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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
B

Creșterea producției 
extrase trebuie să conducă 

la realizarea planului

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

Substanțiale 
plusuri

Vizita de stat îo țara noastră 
a regelui Spaniei, Juan Carlos I 

împreună cu regina Sofia

După rezultatele pri
mei decade din luna mai, 
obținute de întreprinderi
le miniere din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului 
se părea că această lună 
reprezintă o nouă etapă
— după reeșalonarea pro
ducției planificate con
form indicațiilor și orien
tărilor secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
privind extracția de căr
bune. Cantitativ, în- 
tr-adevăr, pînă în prezent, 
luna mai marchează un 
salt față de lunile ante
rioare, dar în ceea ce pri
vește realizarea sarcini
lor de plan . rezultatele, 
după decada a doua ara
tă că sînt puține pers
pective de onorare inte
grală — în această lună
— a prevederilor de plan 
la unele întreprinderi 
miniere.

Deși minusurile acu
mulate în prima decadă 
a lunii nu erau prea mari, 
comparativ cu aceeași 
perioadă a lunilor prece-

N__________ __ _____ ________

dente, și puteau 
cuperate, totuși, 
tățile de cărbune 
zilnic de către marea ma
joritate a întreprinderilor 
miniere în decada a doua 
sînt cu mult sub 
planificate. Minele 
trila, Aninoasa și 
șeni, înregistrează 
suri la nivelul 
schimb sau a unei 
producție, deci 
care pot fi 
te, dar pentru 
cru se impune o mobili
zare de excepție din par
tea colectivelor respecti
ve, așa cum au făcut-o 
de nenumărate ori pînă 
în prezent. Colectivele mi
niere Lupeni și Lonea, 
mine cu tradiție în mine
ritul Văii Jiului și în a- 
celașî timp cu pondere în 
extracția de cărbune pen
tru cocs și semicocs, prin 
rezultatele obținute 
la începutul acestei luni
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Intr-o deplină unitate de 
gînd și faptă oamenii 
muncii de la IPSRUEEM 
contribuie zi de zi la efor
tul de creștere a producției 
de cărbune, înscriind în 
cronica muncii pentru țară 
noi fapte care onorează din 
plin strădaniile colectivu
lui. Astfel, de la începutul 
anului, întreprinderea în
registrează substanțiale plu
suri la principalii indicatori 
de plan, aportul la^ crește-' 
rea producției de cărbune 
fiind deosebit de convingă
tor ilustrat de: 49 tone de 
mașini și utilaje, 2483 stîlpi 
hidraulici, 652 tone armă

turi, 90 tone plasă din 
sîrmă și 11,6 milioane lei 
piese de
suplimentar sarcinilor 
plan, 
ținute 
niilor 
ni lor
pentru întreprindere 
nou capitol ce se adaugă 
la impresionanta carte de 
vizită ce onorează colecti
vul de la IPSRUEEM. (G.B.)

8700 tone 
de cărbune-brichete 

peste plan
Preocupîndu-se îndea

proape de înfăptuirea mă
surilor stabilite pentru re
cuperarea restanțelor 
trimestrul

’ ■ din
__ .1 I, colectivul 

I.P.C.V.J. a raportat în 20 
mai a.c. un succes de sea
mă : depășirea planului 
producției la sortimentul 
cărbune brichetat cu 8690 
de tone. Odată cu aceasta 
a fost recuperată în între
gime restanța la brichete 
din trimestru) 1. La pro
ducția de cărbune net s-a 
înregistrat, do asemenea, 
la nivelul întreprinderii, o 
depășire de 12 127 tone de 
cărbune. (V.S.)

Tovorâșul Nicolae Ceaușescu 
Spaniei

A fost afirmată 
gerea comună că 
întîlnire la nivel 
va înscrie — ca și 
cedentă de la Madrid — 
ca o contribuție importan
tă la extinderea relațiilor 
tradiționale româno-spa- 
niole, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei 
păcii, destinderii, securi
tății, înțelegerii și colabo
rării în Europa și în în
treaga lume.

Dineul și convorbirile 
au decurs într-o ambianță 
cordială, de înțelegere și 
stimă reciprocă.

înmînatâ

•Voi păstra „Cheia ora
șului București", a subliniat 
suveranul spaniol ca pe un 
simbol al prieteniei între 
poporul român și poporul 
spaniol, ca amintire des
pre această vizită atît de 
plăcută efectuată în Româ
nia, la invitația președin
telui Ceaușescu și a doam
nei Ceaușescu.

s-a reîntîlnit cu regele
Regele Juan 

exprimat, încă 
numele său și 
Sofia, vii mulțumiri 
ședintelul 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru a- 
mabila invitație de a vi
zita România, pentru pri
mirea cordială do 
s-au bucurat 
derii în țara 
tînd că vede 
reafirmare a 
de profundă prietenie și sti
mă ce și le nutresc reci
proc popoarele român și 
spaniol.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa 
s-au reîntîlnit, marți, 
regele Spaniei, Juan 
tos I, și regina Sofia, 
cadrul unui dineu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Juan 
Carlos I și-au manifestat 
satisfacția față de convorbi
rile purtate în aceste zile 

București, care au pus 
evidență dorința comu- 
de a dezvolta și întări, 
continuare, bunele re- 

Și

și
Elena Ceaușescu 

cu 
Car- 

în

Carlos I, a 
o dată, în 
al reginei 

pre-
Nicolae 

și

convin- 
actuala 

înalt se 
cea pre-

la 
în 
nă 
în 
lății dintre România 
Spania.

care 
în timpul șe- - 
noastră, ară- 
în aceasta o 
sentimentelor

Regelui Spaniei i-a fost 
„Cheia orașului București

In cadrul unei ceremonii, 
regelui Spaniei, Juan Car
los I, i-a fost înmînată 
„Cheia orașului București".

Adresîndu-se înaltului 
oaspete, Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului 
popular municipal, prima
rul general al Capitalei a 
exprimat sentimentele de 
profund respect pe care 
locuitorii Capitalei îl poar
tă înalților oaspeți, de cal-

dă 
rul 
tă, 
că

prietenie față 
spaniol. A fost 
totodată, 
noul dialog

va 
de

de popo- 
sublinia- 

convingerea 
româno- 

spaniol la nivel înalt
constitui un moment 
însemnătate hotărîtoare 
pentru dezvoltarea și am
plificarea continuă pe mul
tiple planuri a relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noas
tre.

Primtrea șefilor misiunilor
Juan Carlos I, împreună cu 
regina Sofia au primit pe 
șefii misiunilor diploma
tice și pe reprezentanții u-

In cadrul unei 
nil care a avut 
seara la Palatul 
Victoriei, regele

ceremo- 
loc marți 
din Piața

Spaniei,

(Continuare în pag. a 4-a)

diplomatice
nor organizații internațio
nale acreditați în țara 
noastră.
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In patru quadra{i

RĂSPUNS NEMERITAT

Cadrele tehnico-ingi- 
nerești din cadrul com
partimentului de pro
tecție a muncii și secto
rul aeraj de la I.M. I’u- 
roșeni finalizează pro
iectul de aeraj de la un 
nou abataj in 
amenajare Ia 
IV al minei. 
Foto: Cristian

Laudă omului muncii 
și creației sale“

I. M. Dîija Recuperarea restanțelor 
problema care preocupă fiecare om

Clubul muncitoresc
Vulcan ne invită as
ia o dezbatere pa

terna „Contribuția ac
tivității de creație teh- 
nico-.științifică la elabo
rarea de metode și teh
nologii noi pentru creș
terea producției și a 
productivității muncii". 
La dezbatere vor parti
cipa președinții C.I.T. 
și ai comisiilor de crea
ție tehnică din între
prinderile orașului Vul

can. Organizatorul dez
baterii este Comisia o- 
rășenească de creație 
tehnico-științifică.

• La I.M. Uricani este 
programat mîine un in
teresant schimb de ex
periență cu tema 
losirea propagandei 
zuale în sprijinul 
ducției — mijloc 
cient de combatere
manifestărilor negative 
din întreprinderile mi
niere". La acțiune sînt 
invitați să participe se
cretarii adjuncți pentru 
problemele de propa
gandă din întreprinderi
le Văii Jiului.

• Tot mîine, la punc
tul de documentare al

. minei Vulcan, Consiliul 
orășenesc de educație 
politică și cultură socia
listă organizează o dez
batere pe tema „Forme 
și metode ale muncii 
politice și cultural-edu
cative folosite de orga
nizațiile de partid, 
dicat, U.T.C. 
angrenarea 
muncii la 
sarcinilor de

întreprinderea minieră Dîlja înregistrează la 
ora actuală un minus de 4385 tone de cărbune față 
de sarcinile planului la zi pe luna mai, de la în
ceputul anului minusul înregistrat cifrîndu-se la 
peste 33 000 tone. Pornind de la acest adevăr o bri
gadă de reporteri ai ziarului nostru s-a deplasat în 
cîteva dintre abatajele minei, acolo unde se hotă
răște direct soarta producției, pentru a observa la 
fața locului modul în care se acționează, preocupările 
pentru recuperarea minusurilor înregistrate.

Sectorul II : Pași fermi pe calea redresării

Dacă la jumătatea 
mai, minusul era de 
tone, acum acesta se 
frează numai la 888 
minerii sectorului
să recupereze o bună par
te din restanțele acumulate, 
„’’Scest lucru, după cum ne

lunii 
1554 

ci- 
lone,

reușind

argumenta ing. Emilian 
Neagoe, șeful sectorului, 
a fost posibil, atît printr-o 
mai bună organizare a 
muncii, printr-o sporită 
preocupare din partea tu
turor oamenilor sectorului 
cît și prin adoptarea unor

noi tehnologii de lucru: a- 
bataje echipate cu susține
re individuală și tavan do 
rezistență cil grinzi îngro
pate în vatră".

Fiind vorba despre o 
tehnologie nouă, ne-am 
oprit în raidul nostru la 
aceste locuri de muncă, dar 
și la celelalte abataje cla
sice ale minei. Cele două 
frontale conduse de același 
brigadier, Ludovic Varga, 
întrunesc toate condițiile 
de dotare pentru realizarea 
producțiilor planificate. 
Sarcinile de extracția ale 
sectorului, ale brigăzii, ale 
fiecărui miner sînt foarte 
bine cunoscute de șeful de 
brigadă, atît pentru aba
tajul cu tavan de rezisten-

ță format cît și pentru a- 
batajul în care se formea
ză un astfel de tavan. Pro
blema aprovizionării cu 
materiale (plasă de sîrmă 
și grinzi articulate) nu se 
pune, acestea aflindu-se 
depozitate aproape de lo
cul de muncă. In aceste 
condiții activitatea în a- 
bataje decurge în mod nor
mal. Astfel, Vasile Mîțu și 
Gheorghe Redeanu, 
preună cu alți doi 
răpeau și rearmau 
turtle de lucru și, totodată 
fixau plasa din sîrmă pe 
vatră în timp ce șeful de 
brigadă, împreună cu aju-

îm- 
ortaci 
fron
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Te afli la volanul mașinii, loc unde nervii nu au 
căuta. Și totuși... La o traversare de pietoni ești 

obligat să oprești. Pe zebră se află cîțiva oameni 
care traversează grăbiți strada. In fugă vino din 
sens opus un tînăr. Se oprește în botul mașinii .și-și 
aprinde tacticos o țigară. II urmează două școlărițe. 
Să tot fie de-a IX-a, calcă agale, ba una iți face 
Semn cu palma să stai așa că stai bine. Și stai și 
faci mărunt din buze, consumi benzină și... nervi. 
Cu ce ai greșit tînărului sau școlărițelor de au 
răspuns la politețe cu obrăznicie ? Zău, un răspuns 
nemeritat care s-ar cuveni și sancționat pentru 
că pietonii au și obligații, nu numai drepturi.

C. DRAGO.Ș
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I
I 
I
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I
I
I 
I 
I
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Euni, 6 mai. Raid-fulger în unitățile Coopera
ției meșteșugărești din l’etrila, în cartierul „7 No
iembrie11, in postură de simplu client. Iată constatu
rile:

In primul rînd, de la 
ora 12 la ora 13, în uni
tățile vizitate: „Reparații 
obiecte de uz casnic'1, 
„Tricotaje manuale11, „Ma. 
gazinul de prezentare și 
desfacere al .U.J.C.M. De
va11, „înregistrări muzica
le11, „Reparații radio- 
TV“ și altele, nici un 
responsabil de unitate 
nu poate fi găsit. Pri
mul cu care reușim să 
luăm legătura — Dumi
tru Crăciun, de la „Ra- 
dio-TV“. Cu un vraf de 
dosare în brațe, venea 
de la birourile Coope
rativei. Dar de ce era în
chisă unitatea? Pentru că 
lucrătorul nu a 
venit la lucru. Nu fu
sese nici sîmbătă. Altă
dată a lipsit cil săptămî- 
na. Nu e de loc în regu
lă! De la cooperativă, ni-

Disciplină la locul de muncă, lucrări de calitate 
iată două repere ale rezultatelor obținute in muncă 
de tinăra bobinatoare Maria Haranguș, de la între
prinderea de tricotaje Petroșani.

Foto: Alexandru TATAR

Răspundem cititorilor
GABRIELA CIIIRCU- 

LESCU — Lupeni : Ne-am 
interesat, pentru dumnea
voastră, la Cooperativa de 
credit din Vulcan. Conform 
regulamentului de func
ționare a acesteia, retra
gerea fondului social de 
care dispuneți se face cu 
aprobarea adunării gene
rale a membrilor coopera
tori. Adunarea generală 
se întrunește o singură da
tă pe an. In cazul dumnea
voastră, cererea de retrage
re a fondului social va fi 
aprobată în luna februarie 
a anului 1986, cînd se va 
convoca adunarea generală.

VASILE GRAUR — Cîm- 
pu lui Neag. Am discutat 
la conducerea A.U.T.L. Pe 
ruta Lupeni — Cîmpu lui 
Neag circulă autobuze din 
două în două ore. Dacă s-au

în loc să fim serviți, 
sîntem trimiși în piață!

Creșterea producției 
extrase

meni nu face controale 
inopinate pe baza fișe
lor de pontaj?

La tricotaje manuale, 
reproducem discuția:

— Bună ziua.
— ?!
— Aș dori cu șeful de 

unitate.
— E-n foaie de boală!
— Cine îl înlocuiește?
— A ieșit la baie, dar 

e cam departe, așa că a- 
veți de așteptat. Ce do
riți?

— Un pulover...
— Dacă aveți material, 

sau dacă sînteți în doliu, 
fiindcă noi n-avem decît 
mohair negru. Mergeți la 
magazin, sau vinerea în 
piață!

Aceasta a fost discuția 
cu lucrătoarea Maria Ba
ciu. Tare! De parcă noi 
clienții sîntem la dispo

întîmplat perturbații, aces
tea sînt de natură subiec
tivă și vor fi, după cîte 
ni s-a promis, remediate.

DUMITRU CRĂCIUN, 
Petrila : Cu biciclete
cursiere și semicursiere, ma
gazinul auto-moto al 
I.C.S.M.I. Petroșani, va fi 
aprovizionat în luna sep-- 
tembrie.

FAMILIA IIANGANU, 
Petrila : Problema dv. pri
vind conectarea blocurilor 
105, 106, 109 de pe strada 
Republicii — Petrila a fost 
rezolvată. Dacă mai aveți 
și alte sesizări în această 
direcție, le așteptăm.

GHEORGHE CIUNGU, 
Petroșani : Scrieți-ne dacă 
E.G.C.L.-ul v-a rezolvat 
problema, în urma publică
rii scrisorii deschise. 

ziția dumneaei, nu invers! 
Oricum trebuie să se um
ble la educația lucrăto
rilor de la cooperativa 
„Unirea11! De zîmbete, 
nici vorbă!

— La unitatea pentru 
reparații obiecte de uz 
casnic găsim o tinără 
lucrătoare. Singură. Am 
aflat că are vechime de 
un an-doi, dar că nu știe 
decît să... măture prin 
unitate. Cu aspiratoarele 
și frigiderele e mai greu!

Magazinul de desface
re al U.J.C.M. Deva. Li
niște și curățenie, nici 
țipenie de client. In at
mosfera de liniște, le gă
sim pe cele două vînză- 
toare, Mariana Ștefan și 
Silvia Foc.șeneanu. Șefa 
de unitate Sînziana Su- 
larea nu are program de 
funcționare afișat, deci

Lucrări în pășuni
Cu contribuția în muncă 

a crescătorilor de anima
le, pe pășunile Maleia și 
Figura din apropierea 
Petroșani ului au fost efec
tuate în aceste zile de pri
măvară lucrări de curăți
re (tăieri de arboret, spini 
și mărăciniș, împrăștieri 
de mușuroaie etc.) pe o su
prafață de 29 ha.

Recuperarea
Sectorul II : Pași fermi pe calea redresării

(Urinare din pag. 1)

torii mineri Petru Panii il 
și Alexandru Bordos, per
forau frontul pentru pușca
re. In celălalt abataj, mi
nerul Ștefan Herman, îm
preună eu alt ortac, conso
lida tavanul de rezistență 
și pregătea transportorul 
pentru Tipare.

Abatajul cameră nr. 7. 
Brigada condusă de loan 
Apetrei, imediat după 
pușcare, ataca cu toată
hotărîrea frontul de lucru 
nou deschis. Cunoașterea 
sarcinilor de plan ale sec
torului, ale brigăzii, ale 
fiecărui om este o realita
te în brigadă. întreaga for
mație de lucru acționa jn 
consecință. Productivită- 
țile obțiilute se încadrează 
în sarcinile planificate, de 
cele mai multe ori fiind 
depășite. Activitatea inten
să desfășurată direct în 
cărbune este susținută de o

Sectorul I : Abataje care ar produce 
mai mult dacă ar fi bine aprovizionate

Pe orizontul 350, la sec
torul I, intrăm în abatajul 
cameră nr. 4/3, în jurul 

nu e în unitate. Unde o 
fi? Dar noțiunea de „co
merț stradal11 nu e cu
noscută la „Unirea"? La 
Petrila, cel puțin...

„Boala11 anunțurilor 
agramate bîntuie și în a_ 
ceastă zonă. La centrul 
de primire „Spălătorie, 
curățătorie chimică, bo- 
iangerie" se poate citi pe 
ușă: „Caz de boală. Hai
nele pentru curățat se 
pot duce la Petroșani". 
„La coroane sînt în 
concediu!11. Poftim și 
pricepe! Lacătul de pe u- 
șă nu ne-a dat nici o 
lămurire suplimentară. La 
înregistrări muzicale — 
șeful la București. De 
sîmbătă!

Așadar, după două ore 
în care am vrut să fim 
clienții unităților coope
rativei de la parterul u- 
nui singur bloc, ne-am 
lecuit. Poate trece cine
va din conducerea Co
operativei „Unirea11 și pe 
la Petrila. Dar nu cu du
hul blîndeții. E nevoie!.

Mircea BUJORESCU

In continuare se vor 
face lucrări de întreține
re constînd din fertiliza
rea pajiștilor cu îngrășă
minte organice prin tîrli- 
re cu animalele. Pe aces
te suprafețe de pajiști se 
asigură pășunatul pînă în 
toamnă pentru un efectiv 
de 80 bovine și caprine. 
(IB.) 

bună aprovizionare cu ma
terialele necesare, brigada 
de întreținere condusă de 
maistrul minier Mihai Cos- 
ma, aflîndu-se permanent 
în plin efort. A fost fina
lizată captarea de apă, se 
definitivează și suitorul de 
la orizontul 400—350, cu a- 
cestea necazurile ce exis
tau lUînd sfîrșit. Mai 
rămîn doar cele pricinuite 
de fluxul de transport, u- 
neori, dar după cum ne 
asigura maistrul Mihai 
Cosma acestea vor fi eli
minate cît de curînd. De
altfel, preocupările pentru 
încadrarea în sarcinile de 
plan sînt deosebit de in
tense, la nivelul întregului 
sector acordîndu-se o a- 
tenție deosebită disciplinei 
dc producție, aspect ce este 
sprijinit și de modul în 
care se efectuează prelua
rea schimbului, adică di
rect la locurile de muncă.

orei 12. Șeful de brigadă,
Gheorghe Maftci perfora 
frontul. „Sînt grăbit ne-a

^Urmare din pagina I)

se detașează de celelalte 
colective de mineri ' nu 
numai prin cantitățile de 
cărbune extras, dar mai 
ales prin ritmicitatea pro
ducției obținute, ceea 
ce a făcut ca după deca
da a doua planul să fie 
realizat în proporție de 
101 și, respectiv, 104 
la sută. întreprinderile 
miniere Dîlja, Livezeni, 
Bărbăteni, Uricani și ca
riera Cîmpu lui Neag sînt 
singurele colective care 
nu ies din „matca11 lor 
privind producțiile medii 
zilnice realizate de la în
ceputul anului (excepție 
mina Bărbăteni care în 
primele două luni din a- 
cest an și-a realizat sar
cinile planificate). Rămî- 
ne ca în continuare orga
nizațiile de partid, condu
cerile colective ale res
pectivelor mine să stabi
lească noi măsuri — a

Notă „Afară-î
Cine nu-.și amintește de 

expresia : „Afară-i vopsit 
gardul, înăuntru-i leopar
dul..." îi sugerăm să con
sidere ca o variantă a a- 
ccsteia situația unității de 
desfacere a înghețatei, si
tuată lingă chioșcul de zia
re din stația „Liceu" Vul
can. înființată pe niște con
siderente cu care am fost 
(și sîntem !) pe deplin de 
acord, aceasta, acum, im- 

restantelor
spus șeful de brigadă. Vrem 
să batem găurile și pe la 
ora 13 să pușcăm a doua 
oară11. Lăcătușul Alexandru 
Dumitraș lungise transpor
torul pînă în apropierea 
frontului de lucru, jugul, 
armăturile și bandajele erau 
așezate corect. „înaintați 
cîte două cîmpuri de fie
care schimb de pușcare?" 
îl întrebăm pe șeful de 
brigadă. „Dacă am avea 
tot ce ne trebuie am pu
tea. De regulă abia în trei 
zile ne putem organiza pen
tru a avansa cu două cîm
puri pe schimb". De ce ? 
Fiindcă se întîmpină greu
tăți cu aprovizionarea, cu 
transportorul. Uneori lem
nul necesar armării este ud 
sau verde, greu de transpor
tat pînă în abataj. In luna 
trecută, brigada a realizat 
cu 20 la sută mai puțin 
decît prevedea planul, din 
cauza apariției unei masi
ve intercalații de steril în 
stratul de cărbune, dar și 
datorită deselor întreruperi 
în funcționarea transpor
torului din abataj. Acum 
merge bine și realizările 
sînt simțitor mai rțiari. Fa
ță de 30 de tone se extrag 

căror aplicare s-o urmă
rească îndeaproape — 
pentru ca planul să fie 
îndeplinit.

Așa cum s-a subliniat 
și la sfirșitul primei de
cade a acestei luni, oa
menii muncii de la mina 
Vulcan chiar dacă de la 
începutul lunii, prin re
zultatele obținute nu se 
situează la nivelul planu
lui, totuși, cunoscînd pu
terea de mobilizare a 
acestui colectiv se poate 
spune cu certitudine că 
la sfîrșitul lunii minerii 
din Vulcan pot raporta 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Mai mult ca oricînd, în 
vara aceasta, maiștrilor, 
inginerilor și 
tehnicienilor din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului 
le revine sarcina expresă 
de a ridica Ia cote supe
rioare extracția de căr
bune energetic pentru 
cocs și semicocs.

vopsit gardul..." 
părtășește o soartă ingra
tă... zace încuiată și nefo
losită.

In timp ce vis-a-vis, în 
stația similară, înghețata 
se vinde în interiorul re
fugiului destinat călători
lor, răpindu-le astfel spa
țiul destinat acestora. O 
simplă „mutare" dc... gîn- 
dire comercială ar putea 
rezolva problema. Cine o 
face ?

T. ALEXANDRU 

zilnic circa 40 de tone de 
cărbune.

In abatajul 5/3 A, șeful 
de brigadă Ludovic loja 
ne-a relatat, de asemenea, 
despre faptul că în luna 
trecută nu și-a realizat sar
cinile de plan. De la înce
putul lunii mai pînă în 
prezent se extrag zilnic 
circa 30—35 vagonete de 
cărbune pe schimb. Cum 
se explică productivitățile 
scăzute din moment ce 
cărbunele din stratul 3 este 
curat, cu rare intercalații 
de steril ? Aprovizionarea 
cu lemn este greoaie.

In ziua cînd am intrat 
în mină, sectorul I era cu 
1711 tone de cărbune sub 
plan. Șeful sectorului, loan 
Liszka, ne-a informat că 
pentru îmbunătățirea apro
vizionării brigăzilor sînt 
în curs de înfăptuire unele 
măsuri tehnice.

Măsurile sînt, desigur, 
bune. Rămîne de văzut 
cum se va realiza planul, 
cînd vor fi înfăptuite mă
surile tehnice menite să 
înlăture dificultățile ac
tuale de aprovizionare a 
brigăzilor !

V. STRAUȚ. 
Gh. BOȚEA, 

Gh. CHIRVASA

PE LITORAL. După cum 
| aflăm de la președintele 
I sindicatului I.P.C.V.J., to- 

varășul Stelian Corobea, I primii oameni ai muncii 
| din această întreprindere 

■ și-au început sejurul în 
I stațiunile de odihnă de pc 
1 litoral. Aproape 300 
! meni ai muncii din 
I prindere vor petrece 
l ccdiul de odihnă la

de oa- 
între- 

con- 
mare

în sezonul balnear din vara 
acestui an.

EDIȚIE REUȘITĂ, 
de-a 14-a ediție a gazetei 
de 
la 
17 
tă.

Cea

Minerul" deperete
1-M. Livezeni, scoasă în 
mai, constituie o reu.și- 
O spune problematica 

tratată sub genericul 
gestiv : 
cient ?“. 
lui este 
nută de 
tivitate — eficiență", sem
nat de economistul Mirfoa 
Preda, articol ce militează 
pentru acțiune hotărîtă 
în vederea reducerii costu-

su-
efi-„Producem

Idcca genericu- 
argumentat susți- 
articolul „Produc-

derii. Felicitări 
economice lui de redacție 

de perete !

CINECLUBUL „XI Orizont" Aninoasa 
zat, de curînd, un film de scurt metraj cu 
documentar de tehnică minieră. Este vorba 
talizarea pe peliculă a momentului 
străpungeri realizate la mina Uricani, la 30 aprilie, 
în galeria magistrală de deschidere a orizontului 400 
în cîmpul minier din partea estică a minei.

Conducerea minei Aninoasa a avut inspirata 
inițiativă de a organiza, zilele trecute, vizionarea 
proiecției filmului de către cadrele tehnieo-ingine- 
rești, prilej de aprinse dezbateri asupra reușitei 
tehnice de la Uricani realizată după o durată de 
săpare de peste 5 ani, pe o lungime de 7 km, uti- 
lizîndu-se tot timpul o modernă combină de înaintare.

rilor de producție, crește
rea eficienței
și rentabilizarea întreprin-

colectivu-
al gazetei

a reali- 
caracter 

de imor- 
im portantei

TEATRUL de păpuși din 
Alba Iulia este din nou 
oaspetele celor mai mici iu
bitori de teatru din orașul 
nostru. De această dată ei 
oferă un spectacol muzical 
intitulat „Școala iepurași
lor", aparținînd dramatur
gului bulgar Mancio Pen- 
ciov. Regia spectacolului 
aparține lui Aurel Crăciun 
și Ion Cristescu. Așadar, 
joi, 23 mai, orele 10 și 13 
ne vom reîntîlni cu păpu
șile. (Al. H.)

AMNEZIE. De peste do
uă săptămîni, locatarii blo
cului Bl din Vulcan, bule-

vardul Victoriei, nu 
folosi ascensorul pe 
că este în... revizie ! 
respectivii meseriași, 
E.G.C.L. Vulcan, au 
le reamintim dorința 
rească a locatarilor de

pot 
motiv 
Dacă 

ai 
uitat, 

fi- 
a

folosi mijlocul tehnic cu I 
care este dotat blocul. I
(T.A.)

Rubrică realizată de 
Iosif BĂLAN
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Realizarea la timp și de calitate
a lucrărilor de deschidere și pregătire

f

ț In curînd, la C.C.S.M. Petroșani

Ansamblul lucrărilor mi
niere executate într-o gîn
dire tehnico-economică 
chibzuită cu scopul 
sului în zăcămînt - 
mite de deschidere, 
ferite orizonturi și 
cimi, în genere în 
lor puțurile avînd 
palul rol, iar apoi lucrările 
de pregătire urmărind com
partimentarea zăcămîntu- 
lui în etaje, blocuri (pa
nouri) de exploatare, sub- 
etaje, felii etc. și amena
jări pentru evacuarea ma
sei minerale excavate — 
au o însemnătate vitală 
pentru asigurarea produc
ției planificate 
m i n ă, a 
tății de extracție, 
volum important 
zerve. De menționat 
că prin mobilizarea 
loacelor tehnico-materiale 
moderne de care benefi
ciază prin grija partidului 
,și statului nostru, prin a- 
plicarea măsurilor orga
nizatorice prevăzute în pro
grame, minele din bazinul 
Văii Jiului sînt asigurate 
cu rezerva deschisă 
pregătită. Cit privește 
calitatea lucrărilor de 
chidere și pregătire 
multe unități bilanțul 
negativ, iar aceasta ca 
mare a nercspectării în 
talitate a tehnologiilor 
lucru de către factorii 
execuție. Pot fi menționate 
în acest sens 
cazuri de lucrări de 
chidere și pregătire 
fronturi active care pe 
numite zone au intrat 
presiune mai înainte de

acce-
— nu
la di- 
adîn- 

cadrul 
princl-

la o 
continui- 

unui 
re- 

este 
mij-

a 
de

și 
însă 
des- 

la 
este 
ur- 
to- 
de 
de

numeroase 
des- 

cu
1 a- 

în 
a 

intra în ciclul de funcțio
nalitate. Cauza ?

Firește, în primul 
este o consecință a 
siunii miniere. Dar 
este și altceva. Stabilirea 
unei corelații juste între

rînd 
pre- 
mai

volumul rezervelor des
chise și pregătite și pro
ducția planificată prezintă 
o importanță economică și 
tehnico-organizatorică deo
sebită. Totuși se mai ma
nifestă tendințe de depăși
re a volumului de rezerve 
necesare. Se execută un 
volum de lucrări miniere 
de deschidere și pregătire 
premature, ceea ce atrage 
după sine cheltuieli de pro
ducție suplimentare cauza
te de întreținerea galeri
ilor, suitorilor, traseelor 
de transport și circulație. 
Dar pe lîngă imobilizarea
fflHHftm/niliitlirilluiiHlliiillliiiiiiiinHinuimrintuutu.

Esențial in ecuația prevenirii accidentelor 
de muncă

U/nnHrniHimuHUiuiuuMummiuiHHmHummimtn

tant — întreținerea lucră
rilor miniere — este 
multe locuri neglijat, 
controalele ce se efectuea
ză în subteran întîlnim zil
nic multe lucrări de pre
gătire cu rol de circulație— 
transport și aeraj — în care 
se depozitează în dezordi
ne diverse materiale, lu
crări miniere active avînd 
susținerea deteriorată, ta
vanul și pereții pe mari 
porțiuni dezbandajați, ca
nale de scurgere a apelor 
înfundate, căi de circulație 
impracticabile, gabarit re
dus de trecere a aerului

în
In

de fonduri de investiții și 
efecte economice nedorite, 
rezultatul se răsfrînge ne
gativ și asupra protecției 
muncii. Traseele de lun
gimi nejustificate conduc 
fie la menținerea unor co
loane de aeraj parțial per
manent în funcțiune, fie la 
circuite secundare de ae
raj pe care se înregistrea
ză frecvent emanații 
gaze, praf industrial.
în cazul ivirii unor stran
gulări pe unele porțiuni 
de-a lungul acestor trasee, 
se depășește viteza limită 
a aerului vehiculat, ceea 
ce implică riscul de îm
bolnăviri și accidente de 
circulație a personalului.

In cele menționate, cali
tatea și durabilitatea lu
crărilor miniere de deschi
dere și pregătire au impli
cații deosebite însă, nu în 
ultimul rînd, se cere asi
gurată întreținerea cores
punzătoare a acestora. Din 
păcate însă acest ultim 
aspect, dar foarte impor-

de 
Iar

etc. Asemenea deficiențe 
se constată la I.M. Lonea 
— în galeriile dc transport 
cu benzi de la orizontul 
400; I.M. Petrila — galeria 
direcțională în culcușul str. 
3, orizontul 250 m, bl. „O“, 
galeria direcțională în cul
cușul str. 3 orizontul plus 
50 m blocul II. Din 
lucrărilor miniere 
treținute corespunzător și 
intrate în presiune, unde 
trebuie de urgență plasate 
formații de lucru în vede
rea reprofilării și descon
gestionării acestora 
pot fi menționate : 
Aninoasa — galeria diago
nală nr. 14—13 str. 3 bl. 
II orizontul X mediu; I.M. 
Vulcan — galeria diagonală 
suitorul „Karolus", trans-

șirul 
neîn-

mai
I.M.

versala blocului VII ori
zontul 480 și accesele spre 
abatajele nr. 0, 1, 2, 3, 4, 
5, str. 3 bl. VIII orizontul 
535; I.M. Lupeni — galeria 
de aeraj spre planul 2, 
str. 3, bl. III A, galeria 
de cap și bază a panoului 
15, str. 5, blocul V; I.M. 
Bărbăteni — galeriile trans
versale nr. 17 și 18, str. 
3, bl. XI orizontul 700, ga
leria direcțională de aeraj 
în culcușul str. 3, orizontul 
700, bl. VII—VIII.

Asemenea nereguli, se 
înțelege, sînt cauze gene
ratoare de accidente de 
muncă. Iar aceasta o dove- 
desc statisticile. Dealtfel, 
din evidența statistică a ac
cidentelor de muncă înre
gistrate în ultimii 5 ani re
zultă că ponderea acestora 
(29 la sută) o dețin, din to" 
tal, cele produse la circu
lația și transportul pe căi 
orizontale, înclinate și ver
ticale din minele Văii Jiu
lui. Adică, în lucrările mi
niere cu deficiențe de ge
nul celor amintite. Iată de 
ce se impune ca în con
troalele ce se fac în sub
teran, factorii răspunzători 
de securitatea minieră să 
acorde atenție sporită veri
ficării exigente a acestui 
gen de lucrări, iar aceasta 
începînd din faza de pro
iecta re-execuție și pînă Ia 
cea de funcționare.

Ing. Ion MINULESCU, 
inspector I.S.T.P.M.

— Hunedoara, 
grupa Petroșani
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Sesiunea anuală 
de comunicări științifice 
Spre sfîrșitul săptămînii viitoare (30—31 mai), 

Centrul de cercetări pentru securitate minieră Pe
troșani va găzdui sesiunea anuală de comunicări 
științifice eu tema „Creșterea gradului de protecție 
a muncii în industria minieră", prestigioasă mani
festare într-un domeniu de vîrf organizată în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea României".

Programul bogat al manifestării cuprinde 43 
de comunicări științifice axate pe o largă paletă de 
aspecte ale problematicii de mare însemnătate și 
actualitate ce face obiectul cercetării în domeniul 
securității muncii în minerit. Spicuim doar cîteva 
titluri semnificative de comunicări programate a fi 
prezentate în cadrul lucrărilor sesiunii : „Cercetări 
efectuate în vederea stabilirii criteriilor de selecțio
nare a stratelor de cărbuni în care trebuie aplicată 
degazarea"; „Contribuții în interpretarea parametri
lor de evoluție a proceselor dc autoîncălzire a căr
bunilor" ; „Optimizarea sistemelor și tensiunilor de 
alimentare cu energie electrică a minelor" ; „Cerce
tări și experimentări în vederea realizării vaselor 
casante pentru baraje cu apă în minele de cărbuni 
grizutoase" 
jului umed 
„Realizarea 
inflamabile 
pulverizare 
„Metode îmbunătățite de instruire și educare 
protecție a muncii pentru principalele profesii (me
serii) din subteran" etc.

Sesiunea oferă, totodată, incitaților posibilitatea 
vizitării laboratoarelor, prilej pentru legarea de 
discuții cu specialiști ai C.C.S.M., efectuarea unui 
util schimb de păreri și opinii în probleme de inte
res comun. In finalul acțiunii este programată par
ticiparea la o masă rotundă cu tema „Posibilități de 
creștere a aportului cercetării științifice în dome
niul securității muncii în industria minieră". Așa
dar, apropiata sesiune de comunicări de la C.C.S.M. 
Petroșani se anunță ca un eveniment de marcă al 
acestui an într-un domeniu atît de important ca cel 
al cercetării științifice pentru securitate minieră.

; „Optimizarea și normalizarea perfora- 
prin utilizarea unui dispozitiv automat"; 
capselor milisecundă pentru medii ne- 
tip CMN-30"; „Dispozitiv automat de 
a apei la culbutoarele pneumatice" ; 

de

Pagină realizată Ia cererea C.M.V'J.
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In beneficiul sănătății minerilor
Din data de 13 mai la unitățile C.M.V.J. a în

ceput acțiunea, pe acest an, de control medical pe
riodic. Este de remarcat că în efectuarea controlu
lui se folosește de această dată noua caravană M.R.F. 
Prin înzestrarea Laboratorului de pneumoconioze al 
I.C.P.M.C. Petroșani cu această caravană, dotată 
cu echipament modem de investigare, controlul me
dical prin microradiofotografii va fi mult mai 
ficient. De menționat în acest sens că pot 
DECELAȚI cu mai multă ușurință și precizie 
cromodulii silicotici, datorită aparaturii ce folosește 
filme de dimensiuni mult mai mari — de 11/11 — 
care asigură o claritate superioară a imaginii radio- 
logice.

Noua caravană M.R.F. a debutat cu activitatea 
la întreprinderea minieră Lonea. Vor urma la rînd 
celelalte unități miniere. Se preconizează în acest 
an, în condițiile calitativ superioare ale echipamen
tului medical folosit, să beneficieze de control în
treg personalul din subteran și de la suprafață din 
unitățile miniere, de preparare a cărbunelui, din 
construcții de mașini, respectiv I.P.S.R.U.E.E.M. 
I.U.M. Petroșani.

Aceasta a fost ideea ce 
a străbătut ca un fir roșu 
întreaga desfășurare a re
centului și utilului schimb 
de experiență organizat 
de I.P.C.V.J. în unitățile 
sale pe tema „Inspectorii 
obștești și rolul lor în 
prevenirea accidentelor de 
muncă'*.  Cerința întăririi 
vigilenței 
obștești de protecție 
muncii din grupele 
dicale, dinamizării 
tregii lor activități a 
tut fi subliniată prin în
suși modul cum a fost 
concepută și realizată de
rularea schimbului de ex
periență. Vizitarea locu
rilor de muncă de pe 
principalele linii tehno
logice — spălare și în
cărcare la Uzina de pre
parare Lupeni, iar la Co
rcești zețajul și atelierul 
mecanic de reparații — 
urmată de dezbaterea de
taliată a aspectelor întîl
nite și, în genere, a pro
blemelor specifice prepa
rării cărbunelui ce fac 
obiectul activității ins
pectorilor obștești de pro
tecție a muncii, au creat 
cadrul propice unei ferti
le emulații de gîndire în 
rîndurile partieipanților 
la acțiune. Să mai amin
tim testul practic ce a 
avut loc în atelierul me
canic de la preparația 
Coroești — au fost simu
late 5 nereguli, 5 a- 
bateri de la normele de 
securitate a muncii pu- 
nîndu-sc la încercare vi
gilența și capacitatea ins
pectorilor obștești de a 
le depista. Același efect 
l-a avut și vizionarea de 
filme („Zîmbet furat") pe 
tema Consecințelor so
ciale ce decurg din acci
dentele de muncă, pentru

inspectorilor 
a 

sin- 
în- 
pu-

a contura adevărata di
mensiune a valențelor sti
mulatoare ale acestui ca
dru pentru dezbateri rod
nice, concluzii, sugestii 
și propuneri vizînd îmbu
nătățirea activității de 
protecție a muncii în pre- 
parațiile de cărbune din 
Valea Jiului.

Ce obiective ale activi
tății inspectorilor obștești 
au vizat schimbul fruc
tuos de opinii, propune
rile și sugestiile formu
late în cadrul dezbateri
lor ? Pornindu-se de la 
unele neajunsuri, de la

CU 
de

și a personalului, să ac
ționeze cu promptitudine 
și energic, împreună 
factorii răspunzători 
organizarea procesului de
producție, pentru aplica
rea imediată a măsurilor 
de remediere. In 
timp inspectorii 
să folosească și 
grupei sindicale 
a consemna problemele de 
protecție a muncii cu 
care se confruntă prepa
ratorii la locurile de pro
ducție.

Un alt cerc de idei, de 
propuneri se referă la ne-

același 
obștești 
caietul 
pentru

se
tendință 

la unii

Din partea inspectorilor obștești

Vigilență și iar vigilență I
cauzele unor accidente s-a 
subliniat în primul rînd 
necesitatea puternicei ac
tivizări 
obștești, cerința 
intransigenței lor 
orice abatere de 
mele de protecție 
cii. Inspectorii 
sînt datori să uzeze zilnic 
de registrul unic de con
trol pentru a consemna 
operativ neregulile ivite 
în procesul tehnologic, 
la locurile de muncă ale 
preparatorilor. Să nu se 
mulțumească însă cu con
semnarea neajunsurilor, 
ci să urmărească la fața 
locului dacă și cum sînt 
remediate de către cei 
responsabili s-o facă. In 
cazuri de gravitate ex
tremă a deficiențelor, ca
re pun în pericol secu
ritatea locului de muncă

a inspectorilor 
creșterii 
față de 
la nor- 
a mun- 
obștești

cesitatea ca în adunările 
de grupă sindicală inspec" 
torii obștești să raporteze 
cu regularitate — în ca
drul acelui „moment de 
protecție a muncii" — 
despre neregulile întîlnite 
la locurile de muncă su- 
punîndu-lc astfel atenției 
colectivului de prepara
tori pentru a se crea o 
opinie de masă în favoa
rea luării celor mai ope
rative și eficiente măsuri 
de remediere. Pe de altă 
parte, lunar șefii de sec
ții, președinții de sindi
cat, cadrele tehnice de 
bază din conducerile u- 
nităților de preparare să 
se întîlnească eu inspec
torii obștești pentru a a- 
naliza împreună proble
mele de protecție a mun
cii ivite la locurile de 
muncă, a stabili, într-o

unitate de gîndire și ac
țiune comună, modalități
le practice de rezolvare. 
S-a făcut propunerea ro
tirii cadrelor muncito
rești, pentru a se preveni 
rutina profesională, a 
contracara acea 
ce se manifestă
oameni — după mulți ani 
petrecuți la aceiași loc de 
muncă — de a gîndi și 
acționa cu o doză de au
tomatism, dt' slabă recep
tivitate și nepăsare la a- 
pariția unor nereguli, a 
unor factori de risc ge
neratori de insecuritate. 
In fine, purtarea ecuso
nului de inspector obștesc, 
oglindirea activității lor 
și a problemelor ce-i 
preocupă de că.re propa
ganda 
unitățile de 
stimularea unui 
propice extinderii 
tivei muncitorești 
lansate „Fiecare 
fiecare secție — 
cidente" sînt 
idei, cerințe, 
subliniate eu 
schimbului de experi 
pentru dinamizarea 
vității într-un • domemu 
de însemnătate deaseo. ă. 
Adică și prm impulsiona
rea și creșterea calitanvă 
a activității inspect©< ..or 
obștești din grupele sin
dicale să se imprime un 
plus de .i...ență activită
ții de protecție a mun'-ii. 
efortului ce se face în u- 
nitățile I.P.C.V.J. pen.ru 
asigurarea celor mai nu
ne condiții de muncă și 
prevenire a accidente! ir, 
pentru desfășurarea pro
cesului de preparare a 
cărbunelui la înălțiir-a 
indicatorilor de plan și 
în condiții de deplină se
curitate.

audio-vizuală din
preparare, 

climat 
iniția- 
reoent 

atelier, 
fără ac- 

tot aLi.ea
modalități 

prilejul 
ntă

I, brAdeanu

pen.ru
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Marț dimineața, în 
cea de-a doua 
ei a vizitei de stat pe care 
o efectuează în țara noas
tră, la invitația președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. regele 
Spaniei, Juan Carlos I, și 
regina Sofia au fost in ju
dețul Suceava.

Oaspeții au fost însoțiți 
de Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale române

La vizită au luat parte, 
de asemenea, Fernando

Vizita de stat în țara noastră 
a regelui Spaniei, Juan Carlos I
Oaspeți ai județului Suceava

Moran, ministrul afaceri
lor externe al Spaniei, ce
lelalte persoane oficiale 
spaniole.

După ce a străbătut prin
cipalele artere ale muni
cipiului Suceava, străjuite 
de moderne construcții de 
locuințe, platformele in
dustriale ale orașului, co
loana-. oficială de mașini 
s-a îndreptat spre zona un
de se află renumitele mo
numente de arhitectură și 
artă medievală românească, 
unice prin valoarea lor ar
tistică — Voroneț, Moldo- 
vița, Sucevița. Suveranii 

spanioli au avut cuvinte e- 
logioase față de talentul și 
măiestria poporului ro
mân, ilustrate și prin a- 
ceste capodopere de arhi
tectură și artă.

Cu prilejul vizitei la 
Suceava, președintele Con
siliului popular județean, 
Traian Garba, a oferit un 
dejun în onoarea regelui 
Juan Carlos I și a reginei 
Sofia.

In cursul după-amiezii, 
oaspeții au revenit în Ca
pitală.

Regelui Spaniei 
i-a fost inmînatâ 
„Cheia orașului 

București” 
Urmare din pag. I)

Mulțumind pentru sen
timentele exprimate, înal
tul oaspete și-a manifestat 
convingerea că prietenia 
dintre poporul român și 
poporul spaniol se va dez
volta în continuare și a 
rugat să se transmită lo
cuitorilor Bucureștiului 
cele mai vii mulțumiri pen
tru calda lor ospitalitate.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Salutări de la 
Agigea; Unirea: Viaduc
tul; Paringul: Pe urmele 
șoimului.

PETRILA: Spectacol la 
comandă.

LONEA: O fată și un 
băiat.

ANI NO AS A: Pescăru
șul speranței.

VULCAN — Luceafărul: 
Insulta.

LUPENI — Cultural : 
Mexicul în flăcări, I-II.

URICANI: Pensionul
doamnei Latter.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a

parțin întreprinderii ci
nematografice județene.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,25 Tribuna TV.

— Congresul al IX-lea i 
Congresul marilor i 
înnoiri.
Luminile noi ale gîn- i 
dirii și practicii re- j 
voluționare.

20.45 Film serial i
— Războiul indepen- j 

denței — episodul 4: :
„Epopeea sanitari- : 
lor", (color).

21.45 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- i 

mului.

memento
i

Noi și ample acțiuni 
în favoarea păcii

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceausescu

> • 

si tovarășul Mihail Gorbaciov 
» »

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
In cursul zilei de marți, 
reprezentanții partidelor 
participante la Consfătui
rea secretarilor cu proble
me economice ai comitete
lor centrale ale partidelor 
comuniste șl muncitorești 
din țările membre ale 
GAER au fost primiți de 
tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii 
Sovietice. Din partea parti
dului nostru au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, mem-

• MOSCOVA. Mihail 
Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit, la Kremlin, pe mi
nistrul comerțului din 
S.U.A., Malcolm Baldrige 
aflat la Moscova în frun
tea delegației ce participă 
la sesiunea comisiei inter- 
guvernamentale sovieto- 
americane pentru proble
mele comerciale.

• H A V A N A. A- 
genția Prensa Latina a 
anunțat că guvernul cuba
nez a remis biroului de 
reprezentare a intereselor 
S.U.A. și reprezentanților 
presei străine la Havana o

/ declarație în legătură cu 
începerea emisiunilor unui 
post de radio nord-ameri- 
can, așa-numit „Jose Mar
ți", cu caracter subversiv 
Ia adresa Cubei. Documen
tul apreciază că recurgîn- 
du-se la asemenea metode 
este imposibil să se ame
lioreze relațiile dintre 
S.U.A. și Cuba. 

brii al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. și loan Totu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a fost transmis tovarășului 
Mihail Gorbaciov un căl
duros salut, împreună cu 
urări de sănătate și de suc
cese în activitatea sa.

Mulțumind cu căldură 
tovarășul Mihail Gorbaciov 
a rugat să se transmită to*  
varășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial 
și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în în
treaga activitate.

• PARIS. In cadrul ce
lui de-al 38-lea Festival 
internațional de artă cine
matografică de la Cannes, 
premiul „Palme D'or“ a 
fost decernat filmului „Tata 
este în călătorie de afa
ceri", al regizorului iugo
slav Emir Kusturica, pre
miul pentru interpretare 
feminină a revenit, ex 
aequo, actrițelor Norma 
Aleandro (Argentina) și 
Cher (S.U.A.), iar premiul 
pentru interpretare mascu
lină — actorului William 
Hurt (S.U.A.)

Majorări de prețuri în Grecia
ATENA 21 (Agerpres). 

Prețurile la bunurile de 
consum au crescut, în Gre
cia, în luna aprilie a aces
tui an, eu 1,6 la sută față 
de martie — informează 
statistici guvernamentale 
publicate la Atena. In in
tervalul aprilie 1984 — a-

’ WASHINGTON 21 (A-
ș gerpres). Starea sănătă

ții lui William Schroeder 
— omul care a supravie- 

■ țuit cea mai lungă pe- 
1 rioadă după o operație 
1 de grefare a unei inimi 
1 artificiale — a devenit 
i din nou satisfăcătoare, a 
1 anunțat un purtător ele 
i cuvînt al Spitalului Au- 
i dubon, din Louisville, sta- 
i tul Kentucky. După cum 
ș s-a anunțat, Schroeder, în 
i vîrstă de 53 de ani, a 
• fost internat în spital la 
i 6 mai. ca urmare a unui 
: atac de cord — al doilea 
i din noiembrie 1984. cînd 
1 i s-a implantat în orga- 
i nism o inimă artificială 
i funcționînd cu aer com- 
j primat.

Agenția United Press 
International relatează că 
un alt pacient căruia i 
s-a grefat o inimă artifi
cială, Murray Haydon,

BQNN 21 (Agerpres). Un 
miting al femeilor din 
R.F.G. împotriva escaladă
rii cursei înarmărilor a 
avut loc la Bonn. Partici
pantele — membre alo ma
jorității formațiunilor po
litice vest-germane, ca și 
ale organizațiilor sindica
le — s-au pronunțat pen
tru prevenirea escaladării 
cursei înarmărilor, împo
triva militarizării spațiului 
extraatmosferic.

☆
BONN 21 (Agerpres). La 

Stuttgart s-au încheiat lu
crările sesiunii de primă
vară a deputaților din ță
rile membre ale NATO 
(Adunarea Atlanticului de 
Nord — AAN), participan- 
ții confirmînd opoziția sau 
reținerile țărilor vest-euro- 
peno asupra unei partici
pări la proiectul american 
cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor" — rele
vă agențiile internaționale 
de presă.

„Parlamentarii francezi, 
danezi și norvegieni au 

prilie 1985, creșterea pre
țurilor a fost de 17,7 la su
tă, Acest nivel al ratei in
flației este pus pe seama 
unor majorări de prețuri 
la alimente, automobile, 
piese de schimb, bunuri de 
folosință îndelungată, ta
rifele la hoteluri etc.

Pe tot globul 
in vîrstă de 58 de ani, a- 
flat în același spital, are 
o stare a sănătății în 
curs de normalizare, fiind 
în măsură să efectueze în 
cărucior, scurte plimbări 
în curtea spitalului. A- 
cestui pacient i s-a gre
fat o inimă mecanică la 
17 februarie a.c.

☆

KATMANDU 21 (Ager
pres). Trei echipe de al- 
piniști — italiană, spanio
lă și neozeelandeză — au 
atins vîrfuri greu accesi
bile din Himalaya — 
Daulaghiri (8 167), Chou- 
Oyu (8 201 m) și Chobuje 
(6 685 m), a anunțat Mi
nisterul Nepalez al Turis
mului. Echipa italiana, 
condusă de un alpinist în 
vîrstă de 43 de ani, a sta
bilit și un record în ma

respins categoric", în ca
drul reuniunilor cu ușile 
închise, orice participare la 
așâ-numita „inițiativă de 
apărare strategică" ame
ricană — proiectul Penta
gonului cunoscut sub ini
țialele S. D. I., sau sub nu
mele de „războiul stelelor", 
britanicii și italienii „au 
exprimat un sprijin neesen
țial", evidențiază agențiile 
United Press International 
și France Presse.

„Sănătate pentru toți 
pînă in anul 2000”>
GENEVA 21 (Agerpres). 

La Geneva s-au încheiat 
lucrările celei dc-a 38-a 
sesiuni a Conferinței Orga
nizației Mondiale a Sănă
tății' (OMS). Au fost dez
bătute probleme privind 
eforturile pentru realiza
rea programului „Sănăta
te pentru toți pînă în a-, 
nul 2000". Organizația a 
adoptat, de asemenea, bu
getul OMS pe viitorii doi 
ani.

La încheierea lucrărilor 
a fost adoptată o rezoluție 

. in care este aspru condam
nată practica sancțiunilor 
economice, a barierelor co
merciale, blocadelor și em
bargourilor și se cere re
nunțarea la măsurile ce 
contravin obiectivelor OMS 
și împiedică înfăptuirea 
programelor do asistență 
medicală în țările membre.

terie, realizînd . așcensiu- I 
nea pe Daulaghiri pe i 
verșantul nordic, în nu- i 
mai trei zile și fără oxi- ; 
gen.

☆

BERNA 21 (Agerpres). 1 
Unul dintre cele mai i 
mari scandaluri financia
re din Elveția — țară ca- ■ 
re pune atîta preț pe re- ' 
putația sa bancar-finan- ’ 
ciară — a luat sfîrșit prin 
condamnarea Ia cinci ani 
închisoare a fostului ban
cher Robert Leclerc din 
Geneva Procesul a durat 
cinci săptămîni.

In 1977, banca „Leclcre i 
el Co“, din Geneva a fost i 
închisă din cauza unor i 
pierderi de 394 milioane 
franci elvețieni (valorînd, 
la vremea aceea, 220 mi
lioane dolari), iar princi
palul său proprietar a 
fost acuzat de a fi de
turnat fondurile mai 
multor depunători.

Muzeul Marinei Române
ACHIZIȚIONEAZĂ

Documente oficiale și particulare, ordine, 
medalii, brevete de decorare, plachete come
morative, insigne, uniforme, obiecte, fotogra
fii, cărți, manuscrise, hărți etc, privind mari
na română.

Ofertele se primesc la sediul muzeului, 
strada Traian nr. 53, Constanța.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 preț 

convenabil. Petroșani, Re
publicii Î18/6, după ora 
14. (3727)

VIND ARO 244 Diesel. 
Deva, telefon 15873 zilnic 
orele 6—7,30 și după ora 
21. (3724)

SCHIMB apartament Pe
troșani, strada Independen
ței 19, contra garsonieră,. 
Telefon centrala termică 
43591. (3732)

Has Ghiorghe și Florica 
părinți, Cecilia soră, Gabi 
cumnat, urează dragului 
lor Paul „La mulți ani l“, 
cu prilejul aniversării ma
joratului. (3734)

PIERDUT legitimație 
specială transport nr. 213 
eliberată de E.G.C.L. Vul
can. O declar nulă. (3706)

PIERDUT legitimație de 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Elena, copiii Aida și Meni anunță cu 
durere împlinirea a 7 ani de la dispariția celui care 
a fost

G1RJOABÂ NELU
Lacrimi multe și flori pentru acest tată si sol 

minunat. (3728)

CU dor nestins familia amintește împlinirea a 
doi ani de la dispariția prematură a scumpului nos
tru fiu

FAZAKAS LEVENTE
Lacrimi și flori pentru sufletul lui bun. (3726)

SOȚIA Ghizela, copiii Cristian și Bănuț. cu 
același zbucium sufletesc readuc in gindurile foști
lor prieteni și colegi că se împlinesc 6 luni de cînd 
bunul nostru

TIRE A LADISI.AU
nu mai este lingă noi.

Chipul lui drag îl păstrăm veșnic iu inimile 
noastre. (3733)

FAMILIILE fiilor și fiicelor anunță cu aceeași 
durere împlinirea unui an de la moartea scumpei 
lor mamă, soacră și bunică

BOLDURA ELISABETA
Nu o vom uita niciodată. (3735)

serviciu pe numele Mure- 
șan Mircea, eliberată de 
I.M. Uricani, O declar nu
lă. (3700)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simon 
Dumitru, eliberată do I.M, 
Lupeni. O declar nulă. 
(3699)

PIERDUT carnet student 
pe numele Poenariu Dorel, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II dedat 
nul. (3720)

PIERDUT certificat de 
calificare confecționer pe 
numele Voicu Marinela, e- 
liberat de I.T. Petroșani. II 
declar nul. (3714)

PIERDUT legitimație bi. 
bliotecă și periodice nr. 
3992, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declar nule. (3715)
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