbune
lui, la întreprinderea mi
nieră Bărbăteni. Pe pri
mul trimestru din acest 
an a fost depășit conți
nutul de cenușă admis 
cu 2,4—6,3 puncte pentru 
care întreprinderea a fost 
penalizată cu peste 7 000 
tone de cărbune. Nici în 
prima lună din trimestrul 
II situația nu S-a îmbu
nătățit, conținutul de ce
nușă admis fiind depășit 
cu 3,1 procente deși s-au 
luat măsuri și angajamen
te, dar fără nici un rezul
tat. Am văzut care sînt 
greutățile cu care se con
fruntă mina Bărbăteni pri
vind realizarea planuluj 
la producția fizică brută 
extrasă și că aceasta de
pinde de tectonica foarte 
frămîntată a zăcămîntului. 
Am spus, am înțeles și 
înțelegem, dar problema 
calității de cine mai depin
de? De natură sau de om? 
Răspunsul este simplu. — 
problema calității depinde 
numai și numai de om. Și 
că așa stau lucrurile o 
spun însăși rezultatele din 
prima decadă a lunii mai, 
cînd mina s-a încadrat în 
conținutul de cenușă ad
mis. Ce măsuri s-au luat ?

La această întrebare ne-a 
răspuns șeful biroului pro
gramare și urmărire a 
producției, ing. Ivan Vitan.

— O primă măsură sta
bilită, pe lîngă cele exis
tente, la locurile de mun
că, este separarea fluxuri
lor de transport. Pe fluxul 
de benzi, în prezent, în
carcă sectoarele IA, IB și 
II, unde prin alegerea ste
rilului, ce mai scapă de la 
abataje, am reușit să scă
dem conținutul de cenușă 
cu 2,6 puncte față de cel 
planificat pentru cărbune
le ce vine de la aceste sec
toare, respectiv, stratele 5 
și 13. Producția sectorului 
III care este constituită din 
cărbunele stratului 3, o 
încărcăm în vagonete un
de piatra este separată prin 
Sistemul de claubaj la su
prafață, Prin luarea aces
tor două măsuri, alături de 
cele din subteran, despre 
care ajp vorbit îh materi
alul de analiză din primele 
d o u ă luni, nd dau 
garanția ca în luna mai 
și în viitor să ne încadrăm. 
în conținutul de cenușă 
admis..

In ceea ce privește înca
drarea în indicatorul de u- 
miditate se poate spune că 
măsurile luate la I -M. Băr
băteni au dat. rezultate, ast
fel că de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, 
cest indicator a fost su_ 
norma admisă cu 1,2 pro
cente. Măsuri s-au luat, 
promisiuni există. rămî- 
ne ea ele să fie transpuse 
în practică, să devină o 
realitate exprimată prin 
creșterea eficienței activi
tății economice.*

La maternitatea din 
cadrul Spitalului orășe
nesc V u I c a n, noii 
născuți primesc toate în
grijirile din partea unui 
competent colectiv de 
cadre medicale.

Foto: Șt. NEMECSEK

Munca 
sindicală 

pe șantiere 
(Urmare din pag. I)

lucrările de instalații s-a 
integrat repede în exi
gențele activității de pe 
șantier, și se evidenția
tă prin inițiativă și temei
nice cunoștințe teoreti
ce și practice, inginerul 
Victor Olăguț, sosit nu 
demult la acest punct de 
lucru, precum și echipa 
instalatorului Stelian Pan- , 
tazi. Notăm că blocurile 
ce înglobează 128 de a- 1 
partamente aflate in cons- | 
trucție pe strada Hbria , 
vor alcătui un ansamblu ' 
cu punct termic propriu, 
dotările care funcționea
ză deja parțial. Cons
tructorii lui depun stăru
ințe meritorii pentru ca 
viitorii beneficiari de lo
cuințe noi în această par
te a orașului să se bucure 
de condiții optime de lo
cuit, oferite de un con
fort sporit. .."ș

i

1

măsurile pentru a ajun
ge în gară, cu cel puțin 
o oră înainte, altfel ris- 
cați să rămîneți... de că- 

_ruță. De ce ? Pentru că, 
cererea mare de bilete.
în această, perioadă, nu 
poate fi satisfăcută numai 
la o singură casă. (Gh.S.)

Rubrică realizată de 
Gh. SP1NU

cipanții au luat cunoștință 
despre principalei* obi'” 
tive aflate în curs de e 
cuție, rezultatele obținu
te de colectivele brigăzilor 
din Lupeni și Livezeni și 
al S.U.T. — prezentate 
participanților de condu
cătorii celor 3 subunități, 
sing. Carol Ridzi, ing. Cons
tantin Șuvar și, '■espectiv, 
ing, Nicolae Bogdan — 
formele și mijloacele folo
site în cadrul propagandei 
vizuale și, în general, expe
riența dobîndită de grupe
le sindicale în ceea ce pri
vește organizarea și desfă
șurarea întrecerii socialis
te, preocuparea pentru fo
losirea cu eficiență sporită 
a utilajelor- din dotare, a 
forțe: de muncă și a timpu
lui de lucru,- întărirea or
dini’ și disciplinei etc.

In urma vizitelor, la se
diul I.A.C.M.M. a urmat 
un larg schimb de păreri 
între participanți pe tema 
experienței dobîndite, a mo
dalităților de acțiune și 
sarcinilor ce revin organi
zațiilor de sindicat din u- 
nitățile de construcții în 
mobilizarea colectivelor șan- 
tie lor la realizarea la 
timp, în condiții calitative 
superioare a tuturor obiec
tivelor de investiții indus- 
triale-miniere și social-eul- 
turale din Valea Jiului.

Schimbul de experiență,
— acțiune utilă, bogată în 
învățăminte — s-a încheiat 
cu întreceri de înot, tenis 
de cîmp și de masă, șah
— pentru care frumoasa 
bază sportivă a I.A.G.MJSI, 
a oferit condiții excelența 
tuturor participanților.

blocuri.se
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întreaga gamă de mijloace și acțiuni specifice, utilizate eficient pentru

ț

I RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII i
i

Contribuție valoroasă la realizarea unei instruiri
apersonalultii la înalt nivel calitativ

De curind la mina Petrila a fost dat în folosință un 
modern cabinet de protecție a muncii. Prin dotarea bo
gată cu aparatură audio-vizuală de o inaltă tehnicitate, 
prin amenajările efectuate, ca și prin programul com
plex de activități, el întrunește toate condițiile de a fi 
un CABINET MODEL de protecție a muncii, destinat, e- 
fectuării întregii instruiri a personalului la nivelul exi
gențelor calitative actuale, aspect semnificativ demn de a 
fi consemnat și care a constituit tema unei convorbiri cu 
tovarășul losif Drumuț, inginer șef cu securitatea minieră 
la I.M. Petrila.

înfățișează în spațiu struc
tura subteranului. Acestea 
toate vin în ajutorul noilor 
încadrați, aflați Ia instruc
taj, de a-și face o imagine

cerea minei. Se efectuează 
instruirea din faza A-2, 
cîte trei zile, cu persona
lul muncitor nou încadrat. 
De asemenea, se face ins
truirea în faza B, o zi pe 
lună, la care participă, pe 
parcursul a 3 luni, noii în
cadrați în perioada cînd 
aceștia iau contact cu prac
tica producției. Totodată, 
la cabinet se face și ins
truirea pe meserii pe linie 
de. protecție a muncii, fi
ind -cuprinși minerii, elec- 
trolăcătușii, artificierii — 
adică toate meseriile de

CABINETUL MODEL 
al minei Petrila

în 
de

— Noi, la Petrila, am a- 
vut un cabinet vechi, în- 
tr-un spațiu restrîns, ne
adecvat folosirii de mijloa
ce audio-vizuale moderne. 
Ne-am gîndit să amenajăm 
un cabinet care să cores
pundă Ordinului nr. 1319 
al Ministerului Minelor și 
circularei nr. 20 a C.M.V.J.

— Ce amenajări, ce do
tări s-au făcut, tovarășe 
inginer șef ? .

— Privind dotarea cabi
netului aș menționa, 
primul rînd, aparatul
testare rapidă a cunoștin
țelor acumulate de perso
nalul cuprins la instructa
jul de protecție a muncii. 
Aparatul a fost conceput și 
realizat în întreprinderea 
noastră de subinginerul 
Gheorghe Balaj și ingine
rul Ștefan Eercea, cu spri
jinul conducerii întreprin
derii. Cu ajutorul acestui 
aparat putem evalua pe loc 
— la un lot de 24 de per
soane deodată — eficiența 
instruirii efectuate, avînd 
posibilitatea să intervenim 
cu o insistență mai mare 
acolo unde testarea relevă 
unele lacune în 'cunoștințe
le de protecție a muncii.

Dotarea cabinetului mai 
cuprinde: machete ale me
todelor de exploatare, sche
me ale căilor de aeraj, de 
transport și circulație în 
subteran; o machetă a in
cintei minei (cu obiectivele 
și instalațiile de la supra
față), iar o altă machetă

despre mină, de a învinge l 
teama de necunoscut pe ( 
care, firesc, o încearcă la j 
început.

De asemenea, în dotarea 
cabinetului se află o gamă 
largă de aparatură audio
vizuală cu accesoriile 
materialele necesare : 
parat de proiecții pentru 
filme de 16 mm (dispunem 
de un stoc de 24 de astfel 
de filme cu teme de pro
tecție a muncii); aparat 
foto și laborator foto cu 
tot necesarul; epidiascop 
și seturi de diapozitive ; 
casetofon pentru înregis
trări și difuzarea prin sta
ția de radioamplificare a 
diverselor teme de pro
tecție a muncii.

— La ce nivel se ridică, 
acum, activitatea la cabi
netul de protecție a muncii?

— Activitatea în noul ca
binet a început la 1 mar
tie a.c., este permanentă și 
se desfășoară pe Baza unui 
program aprobat de condu-

Și 
a-

șe 
de

bază din întreprindere, 
organizează „momentul 
protecție a muncii".

— Concluzionând, tova
rășe inginer șef, ce este 
în prezent, cabinetul și 
programul său de activita
te ?

tea înaltă la care a ajuns 
procesul de producție. De 
altfel, programul cabinetu
lui conceput de noi este 
avizat de inspectorul de o- 
biectiv (ing. Claudiu Nico- 
lau), din cadrul I.S.T.P.M.. 
Ca o noutate, programul de 
activități . al cabinetului 
cuprinde și expunerea u- 
nui set de lecții realizate 
în colaborare cu cercetă
tori de la C.C.S.M. Petro
șani și alți specialiști prin 
care se clarifică, la un ni
vel înalt de competență, 
diverse probleme de secu
ritate minieră. Important 
este că însăși optica ins
truirii de protecție a mun
cii s-a schimbat în între
prindere. La desfășurarea 
programului de activități 
de la cabinet participă in
ginerii și cadrele tehnice 
din toate compartimentele 
și pînă la directorul între
prinderii. Vom continua să 
ne perfecționăm activitatea 
la 
pe 
rii

cabinet, să valorificăm 
deplin potențialul dotă- 
moderne de care dispu

nem la ora actuală, pentru
a realiza la un înalt grad 
de eficiență, instruirea 
sonalului în domeniul

— Apreciez că noul ca
binet (responsabil sing. 
Simion Pop), este ceea ce 
se cere pentru realizarea tecției . muncii, 
instructajului de protecție - ’ ,
a muncii la nivelul exigen- Convorbire realizată 
țelor impuse de tehnicita- I. BĂLAN

î

i

Este mai ușor a preveni!
Prin grija partidului și statului nostru, în minele Văii 

Jiului, ca dealtfel 'în întreaga industrie extractivă, se des
fășoară o permanentă activitate de combatere a bolilor 
profesionale. Activitatea Laboratorului de pneumoconioze 
al I.C.P.M.C, este semnificativă în acest sens. In perioada 
trecută din acest an s-ou efectuat în unitățile miniere și 
de preparare controale M.R.F. (microradiofotografie) u- 
nui număr de 8449 persoane, față de planul de 5850 con
troale prevăzute pentru 5 luni. La radiografiile pulmonare, 
standard, făcute in laborator, au fost efectuate 1879 de 
controale, față de 1100 planificate. Prin caravana de mi- 
croradiofotografii, s-au efectuat controale la I.M. Lonea 
(prezentîndu-se 1963 de oameni din total efectiv ,2489), 
la I.M. Petrila (2150 prezenți din totalul de 2192 — deci 
98 ta sută), preporația Petrila (prezență 595, din efecti
vul de 750 — deci 81 la sută). De la 15 mai și pînă la 
sfîrșitul lunii, caravana se află la I.M. Uricani.

Ce se reliefează pînă acum în desfășurarea acestui 
control preventiv ? Prezența pentru efectuarea controlu
lui M.R.F. este necorespunzătoare. Se uită, pesemne, că 
este mai ușor a preveni o boală decît a o trata I Rostul 
controlului periodic, prin coravana M.R.F., este acela de 
o depista în stadiul incipient îmbolnăvirile de fibroză și 
de a fi tratate la timp. Tocmai de aceea, prezența la 
control trebuie să fie de 100 la sută, adică întregul efectiv.

MUNCITORI, MAIȘTRI, INGINERI Șl TEHNICIENI I Pre- 
zentați-vă la controlul periodic prin caravana M.R.F. I 
Este în interesul ocrotirii propriei dumneavoastră sănătăți!

Instantaneu din timpul 
unei instruiri în moder
nul cabinet de protecție 
a muncii de la mina Pe- 
trila.

Foto: ȘL NEMECSEK

Preocupări pe multiple planuriLa I.M. Uricani

Pagină realizată la cererea C.M.V.J

Autocontrolul în acțiune
La mina Uricani ne-a Constantin Dccebal — șef 

fost înfățișată o modalita- de echipă măsurători de
te practică de acțiune pen- gaze, Avram Stanciu —
tru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și a stării 
de securitate minieră în 
subteran : organizarea au
tocontrolului de protecție 
a muncii. Inginerul șef cu 
securitatea minieră din 
întreprindere, tovarășul 
Sever Gava, ne-a relatat 
în acest sens : „Organizăm, 
lunar, autocontrolul în fie
care sector. Din colectivele 
de control fac parte ingine
rul șef cu securitatea mi
nieră, inginerii A.P.M.-iști, 
șeful biroului programare, 
ingineri electromecanici, 
inspectori obștești cu pro
tecția muncii din grupele 
sindicale, alte cadre cu a- 
tribuții de răspundere. Fo
losesc prilejul pentru a e- 
videnți- activitatea bună 
depusă în astfel de corec
tive de autocontrol de ins
pectori obștești, cum sînt

supraveghetor de transport, 
Cezar Uțuțuc — artificier, 
Zaharia Canciuc — artifi
cier la investiții.

Cum organizăm autocon
trolul ? Pe bază de tema
tică, avem în vedere son
darea stării de securitate 
la locurile de muncă ur
mărind : prezența meta
nului sau a prafului de 
cărbune, cum se respectă 
monografiile de armare, 
starea căilor de aeraj, de 
transport și de acces, pro
bleme de electrosecuritate 
minieră. Se controlează, db 
asemenea, prin sondaj, cum 
se face instructajul perso
nalului nou încadrat, cel 
periodic, pe meserii, pre
cum și propaganda vizuală 
de protecție a muncii, cum 
se acordă primul ajutor. 
De fapt, autocontrolul vi
zează toate aspectele asi-

gurării condițiilor optime 
de securitate la locurile de 
muncă, de prevenire a îm
bolnăvirilor profesionale. 
Pe baza constatărilor, se 
întocmește o sinteză a de
ficiențelor care apar, apoi 
est examinată în analize 
comune ale c.o.m., organi
zațiilor de partid, sindicat 
și U.T.C. Măsurile ce 
desprind din aceste anali- în
ze sînt defalcate .pe sec
toare, urmărite pentru în
deplinire (de regulă în ter
menele de 1—2 săptămîni), 
de cei în sarcina cărora 
este stabilită responsabili
tatea remedierii neajunsu
rilor depistate cu prilejul 
autocontrolului".

Inginerul șef cu securi
tatea minieră ne-a dat și 
xemple de materializare 
a unor astfel de măsuri 
rezultate în urma autocon
trolului. De exemplu auto- 
controlul preven
tiv făcut în luna a- 
prilie a.c. în sectorul III, 
a dat în vileag faptul

axul colector de la abata
jul cameră nr. 6, stratul 
17—18, era intrat in pre
siune pe o porțiune de 20 
metri. S-a stabilit un pro- 

^gram de remediere aprobat 
de conducerea minei, ac- 
ționîndu-se în cadrul sec
torului pentru rearma- 
re -și aducerea Ia gabaritul 

se normal a axului colector 
cauză, îmbunătățin- 

du-se astfel aerajul, trans
portul, aprovizionarea, ac
cesul la locul de muncă. 
Sau un alt exemplu: pe
fluxul de transport al âba-

tajului frontal mecanizat 
din panoul 9, stratul 17—18, 
blocul I Sud, se adunase 
apă și nămol în galeria de 
bază — în dreptul benzii 
transportoare nr. 3, stînje- 
nind funcționarea acesteia, 
accesul la locul de muncă. 
Aplicarea măsurilor sta
bilite, în urma autocontro
lului preventiv este de na- 

î n 1 ă t u 
să

tură să 
deficiențele, 
gure buna funcționare 
fluxului de transport 
deservește o capacitate 
1000 tone de cărbune pe zi

Faza de masă a concursului de 
protecție a muncii j ’

Președintele comitetu
lui de sindicat din între
prindere, tovarășul loan 
Stoi, ne face cunoscut că 
se află în cea de a doua 
lună de desfășurare fa 
de masă a concursului 
protecție a muneij, i-dil 
1984, în dc-sf- ,, .d| ( , , ,u 
cursului în adt 

că an se a

r e 
asi- 

a 
ce 

■de
1

atenția însușirii noii-., 
norme de protecție a mun
cii intrate în vigoare în 
industria extractivă. , Se 
acționează cu exigență, ast
fel îneît,; ia fazele sapei:

■ w ale acțiunii, 'echipajele 
concurente să. confirme, o
Icc.ilru pregătire în do- 
ănenîul - socnt'îțățlî nsițilure,

Cam lung șirul 
deficiențelor!
La controlul efectuat, 

în perioada 3—Iernai a.c., 
de I.S.T.P.M. Hunedoara 

grupa Petroșani, ' Ia 
I.M. Livezeni, pe lîngă lu
crurile bune, au fost de
pistate lĂl șir de abateri 
de la normele de protecție 
a muncii.

■ Minerul șef de schimb 
loan Iepure a fost găsit lu- 
crînd în galeria de trans-, 
port stratul 5, blocul VI, 
orizontul 300, în condițiile 
cînd nu avea plasat cores
punzător detectorul de me
tan, acesta ăflîndu-se la 
nivelul brățărilor armătu
rilor TH. Pentru neres- 
pectarea regulilor privind 
amplasarea detectorului, 
minerul în cauză a fost 
amendat contravențional cu 
500 lei, iar în urma aces
tui caz s-a stabilit măsura 
de a se reinstrui toți bri
gadierii și minerii șefi de 
schimb referitor la modul 
corect de amplasare a de
tectorului de metan.

B Cu prilejul aceluiași 
control, pe arterele de 
transport din subteran au 
fost întîlnite nenumărate 
deficiențe: dealungul flu
xului de transport (la ben
zile 31 și 32) se găseau 
depozitate diverse mate
riale sub benzi și pe secția 
de circulație, afectînd trans
portul cu monoraiul și im- 
plicînd riscul de accidente; 
transportorul cu raclete din 
galeria de transport a pa
noului 7 (ce deservește bri
gada minerului Gheorghe 
Ciobanu), nu era echipat 
cu dispozitiv DOTA, iar 
banda_ transportoare nr. 21 
avea și ea dispozitivul de 
siguranță DOTA defect, în 
timp ce la banda nr. 32 
lipsea releu! de viteză ; 
banda transportoare de pe 
magistrala orizontului 300 

avea plasa de protec- 
în zona unde se trece 

pe sub ea. Au mai fost 
depistate și alte neajunsuri.

Cam lung șirul deficien
țelor ! Desigur, în . toate 
aceste cazuri, organul de 
control a dispus măsurile 

e’mre necesare, pre
cum- ș: termenele de reali- 

Dar. organizatorii pro- 
du (iei de ce nu au făcut-o 
diri proprie inițiativă ?

nu 
ție
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Togoleze

EH
întrunirea Consiliului 

de Securitate al O.N.U.

Ceremonia înmînării unor înalte distincții
In cadrul unei ceremonii, 

care a avut loc, miercuri 
dimineața, la Palatul Con
siliului de Stat, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; a înmînat ge
neralului Gnassingbe Eya- 
dema, președintele Repu
blicii Togoleze, înaltul Or
din „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I,

cu eșarfă, in semn de deo
sebită prețuire, expresie a 
prieteniei dintre popoare
le român și togolez.

La rîndul său, președin
tele Republicii Togoleze, 
generalul Gnassingbe Eya
dema, a înmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cel 
mai înalt ordin al Repu
blicii Togoleze, cu eșarfă și

stea, ca o expresie a pro
fundei aprecieri și consi
derații față de personali
tatea șefului statului ro
mân, a prieteniei dintre 
cele două țări și popoare. 
Aceeași înaltă distincție a 
fost înmînată, cu sentimen
te de deosebită prețuire și 
respect, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

NAȚIUNILE UNITE 23 
(Agerpres). — întrunit la 
Cererea statelor membre ale 
Consiliului de 
al Golfului, Consiliul de 
Securitate al O.N.U, a avut 
consultări în legătură cu 
situația din această zonă a 
lumii — informează agen
ția France Presse. S-a

hotărît ca dezbaterile 
supra evoluțiilor din regi
une să fie reluate la 25 

Cooperare mai, după sosirea la sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite a miniștrilor de 
externe ai statelor mem
bre ale Consiliului de Co
operare al Golfului.

a-

Âctiuni 
în favoarea 

păcii

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1)

nor stări de conflict și 
război între state. S-a apre
ciat că, în aceste condiții 
deosebit de complexe, se 
impune, mai mult ca ori- 
cînd să se acționeze pentru 
oprirea deteriorării situați
ei internaționale, pentru 
reluarea și continuarea 
politicii de destindere, pace, 
securitate și colaborare, 
bazată pe respectarea in
dependenței și suveranită
ții tuturor statelor, a prin
cipiilor egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
problema fundamentală a 
ilelor noastre este asigu

rarea păcii în lume, opri
rea cursei înarmărilor și 
trecerea ia dezarmare, în 
primul rînd la dezarmare 
nucleară.

Relevîndu-se primejdia 
intensificării înarmărilor 
nucleare pe continentul eu
ropean, a creșterii perico
lului unei conflagrații nu
cleare, care ar afecta viața 
tuturor popoarelor, a înseși 
condițiilor vieții pe Pămînt, 
în timpul convorbirilor s-a 
arătat că este necesar să 
se facă totul pentru opri
rea amplasării de noi 'ii- 
chete americane cu rază 
medie de acțiune pe acest 
continent, precum și a 
cotitramăsurilor anunțate 
de U.R.S.S. și pentru re
luarea negocierilor sovie- 
to-americane de la Gene
va în vederea eliberării 
totale a continentului de 
astfel de rachete și, în ge
neral, de orice arme nucle
are.

In legătură cu situația 
din Africa s-a evidențiat 
însemnătatea întăririi u- 
nității și solidarității po
poarelor de pe acest conti
nent pentru consolidarea

independenței și propăși
rea lor economică, pentru 
dezvoltarea conlucrării 
dintre ele, pentru promo
varea unei politici de des
tindere, pace și largă cola
borare. S-a relevat, de a- 
semenea, necesitatea re
zolvării pe cale politică, 
prin tratative, în spiritul 
rezoluțiilor O.U.A., a tu
turor diferendelor și stă
rilor de tensiune de pe 
continentul african, inclu
siv din Africa australă.

S-a reliefat, totodată, 
importanța soluționării 
problemei poporului na- 
mibian în spiritul Rezolu
ției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., în 
vederea asigurării accesu
lui său la independență, la 
dezvoltarea liberă, de sine 
stătătoare.

In același timp, a fost 
evidențiată necesitatea a- 
bolirii politicii rasiste și de 
apartheid din Africa de 
Sud, realizării unui stat 
democratic , care să asi
gure deplina egalitate în 
drepturi a tuturor locuito
rilor, fără deosebire de 
culoare.

Evidențiindu-se dificul
tățile grave cu care sînt 
confruntate țările în curs 
de dezvoltare ca urmare a 
crizei economice mondia
le, a dobînzilor excesiv 
de înalte, a marii poveri a 
datoriei externe, a adînci- 
rii decalajelor dintre țări
le bogate și țările sărace, 
cei doi președinți au subli
niat necesitatea de a se 
acționa pentru întărirea 
unității și solidarității ță
rilor în curs de dezvolta
re, pentru a impune nego
cieri globale între țările 
dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, în vederea 
convenirii unor principii 
noi de relații economice,

bazate pe egalitate și echi
tate, pentru reducerea de
calajelor, pentru lichida
rea subdezvolării și instau
rarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

In timpul convorbirilor 
a fost reliefată însemnăta
tea întăririi conlucrării 
dintre țările în curs de 
dezvoltare, țările nealini
ate, dintre toate statele 
care se pronunță pentru 
o politică independentă, 
pentru dezvoltarea econo
mică și socială de sine stă
tătoare, pentru pace, secu
ritate și înțelegere în în
treaga lume.

S-a apreciat că soluțio
narea justă și durabilă a 
problemelor complexe cu 
care se confruntă în pre
zent omenirea reclamă 
participarea activă, în de
plină egalitate, a tuturor 
statelor, indiferent de mă
rimea și orînduirea lor so
cială, și în special a țări
lor mici și mijlocii, care 
sînt direct interesate în 
ppmovarea unei politici 
de pace, colaborare și în
țelegere internațională.

Cei doi președinți au ex
primat dorința României 
și Republicii Togoleze de a 
colabora tot mai strîns pe 
arena internațională In ca
drul O.N.U., al altor orga
nisme, al Grupului „celor 
77", pentru a-și aduce ast
fel o contribuție sporită la 
rezolvarea constructivă a 
problemelor \ contempora
ne.' •

In timpul convorbirilor 
a reieșit identitatea punc
telor de vedere ale celor 
doi președinți în legătură 
cu problemele internațio
nale discutate. •

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă.

ȘTIRI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
(Ager- 
sovie- 
sistem 
a ma-

»
MOSCOVA 23 

preș). — Specialiștii 
tici au elaborat un 
de dirijare automată 
rii conducte de 150 km ca
re asigură apa potabilă 
pentru orașul Harkov, cu 
1,5 milioane de locuitori.

Noul sistem realizează 
nu numai reglarea automa
tă a distribuirii apei, ci asi
gură și epurarea ei.

In prezent asemenea 
sisteme se proiectează și 
pentru aprovizionarea cu 
apă a Moscovei, Kievului 
și a altor mari orașe din 
U.R.S.S.

*
BEIJING 23 (Agerpres). 

— R.P. Chineză a înregis
trat, în 1983, cel mai mare 
spor anual al producției 
sale de cereale, respectiv 
32,7Ș milioane tone, ceea 
ce echivalează cu 9,2 la su
tă mai mult față de recol
ta anului precedent. Tota
lul producției de cereale a 
fost, anul trecut, de 387,25 
milioane tone, potrivit co
municatului Biroului 
stat pentru statistică.

de 
In

Alegerea noului 
președinte 

al R. F. Germania
BONN 23 (Agerpres). — 

Adunarea Federală l-a a- 
les pe Richard von Weizs
aecker (U.C.D.) în funcția 
de președinte al R.F. Ger
mania pentru un mandat 
de cinci ani — informează 

suc- 
lui 
ex-

agenția D.P.A. El îi 
cede în acest post 
Karl Carstens, care la 
pirarea mandatului nu și-a
mai prezentat candida tu
ra. ;

Vizitarea Capitalei
I
I

numai doi ani — 1982 și 
1983 —, subliniază agenția 
China Nouă, sporul 
reale s-a ridicat la 
lioane tone.

*

de ce.
60 mi-

• U's

(Ăger-ULAN BATOR 23 
pres). — In aimakul Uver- 
Hangai, din R.P. Mongolă, 
a intrat în funcțiune o în
treprindere modernă pen
tru producția de prefabri
cate destinate șantierelor 

’ de constrifcții.
In ultimii ani, în R.P. 

Mongolă se dezvoltă tot mai 
mult industria materiale
lor de. construcții și, înde
osebi, a elementelor prefa
bricate pentru acest sector 
de activiate, ce se extinde 
coninuu. '

FOLKETINGUL — PAR
LAMENTUL DANEZ — 
A RATIFICAT tratatul 
privind condițiile de. re
tragere din Piața comună 
a Groenlandei, teritoriu 
integrat regatului Dane
marcei, dispunînd de au
tonomie' internă. După cum 
se știe, în martie a.c., în 
urma multelor , tergiver
sări, C.E.E. a semnat acor
dul în baza căruia Groen
landa ’ părăsește oficial Pia
ța comună cu începere de 
la 1 ianuarie 1985.

ORGANIZAȚIA POPO
RULUI DIN AFRICA DE 
SUD-VEST (SWAPO) este 
hotărîtă să-și intensifice 
lupta pentru obținerea in- 
denpendenței Namibiei, a 
declarat, la Livreville, pre
ședintele acestei organiza'

BONN 23 (Agerpres). — 
Președintele fracțiunii 
parlamentare a Partidului 
Muncii din' Olanda, Joop 
den Uyl, fost prim-ministru 
ăl Olandei, a cerut din 
nou guvernului țării sale 
să respingă staționarea ra
chetelor „Cruise" pe teri-sf V 
toriul olandez.

Intr-un interviu acordat 
agenției vest-germane Pro
gress Presse Agentur (PPA) 
și citat de agenția TASS, 
Joop den Uyl a evidențiat 
intensificarea luptei popu
lației Olandei împotriva 
planurilor de amplasare a 
noilor rachete.

★

OSLO 23 (Agerpres). 
Mișcarea națională din. Nor
vegia „Nu armelor nuclea
re!" a organizat în - fața 
parlamentului din Oslo o 
mare demonstrație împo
triva escaladării cursei 
înarmărilor nucleare, pen
tru pace și destindere in
ternațională. Acțiunea s-a 
desfășurat sub 
„Da, înghețării 
lor nucleare!“, 
transformarea ___
continentului european în
tr-o zonă liberă de arme 
nucleare I".

lozincile 
arsenale-
„Pentru 
nordului

ții Sam Nujoma, într-un 
interviu acordat agenției 
algeriene de presă APS.' 
Referindu-se la recentele 
negocieri de la Lusaka 
dintre o delegație a 
SWAPO și reprezentanți ai 
regimului de la Pretoria, 
care au eșuat* datorită ati
tudinii 
R.S.A.

obstrucționise . a
s

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută presei, în capitala 
țării, președintele-ales âl 
Republicii Panama, Nicolas 
Ardito Barletta, a anunțai 
că va crea un guvern de 
conciliere națională al că
rui obiectiv principal ya 
fi asigurarea progresului 
economic al țării și consoli
darea democrației — in
formează agenția Prensa 
Latina.

Președintele Republicii 
Togoleze, general Gnas
singbe Eyadema, a fost, 
miercuri după-amiază, 
oaspete al colectivului de 
oameni ai muncii de Ia cu
noscuta întreprindere „E- 
lectronica" și a vizitat car
tiere de locuințe din Capi
tală.

In cadrul unei cuprin
zătoare expoziții, directorul 
întreprinderii „Electronica", 
Roland Ionescu, a înfăți
șat oaspeților profilul și 
evoluția unității, arătînd 
că dezvoltarea și extinde
rea acesteia sînt rodul a- 
tențlei și grijii președin- 
telui . țării, tovarășul

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
oferit, miercuri, la Palatul 
Consiliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea ge
neralului Gnassingbe Eya-

Nicolae Ceaușescu, care a 
dat indicații cu privire la 
organizarea unor fluxuri 
tehnologice moderne, în
noirea continuă a produc
ției electronice, în pas cu 
cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii mondi
ale.

Au fost prezentate, te- . 
levlzoarele realizate aici, 
diverse radioreceptoare, a- 
paratu.u electronică de 
înaltă fidelitate și alte e- 
chipamente care poartă 
marca de prestigiu „Elec- 
ronica".

Președintele Republicii 
Togoleze, general Gnas
singbe Eyadema, a avut

Dineu
dema, președintele fonda

tor al Adunării Poporului 
Togolez, președintele Repu
blicii Togoleze.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
prietenească, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gnas
singbe Eyadema au rostit

cuvinte de înaltă aprecie
re față de succesele speci
aliștilor de la „Electronica" 
și le-a urat noi succese în 
muncă.

In continuare, președin
tele Republicii Togoleze a 
vizitat unele cartiere de 
locuit din București, unde 
în ultimii ani au fost ridi
cate sute de blocuri mo
derne, atestînd preocupa
rea permanentă a partidu
lui și statului nostru față 
de dezvoltarea modernă a 
Capitalei, pentru continua 
ei înfrumusețare și dotare 
edilitară.

(Agerpres)

I

Șatra ,

21,05

21,25

toasturi. Urmărite cu in
teres și subliniate cu aplau
ze, toasturile au fost mar
cate, în mod solemn, la ter
minarea lor, de intonarea 
imnurilor de stat ale Repu
blicii Togoleze și Republi
cii Socialiste România.
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Toma ȚAȚĂRCA. 

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Contrabandă la 
vamă ; Unirea: 
Parîngul: Ringul.

PETRILA: Al 6-lea.
LONEA : Idilă în mun

ții Lus Han.
VULCAN — Luceafărul: 

Atenție la gafe 1
LUPENI — Cultural : 

Serbările galante.
URICANI : Balul 

sîmbătă seara.

15.20 Imagini argentini- 
ene.

15,35 Studioul tineretului.
16.20
16,30

Patru decenii 
cultură socialistă. 
Film serial (color). 
Zborul „Vulturului". 
Partea a 2-a.
Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea progra
mului.

22,20

de

TV
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.

Desene animate, 
închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Laureați ai Fes

tivalului național 
„Cîntarea Români
ei". Emisiune de 
folclor.

20,45 Memoria documen
telor.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la 

tragerea „pronoexpres" 
din 23 mai 1984: x

Extragerea I : 34,
29, 12, 2, 15. ,

Extragerea a II-a:
14, 39, 41, .3, 21.

Fond de cîștiguri 
828 455

26,

27,

lei.

Mica publicitate
SCHIMB apartament, trei 

camere, contra casă de co
lonie. Informații, 
șani, strada 
Bloc 24,' ap. 
(2008)

PIERDUT
serviciu pe numele. Hreniuc 
Nivelt Petru, eliberată de

Petro-
Aviatorilor, 

10, scara 1. .

legitimație de

I
I
I

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Chiorean 

T ... . , , . ■ ; Tiberiu, eliberat de Insti-
Institutul de nune Petro- tutui de mine Petroșani. II
șani. >O declar nulă. (2004) declar nul. (2006)

DECES ' "WS

FAMILIA îndoliată, mulțumește tuturor celor care 
au fost alături de noi la încercarea grea pricinuită de 
pierd rea celui care a fost

LUPU GAVR1L
Nu-1 vom uita niciodată. (2007)
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