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EXEMPLARA Activitate

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Călărași
Tovarășul N ic o l a e din comuna Gurbănești au 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat, miercuri diminea
ța, o vizită de lucru pe 
șantierul Gurbănești din 
cadrul complexului de lu
crări hidrotehnice Mostiș- 
tea, din județul Călărași.

După Ce a survolat par
tea centrală a Cîmpiei Mos- 
tiștei, elicopterul prezi
dențial a aterizat în zona 
barajului Gurbănești. La 
acest punct de lucru de 
pe salba lacurilor ce se în
tind de la Dunăre pînă la 
riul Ialomița, au fost a- 
duse sisteme de mașini fo
losite la lucrările de 
bunătățiri funciare și 
gospodăria apelor.

Muncitorii de pe acest 
șantier de lucrări hidroteh
nice, ca și numeroși țărani 
cooperatori, mecanizatori

îm- 
de

Mobilizat exemplar de organizațiile de 
partid, colectivul celei mai mari întreprinderi 
miniere producătoare de cărbune pentru cocs 
din țară, I.M. Lupeni, trăiește în aceste zile 
un eveniment deosebit — în ultima decadă a 
lunii octombrie mina și-a realizat și depășit 
preliminariile zilnice.

■ IN ULTIMA DECADĂ A LUNII OC
TOMBRIE, I.M. LUPENI A DEPĂȘIT SARCI
NILE AFERENTE ACESTEI PERIOADE CU 

CĂRBUNE PENTRUPESTE 2000 TONE DE 
COCS
■ Cele mai mari pro

ducții suplimentare au fost 
.............................. ' 21

28
obținute în zilele de 
octombrie (460 tone), 
octombrie (3600) și 30 oc
tombrie (600 tone de căr
bune).

■ Pe primul loc în în
trecerea socialistă din tuna 
octombrie se situează co
lectivul sectorului IV, cel 
mai mare și mai mecani
zat sector din Valea Jiului, 
care în această perioadă a 
extras, peste sarcinile pla-

nificate, mai mult de 1600 
tone de Cărbune pentru 
cocs, în condițiile depășirii 
productivității muncii în 
cărbune cu 250 kg pe post.

■ Un alt sector fruntaș
este sectorul VI, cu 900 
tone de cărbune extras su
plimentar în luna octom
brie. ' >

■ De asemenea, colecti
vul de mineri și mecaniza
tori din cariera „Victoria" 
a extras, peste sarcini, 3800 
tone de cărbune.

■ REVIRIMENTUL DIN ULTIMA DE
CADA PRODUS LA MINA LUPENI DOVE
DEȘTE CĂ ACEST PUTERNIC DETAȘA
MENT MUNCITORESC ȘTIE SĂ SE MOBI
LIZEZE EXEMPLAR PENTRU A-ȘI RESPEC
TA tradiția și locul de frunte pe 
CARE-L OCUPĂ IN MINERITUL ROMÂ
NESC.

de înalt randament, nece
sare importantelor lucrări 
prevăzute în Programul 
național de irigații, 
cari și combatere a 
ziunii solului.

Secretarul general 
partidului a examinat cu 
multă atenție fiecare uti
laj, executat de întreprin
deri de specialitate ‘din 
țară, a eerut explicații a- 
supra caracteristicilor teh
nice, a randamentului și 
consumului de carburanți, 
a condițiilor de teren în 
care pot fi utilizate. A re
ținut în mod deosebit a- 
tenția instalația complexă 
de excavat cu rotor cu cu
pe, realizată la întreprin
derea Mecanică Timișoara, 
după concepția originală a 
specialiștilor români. Noul 
agregat este folosit pentru

întîmpinat pe conducăto
rul partidului și statului 
nostru cu cele mai calde 
sentimente de stimă și 
dragoste, i-au exprimat di
rect recunoștința 
activitatea 
pusă în slujba 
continue a forței economi
ce a patriei noastre și, pe 
această cale, a bunăstării 
întregului popor.

Tovarășul N ico 1 a e 
Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebit respect, în ' nume
le comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, de 
Dumitru Bejan, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Călărași al P.C.R.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat mo
dul în care sînt transpuse 
în practică măsurile și o- 
rientările Stabilite, cu un săparea canalelor cu des- 
an în urmă, pentru reali
zarea de mașini și utilaje

pentru 
sa neobosită 

creșterii

tehnică și organizatorică 
susținută, pentru sporirea 

producției de cărbune
Colectivul întreprinde

rii miniere Lonea a pri
mit cu deplină satisfac
ție și angajare deplină 
prevederile proiectului 
de Directive ale Congre
sului al Xlll-lea al 
partidului cu __________
hotărîrea de 
a acționa 
cu înaltă răs
pundere re
voluționară, 

cu • întreaga 
competență 
profesională 

pentru 
lizarea 
xemplară 
sarcinilor 
revin 
domeniul 
bunelui. Din 
le planului cincinal 1986 

—1990, plan ce reprezin
tă o etapă superioară pe 
calea socialismului mul
tilateral dezvoltat și co
munismului în România, 
industriei extractive, no
uă minerilor ne revin 
sarcini sporite lâ produc
ția fizică de cărbune. A- 
cestea le vom realiza prin 
aplicarea pe scară largă

dese-
ero-

al

(Continuare în pag. a 4-a)

I.P.C.V.J

pe 10 luni

»
re de mare productivita
te, pentru creșterea în 
continuare a cantității 
de cărbune pentru cocs 
și semicocs. Producția . . _
planificată trebuie să o lectiv, în frunte cu 
realizăm în condiții de muniștii, cu toate neîiri- 
_______________________ plinirile din 

primii ani
BILANȚ RODNIC PE ZECE LUNI «i actualului

' . . . .. cincinal, am■ Plus 11000 tone de cărbune peste sarcinile reușit Să ob- 
—. . .............. " - ~ j creș

teri ia pro
ducția de căr
bune. In a- 
nul 1983, față 
de 1982, 
realizat 
spor 
producție

157 000 tone, iar în r . 
mele zece luni din acest 
an o creștere de peste 
130 000 de tone, în condi
țiile cînd lună de lună 
ne-am realizat și depășit 
sarcinile de plan. Plusul 
de cărbune se ridică în 
prezent la 11000 tone, 
realizate în condiții de

Ing. Viorel BOANTA, 
directorul I.M. Lonea

rea consumurilor și 
dicarea calității produse
lor. ' '''ȚȚ:Ț'ȚȚ' Ț :

Printr-o mobilizare de 
excepție a întregului co- 

co-

de plan ; BJ Economii de 30 lei pe tonă la costurile țjnem 
de producție; H Productivitatea muncii a fost depă
șită cu 31 kg pe post; ■ S-a obținut un beneficiu 
suplimentar de. aproape 8 000 000 lei; ■ Plus 500 
ml la lucrările de deschideri și pregătiri; g| Recu
perarea de piese de schimb în valoare de 4,2 milioane 

3 toi: ■ Economii de 2,1 mc lemn de mină la 1000 
. tone de cărbune și 1,5 kWh/tonă la energia electrică.

rea- 
e- 
a 

ce-i 
în
extracției căr-

prevederi-
eficiență economică — a- 
ceasta fiind sarcina ex
presă ce ne revine și din 
recenta hotărîre a Comi
tetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la noi măsuri de 
perfecționare a aplicării 
mecanismului economico- 
financiar, stimularea oa
menilor muncii și a în
treprinderilor pentru
creșterea productivității 

____ .__  _ _ muncii^ introducerea pro- 
a metodelor de exploata- greșului tehnic, reduce-

am 
un 
de 
de 

pri-

(Continuare în pag. a 3-a)

PLENARA COMITETULUI JUDEȚEAN UE PARTID
în prezent, a proiectuluiIeri, a avut loc la Deva _ . . _ ____ __

plenara Comitetului ju- de hotărîre și a raportu- 
dețean de partid și șe
dința Comisiei 
de revizie.

Plenara a avut urmă
toarea ordine de zi :

— Informare privind 
principalele concluzii des
prinse din desfășurarea 
adunărilor și conferințe
lor pentru dări de sea
mă și alegeri în organi
zațiile de partid.

— Aprobarea dării 
seamă cu privire la 
tivitatea Comitetului 
dețean de partid de la a- 
legerile precedente pînă

,i șe- Iui comisiei de revizie, 
județene documente ce vor fi su

puse dezbaterii Conferin
ței organizației județene 
de partid.

— Măsuri organizato
rice.

— In 
au fost 
toarele 
torice:

— eliberarea 
șului Gheorghe 
Comitetul județean 
partid, din birou și din 
funcția de secretar, pri
mind alte însărcinări pe

cadrul 
adoptate 
măsuri

plenarei 
urmă- 

organiza-

linie de partid;
— alegerea tovarășu

lui Ion lonescu, ca mem
bru al biroului și secretar 
al Comitetului 
de partid;

— eliberarea 
Iui Viorel Ocoș 
ția de secretar

județean

de 
ac- 
ju-

tovară-
Vasiu din 

de

tovarășu- 
din fune- 
al Comi

tetului județean de partid, 
urmînd a i se încredința 
o altă funcție;

— eliberarea tovarășu
lui Alexandru Voiculescu 
din funcția 
al biroului 
județean de 
cerea sa în

■ NOI SPAȚII ALE 
COOPERAȚIEI MEȘTE
ȘUGĂREȘTI. După cum 
ne informează tovarășul 
loan Mărcii, președintele 
cooperativei „Unirea", de 
curînd, la parterul noilor 
■blocuri din cartierul „Mi
nerul" — Petrila s-au dat 
în folosință noi spații, în- 
sumînd 360 mp, care cu
prind unități de croitorie 
pentru bărbați și femei,

coafură, cosmetici și frize
rie. In perioada imediat 
următoare, în cartierul Pe- 
troșani-Nord, la parterul 
blocului 80, vor fi date în 
folosință spații de 600 mp, 
iar la parterul blocului Bl, 
de pe strada „Nicolae Băl- 
cescu", alți peste 500 mp 
pentru buna desfășurare a 
activității serviciilor către 
populație. (M.B.)

Colectivul de oameni 
ai muncii de la între
prinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiu
lui raportează, la 10 luni, 
îndeplinirea și depăși
rea principalilor indi
catori economici. După 
cum ne informează co
laboratoarea noastră 
Lucia Miclea, din ca
drul compartimentului 
de planificare al 
I.P.C.V.J., la nivelul 
celor 10 luni producția 
netă a fost depășită cu 
aproape 80 000 tone. 
Concomitent, valoarea 
producției nete a fost
depășită cu peste 100
milioane lei. Aceste re
zultate atestă mobiliza
rea colectivelor de pre
paratori de lâ Petrila, 
Corcești' și Lupeni de a 
se menține pe aceleași 
trepte ale hărniciei 
minerii, pentru a
tîmpina Congresul al 
Xlll-lea al .partidului 
cu rezultate pe măsura 
condițiilor create. (M.B.)

cu
în-

de membru 
Comitetului 

partid și tre- 
altă muncă.

Reaiizări de prestigiu la U. E. Paroșeni
Ieri, odată cu încheierea celei de-a zecea luni a. anului, am primit prin te

lefon de la tovarășul Petru Lupșa, tehnician principal la Uzina electrică Paro
șeni, cifre și informații care dovedesc hărnicia acestui colectiv ;

B realizarea în plus față de sarcinile B depășirea producției globale cu
ade plan de la începutul anului 

12 114 000 kWh energie electrică ;
■ obținerea suplimentar față de 

fie a 37 204 Gcal energie termică;
■ depășirea producției marfă 

2 506 000 lei ;

gra-

cu

4 7’37 000 lei ;
S-au evidențiat: secția electrică (con

dusă de Gheorghe Neșteanu — remareîn- 
du-se îndeosebi echipa lui Aurel Bolosin), 
secția combustibil (condusă de Carol 
Goigoțiu) și secția exploatări turbine 
(condusă de Gheorghe Domșa).
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Chipul nou al localităților Văii Jiului

bimpa:
Știau ei ceva despre le- 

genaa cu muntele de sare 
descoperit de un haiduc. 
Dar că ei înșiși ar putea 
avea o bogăție mai mare 
în grădini, nu le-ar fi 
trecut prin minte. Nici 
lui Pavel Cernă, nici lui 
Luca Ardeleanu, nici lui 
Aurel Arsan,, nici 
mulți localnici care 
duceau în Cimpa, 
moștenită de la strămoși. 
Doar uneori, toamna 
tîrziu, • e cînd erau copii 
și ascultau poveștile bă- 
trînilor, în sufletul lor tî- 
năr se aprindea

Aevoia de schimbare
dorului de ducă. Dar n-au 
plecat. Au rămas aici pe 
Valea Cimpei pentru a-și 
stăpîni moștenirea răma
să de la bătrîni: casa,,
grădina, animalele și ver
santul verde cu 
al muntelui. Nimic n-ar 
fi părut să le aducă o 
schimbare așa de bruscă. 
Acești ani trecuseră pes
te locuitorii Cimpei fără 
prea mari transformări. 
Era greu să modifici ceva 
împămîntenit de sute de 
ani. Chiar dacă și cămi
nul cultural și școala no- 

flacăra uă și magazinul erau ar-
ii*— i.n*—1 a*”’** itw»' ,i'*i—

altor 
îȘi 

viață

ale

găsit

gumente stăruitoare 
unei acute nevoi 
schimbare. Și ș-a 
totuși elementul hotărîtor 
al materializării acestei 
nevoi. Cărbunele. In gră- 

pășune dinile cetățenilor s-a gă
sit cărbune. Așa cum s-a 
găsit în toate localitățile 
Văii Jiului. Acest lucru a 
însemnat și pentru lo
cuitorii Cimpei argumen-

Vasile BELDIE,
Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)
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r
I.U.M. Petroșani, în anul celui de-al 

XIII-lea Congres al partidului
Trepte noi de civilizație

I.U.M. Petroșani, întreprinderea care 
s-a profilat pe construcția de utilaj mi- niere, 4800 tone piese turnate din oțel, 
nier la indicația secretarului general al 1500 tone piese de schimb pentru utilaje- 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le miniere, echipament hidraulic în va- 
realizează astăzi utilaje de mare corn- loare de peste 174 milioane lei. Valoarea 
plexitate și productivitate destinate ușu
rării eforului fizic al minerilor.

Cîțeva cifre sînt edificatoare. In 
a doua de dezvoltare (1980—1984), 
rioada dintre Congresul al XII-lea 
Congresul al XIII-lea, capacitățile 
în funcțiune au asigurat producerea a-

nuală a 4500 tone mașini și utilaje mi-

etapa 
pe- 

și 
puse

anuală a producției globale a depășit cu 
mult un miliard lei. Toate aceste reali
zări, au fost obținute prin reducerea chel
tuielilor materiale la 1000 lei producție 
marfă de la 712 lei în 1980 la 670 Iei 
1984.

Prin 1952—1953 în Uri
cani nu erau decît cîteva 
blocuri în care locuiau fa
miliile celor .dintîi mineri. 
Din 1965 această localitate 
se poate mîndri cu titlul 
de oraș, fiind declarată o- 
ficial centru urban. Și în 
acest timp, urbanistica 
s-a schimbat și se află 

... într-un proces continuu de 
schimbare.

Am poposit în orașul nou 
cu perimetrul cunoscut dar 
am constatat că nu mai 
este același pe eare-1 știam 
cu cîțiva ani în urmă, 

Numeroase renovări 
schimbat fizionomia, 
fost dat în folosință 
trul administrativ, o 
moașă casă de cultură 
350 de locuri și săli
rente unor cercuri tehnico- 
aplicative, o grădiniță.

Si iată că de la un an la

altul orașul nou începe să 
devină orașul vechi fiindcă 
în acești aproape 20 de ani, 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, perioada cea mai fer
tilă în realizări, locuitorii 
Uricaniului rostesc, cu 
reală bucurie, că 
alt oraș, nou: 
Bucura spre care 
dreptăm pașii și 
tăm cu satisfacție

un 
o 

re- 
ca

au un 
cartierul 
ne în- 

consta- 
că locui

torii, pe bUnă dreptate, au 
de ce-1 numi orașul nou. 
La început, prin 1975, nu 
existau decît trei, blocuri, 
însumînd 180 apartamente, 

rezolvat 
măsură'

Bujor MIRCESCU

hlevoia de schimbare
(Urmare din pag. I) ' care într-un fel sau -altul

5

In atelierul de montaj susțineri mecanice, echipa condusă de Ioan Sitnu si 
loan Gagyi, lucrează la verificarea secțiilor SMAPII-2 înainte de a fi livrate 
minerilor de la Livezeni. Foto: Alexandru TATARL____________ _________________ >

centuate în nordul țării.După cum ne comunică -----------
Institutul de meteorologie Izolat vor cădea ploi loca- 
și hidrologie, în luna no
iembrie temperaturile me
dii se vor încadra, în ge-' în zonele de deal și munte, 
neraf, în limitele normale, precipitațiile vor fi și sub 
iar în‘nordul țării vor de- formă de lapoviță și nin- 
păși media. Precipitațiile 
vor fi ■ prezente îndeosebi 
In prima și a treia decadă, 
eînd în zonele de deal și 
de munte ’Și în nordul țării 
vor fijși sub formă de la
poviță și ninsoare.

le și burnițe în a doua 
parte a intervalului, cind,

soare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, 
iar cele maxime pot depă
și 18 grade, 
intervalului. I 
neața se va 
vent ceață.

In a treia 
mea va fi în _ 
dă, iar cerul mai mult a- 
coperit. Vor cădea ploi 
temporare ’ și burnițe în 

: ce'a mai mare parte a țării. 
In zonele de deal .și de 
munte și izolat în nordul 
țării,- precipitațiile vor fl 
și sub formă de lapoviță 
și ninsoare* la sfîrșitul in-

>___ . tervalului. Temperatura va
grade, ’ izolat "miai *eoborîte I scădea în ultimele zile. Mi- 
în depresiunile intramon- nimele vor fi cuprinse în- 
tane. ’ Local se va produce j tre minus 5 și plus 5 gra- 

. ceață. , , de, iar maximele între 5
In a doua decadă, vie- 15 ; grade Dimineața și • 

mea se va răci ușor și seaia in multe zone din
treptat. Cerul va fi varia- țara sc va produce ceața, 
bil, cu înnourâri mai ac- - (Agerpres)

Prima decadă a lunii no
iembrie se va caracteriza 
printr-lo vreme în general 
caldă. ^Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. , Vor că
dea ploi și burnițe. Vin tul 
va predomina din sud și 
sud-est. Ziua, cele mai 
ridicate temperaturi vor a- 
junge ’pînă la 20 de grade 
în suduL țării, iar noaptea 
minimele vor fi cuprinse 
între minus' 3 și plus 7

ac-

la începutul
Seara și 
produce

dimi- 
frec-

decadă, 
general

vre- 
ume-

■ : . Captări de apă
Pentru ă asigura alimentă- Sterminoș, dar nu se știe 

rea eu apă a întreprinderii 
din sursă proprie, conduce
rea I.M. Uricani a hotărît a- 
menajarea unei captări de 
apă. Lucrările de amena
jare au început pe pîrîul

din ce motiv au fost în
trerupte, deși se știe ’că 
vechea sursă de alimenta
re din barajul de' la Valea 
de Pești are nivelul îngri
jorător de scăzut. (V.S.)

mătoare, un turneu în Va
lea Jiului și în județul Hu
nedoara.

■ TURNEU, S-a întors, 
dintr-un turneu în U.R.S.S., 
ansamblul de cîntece și 
dansuri „Parîngul", al mi
nerilor Văii Jiului, care 
funcționează pe lîngă Casa 
de cultură din Petroșani. 
Ansamblul a realizat un 
fructuos schimb de expe
riență cij un aQgarnblu mi
neresc din bazinul carbo
nifer Donețk, care va în
treprinde, în perioada ur-

i-au
A 

cen- 
fru- 

eu 
afe-

Se părea că • s-a 
tntr-o oarecare 
cererea de locuințe. Dar 
populația Uricaniului a a- 
juns astăzi la, peste 11 000 
de locuitori. Numai in 
Bucura s-au construit pînă 
acum 21 de blocuri însu-

mînd peste 900 apartamen
te. ■ îj j''

Și tot aici s-au dat în 
folosință o grădiniță, un 
cinematograf, o școală, în
tr-o perspectivă apropiată 
se vor mai construi 
liceu cu profil minier, 
policlinică. Va crește 
țeaua comercială, atît
număr de unități, cit și ca 
spațiu și volum de desfa
cere a mărfurilor. Și toate 
acestea pentru oamenii ca
re locuiesc și muncesc aici, 
oamenii muncii de Ia mi
na Uricani și Valea de 
Brazi, de la cariera Cîmpu 
lui Neag și de la pi epura
ția de cuarț.

Uricaniul este astăzi,, ca 
și alte orașe ale munici
piului, o citadelă munci
torească a mineritului.

Florian BEJ AN, 
corespondent

EXPOZIȚIE
O nouă „persona

lă" aparțini nd pic
toriței amatoare Camelia 
Balint, membru al cenaclu
lui „Paleta" este prezentă 
pe afișul expozițional al 
florăriei din noul centru 
civic al orașului Lupeni, 
gazdă a acestui gen de ma
nifestări. Vernisajul a a- 
vut loc sîmbătă, 27 octom
brie. (A/r.)

tul transformării, ț Pentru 
mulți dintre ei /aceasta 
a înseninat .găsirea unui 
loc de muncă în minerit. 
Nu mai era nevoie de 
navetă. Noua carieră des
chisă pe Valea Cimpei 
a adus pentru localnici 
un nou puls al vieții. Ca
riera de cărbune, și-a 

1 croit in rostul locuitorilor 
, propria ei viață, Utilaje- 
L le specifice mineritului 
| la suprafață, autocamioă- 
< nele de mare tonaj,-dru- 
J,imurile de acces la carie- 
ț ră, .benzile din magistra- 
l la de transport a cărbu- 

nelui fac astăzi parte din 
] peisajul cotidian al Cim- 
I

1 
I 
ț 
I

. nu s-au legat cu trup și 
suflet. de nouă îndeletni
cire. Unii sînt excavato- 
riști, alții deservenți pe 
utilajele din minerit, alții 
șoferi de înaltă calificare., .

- „Lucrez la carieră" a 
devenit un răspuns eu 
pretenții: de generalizare 
in Cimpa. Și acesta este 
doar începutul. Cărbune-

1 le de Cimpa va sta ală- 
‘ turi de cel de Vulcan, Pe- 

trila șau Ațiîrioasa, deve-
■ nind materializarea me

reu. crescîndă a frumoa
sei nevoi de schimbare 
ce a cuprins conștiința 
și munca oamenilor, O ,■ 
nouă așezare își urmează ) 
cu strășnicie destinul e- 
nergetic, descoperit acum 
eînd problema indepen
denței energetice a scos 
la lumină și cărbunele 
ascuns sub lanurile de 
porumb și legume . din

Zi însorită de octombrie. 
Cerul își deschide cite o 
pleoapă și soarele revarsă 
o căldură care ne'aminteș
te, într-o dulce reverie, de 
vară: Natura - își caută e- 

ăcolol chilibrul, -adăugind,

I
II
I
I

i 
r

VZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

pei. Prezentul socialist, 
nevoia de cărbune și-au 
pus amprenta pe toată 
Valea Cimpei, înscriind 
localitatea Cu numele a- 
pei ce o străbate, în gra
ficul celor furnizoare de p<\ ,. .
energie pentru țară. Pu- grădinile locuitorilor ( im- 
țini sînt oamenii Cimpei pei.

*
*

V

Jurămînt 
în prag 

de sărbătoare
ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z!

unde socotește că a fost 
mai puțin generoasă.

In prag de nou ev .comu
nist, la Uiceul industrial 
din Vulcan- elevii claselor 
ă lX-a', jură credință . 
triei în care au o tinerețe 
fericită.
o zi de neuitat pentru 
itorii membri * in gărzile 
patriotice care, sub falduri 
de țară și partid, S-au an
gajat solemn, cu fața în
toarsă spre viitor, că vor 
face totul pentru binele și 
fericirea poporului.

Prof. Viorel AVRAM, 
Liceul industria] Vulcan

pa-

Zi de octombrie,
•vi-

altfel rămînea și fără casă.
La fel de neglijentă a 

fost și soția lui Costieă 
Pali din Petroșani, strada 
Aviatorilor, bloc 12, ap. 3, 
care a lăsat reșoul în pri
ză, lingă un fotoliu, și J' a

Sîntem în perioada eînd 
fiecare gospodar harnic 
își pregătește cămara, be
ciul sau sursa de încălzi
re a locuinței pentru pe
rioada iernii. Toate bunu
rile pe care le țsosedă o- 
mul trebuie însă ferite de ■ 
incendji, lucru legiferat 
prin HCM, 2285/1969. Mai 
există însă oameni . care 
nesocotesc legea, sfaturile 
noastre. ........... -. !

Toți cetățenii au obliga
ția de a preveni produce- - 
rea incendiilor. Szabo Mi
hai din Vulcan, strada 
Brazilor hr. ,3'a?uitat a- 
ceastă obligație.' După eî- 
teva ore de muncă, omul 
a mers sa se odihnească. 
La plecarea din atelierul ____ _
de tîmplărie a aruncat ne- șj alte 
glijent restul de ' 
care o fumase in 
a lucrat, contrai’ 
rilor H.C.M. 2285; 
punct. 45, care 
fumatul în locuri 
col de incendii. Cînd a fost 
trezit de vecini nu a mai această categorie face 
putut face nimic. Atelierul 
era în flăcări. A dat însă 
de lucru ’pompierilor că

*

' El a uitat că soba mctali- Hu i ? A uitat sigur, 
că nu se amplasează în a- 
propierea materialelor com
bustibile și a rămas fără

. casă..
f Să fi uitat oare și . Nieo-
< lae Dudui din Petroșalii,’

PE TEME DE SEZON

Frigul și prevenirea 
incendiilor

plecat după cumpărături. 
Dară nu interveneau pom
pierii ard’au mult măi 
multe lucruri nu numai fo- 

pat 
eas-

toi iui, televizorul, un 
ue uzobiecte

țigara pe nie:
timp ce Unu oameni
^r.eyeclt? devărul numai

de necaz. Atunci își 
aminte de măsurile de 
venire a incendiilor.

art." 1, 
interzice 
cu peri

întelex 
eînd ’

te Emil Grancea din 
troșani, strada Sașa nr.

' a_’

’ dau 
aduc 
pre-
Dîn
par-
Pe-

9. .

strada: Dacia nr. 
la trecerea prin 
< osul de fum nu 
să

Și 
„ulciorul i-a mers la apă" 
10 ani fără surprize. Iată 
însă că proverbul s-a ade
verit încă o dată. In cazul 
iui Dudui, boșul de fum 
cu crăpături al bucătăriei 
a dat foc garajului de ală
turi și Svoboda Adalbert, 
care-1 avea închiriat, a ră
mas fără mașină; i-a ars 
scrum ! Urmează să aflăm 
cit îl va costa pe Nicolae 
Dudui neglijența, pe lîngă 
faptul că a rămas fără ga
raj și fără’ bucătărie. Și 
dacă nu intervenea com
pania de pompieri militari14/4 că. 

planșeu; * 
-trebuie’ 

aibă-fisuri său crăpâ-

Rccomandăin citeva 
cendiijor ;

■ Nu amplasați reșouri și radiatoare in apro
pierea materialelor combustibile și nu le lăsați in 
priză nesupravegheate’! ■ - Nu amplasați -sobe te a- 
propierea materialelor - combustibile ! ■ Reparați 
coșurile cu fisuri sau crăpături ! | Nu lăsați chi
briturile la îndemîna copiilor ! | In ca-z de incen
diu la un vecin, participați cu toții la stingerea lui!

Plut. adj. Ioan JITEA, 
Compania de pompieri Petroșani

puteau arde și restul 
pendințeior și cele 
blocuri vecine. .

‘ de- 
două

măsuri de prevenire a mi-

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

lui diviziei B la handbal. 
„UtilajUl-Știința" Petro
șani se clasează pe penul
timul loc cu minus trei în 
clasamentul adevărului și 

golaverajul negativ 
(—14). Intr-o recentă șe- 

lii, m dință de secție s-au luat 
„Fețele măsurile disciplinare cuve- 

" nite și s-a stabilit că an- 
- ’ - pregăti e-

ae decizie, 
de alcătuire a lotului și e- 

tății cultural-științifice din chipei va fi Dobromir Ma-, 
zilu, care pînă acum era 
antrenor doar pe... statele 

eampionatu- de plată, neăcordîndu-i-se

dat, încă de la ora 18, în 
beznă. Ce zice C.D.E.E. ?

■ ÎNTUNERIC, Citi
toarea Magdalena Gruber 
ne informează câ în colo
nia din spatele gării (stră
zile împăratul Traian, Gh. 
Doja, Grivița Roșie, Radu j 
Șapcă, Micu Klein, Aradu
lui și Dacia), nu arde sea
ra și dimineața devreme 
nici un bec. De ce ? Pur 
și simplu pentru râ Till-s ! 
Economie, economie, dar 
pare fără rațiune ca un ■ HANDBAL. S-a în- 
întreg cartier să fie cufun- cheiat turul <

■ DEZBATERE. Casa 
de cultură din Petroșani 
organizează mîine, la ora cu 
12, la căminul de nefami- 
liști al I.M. Livezeni, o 
dezbatere pe tema . 
reale ale sectelor religioase".

condusă trenorul care va * 
Tiberiu chipa, eu drept de decizie,

Dezbaterea va fi 
de lector univ. 
Gagyi, rectorul

Petroșani.

Universi-

încredere. Să așteptăm re- troșani 43 de oameni . ai 
turul !

■ CURIOZITATE. Din 
pură curiozitate, ne-am in
teresat cite gogoși se vînd 
la chioșcul de lîngă oficiul 
P.T.T.R. Petroșani. In jur 
de 700 bucăți pe zi. Au 
trecere gogoșile !

■ CURSURI DE CALI
FICARE. De la începutul 
acestui an, în cadrul în
treprinderii de antrepriză 
construcții și montaje Pe-

muncii au absolvit cursuri 
de calificare pentru diver
se meserii. Pînă la sfîr.și- 
tul anului, alți 135 de 
cursanți vor absolvi cursu
rile, conform planului 
școlarizare, în cadrul 
treprinderii. (V.S.)
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Angajamentul colectivului întreprinderii miniere Lonea - faptele
ț 11000 tone de cărbune peste sarcinile de plan

I

Rezultatele economice, 
unitatea de măsură 

a eficienței muncii de partid
Puternica organizație de partid 

toți oamenii muncii mobilizați de 
tarului general al partidului, raportează în cinstea 
marelui forum al comuniștilor — Congresul al XIII-, 
le'a al partidului — realizări de prestigiu la produc
ția de cărbune. Ei își exprimă hotărîrea de a-și o- 
nora înainte de termen sarcinile anuale de plan și de 
a pregăti temeinic producția anului viitor.

Recentele adunări de dări de seamă și alegeri, ho- . 
tărîrile adoptate au. scos în evidență activitatea des

fășurată de organele și organizațiile de partid în 
conducerea întregii activități politice și. economice, 
stabilind răspunderile ce revin fiecărui comunist, 
fiecărui om al muncii de la mina noastră pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor de plan, astfel ca în
treaga muncă politico-organi.zatorică și educativă să 
fie subordonată acestui comandament, cărbune 
cit mai mult,-de calitate și eu eficiență economică 
sporită. Comitetul nostru de partid, consiliul oameni
lor muncii au adoptat un stil de muncă dinamic, e- 
ficieht, mobilizator, care să determine masa de co
muniști întregul personal muncitor să răspundă de
zideratului stabilit ‘de partid, de secretarul general 
— sporirea producției de cărbune. Pentru încheierea 
cu bune rezultate a acestui an și anului 1985, am sta
bilit cele mai adecvate și’cuprinzătoare măsuri poli-- 
tico-organizatorice și economice la a căror rezolva
re este antrenat întregul colectiv. La mina Lonea s-a 
statornicit un climat propice de muncă, de respon
sabilitate politică și economică. Stă în puterea noas
tră să ne; asigurăm condițiile necesare desfășurării 
normale a producției, astfel încît și în anul Viitor 
colectivul..nostru să-și onoreze exemplar sarcinile la 
producția de cărbune.

Rezultatele prezente și cele viitoare le dedicăm pro
pășirii patriei, Congresului al XIII-lea al partidului, 
conducătorului iubit și stimat de întreaga națiune, 
tovarășul Nicolae Ceâușeseu, a cărui realegere în 
înalta funcție de secretar general al partidului ne dă 
garanția progresului și bunăstării patriei și poporului.

ILIE PĂDUCEL, 
secretar al comitetului de partid, 

președinte al c.o.m. de la mina Lonea

de la mina Lonea, 
îndemnurile secre-

Cuvîntul dat a fost respectat
. BRIGADA .GRIGORE MINDRUȚ ș-a angajat ca în Cinstea Congresului al 

XllI-lcă al partidului să-și onoreze sarcinile anuale de plan cu două luni înainte 
de. termen. Destoinicul brigadier cu ortacii săi, printre care Ioan Gogeanu, Petru 
Negrea, Teofil Holiciuc, Petre Mîndruț, Ionel, Glimei, Carol Fulop,. au extras în 
primele zece luni ale anului o producție suplimentară de 15 000 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii obținută a fost mai mare eu 1500 kg pe post. Pînă la fine
le anului, brigada va mai extrage 14 000 tone de cărbune, contribuind subst.at țial

;i-la plusul angajat de întregul sector, 
nuale de plan.

de 30 000 tone cărbuni' peste sarcinile

i Printre brigăzile frun
tașe ale minei care și-au. 
onorat în mod exem
plar .sarcinile și anga
jamentele asumate în în
trecerea socialistă pentru 
mai mult cărbune, se nu-, 
mără și cele conduse de 
Dumitru Paraschiv cu 

.lin. plus de aproape 
. 5000; tone, îosif Bucur

Eficiență 
economică 

sporită
Mina Lonea și-a îndepli- j 

nit principalii indicatori I 
eeonomicp^finănciâri, fapt | 
ce a asigurat minerilor re- . 
tribuții la nivelul realiză
rilor și beneficii suplimen- . 
tare ce se ridică, în pri- I 
mele zece luni ale anului, I 
la aproape 8 000 000 lei. I 
Grigore Mischiu, contabilul I 
șef al minei' ne-a prezen
tat citex a din preocupările 
conducerilor întreprinderii 
și sectoarelor pentru încă- I 
drarea în indicatorii de o- 
fieiență economică, de.’reV’ 
ducere a cheltuielilor pe 
tona de cărbune.

— Este vorba de urmări
rea consumurilor și sesizarea | 
șefilor de sectoare pentru i 
luarea deciziilor în vederea 
gospodăririi și economisirii 
materialelor lemnoase și 
de piese de schimb. Urmă
rii' ,■£ decadală și lunară a 
acestor consumuri, a con
dus la însemnate economii 
de lemn de mină, cheres- 

Și 
altă

tea, energie electrică 
piese de schimb. O 
cale a fost plasarea cores
punzătoare a locurilor de 
muncă, care a condus la o 
creștere a productivității 
muncii. De asemenea, am 
redus la strictul necesar 
cheltuielile administrativ- 
gospodărești. Și în perioa
da următoare vom acționa 
pentru obținerea a cît 
mai mult cărbune în con
diții de eficiență economi- | 
că sporită. r; _ - ...

Ordine și disciplină
peste s a r c i n i 1 e de plan,8000 tone peste sar c i n i 1 e de plan, 

atît repreeintă plusul de cărbune realizat de cea 
mai bună brigadă a sectorului II, cea condusă de ~ 
destoinicul brigadier Andrei Antal. Folosind tehnolo
gia de exploatare cu tavan artificial de rezistență, 
brigada a obținut o sporire a productivității muncii 
cu o tonă pe post în condiții de ordine și disciplină 
exemplară. Brigadierul și cei mai destoinici compo- 
nenți ai brigăzii — Nicolae Căpriță, Ludovic Antal, 
Mihai Boda, Petru Elekes, Vasile Postolache.

Producție 
deplină securitate 
preocupărilor 

tehnice ale 
de 

producție se află perma
nent desfășurarea proce
sului de producție în de
plină ordine și 
tehnologică, de securitate 
a muncii minerilor. Ana
lizele periodice în c.o.m., 
măsurile stabilite au stat 
în atenția ingi
nerului șef cu securitatea 
minieră, a compartimen
telor de aeraj și protecție 
a muncii și a sectoarelor, pentru îmbunătățirea

în condiții

Pentru

In centrul 
conducerilor 
minei și sectoarelor

cunoașterea și respectarea 
de către întregul personal 
a N.P.M. — I.M., a teh
nologiilor de lucru, luîn- 
du-se totodată măsuri îm
potriva acelora care încal- 

disciplină că aceste norme.
Sumele importante 

cate pentru securitatea și. 
protecția muncii minerilor 
de partidul și. statul nostru re,
sînt destinate securității 
depline a minei, executării 
unor lucrări care vizează 
prevenirea accidentelor, 

ae-

alo*

a muncii
!■. ' ■ • ■■

lului acumulărilor de me
tan, asigurării cu aparatu
ră și material de propa
gandă . tehnică și de pro
tecție a muncii, instruirii 
personalului și dotării lui 
cu echipamente de protec
ție care, în ultima perioa
dă,-sînt spălate și repara
te la mină. Și în continua- 

eonducerea minei Lo-
nea va. acționa cu răspun
dere pentru desfășurarea 
procesului de producție în 
condiții optime de protec
ție și securitate a muncii 
minerilor.,' _ , ... _ ... .’| acționînd pentru instruirea, rajului și întărirea contro-

Brigăzi 
fruntașe

— plus 1500 tone, Ho
rea Anton — plus 6000 
tone, Ioan Ilea — plus 
450 mc, Ludox ic ltepaș

■i— plus 1500 tone — bri- • 
gâzi din activitatea de 

Anton 
loan 
bri- 

Costi- 
mc,

extracție; Mihai . 
— plus 250 mc, 
Gîltan (a preluat 
gacla lui Dumitru 
naș) — plus 450
Traian Botar — plus 400 
mc — de la lucrări de 
deschideri și pregătiri.

sporirea 
extracției

(Urmare din pag. 1) tărîrea să încheie 
eu un plus de 12 000 

„ Ne exprimăm în acest fel
obținut o economie de 30 adeziunea totală la pra
de lei pe tonă la costuri- punerea de realegere a 
le de producție; reduce- tovarășului Nicolae 
rea cu 32 lei a cheltuie- Ceăușescu în înalta'func
iilor la total 1000 lei pro- ție de secretar general al

■ ■ partidului. ' A-r
Pentru a ne menține și 

în anul viitor în rîndul 
unităților fruntașe . ale 
Văii Jiului, avem de so
luționat o seamă de pro
bleme. Recenta adunare 
generală a ” oamenilor 
muncii a stabilit un am
plu program de ” măsuri 
care vizează în principal,' 
asigurarea a noi capaci
tăți de producție, în stvtî- 
tele 5 . și 3; aplicarea pe 
scară largă a noilor teh
nologi i de exploatare eu 
tavan artificial de rezisten
ță;, finalizarea lucrărilor 
miniere aferente orizontu
lui 350 pentru sectorul IV 
și trecerea cu transpoTtul; 
producției pe acest: ori- . 
zont; măsuri pentru îm
bunătățirea. calității pro
ducției, a aprovizionării 
tehnico-materiale a bri-’ 
găzilor și sprijinirea lor 
pentru a-și realiza pla
nul; folosirea judicioasă 
a efectivelor și a dotării 
tehnice de care dispu
nem, promovarea cadre
lor tinere în conducerea 
și organizarea producției 
— măsuri care, vor con
duce lă realizarea sarcini- ” 
lor; în condiții de spori
re a productivității mun
cii și de eficiență econo
mică, Minerii de la Lo- 
nea sînt hotărîți să-și fa
că și pe mai departe da
toria față de patrie, rea- 
lizînd cantități sporite de 
cărbune, contribuind ast
fel la obținerea indepen
denței energetice a țării.

eficiență economică; am

ducție marfă ; producti
vitatea mtineii a fost de
pășită cu 31 kg pe post, 
iar la beneficii am obți
nut un spor de '7 660 000 
Idi. L a baza acestor rea

lizări .stau măsurile . și 
acțiunile. •pol itico-orga- 
nizatorice și ,.,tehnico-e- 
< onomicc stabilite și în
deplinite de comitetul 
de partid, de c.o.m. îm
preună cu sectoarele de 
producție, de întregul co
lectiv, măsuri și sarcini 
pe care minerii noștri 
le-au tradus în tone de 
cărbune. La succesele ob
ținute, îndeosebi în ă- 
cesț an, o contribuție de 
seamă au adus sectoarele 
IV, II și V cit și sectorul 
de deschideri și pregătiri 
care a realizat, în plus, 
față de sarcinile de plan, 
500 ml numai în primele 
zece luni din acest an. 
Toate acestea le-am rea
lizat eu oamenii, în frun
te eu comuniștii din bri
găzile conduse de 
re Mîndruț,. Antal Andrei, 
Dumitru Paraschiv, 
ton Florea, Ludovic 
paș, Iosif Bucur, 
Ilea, Mihai Anton, 
ian Botar, loan Boteanu, 
Cornel 
și alte 
obținut 
șiri ale

In

Grigo- 
-cci, 
An- 
Re- 

loan 
Tia-

Pilea, Cornel 'J’îr, 
brigăzi, care au 
înseninate depă- 

sarcinilor de plan, 
cinstea marelui fo

rum al comuniștilor, co
lectivul minei noastre ra
portează un plus de 11 000 
tone de cărbune eu ho-

Pagină realizată de Teodor RUSU 
Ilustrația : Al. TĂTAR

anul 
tone/
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Călărași
(Urmare din pag. I)

chideri și adîncimi mari — 
pînă la 12 m lățime și 9 
m adîncime la o singură 
trecere — puțind să exca
veze 400 mc pămînt pe oră. 
Pămîntul excavat poate fi 
îndepărtat cu ajutorul ben
zilor transportoare.

De asemenea, a fost e- 
xaminat modul de func
ționare și randamentul 
draglinei, fabricată la uzi
nele „Progresul" din Brăila.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a apreciat efor
turile depuse de proiec- 

,tanțî, specialiști și cons
tructori pentru a realiza 
mașini și utilaje de înalt 
nivel tehnic și eficiență 
economică, corespunzătoa
re lucrărilor de hidroame

ACTUALiTATEA iN LU/M<
La Atena a apărut un tiou volum din gîndirea social-politică 

a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
„Pentru transformarea Balcanilor într-o zonă 
a colaborării și păcii, liberă de arme nucleare"

ATENA 31 (Agerpres). 
Expresie a interesului viu 
al opiniei publice, a înal
tei prețuiri față de perso
nalitatea proeminentă a 
președintelui României so
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de politica 
de pace și înțelegere între 
popoăre promovată de ța
ra noastră, la Atena a a- 
părut, zilele acestea în
limba greacă un nou vo
lum din gîndirea social- 
politică a conducătorului 
partidului și statului ro
mân, intitulat „Pentru 
transformarea Balcanilor 
într-o zonă a colaborării 
și păcii, liberă de arme 
nucleare".

Traducerea textelor, a- 
părute în condiții grafice 
excelente, la prestigioasa 
editură ateniană „Krinos", 
este semnată de Nikos Zois.

Volumul se deschide cu 
O prefață scrisă de Gheor- 
ghios Mavros, președintele

Convorbiri între tovarășul 
Constantin Dăscălescu 

și tovarășul Fidel Castro
HAVANA 31 (Agerpres). 

Tovarășul Constantin Dăs
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, condu
cătorul delegației Republi
cii Socialiste România, ca
re participă Ia lucrările 
celei de-a XXXIX ședințe 
a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, 
care se desfășoară la Ha
vana, a avut, marți după- 
amiază, convorbiri cu to
varășul Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Re
publicii Cuba.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 

liorații și de gospodărire a 
apelor.

Secretarul general al 
partidului a indicat spe
cialiștilor șă urmărească 
cu toată atenția modul de 
comportare a noilor ma
șini și instalații și să ac
ționeze operativ pentru 
îmbunătățirea calității în
tregii game de utilaje, în 
mod deosebit a acelor care, 
în timpul exploatării, do
vedesc o fiabilitate sub 
nivelul prevăzut. De ase
menea, a indicat să intre 
în producție de serie ma
șinile și utilajele prezen
tate în faza de prototip.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a exami
nat apoi stadiul lucrărilor 
de acumulări de pe rîul 
Mostiștea, obiectiv care, 

partidului Uniunea de 
Centru, deputat în parla
mentul elen și în parla
mentul european, fost vi- 
ceprim-ministru și ministru 
de externe al Greciei.

„Cu deosebită bucurie — 
arată autorul — scriu pre
fața la ediția în limba 
greacă a cărții președin
telui Nicolae Ceaușescu 
„Pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a co
laborării și păcii, fără ar
me nucleare". O fac nu 
numai pentru că este vor
ba de cartea conducătoru
lui României, de care ne 
leagă relații strînse prie
tenești, ci și pentru faptul 
că este conducătorul unei 
țări cu care Grecia n-a a- 
vut nicicînd un .diferend. 
O fac, mai ales, pentru fap
tul că președintele Nicolae 
Ceaușescu se impune, azi, 
ca o mare personalitate 
politică. Renumele dom

al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a fost transmis tovarășului 
Fidel Castro un salut cor
dial, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, de progres și pros
peritate pentru poporul cu
banez prieten.

Adresînd vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, to
varășul Fidel Castro a 
transmis, la rî ridul său, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, un salut prie
tenesc împreună cu cele 
mai calde urări de sănăta
te, putere de muncă și fe
ricire personală, iar popo
rului frate român succese 
tot mai mari în construc
ția socialistă.

în final, va asigura apa 
pentru irigarea unor mari 
suprafețe agricole.

■Regularizarea cursului 
rîului Mostiștea și folosi
rea apelor lui, împreună cu 
ale salbei de lacuri din 
această zonă, pentru iri
garea unor întinse supra
fețe agricole asigură ob
ținerea unor recolte sigure 
și stabile, în orice condiții 
climatice. ,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
intensifice ritmul lucrări
lor pe acest șantier, iar 
pentru ridicarea eficienței 
investițiilor să se pună un 
accent deosebit pe adînci- 
rea văilor și lacurilor pen
tru a se crea condiții acu
mulării unor cantități cît 
mai mari de apă cu inves

niei sale depășește granițe
le României și ale Euro
pei, dobîndind dimensiuni 
mondiale, în epoca noastră 
zbuciumată și pîndită de 
pericole".

Volumul se deschide cu 
interviul . președintelui 
Nicolae Ceaușescu acordat 
ziarului grec „Ta Nea".

Primul capitol, intitulat 
„Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu, promotor al 
prieteniei și colaborării 
balcanice", cuprinde o am
plă selecție de texte din 
cuvîntări, expuneri, arti
cole și interviuri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
din perioada 1965—1983, 
privind în mod deosebit 
făurirea unei zone de pa
ce, colaborare și bună ve
cinătate în regiunea Bal
canilor, eliminarea armelor 
nucleare și bazelor milita
re străine.

Jn capitolul al doilea, 
intitulat „Documente co

Ședința sesiunii C.A.E.R.
HAVANA 31 (Agerpres). 

La 30 octombrie 1984, a 
avut Foc, la Havana, o în
tîlnire de lucru a secreta
rilor Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești din țările so
cialiste care au participat 
la cea de-a XXXIX-a șe
dință a sesiunii CAER.

La întîlnire au fost pre- 
zenți și reprezentanții per- 
manenți ai țărilor membre 
ale CAER.

In cadrul întîlnirii, au 
fost examinate unele pro
bleme organizatorice pri
vind îndeplinirea hotărîri- 
lor Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țărilor 
membre ale CAER.

Din partea română au 
participat la întîlnire tova
rășii Ion Stoian, membru 
supleant ăl Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și loan Totu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia. '

Intîlnirea s»a desfășurat 
într-o atmosferă de prie

tiții cît mai reduse și a 
se evita folosirea pentru 
lucrări de hidroameliorații 
a unor terenuri cultivabile.

Prin întreaga sa desfă
șurare, noua vizită de lu
cru a pus puternic în' lu
mină preocuparea perma
nentă a secretarului gene
ral al partidului pentru 
crearea unei puternice sis
teme de mașini și utilaje 
care să asigure înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a 
amplului program de ' iri
gații, desecări și combate»- 
rea eroziunii solului, me
nit. să contribuie la dez
voltarea și modernizarea 
continuă a agriculturii ro
mânești, ramură de bază 
a economiei noastre na
ționale/ 

mune", este inserată o cu
legere din documentele 
comune, semnate sau con
venite în ultimii 20 de ani 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii 
Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei și Turciei.

Capitolul trei cuprinde 
o selecție de documente 
privind colaborarea Româ
niei cu statele balcanice, 
iar ultimul capitol, al pa
trulea, prezintă inițiativele 
și propunerile românești 
din ultimele trei decenii 
pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă fără 
arme nucleare, a păcii, co
laborării și bunei vecină
tăți.

Volumul a fost prezentat 
la Atena, într-un cadru 
festiv, în prezența a nu
meroase personalități ale 
vieții politice și culturale 
grecești.

tenie și înțelegere recipro
că deplină.

☆
HAVANA 31 (Agerpres). 

Marți au continuat la Ha
vana lucrările celei de-a 
XXXIX-a ședințe a sesiu
nii CAER.

In cadrul lucrărilor a 
luat cuvîntul conducătorul 
delegației Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, care a abordat 
problemele perfecționării 
continue a organizării 
multilaterale a activității 
CAER, evidențiind că par
tea română, alături de cele
lalte țări, a acționat per
manent pentru creșterea 
eficienței activității CAER 
și că, prin propunerile su
puse dezbaterii sesiunii 
actuale, se realizează un 
nou pas pozitiv în această 
direcție.

Au luat, de asemenea, 
cuvîntul conducătorii ce
lorlalte delegații.

Lucrările sesiunii con
tinuă.

FILME
PETROȘANI —*7 No

iembrie: Trecătoarele iu
biri; Unirea: Povestea că
lătoriilor; Parîngul: Mar
fă furată.

PETRILA : Ringul.
LONEA: întîlnire la 

filmare.
VULCAN — Luceafărul: 

Un american la Paris.
LUPENI — Cultural : 

Scopul și mijloacele.
URICANI: Lunga ca

valcadă către școală.

TV
15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15,20 Algeria — documen

tar.

Sport • Sport • Sport
Pe stadionul Dinamo din 

Capitală, în prezența a 
15 000 de spectatori, s-a 
disputat miercuri meciul 
dintre echipele Dinamo 
București și S.C. Bacău, 
contînd pentru etapa a 
11-a a campionatului di
viziei A la fotbal. Fotba
liștii de la Dinamo Bucu
rești au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de 
Augustin (min. 3) și Movi
lă (min. 89).

Joi, 1 noiembrie, se va 
desfășura la Craiova me
ciul dintre echipa locală 
Universitatea și formația 
Jiul Petroșani din cadrul 
etapei a 11-a a campiona
tului diviziei A la fotbal. 
Partida va începe la ora 
14,00.

PARIS 31 (Agerpres). La 
Paris a avut loc marți ce
remonia decernării trofe
elor instituite dts revista 
franceză de specialitate

Centrul de cercetări pentru 
securitate miniera Pet>o»am 

anunță concurs pentru ocuparea a
— 3 posturi de cercetător științific
Pentru înscriere, candidații se vor pre

zenta Ia compartimentul personal din C.C.S.M. 
Petroșani.

Actele pcevăzute în „Statutul pentru or
ganizarea activității și promovarea personalu
lui de cercetare” se depun în termen de 30 
zile de la data publicării concursului.

Informații suplimentare Ia telefon 41621. 
41622, interior 154.

Mica publicitate
VIND urgent autoturism 

Skoda S 100. Telefon 42207, 
zilnic, după ora 17. (2840)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Bălăci Du'mitru, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2842)

PIERDUT diplomă de 
mecanic mașini și utilaje 
pentru industria minieră, 
pe numele Nagy. Petru, eli
berată de I.M. Lupeni. O 
declar nulă, (mp)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soțul, copiii, nepoții, anunță cu aceeași durere 
împlinirea a zece ani de cînd ne-a părăsit neuitata 
noastră ' ■ ' ■

SUBA BERTA
Ii vom păstra veșnică amintire.

15.35 Studioul tineretului.
16,30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Țara întreagă tn- 

tîmpină Congresul al 
XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

— Dialog despre viitor. 
In dezbateri: Proiec
tul de Directive. 
Prezent și perspecti
vă în mecanizarea a- 
griculturii..

20.35 Cu vise noi înnobi
lăm urcușul (c).

— Poem muzical-literar. 
21,00 Șantierul, înaltă 

școală a muncii și 
educației revoluțio
nare.

21.20 Film serial pentru 
: tineret (c). Eroii nu

au vîrstă.
22,00 Revista literar-ar- 

tistică TV.
22.20 Telejurnal (pc).

„France-Football". Pentru 
sezonul 1983—1984, „Ghea
ta de aur" a fost cucerită 
de Ian Rush, de la F.C. 
Liverpool, care a înscris 
32 de goluri în campiona
tul englez (49 de goluri în 
întreg sezonul, luîndu-se 
în calcul și golurile din 
cupele europene și cela 
înscrise în „Cupa Angliei" 
și „Cupa ligii engleze"). 
„Gheata de argint" a re
venit olandezului Marco 
Van Basten (Ajax Amster
dam), 28 goluri, iar cea 
de bronz — belgianului 
Nico CIaesen (F.C. Seraing) 
— 27 goluri.

Francezul Michel Plati
ni a fost recompensat cu 
mai multe trofee — pentru 
cel mai bun jucător al 
turneului* final al campio
natului european, golgheter 
al aceleiași competiții, 
precum și al campionatu
lui italian. In sfîrșit, cel 
mai bun club de fotbal al 
sezonului trecut a fost a- 
les F.C. Liverpool.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Giur
giu Viorica, eliberată de 
LP.S.R.U.E.E.M. Petro
șani. O declar nulă. (2836)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Giurgiu 
Li viu, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. O declar nulă. 
(2835)
. PIERDUT legitimație Ve 
serviciu pe numele Pfeffel 
Leonard, eliberată de l.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(2841)
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