
PROLETARI DIN VOATE TARIM, tfNITI.VAI

«Steagu roșu J

rMUL ■V.llîf H'j'E32EÎa:

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ts
&

Instituirea Medaliei comemorative 
„Canalul Dunăre - Marea Neagră"

ANUL XL, NR. 9 862 4 PAG. - 50 BANI

Patru decenii ale devenirii noastre
Cu planul pe cinci luni îndeplinit

~ ■ ————— —- —_ - —- 

întreprinderea minieră 
_____  Petrila ___ _

■ De la începutul anului I.M. Petrila a extras 
peste sarcinile de pian 24 000 tone de cărbune ■ Pro
ductivitatea muncii în cărbune a fost depășită cu 
110 kg pe post ■ Cel mai mare plus îl înregistrea
ză sectorul IV — peste 14000 tone de Cărbune.

Minerii de la Petrila în- 
tîmpină cea de a 40-a ani
versare a eliberării patriei 
și cel de-al XlII-lea .Con
gres al P.C.R., cu rezulta
te deosebite în muncă. Pe 
parcursul celor aproape 
cinci luni care au trecut 
din acest an acest harnic 
cojectiv și-a realizat și de
pășit ritmic sarcinile de 
plan. In luna mai din a- 
batajele minei Petrila au 
fost extrase peste sarcinile 
de plan 1200 de tone, reu
șind în acest fel să cumu
leze de la începutul anu
lui 24 000 tone de cărbune 
extrase suplimentar sarci
nilor de plan și să rapor
teze, ieri, la sfîrșitul schim-
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bului I, îndeplinirea sarci
nilor de plan pe cinci luni.

Acest succes a fost obți
nut prin mobilizarea în
tregului colectiv, din ca
drul căruia s-au eviden
țiat minerii sectorului IV, 
care au depășit producti
vitatea muncii planificată 
în cărbune cu 700 kg pe 
post. La cele peste 14 000 
de tone extrase suplimen
tar în cele aproape cinci 
luni, au contribuit din plin 
brigăzile conduse de Ște
fan Alba, Mihai Ignat, Ga- 
vrilă Jurcan, Gheorghe 
Tonia și Vlăd Aionesei.

Rezultate bune în acest 
început de an au obținut și 

minerii sectorului I, care 
printr-o puternică mobi
lizare au extras 6800 tone 
de Cărbune peste sarcinile 
de plan. însemnate depășiri 
raportează în cele aproape 
cinci luni care au trecut 
din acest an și minerii sec
toarelor II (plus 3200 tone), 
V (plus 1600 tone) și VI 
(plus 1800 tone). Din ca
drul acestor sectoare s-au 
remarcat brigăzile condu
se de Constantin F.ne, Du
mitru Mihai, Constantin 
Alexa, Ion Ciobanu, Cons
tantin Cozma, Jan Baban, 
Constantin Dumitrașcu, 
Virgil Dumitrașcu, Iacob 
Baltag și alții.

Cu prilejul inaugurării 
Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, obiectiv eco
nomic de însemnătate deo
sebită pentru economia 
noastră hațională, măreață 
izbîndă a poporului român 
în epoca de făurire a soci
etății socialiste multilate
ral dezvoltate în România, 
prin decret al Consiliului 
de Stat a fost instituită Me; 
dalia comemorativă „Ca-1 
naiul Dunăre — Marea 
Neagră*'.

★

In semn de înaltă apre
ciere a contribuției și ro
lului hotărîtor la concepe
rea și realizarea acestei 
grandioase lucrări de ma
re importanță națională, 
Consiliul de Stat a hotărît 
conferirea medaliei come
morative „Canalul Dună

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a președintelui 
Republicii Togoleze
încheierea 

convorbirilor oficiale
Vineri, 25 mai, s-au în

cheiat, la Palatul Consiliu
lui de Stat, convorbirile o- 
ficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist .Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și general 
Gnassingbe .Eyadema, pre
ședintele fondator al Adu- 

. nării Poporului Togolez,' 
președintele Republicii To
goleze.

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi pre

re — Marea Neagră**, to- . 
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Prin decret prezidențial 
a fost conferită această 
medalie unui mare număr 
de muncitori, ingineri, teh
nicieni, tineri brigadieri, 
militari, cercetători și pro- 
iectanți, oameni de știință, 
activiști de partid și de 
stat, care, prin munca des
fășurată, au adus o contri
buție deosebită la realiza
rea Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, important o- 
biectiv al dezvoltării so
cialiste a-României.

★ r

Tovarășului N i e o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene

ședinți șî-au manifestat 
satisfacția față de carac
terul deosebit de rodnic al 
vizitei, al dialogului pur
tat, într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, 
exprimi nd încrederea că 
înțelegerile convenite cu 
acest prilej vor conferi 
noi dimensiuni și vor da 
o largă perspectivă rapor
turilor româno-togoleze,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și generalul 

(Continuare în pag. a 4-a) 

ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, precum și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
înmînate, de o delegație a 
Uniunii Tineretului Comu
nist, Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România și a Șantierului 
național al tineretului, cu 
prilejul apropiatei inau
gurări a Canalului Dunăre 
— Marea Neagră, Placheta 
omagială și insigna Șan
tierului național al tinere
tului de la Canalul Dună
re — Marea Neagră, ca 
simbol al profundei stime 
și recunoștințe pentru eroi
ca și neobosita activitate 
pusă în slujba neconteni
tei propășiri a României 
socialiste.

(Agerpres)

Ceremonia 
plecării

Vineri, 25 mai, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie pe care a între
prins-o în țara noastră, Ia 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, generalul Gnassingbe 
Eyadema, președintele» fon
dator al Adunării Popo
rului Togolez, președinte
le Republicii Togoleze.

(Continuare în pag. a 4-a)

Mina Bărbăteni, una 
dintre furnizoarele de 
cărbune pentru cocs din 
Valea Jiului, 
a rămas da
toare econo
miei naționa
le, cocseriilor 
cu peste
14 000 tone de la începu- scară largă a mecaniză- 
tul anului, din care mai rii, iar pe de altă parte 
mult de 6000 tone numai au condus la numeroase 
în luna mai. neconfirmări . - de zăcă-

Sigur, una dintre cau- mînt. Deci aceasta ar fi

Față în față — promisiuni și rezultate

Doar cu 
nu se poate 

ze, obiectivă și nu o mai 
luăm în discuție, o cons
tituie condițiile dificile 
de zăcămînt, condiții ca
re nu au permis, pe de o 
parte. introducerea pe 

justificări 
realiza planul 

o scuză, dar numai pen
tru o parte din nereali- 
zări. De ce? In cele ce 
urmează vom insista asu
pra unui asoect care are 

implicații di
recte în creș
terea produc
ției de căr
bune și anu
me folosirea

eficientă a forței de mun
că.

Gheorghe SPÎNU

(Continuare in pag. a 2-aj

Pe parcursul a multor 
ani. destoinicii mineri 
d>n cadrul brigăzii con
duse de Vasile Cerceja, 
în centrul imaginii, de 
la sectorul de investiții 
al I.M. Paroșeni — și-au 
adus contribuția Ia defi
nitivarea unor ample 
lucrări, Mereu preocu
pați pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor 
de plan, minerii din a- 
ceastă brigadă sînt a- 
preciați pentru calita
tea lucrărilor efectuate.

Foto: Șt. NEMECSEK
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IMPERATIVE
MAJORE PENTRU

TOATE UNITĂȚILE
MINIERE

■■■■■■■■■■■■■!

ANUNȚ
Astăzi, în jurul orei 12,00, posturile de 

radio și televiziune vor transmite direct de la 
Agigea, Marea adunare populară prilejuită de 
inaugurarea oficială a Canalului Dunăre — 
Marea Neagră.

La ce bun casă frumoasă 
dacă nu poți intra în ea

In cartierul Petroșani- 
Nord s-au construit în ul
timii doi ani cîteva sute 
de apartamente. Numeroa
se familii ale oamenilor 
muncii s-au mutat în a- 
partamentele nou constru
ite. Aproape lună de lună 
în acest cartier au fost da
te în folosință noi aparta
mente. Pentru anul 1984, 
prin plan, se prevede să 
fie construite în cartierul 
Petroșani-Nord mai bine 
de jumătate din numărul 
total de_apartamente din 
Valea Jiului.- Consțructo- 
rii din cadrul brigăzii 1 
Petroșani, a întreprinderii 
de antrepriză construcții 
Valea Jiului, care execută 
lucrările din acest cartier, 
depun eforturi stăruitoare 
pentru realizarea sarcini
lor ce le-au fost încredin
țate. Din păcate însă față 
de lucrările de construcție 
la apartamente se constată 
mari rămîneri în urmă la 
lucrările de sistematizare. 
Drumul de acces în noul 
cartier nu este asfaltat. Iii 
aceeași situație se află căi

le de acces spre intrările 
noilor blocuri. Pentru loca
tarii . care au ocupat noile 
apartamente circulația re
prezintă un adevărat calvar, 
îndeosebi în perioadele de 
timp ploios. De mai bine 
de doi ani, de cînd s-atl 
dat în folosință apartamen
tele primului bloc din carti
er, cele din blocul 59, loca
tarii nu beneficiază de căi 
de acces sistematizate. Ra
cordul dintre străzile Dr. 
Petru Groza și Republicii 
nu este finalizat. Intre blo
curile 80 și 81 se mai lu
crează încă la canalizări.
Blocul 80 a fost predat de 
constructori „la cheie** din 
luna aprilie, cu excepția 
spațiilor comerciale de la 
parter, dar locatarii nu pot 
să se mute deoarece, pur 
și simplu nu .au pe unde să 
intre în bloc. Căile de ac
ces sînt întretăiate de dife
rite gi-opi Și șanțuri i Deci,

Vioref STRAUȚ ■ . ' .
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Bucuria revederii Prieteni în așteptarea oaspeților
Incepînd de duminică, 27 

mai a.c., amatorii de sport 
din Petroșani se vor putea 
bucura de condițiile optime 
de pregătire și afirmare o- 
ferite de noul complex 
sportiv al asociației „Cons
tructorul minier". Așa cum 
s-a mai anunțat, noua ba
ză sportivă, aflată în stra
da Mihai Viteazul (în in
cinta întreprinderii antre
priză pentru construcții și 
montaje miniere) cuprin
de un bazin de înot, sau
nă, o popicărie, teren de 
tenis de cîmp, sală dotată 
cu aparatură adecvată, 
pentru gimnastica de în
treținere pentru bărbați, 
femei și copii, sală de bili
ard etc.

In preajma deschiderii 
porților noului complex

pentru public, gazdele 
ne-au rugat să-i facem cu
noscut programul de ac
tivitate, care este urmă
torul: dotațiile amintite se 
află la dispoziția celor in
teresați zilnic, între orele 
9—15 și 17—21; duminica 
programul este continuu, de 
la ora 9 Ia orele 21, iar lu
nea complexul este închis.

încă o precizare impor
tantă: la bazinul de înot, 
accesul membrilor asocia
ției și celorlalți amatori de 
înot este permis numai pe 
baza tichetului medical 
vizat la zi. Aceste tichete 
le pune la dispoziția soli- 
cîtanților, în vederea con
semnării în ele a avizului 
medical, conducerea asoci
ației sportive „Construc
torul minier". (T.T)

ai cărțilorDupă o unanimă apreci
ere, cei care au venit la 
întîlnirea absolvenților din 
promoția ’54 a Școlii me
dii tehnice de cărbune din 
Lupeni au trăit o zi de 
excepție, o zi de neuitat...

Așa a fost să fie — o zi 
splendidă, de mai, o pau
ză a acestei capricioase 
primăveri — care, odată cu 
lumina în ochi, a turnat 
atîta căldură în suflete...

A fost o zi însorită — o 
zi de excepție prin densi
tatea trăirilor autentice, 

r intense, de bucurie — bucu
ria primei întîiniri după 
trei decenii, bucuria evo
cării, nu fără nostalgie, a 
anilor de școală.

Momentele pline cu în
cărcătura lor de semnifi
cație și emoții s-au succe
dat vertiginos...

...Au început pe pero
nul gării, unde difuzoarele 
îi invitau pe cei sosiți la 
întîlnire în fața biroului 
de informații unde li s-a 
adresat primul „bun ve
nit !“ și după îmbrățișa- __
re, o întrebare instantanee sor septuagenar, fostul di-
— firească, după 30 de ani rector al școlii, Virgil Mur-
— „Dar pe tine cum te ~ • *
cheamă ?“.

...Au continuat în cadrul 
festivităților cu evocarea 
frumuseților și greutăților 
anilor de școală, cu elogi
ile aduse de foștii elevi șco-

pero-

■ Iii, profesorilor, acelui me- 
L diu> care i-a format, i-a 
i pregătit și i-a lansat, la
■ sfîrșitul primului deceniu 

de după a doua conflagra-
‘ ție mondială, în viața Ce

tății — pentru a contribui 
la dezvoltarea mineritului 
românesc, pe măsura rit
murilor de propășire a ță
rii. A fost un deziderat- 
ideal pentru absolvenți a 
cărui înfăptuire cerea din 
partea fiecăruia cunoștin
țe temeinice, dragoste de 
meserie și, mai presus de 
toate, conștiința datoriei ci
vice. Că foștii absolvenți 
au fost la înălțimea co
mandamentului social, a de- 
zideratului-ideal, a demon
strat-o viața: au învățat, 
s-au autoperfecționat, au 
ținut pasul cu înnoirile ra
pide din minerit, 
du-și cu demnitate 
în ierarhia socială.

Ce putea încălzi 
mult inimile foștilor absol
venți, azi oameni cu tîm- 
plele ninse, decît cuvintele 
rostite de stimatul profe-

ocupi n- 
locul

mai

I

gu: „Promoția dv, școala 
noastră tehnică, în gene
ral, a asigurat țării oa
meni demni de menirea 
lor...“.

Și, alături de aceste cu
vinte, rostite de exigentul

și mult respectatul das
căl, ce putea copleși mai 
mult cugetul, inimile foș
tilor purtători ai unifor-, 
melor de elevi-mineri, cu 
două ciocane încrucișate 
pe petlițe, decît călduroa
sa manifestare cu care gaz
dele — sutele de elevi ai 
actualului liceu industrial1 
minier de pe dealul Brăiței 
i-au întîmpinat pe cei săr
bătoriți, decît gîndurile 
frumoase și felicitările a- 
dresate sărbătoriților, în- 
numele colegilor ei, de se
cretara organizației de ti
neret a liceului.

Dar, dincolo de felicitări 
și urări de noi împliniri, 
ce putea înflăcăra mai 
mult promoția de acum 30 
de ani decît scurtele ore 
de dirigenție — aceste mo-i 
mente de bilanț, de retros- ? 
pectivă și de reevaluare a j 
destinului fiecăruia, din ț 
care s-a impus, o principa-i 
lă concluzie și anume că J 
destinul promoției se în- ț 
scrie, cu' demnitate și Vi- ( 
goare, în destinul luminos 
al țării. i

...A fost un ideal-coman- 
dament și este o cerfitudi- ) 
ne pe care trăirile și re
trăirile prilejuit" de reîn- 
tîlnirea colegială de 30 de 
ani a confirmat-o cu pri
sosință.

Biblioteca clubului sin
dicatului I.M: Lupeni cu
prinde în rafturile sale pes
te 42 000 de volume de li
teraturi beletristică, soci- 
al-politică, științifică, teh
nică, de artă etc. Biblio
tecara Eleonora Sav coordo
nează, de 20 de ani, cu pri
cepere activitatea cu car
tea. De la începutul aces
tui an și pînă acum, 1056 
de cititori au împrumutat 
10 050 cărți.

Printre prietenii cărților 
se numără Ion Dicu, lăcă
tuș, Vasile Belean, electri
cian, Neculai Ștefăroi, va
gonetar la sectorul II al 
I,M, Bărbăteni, cu 60 de 
cărți citite, soții Kelemen 
Alexandru, electrician la 
sectorul VI I.M. Uricani și 
Olga, telefonistă la P.T.T.R. 
Lupeni, Victor Cazan, elev.

Marți și vineri, biblio
tecara Eleonora Sav orga
nizează pentru elevi pro
grame speciale.

Gh. BOZV, coresp.

Vinovății să fie sancționați!
Din partea mai multor 

cetățeni, care au părinți și 
rude mormîntate în cimi
tirul din Petroșani, am fost 
rugați să intervenim pen
tru a-i prezenta opiniei 
publice pe cetățenii care, 
încâlcind cele mai elemen
tare norme de respect față

La ce bun casă frumoasă 
locui in eadacă nu poți

(Urmare din pag. I)

«-a construit un bloc mo
dern, aspectuos, cu apar
tamente de bună calitate, 
dar acestea nu pot să fie 
ocupate! De ce s-a ajuns 
in această" situație ? Por
nind pe firul cauzelor- ră- 
mînerilor în urmă ale sis
tematizărilor am ajuns, din 
aproape în aproape, pînă 
la nivelul conducerii între
prinderii de ântrepriză- 
construcții Valea Jiului. Și 
peste tot ni s-au prezentat 
doar justificări 1

Pe spațiul din spatele 
blocului 80 i-am întîlnit pe 
oamenii din subordinea 

maistrului Mihai Dobner, 
care execută lucrările de 
sistematizare. In compara
ție cu volumul de lucrări 
de sistematizare din zona 
cartierului Petroșani-Nord, 
forța de muncă repartizată 
este cu mult sub necesar.
Aceeași situație se menține 

pe toate șantierele locuin
țelor din localitățile Văii 
Jiului. Acest fapt ne-a fost 
confirmat de ing. loan 
Vărășeț, directorul între
prinderii de antrepriză 
construcții Valea Jiului ca
re ne-a declarat: „In anul 
1984, întreprinderii noas
tre îi revine un volum de 
lucrări de construcții de 
140 milioane lei. Acest vo
lum este echivalent cu cel 
al lucrărilor de sistemati
zare rămase în urmă de 
ani de zile. Facem eforturi 
deosebite pentru realizarea 
sarcinilor de plan și pen
tru a recupera din. rămî- 
nerile în urmă la sistema
tizări. Dar, practic, nu dis-

punem de mijloacele uma
ne și materiale necesare 
lichidării restanțelor". Cu 
alte cuvinte s-a creat un 
cerc vicios. Restanțele nu 
pot fi lichidate cu forțele 
actuale. Dar se construiesc 
mereu alte blocuri noi. Fi
resc, ar fi ca odată cu no
ile blocuri de locuințe să 
fie finalizate și sistemati
zările aferente. Pentru a 
respecta această cerință se 
pare că' singura soluție re
alistă este de a nu se mai 
recepționa noile blocuri de
cît în condițiile prevăzute 

există o 
demogra- 
complexă 
noilor a-

de lege. Desigur, 
anumită presiune 
fică de natură

/ pentru ocuparea 
parlamente. Acest, fapt im
pune darea în folosință a 
noilor apartamente și re
zolvarea unor priorități de 
sistematizare prin care, 
provizoriu, să fie create 
măcar condițiile minime de 
acces. In cartierul Petro
șani-Nord, printre priori
tăți se înscrie, construirea 
primei jumătăți a noului 
bulevard pînă în Piața Vic
toriei, nivelarea zonelor
dintre blocurile în care
s-au mutat oamenii, ame
najarea sistemului de dre
naj a apelor pluviale, rea
lizarea racordului 
străzile Dr. Petru Groza 
și D.N. 66.

Aceste lucrări trebuie fi
nalizate acum, Vara, cînd 
pe șantier există 
bune de lucru, 
lor din cartier 
să li șe creeze condiții nor
male de circulație. Starea 
de provizorat existentă de 
ani de zile nu mai poate fi 
tolerată !

dintre

condiții 
Locatari- 

trebuie

fi CONCURSUL FASO-
| NATORILOR. Duminică, 27 
i mai, are loc în perimetrul 
I sectorului silvic Lonea al 
i U.F.E.T., faza județeană a 
. concursului profesional al 
' fasonatorilor mecanici. Par- ,
I ticipă muncitori fasonatori tiv al Teatrului
I din toate sectoarele foresti-’ ’ “ ” "

ere din județ. (I.M.)
■ CURSURI DE CALI

FICARE. La mina Petrila, 
în cadrul școlii de califi

I 
I I
I
I
■

Ioan DUBEK

(Urmare din pag. 1)

Centrul de cercetări 
pentru securitate mi
nieră Petroșani. Ingine
rii Virgii Vlad, Eremia 
Roman și tehnicianul 
Ion Stroescu, efectuind 
experimentarea unui a- 
parat portabil de șisti 
ficat galerii de mină.

Foto: St. NEMECSEK

Dispune mina Bărbă- 
teni de efectivele nece
sare ? Răspunsul îl dăm 
printr-o cifră semnifica
tivă — un plus la postu
rile prestate de 
2400. In aceste condiții 
productivitatea muncii, 
la nivel de întreprindere 
nu a fost realizată cu a- 
proape 170 kg cărbune pe 
post. După o anumită op
tică ar fi o situație nor
mală — mai multe pos
turi decît cele planificate, 

mai puțin cărbune pe post. 
După aceeași optică — 
ar însemna ca atunci cînd 
posturile nu se realizea
ză, productivitatea mun
cii pe post să fie peste 
nivelul planificat. La mi
na Bărbăteni nu se con
firmă. In cărbune postu-

Bl»"',ImL

de înaintași și bun simț, 
'transformă cimitirul ora
șului în islaz de pășunat. 
Printre aceștia, așa cum 
ne-au sesizat mai multi ce
tățeni, se numără Maria 
Blaj. Ea a introdus la păs
cut în cimitirul orașului, 
în mai multe rînduri, pa
tru bovine, dar mai sînt 
și alți „vecini" care își pasc 
oile în cimitir. Ne facem e- 
coul protestului îndreptățit 
al tuturor celor care ne-au 
sesizat, avertizîndu-î pe
posesorii de animale din
apropierea cimitirului o 
rașului că prin atitudinea 
lor se expun unor măsuri 
disciplinare și amenzi se
vere. Ne adresăm totoda
tă compartimentelor din 
cadrul Consiliului popular 
municipal, în atribuțiile 
cărora intră și administra
rea cimitirului, cu rugă
mintea de a organiză con
troale inopinate, îndeosebi 
în după-amiezile zilelor plo
ioase, pentru a-i identifica 
și sancționa, după fapte, 
pe cei care își introduc a- 
nimalele la păscut în ci
mitir. (T.V.)

rile prestate au fost
1413 mai puține decît sar
cina de pian, iar produc
tivitatea muncii planifi
cată nu a fost realizată cu 
245 kg pe post. Ce se în- 
tîmplă cu productivita- 

peste tea muncii planificată în 
abataje ? Această proble
mă ridică... probleme. 
Conducerea minei susți
ne că este depășită eu 
535 kg de cărbune pe post, 
iar de la biroul O.P.I.R. 
ni se indică o nerealizare 
a aceluiași indicator, cu 
33 kg de cărbune pe post. 
Cine are dreptate ? Ori
cum, este greu de crezut 
că în condițiile depășirii 
productivității muncii în 
abataje cu 535 kg de căr
bune pe post, nerealizarea 
productivității muncii în

cărbune să fie de 245 kg 
pe post.

Condițiile grele de zăcă- 
mînt, pe care conduce
rea minei le oferă drept 
scuză pentru nerealiza- 
rea productivității susți- 
nînd că din moment ce 
se scoate foarte mult ste
ril productivitatea nu poa
te fi realizată, nu sînt ar
gumente temeinice. Cifre- 
>e prezentate se refereau 
la producția de cărbune 
brut extras.

De fapt, la mina Bărbă
teni, nu de justificări este 
nevoie, ci de soluții prac
tice, de măsuri concrete 
pentru folosirea raționa
lă, eficientă a efectivelor 
existente. Din justificări, 
oricît ar părea de obiec
tive, nu se poate realiza 
cocs. < ,

Vaci cu smîntînă?
Am mai auzit de formu

le de genul „Executăm hai
ne de piele cu materialul 
clientului", „Haine din bla
nă de femei", ..Pantofi din 
piele de damă" etc. Ultim' 
„descoperire", în mater, 
de exprimare agramată și 
eu umor involuntar poate 
fi găsită pe etichetele unor 
produse lactate ale Fabri
cii de profil de Ia Livezeni.

După exemplul oferit de 
etichetele cutiilor de brîn- 
ză topită pe care se putea 
citi „Brînză topită pentru 
copii de vaci", iată că și 
întreprinderea de produse 
lactate Simeria lansează 3 
invenție: pe cutiile cu brîn
ză amestecată cu smînti
nă de tip „Făgăraș" citim 
și rîdem în hohote: „Brîn
ză proaspătă de VACI CU 
SMINTINÂ" (s n.) Cum or 
fi arătînd vacile eu smîn- 
tînă ?

„Mult e dulce și frumoa
să limba ce-o vorbim", le 
reamintim celor care au 
conceput textele acestor e- 
tichete. Nu se putea spune 
oare, românește, „Brînză 
de vaci, proaspătă, cu 
smîntînă

Mircea BUJORESCU

care, funcționează, în a- 
ceastă perioadă, șapte 
cursuri (patru clase de mi
neri, două de electricieni ces „Bunica ,->c uiă>Bă'\ Iu 
și una de mecanici pentru rolul principal — talenta- 
mașini și instalații minie- 1 
re), cuprinzînd peste 
de cursanți. (M.B.)

■ TEATRU. Luni, 28 mai, 
la orele 10 și 13, pe scena 
Casei de cultură din Petro
șani, este prezent un colec-

I „Ion Vasi- 
lescu" din București, cu 
spectacolul „Ucu Uitucu". 
Sînt invitate școlile genera
le. In aceeași zi și același ------------ ...... .
așezămînt de cultură, la s-au înregistrat importan

orele 17 și 20, colectivul 
teatrului bucureștean pre
zintă comedia de mare suc- 

,Bunica se mărită". In

200
ta actriță Victoria Mierles- 
cu. (T.T.) -

■ RECUPERĂRI. De la 
începutul anului, la mina 
Uricani s-au recuperat pes
te 400 tone fier, 25 tone 
fontă, 2 tone cupru, 300 kg 
bronz, 300 kg abrazive, 
peste o tonă deșeuri de 
hîrtie și alte materiale re
cuperabile. Practic, la toți 
indicatorii de recuperare

te depășiri ale sarcinilor.E EXCURSIE. O agrea
bilă excursie cu autoca
rul, pe itinerarul Sibiu — 
Valea Oltului —- Tg. Jiu, 
organizează Casa pensiona
rilor din Petroșani, pen
tru pensionari și familiile 
lor.. Excursia este progra
mată pentru zilele de 6—7 
iunie. Se primesc înscri
eri. (T.Ț.)B BRIGADA ARTIS
TICA. Prin grija comite
tului sindicatului, la I.M. 
Paroșeni, întreprindere 
fruntașă în întrecerea so
cialistă pentru mai mult

cărbune, a luat ființă o bri
gadă aristică. Formația va 
pregăti programul „Ce se
meni, aia răsare". (M.B.)

(g EXPUNERE. La că
minul cultural din Cimpa 
este programată pentru du
minică, 27 mai a.c., o ex
punere cu tema ‘ „Umanis
mul în gîndirea social-po- 
lîtică contemporană". Ex
punerea face parte din- 
tr-un amplu program de 
popularizare științifică, or
ganizat de Muzeul mine
ritului din Petroșani. (V.S.)

■ PE PASARELA de 
acces din strada Republi-

cîi spre mina Livezeni, 
IPSRUEEM, întreprinde
rea de tricotaje și strada 
Lunca, se realizează în pre
zent plombarea cu asfalt 
a denivelărilor din carosa
bil. Lucrarea este execu- I 
tată de echipa de pavatori | 
condusă de Nicolae Stoica | 
din cadrul E.G.C.L. Pe- | 
troșani. (T.Ț.) »

Rubrică realizată de | 

Tona ȚAțARCA ,
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RECUPERARE ■ RECONDIȚIONASE a BEFOLQSIBE

IMPERATIVE MAJORE PENTRU TOATE
_________ UNITĂȚILE MINIERE___

In săptamîna care a trecut, din inițiativa Consiliu
lui municipal al sindicatelor, Comisia municipală a in
ginerilor și tehnicienilor, în colaborare cu Comisia in
ginerilor și tehnicienilor de la I.M. Lupeni, au orga
nizat un schimb de experiență cu tema „Rezultate și 
sarcini actuale în acțiunea de recuperare, recondițio- 
nare și rejolosire a materialelor și pieselor de schimb 
la întreprinderile aparținînd C.M.V.J. Petroșani". 
Au participat cadre tehnice și economice (dwttori 
tehnici sau ingineri șefi, electromecanici și contabili 
șefi) de la întreprinderile miniere, I.P.C.V.J.,

IPSRUEEM. S-au efectuat vizite la atelierele mecanice 
și electrice de la I.M. Lupeni, după care au urmat ex
puneri și dezbateri pe această temă. In încheiere au 
fost stabilite sarcini ce revin întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului și celorlalte întreprinderi care apar
țin C.M.V.J. în ceea ce privește recuperarea, recondi- 
ționarea și refolosirea materiilor prime și pieselor de 
schimb, în lumina cuvîntării rostite de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta Plenară a Consiliului Național ăl Oamenilor 
Muncii.

Realizările obținute constituie 
doar un început care trebuie amplificat

In condițiile actuale cînd 
se pune un accent deose
bit pe creșterea eficienței 
economice, pe valorifica
rea la maximum a tuturor 
rezervelor interne pentru 
rentabilizarea întreprinde
rilor și cînd se caută noi 
soluții tehnice de reducere 
a consumurilor specifice, 
activitatea de recuperare, 
recondiționare și refdîosi- 
re a materialelor, pieselor 
de schimb și subansamble- 
lor are o semnificație și O 
importanță deosebite. Por
nind de la orientările for
mulate de secretarul ge
neral al partidului la ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, u- 
unitățile socialiste au obliga
ția să identifice și să re
pună în circuitul economie 
toate materialele refolosi
bile provenite din activi
tatea proprie de producție. 
Toate aceste îndatoriri care 
revin unităților socialiste în 
activitatea de 
a materialelor refolosibile 
sînt stipulate în Decretul 
465/1979 al Consiliului de 
Stat. Pentru stimularea în
treprinderilor în activita
tea de recuperare a mate
rialelor, e prevăzut ca li
vrarea materiilor prime, 
materialelor, pieselor de 
schimb și subansamblelor 
noi să se facă în concor

bligațiilor ce Ie revin prin, 
sarcinile de plan în acțiu
nea de recircuitare a ma
terialelor refolosibile.

Pentru a sublinia im
portanța care se acordă a- 
cestei activități trebuie să a- 
răt că la nivelul Combina
tului minier Valea Jiului, 
normativele actuale pre
văd ca cel puțin 50 la sută 
din necesarul de resurse 
materiale (piese de schimb 
și subansamble) 
asigurat prin recuperare și 
recondiționare. De aseme
nea, la o serie de produse 
cum sînt uleiurile mine
rale, acumulatori, anvelo
pe, cabluri electrice de cu
pru, livrarea este condițio
nată de predarea materi
alelor similare uzate. Cum 
stăm noi în ceea ce priveș- lor de schimb realizate în 
te recircuitarea materia
lelor refolosibile? C.M.V.J. 
nu s-a achitat de sarcinile 
de plan pe care le-a avut 
pe patru luni decît în pro
porție de 83 la sută. Au 
fost înregistrate nereali- 
zări în activitatea de recu
perare la materiale din 
oțel (1519 tone), alamă (9,1 
tone), plumb (11,8 tone), u- 
lei mineral și anvelope. Cu 
excepția cîtorva întreprin
deri miniere cum sînt Lu
peni, Petrila și Paroșeni, 

danță cu îndeplinirea o- celelalte înregistrează res-

recircuitare

Din cuvîntul participanților
Ec. EUSTAȚIU LUNGU, 

contabil șef al I.M. Petrila: 
„Pentru realizarea sarcini
lor la materialele recupe- 

diționate pentru diferitele rabile, planul pe care 
tipuri de combine pe care 
le folosim în subteran se 
realizează în atelierul de 
reparat combine al minei. 
Aici piesele de schimb sînt 
recondiționate prin proce- 

• deul clasic de încărcare cu 
sudură, strunjire și rectifi
care. Și pentru celelalte 
utilaje (transportoare, mo
toare electrice) recondiți- 
onările se fac în ateliere
le noastre. Aceste recondi- 
ționări de piese și repara
rea utilajelor în atelierele 
proprii sînt destul de avan
tajoase, dacă ținem sea
ma că le realizăm mai re
pede și mai ieftin".

Ing. DORIN CERBU, șef 
birou mecanic I.P.C.V.J.: 
„Lipsa unor piese 
schimb din magazie a 
cut să recondiționăm 
acest an un însemnat 
măr de repere, cum ar 
coșuri, role, reductoare și 
altele. La recondiționarea 
acestor piese de schimb 
folosim și noi același pro
cedeu, încărcare cu sudu
ră și strunjire. Aș propune 
ca C.M.V.J. să organizeze 
astfel de schimburi de ex
periență șl cu alte între
prinderi din țară și din ju
dețele vecine pentru îm
bunătățirea activității".

Ing. TIBERIU SUCIU, 
director electromecanic al 
I.M. Lupeni: „Piesele de 
schimb ce trebuie recon-

de 
fă- 
în 

nu- 
fi

îl 
îl
Și

primim de la C.M.V.J. 
distribuim pe sectoare 
urmărim decadal realiza
rea lui. Retribuția per
sonalului TESA se face și 
în funcție de realizarea a- 
cestui indicator. Pentru 
stimularea celor care par
ticipă la aceste acțiuni de 
recircuitare a materiale
lor recuperabile folosim sis
temul premial. La aceste 
acțiuni pot participa, și 
participă, toți oamenii mun
cii. Așa am procedat și am 
reușit să ne realizăm sar
cinile de plan la colecta
rea Și predarea materiale
lor refolosibile. Și în pri
vința recondiționărilor a- 
vem rezultate bune“.

Ing. PETRU VOINEA, 
director tehnic electrome
canic al l.M. Vulcan: 
„Pentru colectarea fieru
lui vechi din subteran, lâ 
mina noastră este o . echi
pă care .merge la fiecare 
sector în parte și scoate 
afară tot fierul vechi. A- 
ceastă echipă este retribui
tă în acord și dă rezultate. 
O problemă deosebită este, 
și rămîne, însă recupera
rea uleiurilor minerale, 
din cauză că uleiurile de 
la transportoare nu pot

danțe. Pentru recuperarea 
acestora, toate întreprin
derile din cadrul C.M.V.J. 
trebuie să acorde atenția 
cuvenită acestei activități 
și să ia toate măsurile ca 
fierul vechi și celelalte ma
teriale refolosibile să fie 
repuse cît mai repede în cir
cuitul economic.

In activitatea de recupe
rare și recondiționare a 
pieselor de schimb, în cei 

trebuie trei ani de cînd această 
activitate a fost reorgani
zată, s-a ajuns ca anual să lor în subteran, considerăm 
se confecționeze în atelie
rele minelor peste 1300 de 
repere, alte 500 să fie re
condiționate, iar 260 să fie re a pieselor de schimb și 
asimilate în vederea redu
cerii importurilor, Numai 
anul trecut valoarea piese-

atelierele .. întreprinderilor 
care aparțin combinatului 
minier, se ridică la peste 
178 njilioane lei, din care 
35,5 milioane lei sînt piese 
de schimb recondiționate. 
In acest domeniu s-au în
registrat însemnate creșteri 
de la an la an, un exem
plu elocvent în acest sens 
fiind realizările din pri
mul trimestru al acestui 
an, cînd valoarea pieselor 
de schimb realizate în ate
lierele întreprinderilor 
miniere din Vale se ridică 
la 51,5 milioane lei, iar 
cea a lecondîționărilor Ia 

fi recuperate din cauza 
scurgerilor mari. Recupe
răm și recondiționăm și 
noi în atelierul propriu 
destule piese de schimb 
și subansamble pentru u- 
tilajele pe care le avem în 
dotare".

Ing. ȘTEFAN ’fOMA, 
inginer șef electromecanic 
Ia I.M. Paroșeni; „Pen.ru 
reducerea consumului de 
ulei, recircuităm uleiul de 
la combinele de abataj și 
de la turbine. Recuperarea 
uleiului de la transportoa
re este aproape imposibi
lă, de aceea trebuie gă
site soluții ca reducțoare- 
le să se facă etanșe pen
tru a diminua pierderile. 
In atelierul minei recon
diționăm foarte multe re
pere de la utilajele oin 
dotare. Dealtfel, sarcini
le de plan prevăzute pen
tru primul trimestru la a- 
telierul electromecanic ■ au 

.fost realizate și depășite".
Ing. ÎON VASÎLE, in

giner șei eieCromacămc' 
I.M. Aninoasa; .''„La mina 
noastră predarea fierului 
vechi este mai dificilă de
oarece din incintă și de la 
Piscu trebuie încărcat în 
mașini și dus în depozitul 
de la Iscroni, iar de aici 
încărcat din nou în vagoa
ne, deci necesită operații 
suplimentare de manipu
lare". -i

aproape 16 milioane lei. 
Rezultate bune au fost ob
ținute în acest domeniu 
de întreprinderile miniere 
Lupeni, Vulcan, Livezeni, 
Aninoasa, Lonea, I.P.C.V.J. 
și IPSRUEEM.

Plecînd de la faptul că 
industria carboniferă cons
tituie un important consu
mator de materiale, iar ne
cesarul de piese de schimb 
se menține ridicat ca ur
mare a condițiilor specifi
ce de exploatare a utilaje- 

că realizările obținute în 
activitatea de recuperare, 
recondiționam și refolosi- 

subansamblelor este doar 
un început. Da, un început 
pe care trebuie să-1 am
plificăm pentru a ne face 
cît mai eficientă munca 
noastră 1 Perfecționarea a- 
cestei activități constituie 
o acțiune complexă, de 
mare răspundere, care tre
buie îmbunătățită prin mă
suri tehnico-organizatori- 
ce adecvate fiecărei între
prinderi din cadrul CMVJ, 
prin mobilizare și spirit 
de inițiativă manifestate 
plenar în toate colective
le noastre. In încheiere 
vreau să insist ca această 
acțiune, pentru a fi dusă la 
bun sfîrșit trebuie să intre 
în raza de activitate a con
ducerilor colective de la 
fiecare întreprindere mi
nieră și birourilor executi
ve, să urmărească modul 
cum sînt îndeplinite lu
nar sarcinile de plan la a- 
cest indicator.
Ing. Gh. DAVIDESCU, 

președintele Comisiei mu
nicipale a inginerilor și 

tehnicienilor

Pagină realizată de 
Gheorghe BOȚEA 
Foto: AI. TATAR

In cadrul schimbului de experiență de la Lupeni au fost făcute o serie 
informări privind activitatea cuprinsă sub genericul .,.‘1 R“. In imagine, șeful de 
echipă. Antoniu Duban, explică, la atelierul de reparații crațere și Combine, 
modalitatea de lucru și avantajele ce dec ng din aceasta.

Experiența 
unui colectiv fruntaș

nouă,
8 mi- 

prin 
s-au

Anul trecut, colectivul a- 
telierului electromecanic de 
la IM Lupeni a recondiți
onat, peste 3000 de piese de 
schimb și subansamble. Va
loarea de recondiționare a 
acestor piese de schimb a 
fost de 760 000 Iei, iar va
loarea' lor, în stare 
ar fi fost de aproape 
lioane. lată deci că 
aceste recondiționări 
făcut economii la costurile 
de producție de peste 7 mi
lioane let Rezultatele bu
ne înregistrate anul trecut 
în acest domeniu de acti
vitate au fost continuate și 
în primele patru luni din 
acest an, cînd au fost re
cuperate și recondiționate 
800 de piese de schimb și 
subansamble, cu o valoare 
de recondiționare de 250 000 
lei, față de aproape 3 mi
lioane cît au valoarea în 
stare nouă. Numărul mare 
de piese de schimb recon
diționate este determinat și 
de faptul că mina Lupeni 
are fonduri fixe în valoa
re de peste 3 miliarde lei. 
In atelierul minei există e- 
chipe specializate care rea
lizează recondiționări pen
tru diferite tipuri de utila
je, iar faptul că nu exis
tă refuzuri și reclamații 
din partea celor care le fo
losesc în activitatea din 
subteran este un motiv de 
mîndrie pentru colectivul 
atelierului. Piesele de

recondiționate în a- 
propriu se bucură

schimb 
telierul 
de o apreciere unanimă din 
partea minerilor, iar dura
ta lor de funcționare se a- 
propie de cea a pieselor 
noi.

Pe lîngă această activita
te de recondiționare, co
lectivul atelierului # refelo- 
sește o serie de materiale 
recuperate (tablă, lanț, axe 
de vagonete, conducte) pen
tru confecționarea altor pie
se de dimensiuni mai mici. 
Datorită acestor refolosiri 
de materiale s-au făcut în 
acest an economii de 583 060 
lei. Recuperarea, recondi- 
ționarea și refolosirea ar
măturilor TH este o acti
vitate pe care, de aseme
nea, mina Lupeni o prac
tică de multi ani. Pentru 
ca acestea să nu mai fie 
scoase din subteran, ope
rație care necesită mult 
timp și consum inutil de 
forță de muncă, la fiecare 
sector în subteran funcțio
nează o presă hidraulică 
de recondiționat armături.

O astfel de presă funcțio
nează și la rampa de încăr
care a fierului vechi pen
tru a recondiționa armă
turile cate ajung afară cu 
alte materiale. însemnate 
economii a realizat în acest 
an I.M. Lupeni și din co
lectarea și predarea Ia ter
men a altor materiale re
folosibile.

%25e2%2580%259ePen.ru
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încheierea vizitei oficiale de prietenie
in țara noastră a președintelui

Republicii Togoleze
Semnarea documentelor oficiale

Tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, secretar gene- 

ț ral al Partidului Comunist 
f iRomân, președintele , Re- 
; publicii Socialiste Româ
nia, și generalul Gnassingbe 
Eyadema, președintele 
fondator ral Adunării Po-

ponului Togolez, președin
tele Republicii Togoleze, au 
semnat, vineri dimineața, 
în cadrul unei ceremonii, 
care a avut loc la Palatul 
Consiliului deo Stat, De
clarația comună privind 
întărirea prieteniei și dez-

voltarea colaborării dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Togoleză 
și Acordul-program pri
vind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării econo
mice și a schimburilor co
merciale între Republica

Socialistă România și 
publica Togoleză.

După semnare cei 
președinți și-au strîns 
căldură mîinile, s-au 
brățișat, s-au feliciat 
ciproc.

Re-

doi
cu

îm-
re-

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. 1)

auGnassingbe Eyadema 
hotărît să contiriue corisul- 

, țările și schimbul de ve- 
i deri la nivel înalt asupra 
! intensificării și aprofundă- 
’ rii colaborării dintre Româ
nia și Togo pe 
tic, economic și

plan poli- 
în alte do-

menii de activitate, pre
cum și în legătură cu dez
voltarea conlucrării din
tre cele două țări pe plan 
internațional, în folosul și 
spre binele ambelor po- 
poare, al cauzei păcii șl 
cooperării între națiuni.'

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a rugat să se

poporului togo- țumiri pentru ospitalita
tea de care s-a bucurat în 
timpul vizitei în România, 
pentru primirea deosebit de 
călduroasă ce i s-a făcut, 
pentru spiritul de înțelege
re și solidaritate în care au 
decurs convorbirile la ni
vel înalt.

transmită
lez sentimentele de prie
tenie și solidaritate ale po
porului român, urări de noi 
succese pe calea dezvoltă
rii sale economico-sociale, 
libere și independente.

Președintele Gnassingbe 
Eyadema a exprimat, încă 
o dată, cele mai vii mul-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Contrabandă la 
vamă; Unirea : Prin 
nușa 
gul:

ce- 
imperiului; Parîn- 

Ringul.

TV
jurul orei 12,00 —

; directă de 
Marea adu- 

prilejuită

In
Transmisiune 
la Agigea: J 
nare populară 
de inaugurarea oficială a 
Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră.

— Program de muzică 1 
patriotică, revoluționară I 
și de muncă. |

15,00 Muzică populară I 
instrumentală. 15,-15 Su- i 
dan — o țară a Nilului I 
— documentar. 15,30 La j 
sfîrșit de săptămînă (par- | 
țial color). 18,50 1001 de i 
seri. 19,00 Telejurnal (par
țial color). 20,20 Melodii 
populare. 20,30 Film se- I 
rial: „Un August în flă
cări". Episodul 9. ,21,10
Cîntec de primăvară (co
lor). 22,00 Telejurnal 
(parțial color). 23,00 Me
lodii îndrăgite (color). 
23,30 închiderea progra
mului.

Majoritatea dintre cei tes
tați conduceau corect și 
respectau regulile de cir
culație. Cum prin pădu
re. se găsesc și uscături și 
printre conducătorii au
to se găsesc adepți ai lui 
Bachuș. Nominalizăm în 
rîndurile, următoare pe 
cei care au rămas fără 
permisele de conducere, 
pentru această meteah
nă: Constantin Bălașa,
Gheorghe RădulescU, Tra- 
ian Morar, Iosif Erie (con
ducători auto ■ amatori), 
Ilie Toi, Andrei Vinca și 
Andrei Balbase (profe
sioniști). Cum alcoolul nu 
face casă bună cu vola
nul, toți au' primit timp 
de gîndire.

DACA lasați 
PORTIERELE 
DESCHISE...

In ultimul timp, la 
roul de circulație al 
liției municipiului 
troșani au fost

Bi- 
Mi- 
Pe- 

depuse 
multe sesizări prin care 
se reclamă furtul unor 
obiecte din mașinile pro
prietate personală. Por
nind de la aceste sesi
zări, agenții de circulație 
și celelalte organe de ordi
ne au întreprins în noap
tea de 24 spre 25 mai un 
raid. Tema ? „Cum sînt 
asigurate autoturismele 
proprietate personală 
parcate la domiciliu, pe 
timpul nopții". Nu mică 
le-a fost surpriza cînd au 
găsit multe autoturisme 
cu portiera uitată deschi
să, favorizînd în acest fel întoarcere, mașina . r§s« 
sustragerea de bunuri, pectivă nu mai era la Io(t 
Redăm mai jbs numerele cui ei, ci î 
de îninatriculare ale au- lui nr. 13, de pe 
toturismelor găsite neasi
gurate: 1 HD 5054, 2 HD 
1634, 3 HD 2637, '
4801, 1 HD 6897 și 1 HD 
5575. Dacă lăsați portie
rele deschise... degeaba 
închideți ferestrele și re
clamați furtul unor obiec
te din mașină.

Ceremoni a plecării
Cei doi șefi de stat au 

trecut în revistă garda de 
onoare.

In continuare, șeful sta
tului togolez și-a luat ră
mas bun de la persoanele 
oficiale române venite la 
aeroport.

Bucureșteni veniți la ae
roport au ovaționat pentru 
prietenia dintre țările și 
popoarele noastre, expri- 
mîndu-și satisfacția pen-' 
tru rezultatele fructuoase 
ale dialogului la nivel înalt 
româno-togolez.

Tovarășul Nicolae

Ceaușescu a salutat, apoi, 
pe membrii delegației to
goleze care l-au însoțit pe 
președinte în vizita în țara 
noastră.

La scara avionului, șeful 
statului român și-a luat 
un călduros rămas bun de 
la șeful statului togolez. 
Cei doi conducători și-au 
strîns mîinile cu căldură, 
s-au îmbrățișat cil priete
nie.

La ora 10,30 aeronava cu 
care călătorește șeful sta
tului togolez a decolat.

(Agerpres)

mân și togolez, al cauzei 
păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

Ceremonia plecării șefu
lui statului togolez a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

Președinții N i c o l a e 
Ceaușescu și Gnassingbe 
Eyadema au sosit împreu
nă la aeroport.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Togoleze, 

internațională, în timp ce erau trase 21 de 
salve de artilerie.

K
■ ț.

Vizita a reprezentat, prin 
rezultatele fructuoase la 
care s-a ajuns, prin docu
mentele semnate, un mo
ment de cea mai mare în
semnătate în relațiile ro- 
mâno-togoleze. Dialogul la 
nivel înalt româno-togolez 
a consfințit hotărîrea ce
lor două țări de a dezvolta 
o conlucrare tot mai acti
vă între ele, atît pe planul 
relațiilor bilaterale, cît și 
tn viața 
spre binele popoarelor ro-

(Urmare din pag- O

NEGLIJENȚA > .
<in dimineața zilei de 

25 mai, conducătorul au
to Dumitru Chiper a lă
sat mașina 21 HD 640 
neasigurată - și a plecat 
după cumpărături. " La 

' i resr

i

^CTUZlLil^Tg^ »N LU/MC 1 HD

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul
Woj’ciech

VARȘOVIA 25 (Ager
pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului
Wojciech Jaruzelski, prim-’ 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Unit. Polonez, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Popu
lare Polone, precum 
conducerii P.M.U.P., 
călduros mesaj de salut 
și cele mai bune urări de 

i succes poporului polonez 
i pe calea construirii socie- 
; tații socialiste.
I Tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a mulțumit peri-

Jaruzelski
tru mesajul primit și a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, împreună cu 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, iar poporului român 
prieten noi împliniri în o- 
pera de . edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
’avut loc cu ocazia primirii 
de către tovarășul 

și
un

, I Woj
ciech Jaruzelski a tovară
șului Ștefan Bîrlea, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.G. 
al P.C.R., președintele Co
mitetului de Stat al Pla
nificării, care a efectuat o 
vizită în R.P. Polonă.
-—-SL--------------------- -------———

‘ ROMÂNIA — membră a 
Consiliului Executiv al Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii

- laterale a țării noastre la
- soluționarea 

internaționale 
ansamblul 
O.N.U. și ale 
internaționale, o expresie a 
aprecierii de care se bucu
ră grija permanentă pe 
care partidul și statul nos
tru o manifestă pentru a- 
sigurarea celor mai bune 
condiții de viață și de edu
care a copiilor, a tinerei 
generații.

NAȚIUNILE UNITE
25 (A g e r p r e s).

‘ Consiliul Economic și So
cial al O.N.U. a ales, în u- 
nanimitate, România ca 
membră a Consiliului Exe
cutiv al Fondului Națiu
nilor Unite pentru Copii 

UNICEF.
, Alegerea în conducerea 
acestui organism speciali
zat al O.N.U. constituie o 

; nouă recunoaștere a con
tribuției active și multi-

problemelor 
majore, în 
activităților 

organizațiilor

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
HELSINKI 25 (Agerpres). 

— Vineri s-au deschis la 
Helsinki lucrările celui 
de-al XX-lea congres al 
Partidului Comunist Fin
landez. La congres parti
cipă delegați și invitați 
precum și reprezentanți ai

crările celei de a doua se
siuni a Consiliului de in
teracțiune pentru coopera
re internațională, for care 
reunește oameni politici și 
de stat din diferite țări.

Poziția României, con
cepția și propunerile pre- 

unor partide comuniste și ședintelui N i c o l a e
muncitorești din Europa.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de 
tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

BELGRAD
• La Brioni

★

25 (Agerpres). 
continuă lu-

Ceaușescu privind înceta
rea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării, a- 
sigurarea păcii și dezvol
tarea economică și socială 
a tuturor țărilor au fost 
prezentate în cadrul lu
crărilor reuniunii de tova
rășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Stat.

în colțul blocu-
, de pe strada 

Aviatorilor, cu cabina, 
avariată. De acum I.T.A. 
Petroșani are» o mașină' 
imobilizată și un condu-' 
câtor auto „debitor" cu 
cel puțin 10 000 lei. Iată 
unde duce neglijența.

Duminică, 27 mai a.c„ 
au drept de circulație 
autoturismele proprieta
te personală, înmatricu
late sub număr FÂRA 
SOȚ. ,

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula-

LA ALEGERE... 
VOLANUL SAU

PAHARUL?
In săptămînă aceasta au 

fost testați cu fiola alcool-, 
scopică 127 de conducă
tori auto, care circulau pe . - ,. .
timp de noapte pe stră- ție al Miliției municipiu-
zile orașului Petroșani. lui Petroșani

U. M. T. C. F. URICANI
ÎNCADREAZĂ

Declarația președintelui 
în exercițiu al O.U.A.

ADDIS ABEBA 25 (A-
gerpres). — Popoarele Afri
cii, alături de toate forțele 
progresiste din lume, sînt 
adînc îngrijorate de actua
la încordare a situației in
ternaționale, se spune în 
declarația lui 
Haile Mariam, 
tele în exercițiu 
dată publicității 
Abeba cu prilejul 
de-a 21-a aniversări

Mengistu 
președin- 

al O.U.A., 
Addis 

celei 
a a-

la

cestei organizații. Nicipda-: 
tă existența omenirii nu a 
fost atît de amenințată ca 
acum și de aceea sarcina 
tuturor popoarelor africa
ne, a tuturor oamenilor de 
bună credință este de a se 
uni în lupta împotriva de
menței nucleare. Este deo
sebit de important, — se 
spune în declarație — ca 
Africa să devină un con
tinent liber de arma nu
cleară.

TELEX SPORT (Hi TELEX
Echipa de fotbal a Româ

niei , care va participa lu
na viitoare la turneul final 
al campionatului european 
din Franța, va susține as
tăzi un meci de verificare 
la 'Florența cu formația ir 
taliană Fiorentina.

Din lot fac parte urmă
torii jucători: Lung, Mo-

raru, Iordaclie, Zare, Red- 
nic, Iorgulescu, Ștefănes- 
cu, Andone, Negriiă, Un- 
gureanu, Klein, Boloni, I- 
rimescu, Țicleanu, Augus
tin, Balint, Hagi, Mateuț, 
Dragnea, Geolgău, Cămă- 
taru, Gabor, Lăcătuș și Co. 
raș.

(Agerpres)

șoferi

mecanic auto
electrician auto
paznic ț

Informații se pot obține la sediul din Uri 
câni, strada Republicii nr. 2, telefon 180.

Mica publicitate
VlND casă Petroșani, a- 

proape de piață. Informații, 
strada 1 Mai nr. 17. (2023)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kir- 
maier Alexandru, elibera
tă de preparația PJtrila. O 
declar nulă. (2022)

PIERDUT autorizație nr, 
80/11 iunie 1977, seria A 
114730, pe numele Gîta -Ni

cbiăe, strada Al. Castani
lor nr. 2/23, pentru activi
tate de geamgiu ambulant, 
eliberată do Secția financi
ară Lupeni. O declar nu
lă. (2019) ' b

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pal 
Gheorghe, eliberată de I M. 
Livezeni. O declar nulă, 
(2021)

ANUNȚ DE FAMILIE

, FINII Marcela și Marcel, anunță împlinirea a 6 
luni de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna cel care 
a fost nas si bun prieten -

Lt. col. HICIU IOAN
Nu-l vom uita niciodată. (2016)
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