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ASIGURAREA INDEPENDENTEI 
ENERGETICE A ȚĂRII 

în strînsă concordanță cu 
cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologiei și 
introducerea progresului tehnicTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, conducătorul încercat și clarvăzător al partidului și statului nostru, a cărui amprentă puternică a gîndirii revoluționare este caracteristica esențială a grandiosului program supus dezbaterii publice, sublinia cu deosebită claritate și putere de convingere: „Realizarea sarci
nilor de mare răspundere din următorii ani, dezvol
tarea economico-socială-a țării cer o activitate sus
ținută in domeniul cercetării științifice, o concentrare 
mai puternică a forțelor din institutele de cercetare în 
vederea soluționării problemelor tehnice și tehnolo
gice ce se pun in fața întreprinderilor și economiei 
naționale a perfecționării tehnologiilor, reducerii 
consumuraor, ridicării nivelului tehnic și calitativ al 
produselor". Aceste orientări fundamentale au stat la baza stabilirii obiectivelor proiectului de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului în ceea ce privește cercetarea științifică, dezvoltarea tehno
logică șt introducerea progresului tehnic,

Cîteva cifre semnificative, privind rodul mate- <, rializării acestor importante sarcini la nivel național: se va asigura creșterea substanțială a productivității 
muncii sociale, pe seama căreia va trebui să se ob
țină 8,5 la sută din sporul venitului național pe 
cincinal; în industrie, productivitatea muncii — de
terminată pe baza producției-marfă — va trebui să 
crească intr-un ritm mediu anual de 10 la sută, asi- 
gurîndu-se dublarea acesteia în 1990 față de 1980; în 
proporție de circa 55 la sută, creșterea productivității 
muncii se va realiza prin introducerea și generaliza
rea progresului tehnic, îndeosebi prin aplicarea teh-

O concluzie după prima decadă

energice,

(Continuare în pag. a 2-aî

necesare 
mobilizare fermă, încheierea primei decade a lunii septembrie a însemnat pentru minerii de la Paroșeni un nou prilej de afirmare în acțiunea permanentă de creștere a producției de cărbune extras. Cu cele peste 1000 de tone extrase suplimentar în perioada amintită minerii întreprinderii care a purtat o. .ardul NOULUI în mineritul Văii Jiului și-au îndeplinit prevederi
le decadale de plan în proporție de 104,4 ia sută. 'Qorința lor fierbinte de a âitîmpina marele eveniment poliție ăl anului — Congresul al XIII-lea al partidului — cu realizări de excepție, seriozitatea și răspunderea cu care acționează zi de zi pentru transpunerea în viață a indicațiilor și orientărilor se
cretarului general al partidului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, hărnicia și priceperea de Care dau dovadă în valorificarea eficientă a tuturor condițiilor create și-a cuvîntul în giștrate.
Exemplul oferit de colectivul minei Paroșeni — pentru că este cu adevărat un exemplu de ritmicitate a realizărilor și constanță a depășirilor — trebuie să constituie un imbold pentru celelalte colective în intensificarea preocupărilor pentru sporirea producției de cărbune extras.Situația realizărilor înregistrate la sfîrșitul de

cadei I a lupii septembrie 
de celelalte colective miniere, impune ca o necesitate de prin ordin o mo-

Dorin GHEȚA

spus răspicat succesele înre-

(Continuare in pag. a 2-a)

iflROSAÎ^

iii1!Muncitorii feroviari din municipiul nostru — ferm hotar îți să acționeze pe linia cerințelor exprimate de importantul documentCreșterea volumului de transport cu 10—13 la sută în 1990 față de 1985 netehnico-organizatorice care vor conduce la îndeplinirea în cele mai bune condi-Di- rectivelor Congresului al XIII-lea al partidului. De asemenea, se preconizează extinderea tracțiunii elec- o trice, care în 1990 va re-70 la sută înîn 1985.Referindu-ne pe scurt ia activitatea și modernizarea transportului feroviar în zona Văii Jiului, urmareducerii partidului și statului nostru, personal a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae deconomice,tice în patria noastră, în cea mai bogată perioadă în împliniri din istoria , noastre — numită de țregul nostru popor mîndrie și deosebiț pect „Epocă Ceaușescu**.

Puternic detașament al clasei muncitoare, al oamenilor muncii din transportul feroviar al uneia cesită luarea de noi măsuri din cele mai importante zone economice ale țării — Valea Jiului — au primit și studiat cu deosebit țiuni a prevederilor interes și atenție Directivele Congresului al XIII- lea ale partidului, document programatic de excepțională însemnătate prezenta care reliefează în modul comparație cu 57 la sută cel mai puternic rodul neobosit al muncii și contribuția adusă de secretarul general al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae: Ceaușescu, a grijii permanente a con- proeminent conducător de partid și stat, revoluționarul clarvăzător care a imprimat un puternic dinamism dezvoltării vieții e- Ceaușescu, volumul sociale și poli- transport a crescut aproape, de 2 ori de la Congresul al IX-lea prin centralizarea electrodinamică a stațiilor și a dării în exploatare a blocului de linie automată de la . Simeria pînă la Vulcan (1965— 1970); — electrificarea liniei pe aceeași distanță și înlocuirea completă a trac-
Viorel SVICHIU; 

secretarul comitetului 
de partid. Complex C.F.R. 

Petroșani

tăriiîn-curcs-

Lucrări 
de deschideri 

și pregătiri 
în avans

(Continuare in pag. a 2-a)

dinÎnIn primul semestru acest an, sectorul de vestiții de la mina Dîlja a ocupat locul I în întrecerea socialistă pe C.M.V.J. Succesul obținut i-a mobilizat pe minerii acestui sector care, în cele aproape două luni și jumătate care au trecut din cel de-al II-lea semestru, au mai executat în plus 30 ml de lucrări de deschideri și pregătiri. Printre lucrările de o deosebită importanță executate în acest an se numără punerea în funcțiune să orizontului de transport 350 și a abatajului 6B din stratul III. In prezent se lucrează la complexul de însilozare de la orizontul 300 — lucrare de o deosebită importanță pentru viitorul producției. Fruntașii sînt minerii din 
brigăzile conduse de Gheor- ghe Stoica și David Laszlo.

Puternica organizație de partid — aproape jumătate din efectivul sectorului sînt membri de partid — nr. 2 de la l.M. Lonea întrunită în adunarea generală de dare de seamă și alegeri a fost dominată de hotărîrea fermă, de unanimă adeziune la propunerea de realegere la Congresul al XIII-lea, în înalta funcție de , secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducător clarvăzător, omul de care sînt legate împlinirile din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, denumită cu mîndrie > patriotică „E p o c a Ceaușescu".
Cu răspundere comunis

tă, cu exigență revoluțio-

nară, darea de seamă și dezbaterile din adunare au evidențiat activitatea desfășurată de b.o.b, de comuniștii organizației pen-
Adunări generale de 

dări de seamă și alegeri 
în organizațiile de 

partid

Vizita de lucru 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
la Institutul 

de cercetări pentru 
legumicultură 
și floricultură 
din Vidra — 

județul Giurgiu

ge-

diferitelor soiuri de legume, în extinderea culturilor succesive și duble menite să asigure produse de calitate superioară, recolte cît mai ridicate la hectar. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu deosebită căldură, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, de tovarășul Ion B. Popescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Giurgiu. Cercetătorii institutului au întîmpi- nat cu multă bucurie pe secretarul general al partidului, aplaudînd cu multă însuflețire.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate produse reprezentative obținute pe loturile experimentale, ale institutului, reunite în cadrul u- precum și rezultatele , activității de cercetare în domeniul creării de noi soiuri și hibrizi de legume omologate în ultimii ani, al aplicării celor mai adecvate tehnologii de producție, comparabile cu cele mai bune

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat marți, 11 septembrie, o vizită de lucru la Institutul de cercetări pentru legumicultură și floricultură Vidra — județul Giurgiu.Vizita secretaruluineral al partidului la a- ceastă unitate a prilejuit o analiză cuprinzătoare a modului în care se acționează, în lumina programelor, a orientărilor și sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., în direcția obținerii unor recolte cît mai mari în legumicultură, pe măsura puternicei . baze materiale create agriculturii româ- nei expoziții, nești, astfel îneît această ramură de bază a economiei naționale să aducă o contribuție sporită la progresul general al țării, la ridicarea nivelului de trai al întregului nostru popor." Actualul dialog de lucru ____■___ _____ JRL. _______al secretarului general al existente pe plan mondial, partidului a prilejuit e- xaminarea amănunțită amodului în care au fost țiel de calitate, soiurile de transpuse în practică angajamentele luate de lucrătorii institutului la vizita din Î983, fie obținerii do rezultate mai bune în ameliorarea (Continuare în pag. a 4-a)

Se remarcă, în mod deosebit, în privința prodyc-tomate cu fructe mari, cu calități nutritive deosebite. Soiurile de ardei prezen- linia tate au o producție de 50 cît _—------ ---- ---- ------ ---- ----
OCOLUL SILVIC

Fructe de pădure pentru exportDupă ce în urmă cu cî- teva luni colectivul de muncitori de la Ocolul silvic Petroșani a terminat campania de plantare a puieților, lucrătorii de aici 30 tone de zmeură și au trecut la întreținerea semnate cantități de afine plantațiilor și pășunilor. Pînă în prezent, pe 353 ha de plantații au ' fost executate lucrări de întreținere, iar pe 2500 ha pășuni 

s-au executat lucrări de fertilizare și de defrișare. Concomitent, lucrătorii o- colului silvic au colectat si livrat la export peste - - în_negre. In următoarele zile se fac pregătiri pentru începerea campaniei de colectare a afinelor roșii și a ciupercilor comestibile.
Comuniștii, în fruntea eforturilor 

pentru sporirea producțieide comuniști, a celorlalți oameni ai muncii din sector.Cu toate că sarcinile de plan — datorate unor cauze obiective și subiective — în anii 1982 și 1983 nu au fost realizate integral, măsurile ferme, prin creșterea răspunderii fiecărui comunist față de soarta^ producției, au făcut ca în primele opt luni ale acestui an să se obțină la nivel de sector o producție cu 30 000 de tone mai mare ca în aceeași perioadă a anului trecut și un plus la zi, 
față de plan, de aproape 7 000 tone de cărbune. Rezultatele obținute, așa cum

Teodor RUSU

tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele de partid, din propriile hotărîri și măsuri, în scopul creșterii producției de cărbune și desfășurării unei vieți de . organizație active, dinamice, cu influență la masa (Continuare (n pag. « 2-a)
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Suportul succeselor—climatul de 
exigențăIntr-o deplină unanimitate de vederi parti- ci'pânții la dezbaterile a- dunării de dare de seamă și alegeri a organiza-- ției de bază nr. 8 (investiții), de la mina Paroșeni, au dat expresie a- deziunii comuniștilor fa- ; ță de propunerea ca la I cel de-al XIII-lea Con- : greș, tovarășul Nicolae 

' .Ceaușescu să fie reales i ânsuprema funcție de i ;.secretar general al partidului. Comuniștii care au realizarea unui asemenea luat cuvântul — Alexandru Bucea, Cornel Savu, ‘Vasilp Cerceja, Andrei “fjidler, Alexandru Laszlo, i Constantin Postelnicu, Ion Rățiilescu— au avut cuvinte de înaltă apreciere fată do Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. din paș este evident. In sar- iunie a.c,, exprimîndu- cina brigăzilor conduse iși: în mOd convingător de Alexandru Laszlo, Virgil Nanu, Iosif Pop, loan Daniel, Vasile Cerceja și alții, au stat lucrări de complexitate tehnică ridicată, executate în timp util șî la parametri calitativiicorespunzători. Nu este de mirare dacă* una din aceste brigăzi — cea. condusa ’ de Alexandru Laszlo — a ocupat J de mai multe ori locuri f runtașe în’ întrecerea socialistă pe Combinat, și nici faptul că în semestrul I 1984 chiar sectorul s-a situat pe un asemenea Ioc, contribuind la întărirea prestigiului întreprinderii.In acest climat de exigență, în perioada de la alegerile precedente șî pînă în prezent, dezbaterile din adunările generale au fost orientate cu

I.

ișî; în mod încrederea că prin realegerea ‘tovarășului Nicolae 
COaușescu în fruntea partidului, poporul nostru Va obține realizări tot mai mari în opera construcției socialiste.' Recunoașterea acestor eforturi — care de mai multi ani constituie notă dominantă a activității sectorului VIII al minei Paroșeni — trebuie să înceapă cu cîteva cuvinte despre realizările celorlalte sectoare, implicate direct în extracția cărbunelui. Intr-adevăr. după o logică simplă a faptelor, se poate spune că depășirea de 43 mii tone obținută de întreprindere la „cărbunele brut" , încorporează și munca plină de abnega-

■x

din viața de partidție, strădaniile perseve- precădere spre creșterea rente ale colectivului de rolului organizației de la investiții, un colectiv partid în conducerea tuturor acțiunilor de valorificare a potențialului productiv al sectorului. Acționînd pe aceste căi, colectivul a raportat și în acest an, pe 8 luni însemnate depășiri ca de pildă îndeplinirea planului valoric în proporție de 150 la sută și a celui fizic în proporție de 120 la sută, depășiri . concretizate în 265 ml lucrări miniere executate peste plan.Referirile făcute în darea de seamă la toate aceste realizări au fost însoțite și de o seamă de accente critice. Biroul organizației de bază a pornit de la realitatea că deși a fost desfășurată o activitate rodnică, în colectiv s-au înregistrat și abateri de la disciplina de producție și a muncii. Atît darea de seamă, cit și participanții la dezbateri au reliefat necesitatea întăririi combativi-. tații față de neajunsuri, intensificării: preocupări-" lor .pentru formarea . norilor muncitori și bilixarea cadrelor. • fondul unei activități ne, referirile critice la calitatea scăzută unor revizii, defectuoasă a unor utilaje — dorința comuniștilor a înlătura aceste neajunsuri astfel îneît sectorul să facă față cu tot mai mult succes sarcinilor ce îi revin. Ion MUSTAȚĂ

situat mereu în avans față de cerințele producției. De mai mulți ani, la „investiții" s-a lucrat într-un ritm alert și cu înaltă răspundere, acțio- nîndu-se pentru punerea în valoare a noi blocuri și urgentarea lucrărilor de deschidere în adînci- me a minei.Meritul „investițiilor" în
Adunări generale de 

dări de seamă și alegeri 
in organizațiile 

v . de partid

ți-buaexecutarea montării denotă de

Comuniștii, 
în fruntea eforturilor

(Urmare din pagina 1) drei Antal, Gheorghe Poe- naru, Dumitru Paraschiv „„ __............................. .... ..... - și altele, membri de partidau luat cuvântul, Dumitru care au înțeles menirea și Dăscălescu, Constantin Bu- neă, Nicolae Luca, Mihai Covăsneanu, Viorel Hălă- laie, Ion Feregan, Carol Bogye Și Gheorghe Bu- nea, sînt rodul creșterii rolului politic al organizației de partid în conducerea activității economico-’ sociale și , educative, de a acționa împreună cu conducerea tehnică a sectorului, cu organizațiile de sindicat și U.T.C. pentru mobilizarea întregului colectiv la rezolvarea . problemelor producției, a ordinii și disciplinei, pentru îmbunătățirea ’ aprovizionării și întreținerii utilajelor din dotare, fapt <<• a condus și va conduce și în viitor la realizarea și depășirea sarcinilor de plan. Pentru succesele obținute pe frontul cărbunelui au fost evidențiate conduse de comuniștii An- tone.

au arătat comuniștii care obligația de a fi adevărați ,. conducători politici și buni organizatori ai-producției, care știu să-și mobilizeze ' oamenii abatajelor pentru realizarea de noi sporuri la producția de cărbune.Hotărî rea adoptata de - adunarea generală a organizației de bază, • propunerile și. recomandările făcute pentru noul birou care a fost ales, vor asigura îndeplinirea cu înaltă răspundere a mandatului încredințat de comuniști pentru îmbunătățirea vie- ții do organizație, a acti- ;■ vitătn pohtko-educative în scopul realizării angajamentului asumat de a întâmpina Congresul al XIII- lea al partidului cu noi sporuri la producția de cărbune și realizarea în acest an a unei producții brigăzile suplimentare de 20 000 de

Muncitorii . 
feroviari 

din municipiul 
nostru

(Urmare din pag. I)țiunii cu abur cu cea diesel și electrică (1969— 1974); sporirea capacității de primiri-expedieri și manevră a stațiilor Vulcan, Iscroni, Livezeni; terminarea dublării liniei Petroșani — Livezeni (1983), iar în următorii 2—3 ani va fi terminată dublarea liniei Simeria — Petroșani, ceea ce va duce la dublarea ca- pacității de transport față de situația prezentă.Toți oamenii muncii feroviari din Complexul C.F.R., puternic mobilizați de îndemnurile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, strîns uniți în jurul său, ne vom aduce întreaga noastră contribuție pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le avem, asigurînd, alături de mineri, ridicarea pe noi g, culmi de civilizație și pro- . - greș a patriei noastre me- ' reu ‘ înfloritoare, Republica- Socialistă România.

Vedere 
hala de prelucrări prin 
aschiere de la 
I.P.S.R.U.E.E.M.P.

Foto: Al. TĂTAR

SelecțieIncepînd de astăzi pînă în 15 septembrie, C.S.Ș. Petroșani organizează o acțiune de selecție pentru clasele de gimnastică (fete) și schi alpin (băieți și fete). Testele de selecție se vor susține, zilnic, la sediul clubului după următorul program: gimnastică, orele 10—12 și 16-17, iar schi alpin, orele 10—12 și 17—18. La selecție ■ se pot prezenta copii de 6-7 ani, înscriși in anul școlar de învățămînt 1984—1985, în clasa I.

Și

Asigurarea independenței 
energetice a tării

(Urmare din pag. 1’

nologiilor noi de fabricație, mecanizarea și automa
tizarea producției, dotarea cu mașini și instalații de 
înalt randament și modernizarea celor existente.De asemenea, în proiectul de Directive se sublinia: „O contribuție însemnată va avea activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică la, reducerea consumurilor de materii prime, combustibil și energie electrică", aecentuînd asupra faptului că „Reducerea consumurilor specifice și sporirea valorii unitare a produselor, ca urmare a ridicării performanțelor lor tehnice și calitative, vor determina ... creșterea mai accentuată a gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și e- nergiei".La îndeplinirea cu succes a acestor obiective deosebit de importante pentru dezvoltarea economi- co-socială a României, o contribuție de seamă trebuie să-și aducă cercetătorii și proiectanții institutelor de specialitate din Valea Jiului — I.C.P.M.C, C.C.S.M., filiala Petroșani a C.C.S.I.T.U.M. — cadrele didactice de la Institutul de mine din Petroșani. Cadrelor din domeniul cercetării și proiectării, care iși desfășoară activitatea în bazinul nostru carbonifer, în apropierea locurilor de muncă, aici unde se hotărăște soarta producției le revine importanta sarcină de a 

crește, aportul cercetării la asigurarea bazei de ma
terii prime, în vederea cîștigării'intr-un tinip cit 
mai scurt a independenței energetice a țării,înaltul nivel profesional, experiența dobîndită de cercetătorii și proiectanții noștri,..de cadrele didactice ale institutului de mine, în rezolvarea operativă și competentă a problemelor stringente ale producției, vor trebui să se regăsească în accelerarea procesului de automatizare și eleetronizare a producției, în ridicarea nivelului de pregătire ă tuturor oamenilor muncii, perfecționării organizării producției și a normelor de muncă, asigurării unui raport corespunzător între munca productivă și cea de administrație, întăririi ordinii și disciplinei în toate unitățile.:Vor trebui dezvoltate și se vor dezvolta eu contri" buția cadrelor amintite, cercetările privind aplicarea și perfecționarea mecanismului economico-finan- ciar, se vor elabora soluții pentru creșterea mai rapidă a eficienței economice, reducerea costurilor de producție, a consumurilor de materii prime, combustibil și energie, utilizarea intensivă'a fondurilor fixe, ridicarea rentabilității. : —-In felul acesta specialiștii din domeniul cercetării, și proiectării care își desfășoară activitatea în centrul bazinului nostru carbonifer vor avea’ # contribuție substanțială la transpunerea în viață a mărețelor o- biective cuprinse în grandiosul program — proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului.

i

Acțiuni energice, mobilizare ferma
(Urmare din pag. 1)bilizare fermă a fiecărui om al muncii, o activitate susținută pentru aplicarea imediată în practică - a celor mai eficiente măsuri și soluti de îmbunătățire activității de extracție.Rezultatele slabe înregistrate în această decadă de colectivele miniere ale C.M V.J. (cu excepția minei Paroșeni), cele, mai slabe de la începutul a- nului, sînt greu de calificat și mai ales de justificat, in condițiile cind a trecut puțin timp de la încheierea adunărilor reprezentanților oamenilor muncii, adunări în care ău fost dezbătute pe larg, temeinic și cu răspundere, posibilitățile de realizare integrală a prevederilor de plan, a angajamentelor asumte, adunări în care au fost stabilite măsuri concrete, eu termene

decadă, sub semnul incertitudinii posibilitățile de realizare a prevederilor lunare de plan. Față de o astfel de situație, se impun, așa cum mai spuneam, acțiuni energice, măsuri ferme, responsabile și cu aplicare imediată pentru redresarea producției de cărbune ektraș. A- duhările generale de dări de seamă și alegeri, care sînt în.; plină desfășurare la întreprinderile miniere■ trebuie să constituie cel mai , puternic moment -pentru a stimula activitatea comuniștilor la o mai amplă mobilizare a tuturor oamenilor muncii . pentru sporirea producției de căr- . producția restanță recupe- < bune extras, astfel îneît, în cinstea marelui eveniment politic al anului, Congresul al XIII-lea al partidului, toate colectivele miniere ale Văii Jiului să raporteze însemnate creșteri de producție.

și responsabilități precise, . Nu contestăm valoarea dezbaterilor și a măsurilor stabilite, ceea ce rămine sub semnul întrebării, semn de întrebare ridicat de rezultatele înregistrate, este a modul în care au fost valorificate toate soluțiile și măsurile adoptate.Dacă la unele întreprinderi miniere, cum sînt Petrila, Uricani sau Lenea, i .«-reă liză rile din prima decadă se. pot datora unor neajunsuri de moment (proporțiile de realizare a planului stabilit pentru perioada amintită fiind de 98,2, 93,4 și, respectiv, ,, 92,4 la sută), neajunsuri care pot fi depășite, iarrată în cîteva zile, sînt alte întreprinderi ca Bărbă- teni, Aninoasa, Exploatarea de cariere Cîmpu lui Neag și chiar Dîljâ și Lu- peni, ale căror rezultate pun, deja, după o singură
r

I
I
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IMPORTANT. Unita- Maria Stănileseu), s-au pul vocal-instrumental „A- tea „Geamuri-Rame" hr. vândut rechizite școlare în custic", pe scena Casei de 53 din Lupeni, aparținând valoare de peste 500 000 Cooperativei „Straja", i mutat, de cîteva zile, la"' CENACLUL „PLAGA- <parterul; unui nou bloc deRA“. O veste plăcută pentru iubitorii muzicii tinere și poeziei. Cenaclul „Flacăra", animat de poetul A- drian Păunescu, vâ poposi, din nou, la Petroșani. Vineri la ora 18, in tribunele Complexului sportiv 

j „Jiul iși vor da întilnire rui vîscoza-llupeni, condus 
I cei ce vor să asiste la a- de Traian Jitnborean (vîn- 
l cest maraton artistic. (I.V.) zătoare Elena Ciueiu și

i ■'

locuințe de pe strada Viitorului, lingă posta nouă. (Ă.T.) ; /■ .RECHIZITE ȘCOLARE, in perioada 15 august — 10 septembrie, la unitatea nr. 44 Librărie din cartierul Vîscoza-Eupeni, condus

1...‘ ...1...... ZZZ 223 cultură a sindicatelor dins-a lei. In aceeași perioadă pla- Petroșani. In spectacolele nul de vînzări a fost depășit eu 8 lă sută. (A.T.)
„CU MASCĂ ȘI FĂRĂMASCA" se intitulează spectacolul de varietăți pe care îl vor susține astăzi’ artiști dc frunte ai scenelor bucureștene, împreună cu ansamblul de cântece șidansuri „Parîngul" și gru-

curate de cei în drept la au început lucrări de siste- sediul oficiului. (V S.) matizare pentru noul pe-* ’ •rimetru cuprins in planul; - de extindere al unității- De remarcat că toate aceste lucrări se realizează cu utilaje mecanizate ce fo-IGIENI ZARE. De ieri dimineață, magazinul alimentar nr. 31 din Petrila este închis în vederea igieniiă- , , . ...losesc combustibil eeono-care au loc, la orele 17 și20, pentru tinerii din Petroșani va cînta cunoscutul interpret de muzică folk, Victor Socaeiu. (G.B.)♦---BILETE PENTRU ODIHNA. La oficiul municipal pentru pensii și ocrotiri sociale au sosit bilete pentru odihnă în principalele stațiuni balneo-climaterice - -din țară. Biletele pot fi pro- șahi al Autobazei C.M.V.J.

i’ii. După cum ne-a informat compartimentul administrativ al I.C.Ș.A.-A.P. Petroșani, lucrările de i- gienizare vor fi realizate în două-treî zile. (T.Ț.)'■ ♦—■EXTINDERE. De cîteva zile, la garajul din Petro-

misit de șoferii autobazei. (V. Beldie)
Rubrică realizată de 
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Pentru asigurarea creșterii producției de cărbune extras

Colaborare rodnică pentru îndeplinirea prevederilor de planIn toată Valea Jiului, la toate locurile de muncă direct productive se duce o intensă activitate pentru sporirea continuă a producției de cărbune extras, pentru îndeplinirea ritmică și integrală a prevederilor de plan. A- lături de minerii abatajelor, de cei de la lucră- . rile de pregătiri și investiții se găsesc în permanență specialiștii întreprinderilor miniere în probleme de aeraj și protecție a muncii, ai Combinatului minier Valea Jiului, sau lucrătorii grupei Petroșani a I.S.T.P.M. Hunedoara, specialiști care veghează ' la securitatea muncii oamenilor de la- fronturi și a zăcămîn- tului. .Printr-o colaborare rodnică toți specialiștii din acest domeniu de activitate, prin măsurile luate ' și soluțiile date operativ, la locurile de muncă s-au creat, în ansamblu, condiții optime desfășurării normale a procesului de producție, de extracție a cărbunelui. Este normal, este firesc să fie așa, a- tîta vreme cit, astăzi, mineritul în general, și mineritul Văii Jiului în mod

deosebit, a cunoscut prefaceri radicale, înnoiri, modernizări fără precedent prin grija partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul eu care ne mîn- dritn că este Minerul nostru de Onoare.Rezultatele obținute do minerii abatajelor, de la fronturile de lucru, în majoritatea cazurilor dotate cu utilaje moderne de mare .;. productivitate sînt simțitor diminuate în unele' cazuri, de nelua- rea unor măsuri operative, dar care ar trebui să fie de fapt permanente,de menținere în perfectă . stare de funcționare a lucrărilor miniere de transport și de aeraj. Motivările pe care le aduc unele cadre — de conducere chiar — nu au un suport trainic: absența personalului de deservire. Ridicăm aceste probleme pentru că, de multe ori, din dorința de a extrage cit mai mult cărbune și cit mai repede, abatajele sînt plasate la capacitate, ceea dar, ce este foarte bine, și aici apare nee.t- zul, sînt neglijate formațiile de- întreținere aÎntreținerea lucrărilor miniere nu estefacultativăOrganele de control pe linie de securitate minieră aie C.M.V.J., au dispus în 28. august încetarea activității de tăiere ia cărbunelui într-un abataj de mare capacitate al minei Live- zeni, abataj dotat cu un complex mecanizat. Măsura se impunea, era absolut necesară. In urma verificărilor efectuate, a măsurătorilor care au avut loc s-a constatat o concentrație de mețan peste limitele admise de norme. Vinovăția pentru această acumulare peste lui nu o formației bataj ci... abatajuluiredus a scăzut debitul de aer sub necesar. Este un p,. fel de a spune că de vină era galeria de cap, cînd de fapt ădevărații. vinovați sînt cei care nu au asigurat o întreținere corespunzătoare a căilor de aeraj, 
a lucrărilor miniere. Neglijența, lucrul lăsat de azi pe mîine — și motive 
se găsesc pentru astfel de atnînări — s-ă răzbunat

limită a metanu- purtau membrii de lucru din a- galeria de cap a al cărei profil

miniere sau de unei asemenea de multa ori idee
lucrărilor transport Urmările optici — ascunsă sub falsa- < ă acesta este personal neproductiv, auxiliar — sc pot constata cu ușurință spre exemplu la mina Aninoasa, unde pe vel mai important zont de transport cauza neîntreținerii, mai transport operativ fluent nu se poate face.Dar astfel de situații pot fi rezolvați' de înseși unitățile miniere respective. Condiții au să o facă și eă se avein convingerea vor face pentru bunul mers al producției, pentru o activitate de extracție fără stagnări sau evenimente astfel incit în cinstea celui măi mare eveniment politie al anului, Congresul al XIII- lea al partidului, întreprinderile miniere să raporteze îndeplinirea prevederilor de plan, a angajamentelor asumate.

Pentru o deplină res
pectare a regulilor de 
protecție a muncii, es
te nevoie de instrumen
te de control adecvate. 
Iată un aspect de 
atelierul de revizii 
distribuire a metanome- 
trelor de la I.M. Paro- 
șeni, imaginea noastră 
rodind un aspect de la 
verificarea acestor a- 
parate. >

mîntuială sau o verificare superficială a scos din funcțiune pentru un timp un puț care avea rolul și rostul lui în buna desfășurare a procesului de producție. Forma-

Ing. Traian AVRAMESCU, 
Inspector șef la 

I.S.T.P.M. Hunedoara — , 
Grupa Petroșani

prin pierderea de producție înregistrată în abatajul respectiv. Tăierea cărbunelui a fost oprită pînă la restabilirea respunzător acumulările permită o
unui aeraj co- care să .evite de metan și să activitate condiții optime de 1 această . oprire din 28 pînă în 30Un eaz similar fără pierdere de producție — s-a petrecut și lamina i.upeni, în 8 septembrie. Șirnilar în sensul că au a- vut: loc acumulări de metan într-o galerie de bază a unui abataj din strate- le 8—9, blocul IV, abataj plasat.au

a în lucru; durat august. — dar
i

care nu mai era Acumulările de apă redus secțiunea galeriei și, implicit, debitul de aer, favorizînd acumulări de metan peste limitele admise, periculoase chiar. Ne- urmărirea la timp, necon- trolarea operativă tei galerii a condus rea unei astfel de care, în cele dinfost remediată, dar se putea și... fără. __ _ ___ _
a taces- la crea- situații urmă a

De necrezut și totuși...parțial. Consecința nu este greu' de. imaginat pentru oricine’ lucrează' sau a lucrat într-o t-nină cu degajări de metan.' Concentrai ia ’de Cil 4 a crescut, iar maisti’Ul'mir nier G.D. â suferit un început de asfixiere, și-ă. pierdut cunoștința și a. căzut pe suitor 3 m, ac- cidentîndu-se grav.; Deși pare de necrezut, mai ă- les ca 'vine din partea u-

Maistrul minier, CJ. Dumitru, de la I.M.. Petrila, rețineți maistru mi
nier, vrea să verifice distanța care mai era de străbătut întye două lucrări ce se executau con- traf ronț. Pătrunde în suitorul,'care nu era plasat', unde urma să aibă loc străpungerea,' cu intenția de. a asculta zgomotul burghiului cu care- ■ se executa, de-la ■ celălalt front de, lucru, o gaura tini maistru minier, fapta de pii'Da. Și -.11111 zgomotul nu era: prea clar, pentru a-1 desluși mai bine... a oprit instalația de aeraj

este reală, și ~s-a petrecut, așa cum mai spuneam, ki mina Petrila, în 8 septembrie, la ora 5,30.
cit de ei... Un

titea alte cazuri clipa de neatenție.Am ridicat această problemă, am pus: acest accident în fața- cititorilor, tocmai pentru simplitatea
Fapta în sine — petrecută la I.M. Lonea in 31 august a.e. — a fost se poate de simplă, banală, dar urmările sînt destul de grave.om, un miner cu experiență <— nu-i mai dăm numele pentru Că și așa a suferit mult și va suferi în continuare, datorită u- nei neatenții — și-a -pierdut o mînă. Spunem eă fapta în sine pare banală pentru că... în timp ce lucra la golirea . silozului, la deschiderea gurii, de rol, a întins mîna, mîna dreaptă spre o bucată de steril. Mîna i-a fost antrenată de covorul; de cauciuc șl. Și aici a intervenit, ca in

Atenție la...

a-

Nu ! Acesta-i singurul răspuns la întrebare. Puțul respectiv nu poartă nici cel puțin numărul „ghinionist" de 13. Este puțul orb nr. 7 de la mina Aninoasa. Bineînțeles că nu era vorba de nici un țiile de lucru a căror ap- ghinion chiar dacă purta cifra amintită, ci de neglijență, condamnabilă. Cum altfel ar putea fi calificată situația creată în 5 septembrie, cînd la ora 11,50, au fost scăpate pe puț 4 vagonete, cu consecințe pe care nu le mai amintim pentru că nu sînt greu de închipuit.Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, mai ales dacă răspunderea cu care se acționează este scăzută, în 8 septembrie la același puț colivia iese din ghidaje și... urmează o altă perioadă stagnare.• Citeva clipe, de tenție — a cui, 6 vă tiili "comisia de anchetă —, j-i lucru făcut de
denea-sta-

tivitate era legată și de funcționarea normală a acestui puț nu au avut de suferit prea mult, dar distanța de transport s-a mărit fiind necesar să se apeleze la un alt puț. Pe lingă toate acestea trebuie să mai amintim și timpul, oamenii și materialele care au trebuit folosite pentru remedierea defecțiunilor, a avariilor, a neajunsurilor pe ; are le-au pricinuit cele citeva clipe de neatenție sau verificarea superficială care s-a făcut.Și toate acestea în condițiile eînd mina Aninoa- sa are mari restanțe și pe această lună la producția de cărbune extras.
PAGINĂ REALIZATĂ LA CEREREA C.M.VJ.

nimic". Și nici nu trebuie să se inlimplc la fiecare abatere, este suficient să se petreacă o singură dată și... consecințele, le tragi o viață întreagă. .
neatenție!

producerii lui, și pentru a Partidul și statul nostruatrage atenția asupra... aloca i mportante fondurineatenției, .neatenție care pentru protecția /.? omului,.la m i ne ri 1 cu yec hi me în pen tru siguranța munciis.u b te van 'provine din ruti- lui. Se fac studii’ și cerce-na, de la ideea îs:reșită că-. tăvi, -,<■ .de pu n < • l'< > vțui’ 1 sta -• e- ■■ prima-.;-.: b> tâ cînd fac. : șiiiițciă re'^t;>ențru- d mbuiiătă-așab și dhu s-a y- întîmplat - țlreâ contiftuă c ■ondițiilor

de muncă, pentru ușurarea efortului fizic, pentru evitarea îmbolnăvirilor profesionale. Se cheltuiesc suine însemnate pentru procurarea utilajelorț de mare tehnicitate și productivitate care asigură, un grad înalț de securitate a muncii, se achiziționează și se pun în funcțiune instalații eomplexe: pentru protecția muncii, dar la toate acestea omul trebuie să adauge ceea ce nu poate fi cumpărat sau achiziționat de niciunde, ci trebuie format printr.-o intensă muncă de educare - ATENȚIA Șl RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII.
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(Urmare din pag. I)pînă la 55 tone la hectar, iar cele de vinete de pînă la 70 de tone la hectar. ;jDe dimensiuni deosebite, Șrettțarcabile în același /limp prin productivitate, ‘sînt, de asemenea, soiurile 'de fasole, rădăcinoase, pepeni, create de specialiștii institutului.Institutul de la Vidra, care își desfășoară activitatea în cadrul a 12 programe de cercetare, dispune de loturi experimen- i de semințe și legume destinate consumului. Este o u- nitate națională de cercetare legumicolă, care coordonează activitatea de cercetare din mai multe stațiuni, precum și din institutele de învățămînt superior de specialitate, a- cordînd o atenție deosebită zonării speciilor legumicole, aplicării celor adecvate tehnologii producție.Rînd pe rînd, au vizitate cîmpurile de liorare a unor soiuri variate de ardei, de tomate destinate industrializării și

ptale pentru obținerea

mai defost a me*

pentru consum, cîmpurile experimentale pentru culturi duble și succesive. Au fost vizitate, de asemenea, cîmpurile unde se experimentează densitatea optimă a diferitelor culturi ' legumicole, modul de administrare a îngrășămintelor și erbicidelor.Apreciind rezultatele obținute, secretarul geiieral al partidului a constatat că densitatea la unele culturi poate fi mărită ceea 
ce va conduce la nivele de producție și mai ridicate.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu ă adresat felicitări colectivului de oameni ai muncii/de la Institutul de cercetări pentru legumicultura și floricultură pentru rezultatele obținute în activitatea sa.In același timp s-a cerut ca specialiștii să-și intensifice eforturile pentru rezolvarea cît mai rapidă a problemelor privind creșterea producțiilor la hectar la toate speciile și soi- iurile de legume, pentru definitivarea tehnologiilor aplicate. In producția mare, a atras atenția tovarășul Nicoiae Ceaușescu, ob-

ținem încă recolte mici. Avem condiții să realizăm pe suprafețele cultivate cu legume producții mult mai mari decît în prezent Rezultatele obținute de cercetători pe loturi experimentale trebuie să se regăsească cît mai cu- rînd posibil în fermele de producție, a subliniat secretarul general al partidului. Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a cerut să se a- corde o atenție deosebită creării de noi soiuri destinate exportului, în funcție de cerințele partenerilor externi, să se lucreze în așa fel îneît țara noastră să devină exportatoare de semințe de legume. Totodată, secretarul general al partidului a cerut institutului să-și -sporească continuu contribuția Ia creșterea producției de legume a țării, atît a celei din unitățile socialiste, cît și din gospodăriile populației. ' . ..Au fost vizitate’/ Unele sole cultivate tomate și lanuri derumb aparținînd unor u- nități agricole din apropiere. Tovarășul Nicoiae velului său de trai.
apoi

sta-Ceaușescu a apreciat rea culturilor, gradul de coacere și a cerut să se ia toate măsurile pentru strîn- gerea la timp și fărăvpi«>. deri a recoltei de toamnă.Specialiștii din cadrul Institutului de cercetări pentru legumicultura și floriculture din Vidra, lucrătorii ogoarelor județului Giurgiu, care s-au în- tîlnit în această zi de toamnă bogată cu secretarul general al partidului, l-au asigurat că, puternic mobilizați de îndemnurile, de indicațiile și orientările primite șî cu acest prilej, vor acționa cu hotărîre pentru înfăptuirea programelor și sarcinilor ce le revin, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a actualei campanii agricole, strînge- rea și depozitarea corespunzătoare a întregii recolte, livrarea integrală a cantităților prevăzute la fondul de stat, pentru creșterea contribuției. a- griculturii la satisfacerea deplină a nevoilor de consum ale populației, la ridicarea necontenită a ni-

i
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STOCKHOLM 11 (Ager- pres). La Stockholm ș-au reluat, marți, lucrările Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, la care participă și România. In fața celor 35 de state participante se află, sub forma a patru documente de lucru, un număr considerabil de propuneri vizînd modalitățile practice de diminuare și înlăturare a gravului pericol care planează a- supra tuturor națiunilor europene. Unul dintre cele

patru documente este cel propus de România, în care se dă expresie concretă concepției și poziției țării noastre, ale președintelui “Nicoiae Ceaușescu privind căile și mijloacele de întărire a încrederii și securității și de promovare a obiectivului dezarmării pe continentul european. Celelalte trei documente aflate în atenția conferinței conțin propunerile a- vansate de țările neutre și nealiniate, de Uniunea Sovietică și, respectiv, de țările membre ale N.A.T.O.

Știri din tarile socialiste » »• SOFIA. La Sofia a fost dat în folosință un nou și important obiectiv al gospodăriei urbane — stația de purificare a a- pelor rîului Iskar, cea mai mare de acest gen din țară. Noua stație va permite să se asigure întregul necesar de apă potabilă pentru capitala Bulgariei.Stația are o capacitate de purificare a unei cantități de 500 000 metri cubî de apă pe terminarea instalațiilor capacitatea
zi, iar, după construcției Suplimentare, ei se va dubla.• PHENIAN. Procesul de electrificare a căilor ferate, desfășurat cu consecvență de guvernul R.P.D. Coreene în cursul ultimelor două decenii, s-a în-Manifestări și luări de poziție nucleareîmpotriva înarmăriiCANBERRA 11 (Ager- pres). Liderul Partidului „Democrații australieni", Donald Chipp, a prezentat, în Senat, un proiect de lege care prevede interzicerea intrării navelor care au la bord încărcătură nucleară în apele teritoriale ale țării, precum și. a pătrunderii avioanelor cu încărcătură atomică în spațiul aerian australian.WELLINGTON 11 (A-gerpres). La Wellington s-au încheiat lucrările Conferinței anuale a Partidului Laburist din Noua Zeelandă — formațiune politică de guvernămînt. Pârticipanții la acest forum au " rezoluții nă prin tragerea militare te și puteri nucleare, terzicerea admiterii

adoptat o serie de de politică exter- care se cere re- țării din pactele din care fac par- in- în

porturile naționale a navelor militare străine cu arme nucleare la bord.STOCKHOLM 11 (Agerpres). Crearea de zone lipsite de arme nucleare ar putea constitui un pas de mare importanță pe calea spre consolidarea păcii — a declarat Ingvar Carls-, son, vicepremier suedez, la inaugurarea unei expoziții a O.N.U. cu tema „Arma nucleară — a- menințare pentru lumea noastră".Luînd cuyîntul cu același prilej, primarii orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki au lansat un apel la reluarea negocierilor privind interzicerea armelor nucleare și controlul armamentelor.
☆„Nu armelor nucleare pămîntul Danemarcei!" sub această deviză au vut loc la Copenhaga, pea- o

cheiat în partea estică a acestei țări, prin lucrările de electrificare a tronsonului feroviar Rajin—Tu- mangang, de pe țărmul de norchest — relatează agenția A.C.T.C. Existența unui sistem unificat de transport feroviar și utilizarea exclusivă a locomotivelor electrice va duce sporirea considerabilă a ficienței acestuia. la 
e-de

dealamplă demonstrație protest și un miting , partizanilor păcii împotriva desfășurării manevrelor militare ale N.A.T.O. care vor avea loc pe teritoriul acestei țări.„Nu, transformării Japoniei înțr-un portavion nuclear al S.U.A.!" — sub această deviză are Ioc în Japonia o amplă campanie de proclamare a orașelor și așezărilor, zone lipsite de arme nucleare. Pînă a- . cum, peste 160 de localități au fost declarate zone denucleariza te.■Din inițiativa a patru centrale sindicale indiene, în orașul Bokaro -— cunoscutul centru metalurgic — a avut loc o conferință a partizanilor păcii, la care au luat parte reprezentanți ai sindicatelor, oameni politici și activiști pe tărîm obștesc din India.

• HANOI. Acțiunile extindere a suprafețelor destinate culturilor agricole, cu deosebire în regiunile septentrionale și în delta Fluviului Mekong, unde există mari resurse încă nefolosite, au făcut posibilă sporirea însemnată a terenurilor propice agriculturii în R.S. Vietnam. După cum relatează agenția V.N.A., suprafețele redate agriculturii în provinciile din regiunea deltei se ridică la 700 000 ha. Numai în provincia Long An, de pe asemenea terenuri au fost recoltate, în 1983, peste 500 000 tone cereale și legume.
CONTACTE POLITICO

DIPLOMATICE-Președintele Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, a sosit la Atena într-o vizită oficială la invitația președintelui Greciei, Constantin Karamanlis. Pe agenda convorbirilor figurează e- xaminarea situației din Europa și focarele de conflict din diferite regiuni ale lumii.Președintele Comitetului Exequtiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a sosit în Kuweit pentru convorbiri cu oficialitățile ku- weitiene privind evoluția situației din Orientul Mijlociu și a problemei palestiniene.
COLEGIUL OE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK. Dorm GHETA, ton MUSIAfA, 

Simion POP - redactor jef, Teodor RUSU - redactor șet adjunct, Toma IA]ARCA.
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Imagini din Etiopia — documentar. Emisiune în limba maghiară, (p.e.) Telejurnal, (p.c.) Actualitatea în economie.Marele forum al partidului, marele forum al țării.Telecinemateca ;Ciclul „Dosarele e- cranului‘“ „Ulti
mul joc“ — producție a studiourilor americane. Premieră pe țară, (c.) Fotbal: Irlanda de Nord — România 
în preliminariile campionatului mondial. Transmisiune directă de la Belfast. Repriza I. (c.) 22,45 Telejurnal, (p.c.) 23,00 Fotbal: Irlanda de Nord — România. Repriza a Il-a.

15,3020,0020,20 PETROȘANI — 7 No
iembrie: Afacerea Pigot; 20 35 
Unirea: Elegie; Parîngul: ’Vreau să știu de Ce am aripi. "PETRILA: De dragul tău, Anca.LONEA; Chirurgul Schroth.ANINOASA: Familietrăsnită.

VULCAN — Luceafă
rul: Cecilia, I—II.

LUPENI — Cultural:Gară pentru doi, I—II.URICANI : Căluțul sălbatic Ryn.
TV15,00 Telex.15,05 Tineri interpreți și formații artistice de amatori în Festivalul național „Cîn- tarea României".

TELEX ■ SPORTBELFAST 11 (Agerpres). Pe stadionul „Windsor Park" din Belfast se va disputa miercuri, 12 septembrie, meciul dintre e- chipele României și Irlandei de Nord, contînd pentru preliminariile noii e- diții a campionatului mondial de fotbal (grupa a 3-a europeană). După cum se cunoaște, din această grupă mai fac parte reprezentativele Angliei, Finlandei și Turciei.Lotul selecționatei României cuprinde următorii jucători: Lung, Iordache,
wiHmiiniiiiiiMMMUii/umiiiiinui/iiiiiiiiiniHimiiiiiH

22,00

I 
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■ TELEX ■ SPORTRednic, Negrilă, Ștefănes- cu, Iorgulescu, Ăndone, Ungureanu, Țicleanu, Movilă, Irimescu, Mateuț, Coraș, Augustin și Ilagi.Din formația Irlandei de Nord nu vor lipsi cunos- cuții internaționali Jennings, Nicholl, Donaghy, Armstrong, Stewart, Hamilton și Whiteside.Partida va începe Ia ora 22,00 și Va fi condusă de arbitrul belgian Alexis Ponnet.Meciul va fi transmis în întregime la radio, pe programul I.
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ANUNȚURI

PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Iușan Marinela, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (2540)
DE FAMILIECu nemărginită durere, anunțăm împlinirea unui an de la tragica dispariție a scumpei noastre 

cocota marioaraCit a trăit am iubit-o, cît vom trăi o vom plînge. Familia îndurerată. (2541)Cu adîncă durere, anunțăm împlinirea a doi ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna bunul nostru .soț și tată Bălan IancuNu te vom uita niciodată, (mp)
Redacțio j» administrația ; Petroșani, str. Njcotae Bâtcescu, at. 2. telefoane « 41662. 
secretariat, 41663, 42464 secții.
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