
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VAl

f $ "
FIZOT

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU 
în Republica Malta

ANUL XXXIX, NR. 9 675 MIERCURI, 19 OCTOMBRIE 1983 4 PAG. —50 BANI
Plecarea din Capitală

CALITATEA CĂR LUi
| oțdiv&feHcd de cvH&iiirtța mbîeaaâedc

Marți dimineața, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, a ple
cat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în vizite 
oficiale de prietenie în

Republica Malta, Repu
blica Arabă Egipt, Repu
blica Democratică Sudan 
și Republica Cipru.

Vizita șefului statului 
român în Malta, Egipt, 
Sudan șl Cipru reprezin
tă o -mărturie vie a bune
lor raporturi pe care Româ

nia le întreține cu aceste 
state, a dorinței țării 
noastre de a întări prie
tenia șl colaborarea cu a- 
ceste state, cu toate sta
tele lumii în folosul lor 
reciproc, de a conlucra

(Continuare în pag. a 4-a)

Ufl util schimb de exneriență

„Sâ depunem toate eforturile 
pentru o calitate nouâf superioara 

a cărbunelui brut extras !H

Ceremonia sosirii
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit, 
marți, 18 octombrie, în 
Malta, unde efectuează o 
vizită oficială de priete
nie, la invitația președin
telui Republicii Malta, 
Agatha Barbara, și pri

mului ministru al Repu
blicii Malta, Dom Mintoff.

Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușzescu, s-a In
sei îs încă din primul 
moment ca un 
eveniment de o deosebită 
însemnătate politică, sa
lutat ca atare de opinia

publică malteză șl, toto
dată, ca o solie de pa
ce, prietenie și colaborare 
a șefului statului român 
pe pămîntul acestei țări.

Ora 10,25... Aeronava 
prezidențială la bordul că
reia se află înalții soli ai 
poporului român a ateri-

Hotărîrile istorice elaborate de 
Congresul al XH-lea al P.C.R. au 
ca trăsătură definitorie orientarea 
fermă a intregii activități econonii- 
co-sociale, spre aspectele calitative 
și ridicarea la un nivel superior a 
eficienței muncii. Acestui dezide
rat i-a fost subordonată și recenta 
acțiune inițiată de Consiliul muni
cipal al sindicatelor și întreprinde
rea de preparare a cărbunelui Va
lea Jiului. Schimbul de experiență, 
căci despre această acțiune este 
vorba, care s-a desfășurat luni, 17

octombrie a.c., la sediul Uzinei de 
preparare a cărbunelui Lupeni, s-a 
bucurat de o largă participare. Au 
participat cadre de conducere, spe
cialiști și mineri de la unitățile mi
niere din vestul Văii Jiului, care 
produc cărbune cocsificabil (I.M. 
Lupeni, I.M. Bărbătcni, I.M. Uri- 
cani și cariera Cîmpu lui Neag), 
preparatori, responsabili din partea 
compartimentelor C.T.C.

Despre desfășurarea schimbului 
de experiență, în pagina a IlI-a.

(Continuare în pag. a 4-a)

Realizarea primei uniri
a celor trei țări române sub Mihai Viteazul

IM. PAROȘENI

Ritmicitate în 
realizarea sarcinilor 

de plan
Colectivul de mineri 

de la Paroșeni conti
nuă și în a doua jumă
tate a acestei luni să-și 
realizeze ritmic sarci
nile de plan. Luni, 17 
octombrie, din abataje
le mecanizate ale mi
nei au fost scoase la 
lumina zilei cu 171 to
ne de cărbune mai mult 
decît preliminarul zilei. 
Cu acestea, plusul cu
mulat de ia începutul 
lunii se ridică la peste 
1300 tone de cărbune

Rezultatele bune ob
ținute în aceste zile de 
m i «- e r i i de aici 
vin să întregească ta
bloul realizărilor obți
nute în trimestrele II 
ș III și hotărîrea aces
tora de a face totul 
pentru a încheia acest 
an cu sarcinile de plan 
realizate. In fruntea în
trecerii socialiste. în a- 
ceastă lună, se află mi
nerii sectorului II, ur
mați de cei de Ia sec
torul I.

Folosind eficient timpul de muncă și utilajele 
din dotare, brigadierul Nicolae Cosma și ortacii din 
brigada pe care o conduce în cadrul sectorului III 
de la I.M. Dilja, obțin, zi de zi, depășirea producti
vității muncii cu peste 1000 kg/post Activitatea des
fășurată le-a permis realizarea suplimentară sarci
nilor de plan la zi, de la începutul anului, a peste 
2800 tone cărbune, fapt care îi situează pe podiumul 
formațiilor de lucru cu cele mai bune rezultate la 
nivel de întreprindere.

In imagine, destoinicul brigadier (al doilea din 
dreapta), alături de șeful de schimb Gheorgbe Ră- 
deanu și ortacii Gheorgbe I’înzaru și Marian Dogaru.

Foto : Ștefan NEMECSEK

In istoria evului mediu 
românesc, figura lui Mi
hai Viteazul apare ca mo
ment de referință cînd 
vorbim despre unirea ce
lor trei țări române.

Urcarea lui Mihai Vi
teazul pe tronul domnesc 
a coincis cu o gravă criză 
ce amenința cu ruina eco
nomică Țara Româneas
că șl cu pierderea statutu
lui ei politic de autono
mie. în această situație 
Mihai a înțeles că ieșirea 
din criză nu era posibilă 
decît prin ridicarea stea
gului luptei antiotomane, 
concomitent cu folosirea 
conjuncturii internaționa-

URGENȚE IN INVESTIȚIILE ANULUI 1983 

Uit mul trimestru - perioda hotârituare pentru 
punerea in luncțiune a noi.or capacități de la I.U.M.P.

Constructorii de pe șan
tierul extinderii capaci
tăților de producție de la 
întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani au 
raportat recent un impor
tant succes: a fost preda
tă pentru montaje stația 
de racord adine. Prin a- 
ceasta pe șantier s-a in
trat într-o nouă etapă, 
decisiv?, în care vor 
începe lucrările de montaj 
la obiectivele de care de
pinde punerea în funcțiu
ne a noii linii tehnolog ce 
pentrv producerea utilaje
lor miniere. Pe întreg 
frontul de lucru al cons
tructorilor, după cum ne-a 
informat la fața locului

mg. Mircea Neaga, șeful 
lotului Petroșani al Șan
tierului Sibiu al T.C.l. 
Brașov, lucrările de cons
trucții se află în faze a- 
vansate. Extinderea pe 
cinci travee a halei mono
bloc, instalația pentru pre
se hidraulice, stația pen
tru tratament termic sint 
tot atîtea lucrări care de 
pe acum prezintă garan
ția că vor fi predate pen
tru montaj conform progra
mului. In următoarea săp- 
tămină se vor termina și 
lucrările de construcție la 
nala turnătorie.. Dif cul- 
tăți care păreau ia un 
moment dat de nedepâșit, 
datorită activităților para

lele de producție și de 
construcție din vastul pe
rimetru al întreprinderii 
au fost învinse. Amplasa
mentele au fost eliberate 
Forța de muncă de pe 
șantier a fost completată 
pe structuri de meserii la 
nivelul necesarulu.. In 
prezent pe acest șantier 
lucrează z Inie circa 250 
de constructori.

Sint asigurate de pe a- 
ct m condiții pentru con
tinuarea in ritm susținut 
a lucrărilor de construcții

V. STRAUȚ

(Couliuuare m pag a 2-a)

SPORT 
(în pagina a IV-a)

le ce părea favorabilă u- 
nel coaliții creștine mai 
largi împotriva turcilor. 
Deși nevoit să colaboreze 
cu Sigismund Bathory de 
pe platforma luptei '-anti
otomane, Mihai Viteazul 
nu scăpa din vedere că 
scopurile lor difereau : 
Mihai voia țara eliberată 
de orice amestec străin, în 
timp ce Sigismund Bathory 
căuta că înlocuiască ceea 
ce era un abuz al Porții 
cu pofta de a-șl supune 
sieși Țara Românească. A 
rezultat de aici Un perma
nent conflict care l-a de
terminat pe Mihai să sta
bilească și o legătură di
rectă cu împăratul Rudolf 
al II-lca, fapt care nu era 
pe placul principelui Tran
silvaniei.

Desprinderea Iul Mihai 
Viteazul din strînsoarea o- 
tomană șl victoriile lui 
împotriva turcilor au fost 
folosite de Sigismund Ba
thory pentru a-și atribui 
merite pe care nu le a- 
vea, manevre de culise 
care au culminat cu im
punerea condițiilor din 
tratatul de alianță înche
iat la 20 mai 1595, condi
ții acceptate de boierii tri
miși să încheie tratatul 
'și care nu respectaseră do
rințele lui Mihai Viteazul. 
Potrivit acestui tratat Mi
hai era socotit ca locote
nent al lui Sigismund Ba
thory în Țara Românească.

Tot ce a urmat avea să 
dovedească strădania iul 
Mihai de a anula prevede
rile tratatului din 20 mal 
1595 șl de a realiza unirea

țărilor române, făcînd din 
Țara Românească piesa 
centrală a unificării sta
tale românești. Greutăți
le erau multe și împotri
va lor Mihai a luptat cu 
tact, folosind cînd sabia, 
cînd abilitatea diplomati
că. Pe plan militar victo
riile de la Călugăreni și 
Giurgiu au dus la izgoni
rea turcilor ce înfăptuise- 
ră în 1595, una din cele 
mai pustiitoare invazii pe 
teritoriul Țării Românești,

Mlhal Viteazul a dus o 
activitate foarte abilă șl 
largă, în fapt o acțiune 
politică și militară pro
prie, de mare dinamism, 
al cărei rezultat a fost 
realizarea pentru o clipă 
a unei năzuințe eterne — 
strîngerea sub același 
sceptru a țărilor române. 
Luptele purtate de domni
torii români, inclusiv de 
Milial Viteazul, au avut 
drept scop apărarea state
lor românești, chiar a- 
tuncl cînd rațiuni de or
din strategic impuneau 
desfășurarea campaniilor 
și dincolo de hotare, pen
tru îndepărtarea cotropi
torilor.

Unind Transilvania șl 
mai apoi Moldova cu Ța
ra Românească, Mihai 
ridica pe o treaptă supe
rioară, în condițiile vre
mii sale și în funcție de 
cîștigurile spirituale ale
Prof. Viorel VINATORU, 
Arhivele Statului Deva

(Continuare în pag. a 2-a)

ELEVII
In aceste zile frumoa- 

mijloc de 
elevii din 

contribuie

se de 
toamnă, 
Valea Jiului 
cu hărnicia cunoscută la
pregătirile pentru iarnă. 
După o activitate de pa
tru săptâmini, 
rată de elevii 
industrial din 
la depozitul de

desfășu 
Liceului

Petroșân 
ca rtofi 

al C.P.V.I.L.F. de la 
crom, in aceste zile 
însdozarea cartofilor 
află elev; ai Liceului 
matematică-fizică. 
este de binevenită și 
rodnică munca lor i 
suficient, dacă avem 
vedere că numai sîmbă-

is
ta 
se 

i de
Cit 
de 

este 
în

SI TOJ
tă șl duminică, zile cînd 
peste 1000 de elevi (lice
ele industriale 1 și 2 din 
Lupeni. Școala generală

de i 
parti- »

La aceste acțiuni 
muncă patriotică ■
cipă numeroși copii, așa) 
cum a fost și la sfîr.șitul i 
săptămînii trecute cînd J

INSCRIPȚII

nr. 5 Petroșani) au sortat 
53 tone de cartofi.

Și tot în această 
rioadă, după încheierea 
cursurilor, sute de elevi 
efectuează excursii re
confortante în împrejuri
mile municipiului, în
timpul cărora colectea
ză fructe de pădure (mă
ceșe, păducele, ciuperci).

pe-

aupvcxiiiiiiii circule emu . 
peste 11 000 de elevi au) 
strîns 8023 kg de fructe i 
de pădure. Aceste re- • 
zultate, care se înscriu : 
în tradiția educativă a ) 
școlilor din Valea Jiului, l 
evidențiază calitatea șt ? 
eficiența procesului ins- ) 
tructiv-educatlv și lnte- 
grarea tinerei generații i 
în viața social-econo- 1 
mică, în preocupările ac- ) 
tuale ale oamenilor 1 
muncii.

T. ȘPATARU )
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Vibrant ecou la înflăcăralele chemări ale tovarășului

NICOLAE C E A U Ș E S C U

Sd acționam acum, 
pînâ nu e prea tîrzsu!"

ff

Oamenii muncii de la 
Autobaza Uzină de trans
port local din Petroșani, 
cei care contribuie prin 
specificul muncii lor la 
întreaga activitate eco
nomică și socială din 
Valea Jiului, s-au teunit 
într-o vibrantă adunare 
consacrată dezarmării și 
păcii. Participarea spon
tană a conducătorilor 
auto și mecanicilor, a 
tuturor celor ce sînt in
tegrați în această activi
tate de transport, a fost 
o expresie vie a conștiin
ței că, unindu-și glasul 
și voința la glasul și 
■'oința de pace a națiu
nii noastre socialiste, la 
vocea—și voința popoare
lor lumii, poate fi apă
rat cel mai de preț bun 
al omenirii — pacea. I- 
nițlativele și demersu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalita
te proeminentă a vieții 
politice internaționale, 
V__________________

consacrate 
cooperării 
în

securității 
în Europa 

întreaga lume, 
căratele chemări ia 
zarmare și pace, au 
un profund ecou 
conștiința oamenilor 
cil de la A.U.T.L. 1 
șani. „Pătrunși de conș
tiința' responsabilității fa
ță de prezentul și viito
rul nostru, spunea Emi- 
lian Gloabă, ne facem 
datoria față de noi înși
ne, față de patrie și de 
umanitate, spunînd un 
NU hotârît războiului, un 
NU liotărît bombelor 
nucleare".

Recunoștința fierbinte 
față de cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru noile inițiative de 
pace și-au găsit expresia 
în cuvintele rostite de 
Vaier Alecu, Minodora 
Tucan, de ceilalți vorbi
tori.

într-o atmosferă de 
profund patriotism, par-

Și 
și 

inflă- 
de- 

i găsit 
în 

mun- 
Petro-

ticipanții au adresat to
varășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă 
prin care își exprimă to
tala adeziuni la inițiati
vele de pace ale condu- 
cătorufui partidului și 
statului și se angajează 
cu întreaga responsabi
litate morală să 
buie eu și mai
eficiență la măreața 
peră de construire 
vietății socialiste și 
muniste pe 
strămoșesc al României.

Participant» la aduna
re au trimis scrisori am
basadelor U.R.S.S. și 
S.U.A. la București, pre
cum și un mesaj către 
Organizația 
Unite, în care se 
sează chemarea de 
întreprinde acțiuni 
tru oprirea cursei 
mărilor, în primul 
a celor nucleare, 
înfăptuirea dezarmării și 
asigurarea păcii.

contri- 
multă 

o-
a so- 

co- 
pămîntul

Națiunilor 
adre- 
a se 
pen- 
înar- 
rînd 

pentru

Punerea în funcțiune a noilor 
capacități la LLLMLP

(Urmare din pag. I)

și montaje în perioada re
ce. Ponderea principală 
a lucrărilor din perioada 
rece o reprezintă monta
jele de prefabricate, care 
sosesc gata confecționate, 
în ultimele trei săptămîni 
fierar-betoniștii din 
mația cos du să de 
Avanei au pus în manope
ră zeci de tone de 
beton, iar betoniștii 
Vasile Cozmîncă, 
ie 
ea, 
00

rită 
tribuția deosebită a celor 
18 dulgheri din formația 
condusă de Vasile Cioba- 
nu la realizarea sarcinilor 
fizice stabilite prin pro
gramele de lucru pe o- 
biective. In pofida frigu
lui care se simțea din 
plin în dimineața zilei de 
14 octombrie i-am ântîl- 
nit la lucru încă de la 
prima oră și pe lăcătușii

for- 
loan

fier 
lui 

alături 
zidarii lui Vasile Bîl- 
au turnat în medie 
mc betoane pe zi. Me
să fie menționată con-

lui Aurel Știuruc, lucrînd 
la confecții metalice în 
hala destinată echipării 
hidraulice a utilajelor.

In condițiile generali
zării lucrului în acord 
global, pe șantierul inves
tițiilor de la I.U.M.P. am 
constatat o evidentă preo
cupare pentru 
cheltuielilor materiale, 
dovadă elocventă : 
fabricatele pentru 
de 18 m și predalele 
fost turnate pe un poligon 
improvizat în imediata 
apropiere a locului 
montaj. Toți șefii de 
chipă cu care am 
discuții pe tema acordu
lui global și-au exprimat 
nu numai satisfacția pen
tru generalizarea acestuia, 
ci și hotărîrea de a gos
podări mai bine utilajele 
și materialele, de a-și de
păși sarcinile planului fi
zic.

Optimismul inginerului 
Mircea Neaga în legătură 
cu respectarea termenelor

reducerea
O 

pre- 
stîlpii 

au

de 
e- 

purtat

Ce zic coautorii morali ?
Portbagajul autoturis

mului lui Traian Muntean 
rivaliza cu o adevărată 
mină de argint. La un
control de rutină, lucrăto
rii cu caschete albe au
descoperit nu mai puțin 
de 740 plăcuțe cu contacți 
de argint Industrial, sub
tilizate de i 
Marin Belu de 
ria din Lupeni. 
electrician fiind 
250 de plăcuțe, 
profitînd de 
de „gură-cască"

electricianul 
la Țesăto- 
Acasă la 
găsite alte 

Așadar, 
atitudinea 
a celor

care răspund de averea 
obștească, un singui’ indi
vid a reușit să fure peste 
1000 de plăcuțe cu pastile 
de argint, m acest fel ae. 
tivitatea unor 
modeme, 
milioane 
ralizată și 
motive de 
talul prețios a fost recupe
rat. Cum poate fi insă 
„prețuită" neglijența, ba 
chiar indolența celor care 
aveau in grijă utilajele ? 
De fapt coautorii morali 
al furtului...

instalații 
valorează 

pa-
care
lei, a fost 
totuși n-a trezit 
îngrijorare. Me-

• SPECTACOLE, 
lectivul Teatrului de 
„Valea Jiului" din 
troșani prezintă în 
mieră comedia „r” 
nu merge de multe 
la apă" de Dinu Grigo- 
rescu. Spectacolul, 
lizat de regizorul 

i Simionesc-t, va fi 
1 entat, pentru i 

și publicul din 
I șani, în zilele de 20,

I
I
I
l 
a
I

stat 
Pe-

pre- 
,Ulciorul 

ori

, rca- 
Ion 

pre- 
abonați 
Petro- 

22

și 23 octombrie, de la 
ora 19, în sala teatrului.

• DRUM MODERNI
ZAT. Formația de mix
turi asfaltice de la Live- 
zeni a modernizat (lărgi
re și pietruire) un 
tronson 
drumul 
neasa. 
folosit . 
lindrată și împănată 
zgură de furnal de 
Călan. în aceste zile 
lucrează la o nouă por
țiune prevăzută a fi a- 
menajată în acest an. 
(T.Ț.)

nou 
dinde 1 lrm 

Petroșani — Voi- 
în construire 
piatră spartă,

s-a 
ci- 
cu 
la 
se

Realizarea primei uniri a celor 
trei țări române sub Mihai Viteazul
(Urmare din pagina II

secolului al XVI-lea ideea 
confcderării țărilor româ
ne pe care o promovaseră 
înaintea sa Mircea 
Bătrîn, Iancu de 
doara, Ștefan cel 
Ton Vodă cel Cumplit 
alți domnitori, 
acțiunii lui Mihai are 
bază conștiința 
tații de neam, 
izvorîtă din 
origine, limbă și 
a locuitorilor din cele trei 
țări, dentitate recunos
cută de numeroase măr
turii străine, fie ele latine, 
germane, poloneze, 
ghiare sau ruse, 
le contemporane 
ză că în împrejurări gre
le, Mihai Viteazul își îm
bărbăta oștenii cerîndu-le 
„să se poarte vitejește... 
pentru slava nației lor și 
a aceleia a romanilor din 
care mărturiseau că se 
trag".

Datorită acestei conștiin
țe a unității de neam, vic
toria lui Mihai la Șellm- 
băr și intrarea triumfală

cel 
lîune- 
Mare, 

Și 
Succesul 

la 
comuni- 

conștiință 
identitatea de 

religie

nia- 
Izvoare- 
rclatea-

în Alba lulia au dus la 
puternice acțiuni de so
lidarizare a- populației ro
mânești din Transilvania 
cu oastea lui Mihai, ușu- 
rînd unirea provinciei 
peste munți cu Țara 
mânească. După cum 
'nformează izvoarele, 
est de Carpați, unde 
extindea cea de 
țară românească, 
nu a întîmpinat 
nici o rezistență : 
nit — glăsuiește 
— toată oastea cu 
i s-au închinat lui 
tența și în Moldova 
conștiinței că 
sînt de același neam 
cei din Transilvania 
Țara Românească este 
fapt sigur și dovedit 
izvoarele medievale 
sești care desemnează 
locuitorii Moldovei cu 
mele de „Volohi", tradu
cerea în slavă a termenu
lui de români. însăși men
ționarea în alte mărturii 
străine a Moldovei și Țării 
Românești cu termenul 
de Valahia (Mică și Mare),

de 
Ro

ne 
la 
se 

treia 
Mihai 

practic 
„Au ve- 
cronica 
țara de 
", Exis- 

a 
locuitorii

cu 
Și 

un 
de 
ru
pe 

nu-

a

o
unității

este 
•terii 
lor.

Prin strîngerea la 
loc a celor trei țări 

Mihai Viteazul a 
prima unificare 
a teritoriului ro- 
Pecetea domneas- 
stemele reunite

dovadă a recunoaș- 
locuitorilor

un 
ro-

mânești, 
realizat 
politică 
mânesc.
c avea
ale celor trei țări, simbol 
al Daciei întregite cu ve
chile hotare care i 
cristalizarea gîndului
T '■'’.id de a face din țările 
române un singur 
n'sm politic.

Refcindu-se la epopeea 
lui Mihai Viteazul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sub
liniază : „Istoria însăși a 
confirmat justețea și nece
sitatea obiectivă a actului 
săvârșit de Mihai Viteazul 
prin realizarea Ulterioară 
a idealului său — ideal 
al tuturor _ românilor — 
prin înfăptuirea în epoca 
modernă a statului națio
nal român unitar. Iată de 
ce Mihai Viteazul rămîne 
o figură luminoasă, pro
gresistă în cartea de aur 

poporului român".

reliefa 
i lui

orga-

de predare a lucrărilor de 
construcții, pe toate obiec
tivele stabilite în program, 
are - toperire în fapte. în
treg colectivul șantierului 
dovedește prin fapte dem
ne de laudă că 
rit să facă totul 
punerea la timp 
țiune a noilor 
de producție de 
prinderea de utilaj minier.

este hotă- 
pentru 

în func- 
capacități 
la între-

Zestrea tehnică a uncia dintre întreprinderile Industriale reprezentati
ve din Valea Jiului — I.U.M. Petroșani — se îmbogățește continuu cu noi 
și moderne mașini-unelte realizate de industria românească constructoare de 
mașini Ia nivelul tehnicii mondiale. în imagine, una dintre modernele mașini 
cu comandă program din cadrul noii secții de hidraulică. (N. ȘTEFAN)

Cum sînt pregătite băile muncitorilor 
pentru perioada de iarnă ?

...LA PETRILA E MULT LOC 
MAI BINE „

în zilele trecute 
mai multe băi ale

am întreprins un 
minerilor pentru a

ra id-anchetă 
constata cum 

a- 
băile

la
au fost pregătite pentru perioada de iarnă. De 
ceastă dată, iată constatările noastre de la 
minerilor

PENTRU

LA
de la Lonea și Petrila.

LONEA, NU S1NT PROBLEME...
Dacă a 

rezultatele 
muncii depuse. Adică cele 
două băi ale minerilor, ale 
celor care lucrează în sub
teran au fost pregătite 
pentru ca oamenii să poa
tă face baia în condiții co
respunzătoare. Au fost 
completate dușurile. gră
tarele, geamurile sparte, 
funcționează aerotermele 
și ventilatoarele, apa cal
dă este suficientă și mi
nerii o primesc la timp. 
La vestiare și garderobă 
este cald, ordine Și cură
țenie. La spălătoria minei, 
zilnic, se spală peste 200 
salopete ale minerilor.

Despre toate aceste as
pecte ne-au vorbit Ludo
vic Repaș, Vasile Ursache, 
Nicolae Popa, Miron Po
pescu, Ioan Voinescu, oa
meni ai subteranului care

fost preocupare 
sînt pe măsura

mulțumiți 
sînt 
cum 

Și

s-au declarat 
de condițiile ce le 
create la baie. Așa 
spuneau însă minerii, 
de ei depinde să aibă con
diții bune la baie, să între
țină ca acasă ordinea și 
curățenia, bunurile ce le 
au la dispoziție. Dar exis
tă și un... dar pe care 
l-am discutat cu Dumitru 
Răscolean, 
comitetului de sindicat 
Andrei Diță, omul cu res
ponsabilitate în buna în
treținere a băii și care au 
asigurat remedierea ur
gentă a unor aspecte. Este 
vorba de asigurarea per
manent? a aerului cald (zi 
de zi) pentru uscarea hai
nelor de muncă, comple
tarea băncilor la vestiare 
și găsirea urgentă a solu
ției de a asigura aerul 
cald la baia maiștrilor.

președintele
Și

Deși secția lucrări la 
suprafață se mai confrun
tă în această perioadă cu 
greutăți — cum afirma 
Vasile Biter, maistru prin
cipal în cadrul acestei sec
ții — în ce privește repa
rarea acoperișului, lipsa 
de spațiu suficient la baia 
minerilor, acestea nu 
scuză în totalitate răspun
derea pentru a crea zi de 
zi, schimb de schimb, con
diții corespunzătoare la 
baia minerilor. Se cunoaș
te că o dată cu trecerea 
la programul de lucru de 
opt ore, din patru schim
buri s-au format trei, deci 
a crescut numărul 
care fac baie 
schimb. Pînă la
rea spațiului necesar 
mărirea suprafeței la baia 
minerilor era și este ne
cesară creșterea numărului 
și completarea dușurilor 
(rău este că dușurile au 
fost mereu completate, dar 
și distruse).

Din discuțiile purtate cu

celor 
într-un 

asigura
și

Gheorghe Toma, Petru 
Khiceș, Kovacs Francisc, 
Aurel Grigore, șefi de bri
gadă, cu minerii Tănase 
Dragomit, Alexandru But, 
Alexandru Pol, în perioa
da cînd făceau baie, apre
ciind lucrurile bune, 
s-au declarat și nemulțu
miți că spațiul este „strimt" 
la efectuarea băii, că du
șurile sînt insuficiente și 
incomplete, că aeroterme- 
le sînt mereu întrerupte 
(nu se știe de către cine), 
iar aerul cald nu 
să usuce complet 
La garderobă nu 
nează cît trebuie 
toruf pentru a avea 
și climat 
Sînt probleme care 
prea mare 
măsuri 
toare și supraveghere, vor 
crea condiții ca minerii să 
aibă la baie și vestiare 
condițiile sociale cele mai 
bune.

reușește 
hainele, 
funcțio- 
ventila- 
căldura 

corespunzător, 
fără 
prinefort,

corespunză-

T. RUSU

• FOTBAL. Meciul 
de fotbal dintre echipele 
divizionare A Jiul Petro
șani — Universitatea 
Craiova, va avea loc 
neri, 21 octombrie, la 
ra 15. în deschidere, 
ora 13, se vor întâlni 
chipele de 
ranțe. (M.B.)

• IN SCURT TIMP 
vor fi terminate repara
țiile exterioare pe 
gospodarii minei 
le efectuează la 
sindicatelor din 
ta*e. Menționăm <

vi
o
la 
e- 

tneret-spe-

; care 
Vulcan 
clubul 
locali- 

că, în

acest an, mina a realizat 
și renovările interioare, 
inclusiv dotarea sălii de 
spectacole cu mobilier 
nou. (I.M.)

• TELESCAUNUL din 
Paring, care s-a aflat în 
reparații necesare pre
gătirii .instalației pentru 
perioada iernii, și-a 
luat funcționarea de 
zile.

• FORMAȚIA DE
ATRU a artiștilor ama
tori de la Casa de cul
tură din Petroșani a în
ceput pregu... . 'distri-

re-
2

TE-

buția, primele repetiții) 
cu piesa „însemnările u- 
nui bădăran" de Dumi
tru Soiomon. în reperto
riul formației mai este 
și piesa „Ultima cursă" 
de floria Lovinescu.

• S.O.S. 
CA 1 Dacă, 
treceți pe 
Bucura din
vă numărați bine banii. 
Și asta pentru că vîn- 
zătoarea de aici mai face 
erori... matematice. Cum 
s-a întîmplat și dumini
că, pe la ora 12,30, cînd 
3 x 2,25 . 8 Ici. (A.T.)

• EXCURSIE, 
tă Ieri, continuă 
excursia pe care 
levi de Ia Liceul 
trial 
tuează
șantier 
de la Rîul 
tezat. (I.B.)

Incepu- 
și azi 
44 e- 
inilus-

> efec-

...ARITMETJ- 
intîmplător, 

la cofetăria 
Uricam, să

Petroșani o 
importantul 

hidroenergetic 
Mare

la

Rubrică realizată de 
SPATARU
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CALITATEA CĂRBUNELUI COCSIFICABIL I

mereu in preocupările minerilor și preparatorilor i
r
i Pentru a spori nu numai canti- E
i tativ ci și calitativ producția de 
? cărbune cocsificabil, atît de nece- 
i sar economiei naționale, este nevo- 
i ie de noi și variate acțiuni. In a- 
; cest context se înscrie și schimbul 
î de experiență care s-a desfășurat 
; la Lupeni. Discuțiile purtate, ra- 
ș poartele și cifrele prezentate au 
' adus in lumină atît stadiul actual 
i al calității cărbunelui în general, 
ș al calității cărbunelui cocsificabil 
: în primul rînd. In sala care a găz- 
i duit acțiunea au fost afișate o se- 
; rie de grafice exprimind cu clari-i

.............._

tate rezultatele in acest domeniu i 
de vîrf al activității miniere. Gra- i 
ficele și tabelele, deosebit de suges- ! 
tive, au fost însoțite de explicații i 
detaliate ce le-a furnizat tovarășul i 
Nicolae Vâlcea, inginerul șef al = 
I.P.C.V.J.

De remarcat că în deschiderea i 
schimbului de experiență a fost j 
prezentat un foarte util și reușit i 
film documentar pe tema calității i 
cărbunelui — autorii fiind Eugen ; 
Herbei, Iosif Guran și Teodor Tri- 
fa, de la cineclubul „Orizont XI“, 
al întreprinderii-jniniere Aninoasa. I

i

Idei, opinii, propuneri
Ing. Imola Martouosy, 

inginer principal C.T.C., 
în cadrul C.M.V.J. t 
„Este nevoie ca în proiec
tele de execuție și preli- 
minarele anuale să se gă
sească mijloacele cele mai 
eficiente de evitare a ex
tragerii sterilului. S-a ho- 
tărît ca pentru minele U- 
ricani, Bărbăteni, Lupeni, 
cariera Cîmpu lui Neag 
și Valea de Brazi să sta
bilim procente noi de ce
nușă după media ultimei 
perioade și după rezulta
tele ce n; le vor da pro
bele de strat1*.

Ing. Dumitru Dănciules- 
cu, director tehnic I.M. 
Lupeni ; „Este cert că ne- 
respcctarea indicilor de 
calitate la cărbunele coc
sificabil influențează ne
gativ, ca intr-un lanț al 
slăbiciunilor, însăși eco
nomia națională. In ulti
mii ani creșterea continuă 
a cantității de cărbune ex
tras la mina noastră a 
impus introducerea pe 
scară largă a mecanizării. 
Urmarea ? Peste 53 la su
tă din producția minei se 
extrage în prezent meca
nizat. Or, aceasta duce la 
reducerea posibilității ale
gerii sterilului. Am luat 
totuși măsuri dintre care 
amintesc: intensificarea
alegerii sterilului în aba
taj, plasarea de posturi 
suplimentare la Jaubaj la 
orizontul 400 și pilierul 
Est, oprirea abatajelor 

frontale din stratele VIII 
și IX (unde conținutul de 
cenușă este foarte mare)".

Ing. Nicolae Vâlcea, in- 
gin-» șef I.P.C.V.J. : „Pen
tru că și în unitățile de 
preparare se s;mte nevoia 
de a acționa pentru creș
terea calității s-a hotărît 
stabilirea unor măsuri ca
re trebuie să-și arate în 
scurt timp eficiența : in
tensificarea claubajului 
la secția „sortare", intro
ducerea claubajului in
vers la recepția de bruți 
— Uric-ni, construirea u- 
nui funicular nou la prc- 
parația Lupeni și mărirea 
capacității la funicularul 
din Coroești".

Zaharia Parasca» pre
ședintele comitetului sin
dicatului, I.M. Bărbăteni : 
..Procentajul la clasele gra- 
nulometrice mai constituie 
o problemă. Pentru că la 
sorturile 0—14 și 14—80 
nu se poate executa ale
gerea sterilului. Cred to
tuși că la noi, ca și la ori
care întreprindere mi
nieră, respectarea celor 
mai elementare măsuri 
ca avizarea scrisă a locu
rilor unde se poate și 
trebuie ales sterilul, pre
luarea ritmică a cantități
lor de steril ales și depo
zitat, rebutarea — la punc
tele de încălcare —a va- 
gonetelor cu apă, piatră, 
utilaje, separarea fluxu
rilor de transport, folosi

rea efectivă a curățitoru- 
lui de vagonete ar aduce 
rezultatele așteptate".

Ing. Emeric Kovacs, di
rector tehnic al I.M. Url- 
cani : „Miile de tone căr
bune pe care lc am pier
dut în acest an din cau
za neîncadrării în indicii 
de calitate prevăzuțl cons
tituie un semnal de alar
mă, chiar dacă la stația 
de claubare s-au încărcat 
in acest an peste 40 000 
tone de steril ales. Pentru 
aceasta trebuie să acțio
năm mai eficient încă din 
abataj".

Simion Rusu, miner șef 
de brigadă, sectorul II, 
I.M, Lupeni : „Lucrez in- 
tr-Un abataj de mare în
clinare (35 grade) și deci 
condițiile de lucru în sine 
sînt grele. Cu toate aces
tea consider că în prim 
planul activității noastre 
trebuie să stea califatea 
cărbunelui ce îl trimitem 
la ziuă. împreună cu or
tacii acțiouez pentru ale
gerea sterilului încă de a- 
colo din abataj. Este mal 
simplu să scoți piatra în
că la căderea ei din front 
decît de pe banda care o 
transportă în instalațiile 
de preparare. Păcat că în 
uncie cazuri comoditatea 
îi face Pe unii să înțelea
gă altfel...".

Ing. Nicolae Vucan, in
giner șef Ia cariera Cimpu 
lui Ncag : „Problema ca

lității a început să stea 
mai mult în atenția noas
tră. Pentru aceasta trebu
ie să pregătim din timp 
acțiunile de descopertă, 
pentru că astfel avem po
sibilitatea să evităm ex
pedierea sterilului la pre- 
parație. Dorim să avem 
rezultate foarte bune nu 
numai sub raport cantita
tiv ci și calitativ".

Tiberiu Halasz, maistru 
Uzina de preparare a 
cărbunelui Lupeni : „Ce: 
care răspund de calitate 
la întreprinderile minie
re să-și facă mai conștiin
cios datoria. Prin stagnă
rile și opririle cauzate de 
defectele care apar din 
cauza unor piese metalice 
sau pietre mari pierdem 
noi, unitățile miniere, dar 
în primul rînd pierde e- 
conomia națională".

Oliviu Florea, președin
tele comitetului sindica
tului, Uzina de preparare 
Lupeni : „în primul rînd 
o nedumerire : de ce au 
dispărut acele vagonete 
galbene afectate trans
portului de utilaje ? Este 
în fond o cauză a trans
portului utilajelor cu căr
bune și deversarea loi- in... 
cărbune. Apoi consider că 
prezența mai activă în u- 
nitatea noastră a respon
sabililor C.T.C., a briga
dierilor de la unitățile mi
niere, pentru a vedea ce 
primim de la ei, ar putea 
aduce îmbunătățiri".

Instantaneu de mun
că din cadrul stației 
de filtre presă de la 
secția din Coroești a 
I.P.C.V.J. Odată cu in
trarea în funcțiune a 
acestei stații, se reali
zează o valorificare su
perioară a substanței 
minerale utile, turtele 
obținute fiind consti
tuite din cele mai fine 
granule de cărbune con
ținute în lichidul de 
spălare a cărbunelui în 
secțiile de preparare.

Pagină realizată de
Alexandru TĂTAR
Foto: Șt. NEMECSEK

In prima linie
Productivitatea de vîrf, de cîte 20 tone pe 

post, depășirea constantă a producției preliminate, 
o producție suplimentară de peste 10 000 tone de 
cărbune de la începutul anului — iată faptele ce 
recomandă brigada frontaliștilor lui Matvus Laszlo 
dintr-unul din marile abataje mecanizate ale secto
rului III de la I.M. Lupeni drept o formație frun
tașă a minei. Competența și răspunderea profesio
nală ale minerilor-tehnicieni din brigadă îi mențin 
pe prima linie a întrecerii pentru mai mult cărbune 
cocsificabil.

Nici un rabat
caiitătii

îmbunătățirea siste
matică a calității cărbu
nelui cocsificabil consti
tuie o condiție esențială 
pentru creșterea eficien
ței activității 
economice din mine
rit și unitățile de prepa
rare și. implicit, a acti
vității din unitățile si
derurgice șl de produce
re a energiei electrice.

Din desfășurarea schim
bului de experiență ce 
a avut loc la Lupeni se 
desprinde ideea că încă 
mai este foarte mult de 
lucru în acest sens. Bu
năoară, filmul documen
tar prezentat constituie 
un... document ce nu 
poate fi negat. Imagini 
elocvente surprinse atît 
in subteran, la punctele 
de încărcare, cit șl la 
punctele de recepție din 
Uzina de preparare Lu- 
-eni au relevat că, încă 
prea des, drumul căr
bunelui este luat de...
piatră, apă, piese meta
lice, lemn și alte mate
riale... necocsificabile. O 
cifră pe care am reținut-o 
din comentariul filmu
lui trebuie să dea de 
gîndit factorilor ce răs
pund de calitate în uni
tățile miniere : trimes
trial, pentru înlăturarea 
sterilului și a altor ma
teriale scoase din cărbu
nele expediat spre pre
parare de unitățile mi
niere de la Lupen:, Băr
băteni și Uricani, pre
cum și cariera Cîmpu 
lui Neag, se cheltuiesc 
peste 2 OUO 000 lei I

Utilaje de transport 
uzate, energie electrică și 
combustibil consumate i- 
nutil, forța de muncă iro
sită — iată sub ce for
mă se regăsesc pierderi
le caie se repetă cu o 
constanță... nedorită.

Dacă mai adăugăm șl
care le în

registrează și Uzina de 
preparare a cărbunelui 
Lupeni, ale cărei utilaje 
și instalații suferă o uzu
ră timpurie datorită pie
selor metalice, a sterilu
lui și' a altor materia
le care mai „scapă" în 
cărbune, avem imaginea 
aproape completă a ne- 
realizării indicilor sta
biliți la calitate șl a 
pierderilor ce rezultă. 
Spuneam „imaginea a- 
proape completă" pentru 
că un tablou sinoptic al 
rezultatelor obținute la 
principalii indicatori de 
calitate (cenușă și umi
ditate) întregește pe de
plin imaginea care re
zultă dintr-o asemenea 
analiză. Cele peste 150 000 
tone și, respectiv, 60 000 
tone, pe care întreprin
derile miniere Lupeni șl 
Uricani le au rebutate 
numai în acest an, vor
besc de la sine despre 
necesitatea amplificării 
și intensificării acțiuni
lor de îmbunătățire a 
calității cărbunelui.

Experiența bogată ob
ținută de un număr în
semnat de sectoare și 
formații de lucru — mi
neri și preparatori —, 
acțiunile organizate de 
sindicate în dome
niul creșterii contribu
ției la realizarea unei 
noi calități a producției 
extrase, în spiritul indi
cațiilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușcscu, 
de a asigura economiei 
naționale, siderurgiei, căr
bune de calitate, au evi
dențiat încă o dată că 
o calitate superioară se 
hotărăște, în ultimă ins
tanță, în activitatea prac
tică, concretă a fiecărui 
muncitor, maistru, ingi
ner, a tuturor celor care 
lucrează nemijlocit în

de
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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU în Malta
Plecarea din Cap'talâ

Lucrările sesiunii
C.A.E.R.

(Urmare din pag. I)

activ pe arena internațio
nală în lupta pentru pace, 
destindere, securitate și 
înțelegere între popoare.

Numeroși bucureștenl, 
veniți la aeroport' să-1 
salute pe conducătorul 
partidului și statului nos
tru, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena ^aușescu o 
caldă manifestare de dra
goste și prețuire, urîndu- 
le drum bun și succes în 
noua solie de pace, prie
tenie și colaborare pe ca
re o întreprind In cele 
patru state. Cei prezenți 
<u dat glas simțăminte- 
lor de profundă dragoste 
și gratitudine pe care în
tregul nostru popor le nu

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag. I)

za1: pe aeroportul Luqa, 
din apropierea capitalei 
malteze. La Valletta.

Pe frontonul clădirii 
principale a aerogării se 
aflau portretele președin
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu. 
Pe o mare pancartă era 
scrisă In limbile română 
și malteză urarea -Bun 
venit înalților oaspeți ro
mâni I",

La scara avionului pre
zidențial, în întîmpinarea 
înalților oaspeți a venit 
președintele Republicii 
Malta, Agatha Barbara. 
Cel doi președinți își 
strîn mîlnile cu căldură.

Tovarășa Elena 
Ceaușescu se salută, de a- 
semenea, cu prietenie cu 
președintele Maltei.

Cu deosebită cordiali
tate este salutat apoi pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu de către primul 
ministru. Dom Mintoff. 
Șeful statului român Și 
premierul maltez își 
strîn'’ mîlnile, se îmbrățl- 
ț ză cu prietenie.

Tovarășa Elena 
Ceausescu este salutată, 
de asemenea, cu multă 
cordialitate de către pre
mierul Maltei.

Șefului statului român

Depunere de flori
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a depus, 
In aceeași zl, un coș cu 
flori la Monumentul Li
bertății, din orașul Vit- 
toriosa, aflat în apropie
rea capitalei Maltei.

Șeful statului român a 
to. însoțit de președinte
le Republicii Malta, Agatha 
Barbara, de alte persoa
ne oficiale malteze.

Coloana oficială a fost 
escortată pe traseul spre 
monument de o gardă 
călare.

La sosirea înalților soli 
ai poporului român, o 

trește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
activitatea sa neobosită 
închinată propășirii și 
progresului patriei noas
tre, creșterii prestigiului 
și rolului el tr lume. Oa
menii muncii bucureștenl 
au exprimat aprobarea 
deplină față de această 
nouă acțiune de politică 
externă întreprinsă de 
șeful statului român, care 
constituie o contribuție de 
preț la dezvoltarea rapor
turilor cu țările vizitate, 
la cauza întăririi păcii, 
destinderii și securității 
în întreaga lume.

La ora 8,30, aeronava 
prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre Re
publica Malta.

îi sînt prezentate în con
tinuare personalitățile
malteze venite la aeroport, 
șefi ai misiunilor diplo
matice.

într-o atriosferă solem
nă, răsună imnurile de 
stat ak Republicii Socia
liste România și Republi
cii Malta. Sînt trase, în 
semn de salut, 21 de sal
ve de artilerie.

Președintele României 
primește raportul coman

dantului gărzii de onoare, 
după care, însoțit de șeful 
statului maltez, trece în 
revistă unitatea militară 
aliniată pe aeroport.

După încheierea cere
moniei sosirii, președinte
le Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu președintele 
Agatha Barbara și pre
mierul Dom Mintoff, în
soțiți de celelalte persoane 
oficiale române și malte
ze, părăsesc aeroportul.

Numeroși cetățeni mal
tezi salută la trecerea 
coloanei oficiale de ma
șini.

Cu aceleași manifestări 
prietenești sînt 
nați tovarășul 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 

întîmpi-
Nicolae 

tovarășa 
în capi

tala Maltei, locuitorii o- 
rașului salutînă cu bucurie 
pe înalțil oaspeți români.

gardă aliniată pe platoul 
din fața monumentului a 
prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se În
dreaptă apoi spre monu
ment. După depunerea 
coșului cu flori s-a păs
trat un moment de recu
legere în semn de profund 
omagiu adus luptei popo
rului Maltei pentru o ța
ță liberă, stăpînă pe des
tinele ei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sem - 
nat apoi în Cartea de o- 
noare a Monumentului 
Libertății.

La șantierele navale 
„Malta Drydocks*4 
și orașele Mdina 

șl La Valletta
înalțil oaspeți români, 

însoțiți de prim vlce- 
prim-ministrul Carmelo 
Mifsud Bonnici, de alți 
membri ai guvernului au 
vizitat apoi șantierele na
vale „Malta Drydocks".

La sosire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu 
sînt '•lutați cu deosebită 
stimă de Francis Spiteri, 
președintele Consiliului 
de administrație șl al 
Comitetului de conducere 
de la „Malta Drydocks", 
de alți reprezentanți ai 
conducerii întreprinderii. 

Numeroși muncitori care 
au ținut să fie de față la 
sosirea înalților oaspeți 
români, le-au făcut o pri
mire călduroasă.

Mulțumind Consiliului 
de administrație și Comi
tetului de conducere, mun
citorilor de la „Malta 
Drydocks" pentru primirea 
călduroasă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adre
sat, în numele său, al 
mur 'itorilor de la șantie
rele navale române, un 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări de succes în 
activitatea desfășurată în 
această întreprindere.

înalții oaspeți și persoa
nele oficiale care-i înso
țesc au fost conduși apoi 
la docul uscat de 300 000 
tdW, precum și în alte 
sectoare ale șantierelor.

în timpul vizitei, în re
petate rînduri, în întîmpi- 
narea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu âu venit nume
roși muncitori care au ți
nut să strîngă mina înal
ților soli ai poporului ro
mân, să dea expresie sen
timentelor lor de caldă 
prietenie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut cuvinte 
de apreciere la adresa dez
voltării acestei însemna
te întreprinderi malteze, 
a rezultatelor obținute și 
a transmis la despărțire 
muncitorilor de aici calde 
urări de succes în activi
tatea lor.

La plecare, muncitorii 
de la „Malta Drydocks" 
au făcut din nou înalților 
soli ai poporului român 
o emoționantă manifesta
re a sentimentelor lor de 

"stimă și prețuire.
De la prezentul dina

mic ai Republicii Malta 
se face o trecere în trecut.

Convorbiri oficiale
Intre președintele Repu

blicii Socialiste România, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, și primul mi
nistru al Republicii Malta, 
Dom Mintoff. au avut loc, 
marți seara, convorbiri o- 
ficiale.

Au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim- 
viceprim-ministru al Gu
vernului român, persoa
ne oficiale române și mal
teze.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul 
Dom Mintoff și-au expri
mat convingerea că dez
voltarea raporturilor de

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, 
marți, la un dineu oficial 
o rit în onrerea lor de 
președintele Republicii 
Malta, Agatha Barbara. 

vizitîndu-se, după-amiază, 
localitatea istorică Mdina, 
fostă capitală a Maltei 
pînă în 1571.

Se vizitează Palatul Viln- 
na, construit la începu
tul secolului al XVIII-lea. 
Din 1973, acesta găzdu
iește muzeul de istorie 
naturală.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae 
Cea jescu șl tovarășa 
Elen- Ceaușescu au sem
nat în Cartea de onoare a 
muzeului.

în continuare, înalții 
oaspeți români vizitează 
Mdina, oraș tipic medie
val, cu străzi înguste și 
clădiri vechi de secole. A- 
șezat în centrul insulei, 
într-o zonă de platou înalt, 
orașul oferă oaspeților de 
la înălțimea bastioanelor 
sale o admirabilă vedere 
asupra întregii regiuni.

Părăsindu-se Mdina, se 
străbat apoi pitoreștile lo
calități de pe traseul ce 
leagă vechea capitală de 
cea nouă — La Valletta.

Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să 
viziteze celebrul monu

ment arhitectonic și artis
tic al capitalei malteze 
— "atedrala Sf. loan, 
construită între anii 1573 
și 1577, și Palatul marilor 
maeștri ai Ordinului ca
valerilor de Malta. Se 
parcurge zona centrală a 
orașului, unde numeroși 
locuitori își manifestă, 
prin aplauze, prin gesturi 
simple și prietenești de 
salut, simpatia și stima 
fa‘ă de distinșii oaspeți 
români.

întreaga vizită a ofe
rit imaginea unei țări cu 
o veche și bogată istorie, 
angajată astăzi în efortul 
unor remarcabile prefa
ceri înnoitoare, punînd, 
totodată, pregnant în evi
dență, pe întreg parcursul 
el, stima Și prețuirea de 
care se bucură solii țării 
noastre, satisfacția profun
dă a poporului maltez de 
a-’ avea ca oaspeți, apre
cierea sa deosebită fată 
de această Intîlnire la ni
vel înalt româno-malteză 
considerată un eveniment 
de o importanță deosebită, 
de prim-ordin, ce va des
chid r noi șl largi perspec
tive raporturilor de prie
tenie și conlucrare dintre 
cele două țări.

prietenie și colaborare în 
domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific și 
cultural dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Malta servește in
tereselor celor două țări' 
și popoare, constituind în 
același timp, o importan
tă contribuție la întărirea 
conlucrării și solidarității 

țărilor in curs de dezvol
tare, a politicii de pace, 
ii .ependență națională și 
înțelegere între popoare. 

Convorbirile s-au des- 
fo^u»-at intr-o atmosferă 

caldă, prietenească, de în
țelegere reciprocă.

oficial
Președintele Agatha

Barbara și președintele 
Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi, care au fost 
urmărite cu deosebită a- 
tenție și subliniate cu vii 
aplauze de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atn ^sferă de caldă 
cordialitate.

BERLIN 18 (Agerpres). 
— Marți au început la 
Berlin lucrările celei de-a 
XXXVII-a ședințe a se
siunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, 
la care participă delega
ții din țările membre — 
RP. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Republica Cuba, 
R.D. Germană, R.P. Mon
golă, R.P, Polonă, Repu
blica Socialistă România, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. și 
R.S. Vietnam — precum 
și o delegație din R.S.F. 
Iugoslavia.

La lucrări iau parte, în 
calitate de observatori, de
legații din R.D. Afganistan, 
R.P. Angola, Etiopia So
cialistă, R.D.P. Laos, R.P. 
Mozambic, Republica Ni
caragua și R.D.P. Yemen.

Delegația țării noastre 
este condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Melodii la Cos- 
tinești ; Unirea : Cafe
expres

PETRILA: Viraj peri
culos.

LONEA: Fontamara,
I-II.

ANINOASA : Slujbă
temporară.

VULCAN — Luceafărul: 
Micul lord.

LUPEN1 — Cultural > 
Fata care vinde flori,

URICANI : Raidul văr-

16,00 Telex.
16,05 Școala educației 

cetățenești.
16,25 Viața culturală.
16,50 Laureați ai Festi

valului ' național 
„Cîntarea Români
ei".

LUPTE LIBERE

Comportare bună 
a reprezentanților Văii Jiului

în perioada 14—16 oc
tombrie, orașul Tg. Jiu a 
fost gazda unui turneu im 
ternațional de lupte libe
re rezervat tinerelor spe
ranțe olimpice cu partici
parea unor sportivi de la 
noi din țară, R.P. Polonă, 
și R.P. Ungară. De la 
c'.S.Ș. Petroșani a partici
pat tînărul și talentatul 
luptător Aron Cîndea. Du
pă ce în serii și-a învins 
toți adversarii de la cate
goria 74 kg în finala mare 
a învins pe campionul 
R.P. Polone cu categori
cul scor de 17—5, cucerind 
astfel cupa de cristal și 
medalia de aur A fost de 
fapt ultimul concurs al a- 
cestui luptător sub culori
le Clubuluț sportiv școlar 
Petroșani, deoarece în vi
itor, ca urmare a satisfa
cerii stagiului militar, va 
a"*'va la „Dinamo" Bra
șov.

în zilele de 15 și 16 oc
tombrie, la Deva s-a des
fășurat prima etapă de 
lupte a memorialului Ko
vacs, rezervat echipelor 
de cădeți și prima etapă 
a „Cup , CJSJȘ. Deva" la 
juniori. Această a treia 
ediție a men. rialului Ko
vacs ca dealtfel și cele 
anterioare a fost cîștigată

Politic Executiv al C.C. 
al P.C.Rj, prim-mmistrU al 
guvernului.

Lucrările sesiunii au 
fost deschise de tovarășul 
Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al 
R.D.G., președintele celei 
de-a XXXVII-a ședințe a 
sesiunii C.A.E.R.

în cadrul lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
conducătorul delegației Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Au luat, de asemenea, 
cuvîntul conducătorii ce
lorlalte delegații, precum 
și reprezentanții țărilor 
care iau parte la lucrări
le ședinței în calitate de 
observatori.

Lucrările ședinței con
tinuă.

17,10 Consultații în spri
jinul învățămîntu- 
lui politico-ideolo
gic.

17.30 Tragerea pronoex- 
pres.

17.40 Tribuna experien
ței.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,25 Actualitatea în e- 
conomie.

20.40 Memoria docu
mentelor — 65 de 
ani de Ia făurirea 
statului național 
român,

20,55 Cîntecele unității 
naționale.

21.05 Stop-cadru pe ma
pamond.

21,20 Teatru TV i 
„îmbiînzirea îndă
rătnicei"
de W. Shakespeare 
(color).
Ultima parte.

22.30 Telejurnal (parțial 
color).

de luptătorii de la C.S.Ș. 
Petroșani, antrenați de 
Vasile Făgaș, De la C.S.Ș. 
Petroșani s-au clasat pe 
primul loc Eugen Văcă- 
reanu (cat. 32 kg), Nicolae 
Hondrea (36), Dumitru Do- 
lu (44). Marius Văcăreanu 
(52); locul II — Mihăl 
Ionică (32 kg), Gbeorghe 
Răducu (48 kg), Paul Vă- 
slloancă (60); locul III — 
Costel Panalte (30 kg), Ga
briel Țigăicr- (52), Viorel 
Cîrcel (5b), Petru Ceuță 
(70). De la „Jiul" Petr.la 
(antrenori Ioan Corbei și 
Costică Marmaliuc), s-au 
clasat pe primu. loc Vasi
le Boda (30 kg), Atilla 
Deak (40) ; locul II — A- 
lexandru Butuza (70 kg); 
locul III — Cristi Barna 
(32 kg), Alexandru Sandu 
(36', și Costel Doraș (44). 
în Cupa C.SJȘ. Deva pri
mul loc a fost o. „pat la 
categoria 81 kg de Gelu 
Madear, locul II de Gri- 
gore Mereuță (62) și locul 
III de Vasile Romanescu 
(62), toți de la CSuȘ. Pe
troșani.

Etapa a doua vă avea 
loc la sfîrșitul acestei 
săp* ămîni, respectiv sîm- 
bătă și duminică, la Hu- 
1 -doara.

D. CRIȘAN
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