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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

întîlnirea înalților soli ai poporului 
român cu tovarășul Deng Xiaoping

Un singur gînd, o singură voință de acțiune

Reintrarea sectorului în rindul fruntașilor
*

Sectorul IV de la mina 
Lupeni este considerat pe1 
bună dreptate unul dintre 
cele mai mari și mecani
zate sectoare de producție 
din Valea Jiului. In prezent, 
în cadrul sectorului se află 
în funcțiune cinci abataje 
echipate cu complexe de 
susținere mecanizată și tă
iere cu combina. De fapt, 
peste 85 la sută din pro
ducția sectorului este rea
lizată din abatajele meca
nizate, Din păcate însă 
rezultatele obținute în pri
mele nouă luni din acest 
an de minerii acestui sec

tor nu s-au ridicat la ni
velul dotării tehnice de 
care dispun. Numai în tri
mestrul III, minusul înre

gistrat este de peste 15 000 
tone de cărbune cocsifica- 
bil. O bună parte din acest 
minus s-a înregistrat ca 
urmare a întîrzierii intrării 
în funcțiune a complexului 
nr. 16 care urma să preia 
producția complexului nr. 
11, panoul terminat la sfîr- 
șitul trimestrului II. Datori
tă vitezelor mici de înain
tare obținute de brigada 
condusă de Teodor Bonca- 
lo cu complexul 14 lucră

rile de pregătiri nu au pu
tut fi finalizate în termen 
pentru pornirea în timp u- 
ti! a complexului 16, aces
ta intrînd în funcțiune abia 
la începutul lunii octom
brie. Brigada condusă de 
Grigore Pop care a preluat 
acest abataj echipat cu tă
iere și susținere mecaniza
tă a obținut în primele zi
le ale acestei luni avan-

Gheorghe BOȚEA
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intR-o singură zi

Peste 300 tone 
extrase suplimentar 

planului
Intr-o singură zi, marți, 

8 octombrie, trei întreprin
deri miniere raportează de
pășirea sarcinilor de plan cu 
peste 300 tone de cărbune.

• Minerii de la Lonea, 
care lună de lună în prime
le trei trimestre din acest an 
au realizat succese de sea
mă în extracția de cărbu
ne, au demarat bine și în 
această a zecea lună a a- 
nului, plusul raportat în 
ziua de 8 octombrie ridicin- 
du-se la 162 de tone. Acest 
rezultat se datorează în ma
re parte sectoarelor III și IV 
ale minei.

• I.M. Vulcan, mină cu 
pondere în producția Văii 
Jiului, a realizat în această 
zi aproape 4 700 tone de 
cărbune, depășindu-și preli
minarul cu peste 40 de to
ne. întregul colectiv al minei 
a contribuit la consemnarea 
acestui succes.

• Un alt colectiv de mun
că, cel al Carierei Cîmpu lui 
Neag, iată acum, în octom
brie, revine în rîndul între
prinderilor cu rezultate pozi
tive. Oamenii muncii din 
carieră au realizat, în ziua 
la care facem referire, 127 
tone de cărbune suplimen
tar sarcinilor de plan.

Frontul
UN „ZĂCĂMINT" 
NU ÎNDEAJUNS 
VALORIFICAT

Este un adevăr simplu, 
de domeniul evidenței, un 
fel de ou al lui Columb a- 
ritmetic : însumarea restan
țelor acumulate arată că 
brigăzile rămase sub plan 
sînt o sursă de cărbune 
foarte importantă. Ele re
prezintă, așadar, un „ză- 
cămînt“ care nu se valori
fică, încă, îndeajuns — și 
unii dintre factori au fost 
deja ilustrați de seria de 
articole și analize care au 
apărut în coloanele ziaru
lui nostru, sub acest ge
neric. Reluînd suita de in
vestigații reportericești pe 
această temă, răspundem 
unui comandament de prio
ritate imediată : trimestrul

Minerul loan Cibea (în mijloc) conduce o brigadă 
cu bune rezultate în cadrul sectorului IV al minei Pa- 
roșeni. In imagine, șeful de brigadă, alături de doi din
tre ortaci. Foto : Al. TĂTAR

Cu principalii indicatori îndepliniți 
la prepararea cărbunelui

Prin folosirea eficientă a 
utilajelor din dotare, prepa
ratorii de la Coroești au 
obținut, în cele nouă luni 
care au trecut de la înce
putul anului, un plus de 
309 193 tone la mixte șlam, 
de 29 252 tone la turte din 
șlam-steril și de 26 113 la 
brichete, combustibil tri
mis termocentralelor pen

tru a. produce energie e- 
lectrică cit și pentru con
sumul casnic cum este ca
zul brichetelor.

Prin modernizarea liniilor 
2 și 3, a crescut capacita
tea de prelucrare a căr
bunelui livrat de minele 
Paroșeni, Vulcan, Aninoasa, 
Livezeni și Dîlja. (Gh. S.)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-au întîlnit, miercuri, 9 
octombrie, cu tovarășul 
Deng Xiaoping, președin
tele Comisiei Centrale Con
sultative a Partidului Co
munist Chinez.

Au participat tovarășii 
Ion Dincă, Ștefan Andrei, 
alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat, de asemenea, 
parte : Li Peng, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Chen 
Muhua, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, consilier de 
stat, alte persoane oficiale.

Tovarășul Deng Xiaoping 
a salutat cu căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, evocînd întîlni- 
rile la nivel înalt chino- 
române, contribuția lor de 
importanță deosebită la 
dezvoltarea bunelor relații

de prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat sa
tisfacția de a se reîntîlni 
cu tovarășul Deng Xiao
ping, cu ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului chinez, manifes- 
tîndu-și convingerea că 
actuala vizită și convorbi
rile purtate cu acest prilej, 
înțelegerile convenite vor 
asigura o bază tot mai lar
gă pentru întărirea în con
tinuare a prieteniei și 
colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și P.C. 
Chinez, dintre țările și po-, 
poarele noastre, ridicării 
la un nivel superior a re
lațiilor româno-chineze în 
toate domeniile de activi
tate.

In cadrul întîlnirii, s-a 
procedat la o informare re
ciprocă cu privire la preo
cupările actuale și direc
țiile de acțiune ale celor 
două popoare în construc
ția socialistă și s-a făcut 
un schimb de păreri cu pri
vire la o serie de probleme

ale vieții internaționale.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Deng Xiao
ping au subliniat că cele 
două partide și țări, preo- 
cupîndu-se de edificarea 
socialismului, acordă, tot
odată, atenție deosebită e- 
voluției situației internațio
nale, participă activ la 
eforturile pentru soluționa
rea constructivă a marilor 
probleme ce confruntă o- 
menirea.

S-a apreciat că, în ac
tualele condiții internațio
nale, complexe și grave, 
se impune ca popoarele, 
foițele înaintate de pretu
tindeni să acționeze cu 
hotărîre pentru apărarea 
păcii — problema funda
mentală a epocii noastre 
— pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, Ia 
înlăturarea '■rimejdiei unei 
catastrofe nucleare. A fost 
relevată necesitatea de a

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a înmînat 
tovarășului Deng Xiaoping Ordinul „Steaua 

Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă
In cadrul unei solemni

tăți, care a avut loc la Pa
latul Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a înmî
nat. tovarășului Deng Xiao

ping, președintele Comi
siei Centrale Consultative 
a P.C. Chinez, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialis
te România" clasa I, cu 
eșarfă, conferit de condu
cerea partidului și statu
lui nostru prin Decret al 
Consiliului de Stat.

După înmînarea înaltei

distincții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu l-au felici
tat, cu căldură, și l-au im- 
brățișat prietenește pe to
varășul Deng Xiaoping.

In cadrul ceremoniei, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Deng Xiaoping au rostit 
cuvîntări.

A

In ziarul de azi
• Agendă pionierească.
• Vă informăm.
• Sport.

(Pag. a 2-a)
• Gospodăria anexă nu es

te doar o... anexă ! — 
din seria de articole pe 
tema diversificării me
niurilor la cantinele mi
nerești.

• Ancheta noastră — „Pre
țul"... supraprețului.

(Pag. a 3-a)

de lucru începe de la suprafață !
IV -este hotărî tor pentru 
•recuperarea restanțelor, 
pentru îndeplinirea planu
lui la cărbune. Și, în ace
lași timp, perioada răma’ă 
pînă la sfîrșitul anului ca-

rilor, a specialiștilor și, 
mai cu seamă, a... lor în
sele. De . la aceste premise 
am început investigația 
noastră la Întreprinderea 
minieră Aninoasa.

pătă o importanță decis? vă 
(prin lucrările de investi
ții i de pregătiri) pentru 
demarajul producției în 
cincinalul următor. Sub a- 
cest dublu aspect, colecti
vele minerești care nu au 
atins parametrii planului 
trebuie, deci, să se afle în 
atenția sporită a conduce-

CIND ORGANIZAREA
ARE NEVOIE DE O...

MAI BUNĂ ORGANIZARE

Ne interesăm, pentru în
ceput, de situația brigăzi
lor rămase sub plan la 
compartimentul în sarcina 
căruia se află exact urmă
rirea producției. Pentru că,

momentan, șeful OPIR-u- 
lui, economist Antoniu Vin- 
țan, are de rezolvat proble
me într-un alt sector soli
cităm fișele de producție. 
Ele trebuie să fie : decada- 
le, lunare și, pe cumulat, 
la zi. Dar... Aceste necesare 
documente de producție, 
sînt ținute într-o stare de
zolantă. Rubrici- inversate 
(planul cu realizările și... 
viceversa), altele lipsesc, în 
unele fișe nu este eviden
țiată „situația" sectorului. 
Documentele respective, ne
tipizate, sînt puse cam în 
devălmășie. Mai mult, con
semnarea, la zi, pe cumu
lat, „a înghețat" în luna... 
august.

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

REPORTAJ ANCHETĂ

Oamenii
au înnobilat natura

Un astronom amator, a- 
juns seara în cuibul de 
ape din Gîrbovina, ar trăi 
emoția descoperirii unor noi 
stele, o constelație la înăl
țimea brazilor, iluzia s-ar 
spulbera lingă frumoasele 
porți sucevene ale cabanei 
forestiere. Șeful de briga
dă Ion Curcan și oamenii 
săi au gindit și au înălțat o 
„moară de lumină", cu un 
randament surprinzător de 
mare, care asigură alimen
tarea cu energie electrică 
a clădirilor, atelierelor, 
grajdurilor cailor. „Sfințind" 
locul, gospodarii și-au a- 
menajat magazii, fînar, au 
crescătorii de iepuri, porci 
păsări, și-au pus în gind 
să populeze cu pește Cim- 
pa în amonte de barajul 
lor, vor avea ciupercărie. 
Bunul gust a înnobilat mi
rificul natural — umbrarul 
cu șiță, băncile; în curînd, 
peste lac, va străluci un pod 
cu jocuri de lumini. La pă
dure se lucrează însă ; 
mină. Cind au avut 
să le facă pe toate ?

— In timpul liber, 
țin, dar util, oamenii 
tri se simt ca acasă, 
trebăluiesc cîte ceva, 
gîndim să urcăm apa

Zi-lu-
timp

cabană, la chiuvete și baie.
Remarca șefului de bri

gadă, la ceaiul de dumi
nică dimineața, in preajma 
pintecoasei sobe din bucă
tăria de vară, se desfășura 
pe fondul muzical al unei 
cunoscute melodii cu „frun
ză verde". La acordeon „se 
producea" Vasile Chirilă. 
Vreo doi bătrini scriau a_- 
casă, cei mai tineri citeau, 
sub umbrar, Vasile, zis Piciu, 
se dovedea imbatabil la 
rummy.

— Noi, relua dialogul 
Ion Curcan, am urcat civi
lizația în vîrf de munte. 
Pentru aceasta nu-s nece
sare fonduri și întreprinderi 
speciale, trebuie doar ima
ginație și pasiune. Totuși u- 
neori sintem tratați ca... oa
menii pădurii, adică se con
sideră că avem nevoie doar 
de... muncă și mîncare. Mai 
mult chiar, ca să ofer un 
exemplu, în toată vara a- 
ceasta, I.C.S.A. și A.P. Pe
troșani a onorat comenzile 
noastre de legume și fructe 
doar cu... 50 kg cartofi.

t 
i

1

J

Ion VULPE
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AGENDĂ PIONIEREASCĂ
NOI PURTĂTORI Al 

CRAVATEI ROȘII 
CU TRICOLOR

La Monumentul eroilor 
din orașul Lupeni a avut 
loc marți, 8 octombrie, fes
tivitatea de înmînare a cra
vatelor roșii cu tricolor u- 
nui număr de 12 elevi din 
clasa a ll-a C a Școlii ge
nerale nr. 4 din Petroșani. 
Primirea în rîndul pionie
rilor a fost făcută de un

Eveniment emoționant în viața Școlii generale nr. 1 Petroșani : elevii din 
clasa a Il-a (înv. Laura Barb) au fost primiți în rîndul pionierilor de colegii 
lor mai mari din clasa a IlI-a E (înv. Mariana Munteanu).

Foto : Al. TATAR

Campionatul județean 
de fotbal

REVIRIMENTUL
CONSTRUCTORUL HUNE

DOARA — MINERUL ANI
NOASA 0—2 (0—1). In eta
pa a șasea, evoluînd la Hu
nedoara, reprezentativa mi
nerilor din Aninoasa a obți
nut o victorie lejeră, în ur
ma unei prestații superioare 
celor din debutul acestei e- 
diții. Din primul și pină în 
ultimul minut, unsprezecele 
„ Minerului" s-a aflat la 
conducerea jocului. Muntea
nu — Popa, Vînătoru, Tudor, 
Ghenți — Lokatoș, Dinache 
I, Dinache II — Dosza, Ni- 
chimiș și Voiasciuc nu s-au 
mulțumit de această dată 
numai cu temporizarea, res
pectiv cu o bună circulație 
în propria jumătate a tere
nului, ci au urcat deseori în 
ofensivă, creîndu-și multe 
ocazii de a înscrie. Două 
dintre acestea au fost fruc
tificate de către Dosza. A- 
cest succes se vrea un înce
put al redresării formației 

conduse de Vasile lonescu și 
Emil Dobrescu. Jucătorii au 
înțeles că numai obținînd 
puncte în meciurile din de
plasare își pot îmbunătăți si
tuația la „adevăr". Acum cu 
+ 3 putem spune că Mine
rul Aninoasa mai rămîne în 
cursa pentru titlu Totul de
pinde de eforturile depuse 
în etapele viitoare aje cam
pionatului.

TsaJor TRIFA 

grup de pionieri ai clasei 
a Vl-a A din cadrul ace
leiași școli.

FESTIVITATE 
EMOȚIONANTĂ

Un număr de 12 elevi ai 
clasei a ll-a de la Școala 
generală nr. 5 din Vulcan, 
au trăit, marți dimineața, 
momentul solemn al primi
rii cravatei roșii cu tricolor 
și însemnelor de pionieri. 
Festivitatea, la care au par

Spectacol de elită într-o feerie de toamnă
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 16—9 (13—3). Pri
mind parcă un impuls din 
partea minunatei toam
ne, rugbiștii celor două 
echipe „s-au încadrat de
corului" și au reușit un 
spectacol de elită pe stadi
onul din dealul institutu
lui. Angajamentul sportiv 
s-a manifestat odată cu 
fluierul de începere a 
partidei și prima încerca
re de a concretiza ne-a 
aparținut, tînărul Dră- 
ghici ratînd de puțin drop- 
golul, după o pătrundere 
în adîncime a pilierului 
nr. 1, Sandu Aurel. Nu a- 
celași lucru se întîmplă cu 
adversarii, care își susțin 
frumos atacul, Larie (un 
alt tînăr promovat cu în
drăzneală de antrenorul 
C. Budică) greșește în su
prafața noastră de 22 și 
Roxin deschide scorul în 
min. 9 prin l.p. : 0—3. Pî- 
nă în min. 22 spectatorii 
aplaudă nu mai puțin de 
9 grămezi ordonate cu 
cîștig pentru studenții din

La Aninoasa „CUPA DE TOAMNĂ" LA FOTBAL
Sub mobilizatoarea egi

dă a „Daciadei", în organi
zarea comitetului de sindi
cat, la I.M. Aninoasa se 
desfășoară luna aceasta o 
competiție sportivă de ma
să devenită tradițională : 
„Cupa de toamnă'ț la fot
bal. In competiție sînt an

ticipat detașamentul clasei 
a V-a din aceeași școală, 
cadre didactice și părinți, 
s-a desfășurat la Muzeul 
mineritului din Petroșani, 
marcînd astfel prețuirea de 
către cea mai tînără ge
nerație a tradiției Revoluțio
nare a breslei mineritului, 
breaslă a părinților și bu
nicilor lor. In încheiere, pio
nierii celor două clase și-au 
dat concursul la realizarea 
unui frumos spectacol.

!

I

i

Vale 4 dropgoluri încer
cate de Bezărău și V. Do- 
bre, 5 l.p. care trec cu pu
țin pe lingă bare. Faza e- 
galării a pprnit de la Dru- 
mea care preia repunerea 
din tușă a lui Gh. Cristian, 
Drăghici și Ion Florentin

RUGBY, 
CUPA ROMÂNIEI

joacă balonul spre centrul 
terenului, Bezărău se pla
sează ideal și dropgo.lul a- 
duce punctele dorite 3—3. 
Finalul primei reprize este 
„monopolizat" de Palama- 
riu (cel mai bun de pe te
ren în acest meci) care 
concretizează eforturile fă
cute de Drumea (căpița - 
nul echipei) Sandu, Gh. 
Cristian, Petre Dobre, Pa- 
văl, Abureșan și Ion Flo
rentin, reușind să străpun
gă de două ori apărarea 
timișoreană și să culce 
balonul în terenul de țin
tă : 7—3 în min. 28 și 
13—3 în min. 39, cu tran
sformarea lui V. Dobre. In

grenate echipe de pasionați 
amatori ai sportului cu ba
lonul rotund din toate sec
toarele minei.

Meciurile se desfășoară 
între 3 — 14 octombrie, ui
mind ca semifinalele și fi
nala cupei să se joace spre 
șfîrșitul lunii. Joi, 3 octom-

Frontul 
de

(Urmare din pagina I)

Nu sîntem, în nici un 
fel, partizanii birocrației. 
Dar ceea ce ar trebui să 
existe la biroul OPIR de 
la I.M. Aninoasa nu e bi
rocrație, ci o oglindă fide
lă, exactă, a producției. A- 
dică o sursă elementară de 
informații, de necesitate 
primordială în luarea unor 
decizii corecte.

Desigur, aveam să con
statăm cît se poate de re
pede, că, indiscutabil, con
ducerea întreprinderii dis
pune de alte canale( legă
tura directă cu sectoarele, 
cu brigăzile, cu locurile de 
muncă din subteran) pen
tru a-și forma o imagine 
clară asupra „pulsului" mi
nei, în orice moment. Am 
fost și martorii unei ope
rative în care problemele 
stringente, de tot felul, au 
fost abordate și soluționate 
cu seriozitate, pe 
baza unor date obți
nute chiar de la sursă. To
tuși, credem că la I.M. Ani
noasa, în ceea ce privește 
situația brigăzilor, deci și 
a celor aflate sub plan, 
lipsește o verigă din siste
mul informațional, indispen
sabil luării deciziei optime, 
iar tocmai de aceea veriga 
aceasta trebuie căutată în 
biroul OPIR și repusă Ia 
locul ei necesar și firesc.

a doua parte a meciului 
oaspeții folosesc din plin 
plăcuta invitație la un joc 
frumos și înscriu tot prin 
Roxin în min. 44 : 13—6.
Peste două minute îl imi
tă Drăghici, tot prin l.p. : 
16—6. Jocul la mină prac
ticat de oaspeți îi aduce în 
stare de eseu (min. 51) 
evitat cu greu de Catană, 
Medragoniu și Năstase din 
linia noastră de trei sfer
turi. Cea mai frumoasă fa
ză a meciului s-a desfășu
rat în min. 56 și ne-a a- 
parținut, Bezărău, Catană, 
Claudiu (l-a înlocuit ,1a 
pauză pe Mureșan, apoi a 
fost accidentat și înlocuit, 
la rîndu-i cu Loczico) și 
Medragoniu, reușind o țe- 
șătură fină de pase rapide 
la care participă pînă în 
min. 60 și Ion Florentin, 
dar... cum nu toate reușesfc 
din plin, oaspeții „fură" 
mingea și scorul nu se 
schimbă. Partea finală a 
meciului aparține oaspeți
lor, care fixează tot prin 
aripa Roxin scorul final : 
16—9. (I.D, Bălan) 

brie a.c. s-a disputat primul 
meci. Potrivit tragerii la 
sorți, a avut loc întîlnirea 
între echipele sectorului III 
și sectorului VI.

Echipelor câștigătoare în 
finala competiției li se vor 
acorda frumoase trofee : o 
cupă, diplome și mențiuni.

de lucru începe 
la suprafață!
SINCOPE PE FLUXUL 

TRANSPORTULUI
Ne-am concentrat aten

ția asupra sectorului I, pen
tru că este cel mai mare, 
cu pondere în planul minei 
— cît aproape celelalte șap
te sectoare direct producti
ve la un loc. împreună cu 
subinginerul Zianu Hodor, 
șeful sectorului, care, nu 
în paranteză fie spus, cu
noaște la perfecție situația, 
la zi, a brigăzilor, ajungem 
la cele mai importante 
puncte de lucru. Unde se 
află și brigăzi care au în
registrat restanțe. Chiar și 
în schimbul respectiv. Mul
te dintre nerealizări au o 
aceeași cauză : unele ma
teriale nu au ajuns la front. 
„Refăcînd" fluxul de tran
sport, înregistrăm două 
„secvențb" de nedorit : o
formație de patru oameni 
stă lîngă un șir de vago- 
nete încărcate cu materia
lele atît de necesare în 
frontul de lucru. Motivul ? 
Mecanicul de pe locomoti
va de mină folosită pentru 
tractare a plecat la supra
față, pentru că i s-au des
cărcat acumulatorii... de la 
lampa individuală. In fe
lul acesta, s-au pierdut cel 
puțin 60 de minute preți
oase de lucru : pentru for
mația de Ia transport, pentru 
brigăzile din front ! Sau în
că un alt „amănunt" im
portant : o altă formație, de 
patru oameni, repară linia 
ferată pe orizontul princi
pal de transport. Traverse
le sînt montat", e vorba le 
nici doi metri de linie. Dar 
nu sînt prinse pe traverse ;

Oamenii
au innobiiat natura

(Urmare din pag. 1)

Pornind de la ofuri'e fo
restierilor din Girbovina, și 
nu numai de aici, inginerul 
șef al U.F.E.T. Petoșani, Con
stantin Anuțoiu, remarca :

— Cu ani în urmă exista 
un obicei bun; in munte a- 
jungeau, mai ales duminica, 
brigăzi științifice ale așeză
mintelor culturale din orașe
le Văii, care lămureau fo
restierilor anumite probleme, 
le îmbogățeau orizontul de 
cunoștințe.

— E cam greu de ajuns 
în munte, am intervenit noi.

— Dv. ați parcat „Dacia" 
in fața cabanei Gîrbovina...

— O acțiune — e drept 
unică — s-a bucurat de un 
succes deosebit : o echipă 
de medici din cadrul Spita
lului municipal, in frunte cu 
dr. Korozsy, a fost oaspete a 
forestierilor din sectorul Lo- 
nea. Se poate deci reînnoda 
dialogul civilizație-munte, se 
înscrie la cuvînt, la această 
masă rotundă ad-hoc, șeful 
sectorului, ing. Gheorghe Tu- 

.dorache. Ar fi bine primite 
formațiile mai mici de mu
zică populară și ușoaiâ, gru
purile vocale etc.

— Comitetul sindicatului, 
continuă Maria Leba, secre

deci sute de metri de flux 
de transport au rămas i- 
nutilizabili. Motivul ? Cam 
de același „calibru" cu cel 
precedent : formația nu are 
scule. Sînt „amănunte" care 
se repercutează negativ a- 
supra producției curente și 
a celei viitoare.

In concluzie : problema 
transportului materialelor 
eSte decisivă pentru soarta, 
producției, pentru redresa
rea brigăzilor rămase sub 
plan. Ea este tratată ca a- 
tare și de conducerea mi
nei. Prin lucrările de pre
gătiri care se desfășoară, 
multe dintre dificultățile 
actuale vor fi eliminate. Un 
sistem de acord pentru for
mațiile de transport, apli
cat chiar din ziua investi
gației noastre, este de na
tură să stimuleze activita
tea din acest sector. Dar 
aceasta nu înseamnă însă 
că nu trebuie preîntîmpi- 
nate sincone de felul celor 
pe care le-am consemnat. 
Oneratiune care tine mai 
puțin de invest'!ii tehnolo
gice și mai mult de „inves
tiție" de disciplină, de 
bună organizare a muncii. 
Pentru că materialele tre
buie să ajungă, ritmic, la 
fronturile din subteran. Ele 
sînt o pîrghie, am spune o 
condiție a ridicării brigăzi
lor restante la nivelul pla
nului de producție. Cum o 
folosesc, ce resurse de or
ganizare sînt încă nevalo
rificate, în ce le privește 
sînt aspecte pe care le vom 
aborda în următoarea in
vestigație.

tarul. comitetului de partid 
de la U.F.E.T., s-a străduit 
să contribuie la petrecerea 
plăcută a timpului liber; mul
te cabane sînt dotate cu te
levizoare, aparate de radio, 
jocuri distractive. Abonamen
tele sînt aduse la două-trei 
zile. De s-ar putea vorbi și 
de biblioteci volante...

Așadar, din partea unită
ții din Petroșani, a organiza
țiilor sale de partid și sin
dicat, există preocupări în 
sensul îmbogățirii vieții spiri
tuale a forestierilor, dar, da
că ele s-ar conjuga fertil 

cu cele care ar trebui între
prinse de așezămintele de 
cultură din municipiul nos
tru s-ar înre’gistra o revi- 
taliztfre în acest domeniu. 
Firmamentul vieții noastre spi
rituale se constituie într-un 
tot unitar, iată de ce pledoa
ria noastră, în numele și 
pentru forestieri, așteaptă 
răspunsuri concrete din par
tea forurilor îndrituite, me
nite să scoată din conul de 
umbră personalitatea spiritu
ală a acestei vrednice cate
gorii socio-profesionale. Cu 
alte cuvinte refrenul de pî
nă acum „Frunză verde... 
s-a uscat" se dovedește de
modat, anacronic.

r

prof. Adina Alexandrescu 
de la Școala generală nr. I 1 din Petroșani. (Al.H.) 

I BRANȘARE. Au început

lucrările de montare a con
ductelor pentru agent ter
mic ’a noul, hotel din re
ședința de municipiu pen
tru b. an „mea lor la punctul 
termic din cartierul Car- 
p. ți. Sperăm ca pînă ia. ve
nirea iernii, care nu este 
prea departe, aceste lu
crări să fie terminate pen
tru a' nu crea necazuri lo
cuitorilor din acest cartier. 
(G.S.)

APEL. Apelăm la dispece
ratul apă-canal al E.G.C.L. 
Petroșani pentru remedie
rea defecțiunii din strada 

Vlad Țepeș nr. 8. După cum 
ne relatează locatarii, la 
această adresă se risipeș
te apă de mai mult de o 
săptămînă. (M.B.)

VIZITE. Merită a fi con
semnată inițiativa comite
tului sindicatului de la 
I.M. Bărbăteni de a efec
tua vizite Ia domiciliul 
bolnavilor sau al celor ca
re obișnuiesc să absenteze 
n'emoțivat. Cu aceste oca
zii, comisia complexă orga
nizată la nivel de întreprin
dere a avut surpriza des
coperirii unor „bolnavi" 

care ■— sub protecția unui 
certificat, medical — se tra
tau cu... băuturi alcoolice. 
(Gh.O.)

PENTRU COPII. T oamna 
bogată și în strădaniile edi
lilor de asigurare a condi
țiilor pentru petrecerea 
plăcută a timpului liber al 
copiilor. Astfel, în cartie
rele și cvartalurile de blo
curi Petroșani Nord, Aero
port, Carpați, Vasile Roai- 
tă și Șt. O. Iosif din reșe
dința noastră de municipiu, 
meșteșugarii Cooperativei 
„Unirea" execută, la cere

rea consiliului popular, lu
crări de amenajări, repa
rări și dotări ale aparatelor 
din terenurile de joacă ale 
copiilor în valoare de 
200 000 lei. (I.V.) .

AMPLE LUCRĂRI de re
parații sînt executate la 
clubul muncitoresc din Lo- 
nea. Printre altele, se asi
gură o nouă instalație de 
încălzire și se schimbă mo- 

‘bilierul din sala de specta
cole. (I.M.)

gospodărească, o
acțiune gospodărească bine

venită se întreprinde în a- 
ceste zile pe drumul comu
nal Aninoasa — Iscroni ; 
lucrări de remediere (plom
bări cu asfalt) a unor stri
căciuni de pe carosabil. Lu
crările sînt 
formație a 
can. (I.B.)

Rubrică

executate de o
E.G.C.L. Vul- I 

I
realizată de

Horațiu ALEXANDRESCU

i
RECITAL. La Teatrul de I1 stat „Valea Jiului" din Pe

troșani se lucrează intens 
în aceste zile la un recital 
cuprinzînd lucrări din cre
ația „Luceafărului poeziei 
românești", Mihai Emines- 
cu. Protagoniști — cunos- I cutul actor Florin Plaur și
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In suita investigațiilor 
noastre privind diversifi
carea meniurilor în can
tinele întreprinderilor mi
niere, astăzi despre uni
tatea de profil din Lupeni. 
Este una dintre cele mai 
mari din rețea, fie și pen
tru motivul că aici se pre
gătesc și se servesc 6 400 
de mese în 24 ore. Intre- 
bînd despre diversitatea 
meniurilor, responsabilul 
cantinei-complex, tova
rășul Radu Smaranda ne 
răspunde cu lista pe o 
săptămînă. Cităm : ciorbă 
de fasole cu afumătură, 
tocăniță de organe de 
porc ; ciorbă de potroace 
a la grec, pasăre cu sos 
tomat și piure de cartofi; 
ciorbă de varză cu oase 
afumate, chifteluțe cu 
piure de cartofi ; 
supă de cartofi, varză că
lită cu slănină afumată : 
supă de roșii cu fidea, 
iahnie de fasole cu meze
luri prăjite ; ciorbă arde
lenească, ostropel de vă
cuță cu piure de cartofi. 
Evident, este vorba des
pre un „eșantion" săptă- 
mînal, care poate fi sau 
nu concludent pentru va
rietatea meniurilor (deși, 
și în acest caz prea revin... 
pe listă piureurile de car
tofi). Să apelăm, așadar, 
la părerile celor direct 
interesați : „Masa este bu
nă și pe gustul meu" (Gri- 
gore Mocanu, sectorul 
VI) ; „Deși mănînc aici 
numai de trei luni de zi
le. am numai cuvinte bu

Faza municioală
_________________________________i

„PRE Ț U L“... SUPRAPREȚULUI
Spicuim dintr-o scri

soare sosită la redacție : 
„Un grup de oameni ai 
muncii de la I.M. Live- 
zeni am cumpărat, în da
ta de 2 octombrie, de la 
punctul alimentar din in
cintă, pîine cu prețul de 
5,50 lei. Prețul plinii nu 
era afișat. La cererea a- 
vizului de primire a măr
fii pentru verificarea pre
țului produselor, lucră
toarele comerciale au re
fuzat să-l arate, motivind 
că nu-1 găsesc, că l-au 
pierdut. Tot de la lucră
toarele comerciale, am a- 
flat că s-au primit 200 
pîini, dar că nu cunosc 
prețul. Conform STAS, a- 
fișat în toate magazinele 
de pîine, dar lă Livezeni 
nu, piinea cumpărată de 
noi costa 4 lei bucata. In- 
trucît nu este prima aba
tere a personalului lucră
tor de la această unitate, 
vă rugăm să ne sprijiniți 
pentru soluționarea pro
blemei".

...Ceea ce am și făcut, 
însoțiți le lt. rnaj. Florin 
Nicolae, de la Miliția mu
nicipiului Petroșani, am 
descins la punctul ali

ne de spus" (Leopold No
vac, seclorulVI) ; „Mînca- 
rea este bună, dar se mai 
fac și greșeli. Decît să ni 
se dea un fel III, mai bi
ne să nu fie masă de la 
care să lipsească ciorba" 
(Liviu Motora, sectorul 
XII). Acest ultim aspect
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Diversificarea meniurilor în cantinele 

minerești (I) 

Gospodăria anexă 
nu este doar o... anexă!
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îl înfățișăm responsabilu
lui cantinei, tov. Radu 
Smaranda. Primim expli
cațiile : a fost un accident 
tehnic, nu este vorba de 
o practică : pe data de 
8 septembrie nu s-a ser
vit ciorbă, din pricina de
fecțiunii la punctul ter
mic (ciorba se pregătește 
în vase fv.ncționînd cu 
abur). Bineînțeles că ă- 
ceasta.. nu încălzește cu 
nimic, ci doar demonstrea
ză că prepararea hranei 
și diversitatea meniurilor 
nu se rezumă doar la spa
țiu] bucătăriei. Ba chiar 
îl depășește cu mult, cum 
probează chiar experiența 
cantinei din Lupeni. Aici, 
o bună inițiativă gospo

mentar din incinta minei 
Livezeni, în scopul de a 
întreprinde o acțiune cu 
caracter preventiv, pen
tru a eradica asemenea 
fapte contrare normelor 
comerțului nostru socia
list și a preîntîmpina să
vârșirea altora mai grave.

Dar n-a fost chiar așa. 
N-a fost chiar așa, pen
tru că, însăși lucrătoarea 
comercială în cauză Eli- 
sabeta Jurca recunoaște 
deschis (și în scris I), în 
declarația pe care o dă 
organului de miliție, că. 
într-adevăr, a vîndut pîi- 
nea la suprapreț. Moti
vează că distribuitorul 
i-ar fi spus că prețul pli
nii e 5.50 lei. Da, dar a- 
vizul de primire a pli
nii, pe care scrie clar 200 
buc x 4 lei este semnat 
chiar de mîna care a sem
nat și declarația respecti
vă. Deci, scuza e cusută 
cu ață albă. De fapt, cu 

dărească vine în sprijinul 
varietății listei de mî li
căre : este vorba de gos
podăria anexă unde se 
cresc porci pentru îngră
șat. Mai exact spus, fiin
țează o maternitate, care 
la ora actuală are un e- 
fectiv de 50 de scroafe și

90 de purcei. Dată fiind 
importanța crescătoriei 
pentru diversificarea me
niurilor, insistăm asupra 
modului cum se preocupă 
personalul de aici de efi
ciența acestei unități. Dis
cutăm cu tehnicianul ve
terinar, Viorel Costina : 
„în cursul acestui an, ni 
se spune, au fost livrați 
120 de purcel. Hrana este 
asigurată din resturile a- 
limentare de la cantină, 
dar s-ar face simțită ne
voia unei furajări adecva
te unei maternități. Aceas
ta, ar explica, în parte, 
procentul ridicat de mor
talitate la purcei. Să fim 
bine înțeleși : avem nu

Concursul „Buna servire"

același preț (5,50 lei) a 
vîndut pîine chiar și șefa 
unității respective (nr. 
332), Agneta Izslay, așa 
cum reiese din declara
țiile scrise, date organu
lui de miliție de cițiva 
cumpărători. Deci, o mi
nă spală pe alta și amîn- 

două... Numai a treia lu
crătoare (la un bufet de 
incintă cu o medie zilnică 
de vînzare în jur de 10 000 
lei. trei vînzătoare sînt, 
totuși, prea multe) vindea 
piinea respectivă cu 4 lei 
bucata, fiindcă atît îi spu
sese.. șoferul de pe mași
na de pîine care făcuse 
aprovizionarea și, mai a- 
les, după cite am înțeles 
fiindcă e mai tînără, mai 
nouă în meserie... In ur
ma procedurilor de rigoa
re, organul de miliție a 
sigilat unitatea, urmind 
să se facă inventarul, iar 
vinovății să-și primească... 
răsplata. 

mai cuvinte de laudă pen
tru inițiativa cantinei de 
la Lupeni. Dar credem că 
există posibilități pentru 
ca această gospodărie a- 
nexă să producă mai 
mult. In beneficiul calită
ții și diversității meniu
rilor pentru mineri. Iar 
resursele sînt la îndemî- 
nă, și se pot face mai bi
ne simțite, atunci cînd 
sînt valorificate cu simț 
gospodăresc. De altfel, a- 
supra gospodăriilor anexă 
ale cantinelor minerești 
vom reveni. Acum, în fi
nalul acestor rînduri. ne 
vom opri asupra unui alt 
aspect, sesizat în cursul 
raidului nostru : unii din
tre cei care ocazional nu 
servesc, din diferite mo
tive (concedii, libere etc.) 
masa la cantină, dau car
tela sau bonurile respecti
ve unor persoane care 
nu au nici un drept să 
beneficieze de mîncarea 
gratuită. Este. în primul 
rînd, o ilegalitate, săvîr- 
sită chiar în detrimentul 
lor. Și o sursă de inechi
tăți. Acest lucru trebuie 
înțeles cît se poate de 
clar de către fiecare om 
care beneficiază de masă 
gratuită și curmat cît se 
poate de ferm. Mîncarea 
destinată minerilor trebu
ie să ajungă exact pe ma
sa minerilor !

C.T. DIACONU

w 
f
j Marți, 8 octombrie a.c., 
i restaurantul „Jiul" din Pe-
* troșani a găzduit faza pe 
T municipiu a concursului

„Buna servire" pentru bu
cătari, cofetari, patiseri și 
ospătari, din cadrul unită
ților de alimentație publi
că din Vale.

Concursul, organizat de 
Comitetul municipal al 
U.T.C., în colaborare cu Di
recția Comercială a muni
cipiului, a reliefat buna 

4 pregătire a celor ce au re-
* prezentat unitățile din ca- 
i drul I.C.S.A. — A.P., I.C.S.
* Mixtă Vulcan și I.C.S. Mix-*

Dincolo de simpla rela
tare a faptelor, stăruie 
cîteva întrebări care cer 
concluzii. Dacă numai la 
200 pîini (în alte zile se 
primesc mai multe sute) 
facem o socoteală simplă, 
înmulțind cu 1,50 lei (su
pra prețul) ajungem la 
concluzia că intr-o singu
ră zi, prin vînzarea unui 
singur produs, piinea, la 
suprapreț, vânzătoarele 
respective au „smuls" din 
buzunarul oamenilor, în- 
sușindu-și-i, 300 lei. Care 
miner șef de brigadă de 
la mina Livezeni cîștigă 
300 lei pe post 9 De aceea 
este necesar ca opinia 
publică, organele în drept, 
noi toți, să acționăm eu 
intransigență împotriva 
acestor practici, străină 
normelor de muncă* 1 și de 
viață din societatea noas
tră socialistă. Legile noas
tre pedepsesc asemenea 
acte de necinste și vînză- 
toarele, care își făcuseră 
un izvor de venit ilicit 
prin suprapreț, vor vedea 
care' este „prețul" nesăbu
inței și lăcomiei lor,

tă Lupeni. In final locurile 
I au fost ocupate astfel : 
ospătari — Lenuța Colda, 
(Vulcan), Lenuța Zbora, 
(Lupeni) și Tanța Trif, (Pe
troșani) — la egalitate de
puncte ; bucătari ; Ileana 
Toader și Nina Popescu ; 
cofetari : Gabriela Ionașcu 
și Ibolya Albert. La ospă
tari locurile II și III au fost 
ocupate de Steluța Blaga 
(Lupeni) și Ovidiu Ciortea 
(Vulcan), respectiv, Florica 
Ion (Lupeni).

Al. TATAR

Mircca BUJORESCU

Reintrarea sectorului
în rîndul
'Urinare din pag I»

sări medii de aproape un 
metru, realizind productivi
tăți de 12—13 tone pe post, 
urmind ca pină la jumăta
tea acestei luni productivita
tea muncii să ajungă la 
14—15 tone pe post, iar 
producția oxvasă «ilnic sa 
se ridice la 600 de tone.

Cu peste 5 000 tone de 
cărbune au ex ies ma puțin 
in luna septemb ie și minerii 
din brigada condusă de Va- 
sile Șotrea, datorită intercep
tării unei falii. Deși folosesc 
in abataj complexul de susți
nere mecanizată de tipul 
SMA-2 și combină de tăiere 
productivitatea muncii rea
lizată a fost de numai 6—7 
tone pe post, cu 5—6 tone 
sub sarcina planificată. Nici 
Teodor Boncalo și ortacii 
lui nu se pot mîndri cu re
zultatele obținute în luna 
septembrie, cînd au realizat 
o avansare de numai 18 ml 
obtinînd și productivități in
ferioare sarcinilor planificate 
cu 400—500 kg pe post, iar 
la producția fizică un mi
nus de peste 3 000 de tone. 
Cu toate eforturile depuse de 
brigăzile conduse de Con
stantin Popa și Aurel Man
eta de a depăși productivi
tatea muncii cu peste 1000 
ka/post și de a realiza pro
ducții superioare sarcinilor 
planificate cu 1000 și, res-
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fruntasilor»
pectiv, 500 tone, minusurile 
înregistrate în celelalte aba
taje nu au putut fi acope
rite. ,

Care sînt perspectivele 
sectorului pe luna octombrie? 
Șeful sectorului, ing. Ion Pa- 
velonescu ne răspunde : „Deși 
realizările zilnice obținute în 
zilele de debut din luna oc
tombrie nu se ridică încă 
la nivelul sarcinilor planifi
cate, avem toate condițiile 
create pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan 
pe acest trimestru și pentru 
primul trimestru al anului vi
itor. Cînd afirm acest lucru 
am în vedere faptul că linia 
de front activă pe care o a- 
vem la, ora actuală în sec
tor este suficientă pentru 
realizarea planului. De fapt, 
aceasta a fost completată 
prin punerea în funcțiune a 
complexului nr. 16 care va 
ajunge să dea zilnic peste 
600 tone de cărbune. De a- 
semenea, pentru creșterea 
productivității muncii la com
plexul nr. 15, care mai are 
pină depășește falia existen
tă, brigada condusă dez Va- 
sile Șotrea a fost întărită 
cu cițiva oameni specializați 
în perforare, pușcare, opera
ții ce sint necesare în aba
taj, unde lungimea faliei 
atinge 20 ml.

Pentru a menține linia de 
front activă la nivelul sarci
nilor de plan și pentru o
bună corelare a punerilor 

în funcțiune cu ieșirile din 
funcțiune a marilor capaci
tăți de producție, începînd 
din această lună vom dema
ra lucrările de pregătire a 
unui nou panou în stratul 
3, blocul IV, unde în a doua 
jumătate a lunii ianuarie va 
intra în funcțiune un nou a- 
bataj frontal echipat cu sus
ținere și tăiere mecanizată. 
Pentru a asigura forța de 
muncă calificată, . pină in 
prezent au terminat cursuri
le școlii de calificare 60 de 
oameni, iar aproape 40 sînt 
înscriși la noi cursuri, urmind 
ca pînă la sfîșitul anului să 
fie și ei calificați. Tot ce am 
întreprins pînă acum și vom 
întreprinde in continuare, a- 
re un singur scop: sectorul 
IV de la I.M. Lupeni să re
intre cît mai repede în rîndul 
fruntașilor". 1
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU 

în R. P. Chineză
întîlnirea înalților soli ai poporului
român cu tovarășul Deng Xiaoping

zicruziLir/are/a în limie

(Urmare din pag. I)

»e depune toate eforturile 
de către toate statele, pen
tru excluderea forței șt 
amenințării cu forța din 
relațiile internaționale. so
luționarea problemelor li
tigioase dintre state pe 
cale pașnică, prin tratative, 
pentru promovarea destin
derii și colaborării, pentru 
asigurarea dezvoltării libe
re și independente a tutu

Primirea la tovarășa Elena Ceaușescu 
a unor oameni de știință chinezi

Tovarășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a pri
mit, miercuri dimineața, 
pe tovarășul Lu Jiaxi, pre
ședintele Academiei de Ști
ințe a Chinei, precum și 
pe reprezentanții unor in
stituții prestigioase de ști
ință, învățămînt superior și 
cercetare din R.P. Chineză.

Președintele Academiei, 
Lu Jiaxi, a exprimat, în 
numele oamenilor de ști
ință, al celor din învăță-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un șerif extra
terestru ; Unirea : Aven
turile lui Tom Sawyer ; 
Parîngul : Mireasma ploi
lor tîrzii.

PETRILA : împușcă
turi sub spînzurătoare.

LONEA : Vulcanul.
VULCAN — Luceafă

rul : Fapt divers.
LUPENI — Cultural : 

Atenție la Pană de vul
tur.

URlCANI : Răpirea fe
cioarelor,

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Hunedoara.

Mica publicitate
CU ocazia pensionării, 

colectivul A.C.M. Petroșani 
urează tovarășului Pesaven- 
to Erminio, șef birou apro
vizionare, sănătate și „La 
mulți ani1“ (2101)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Elena, eliberată de 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O de

ror națiunilor lumii în 
condiții de pace și secu
ritate internațională.

Schimbul de vederi a e- 
vidențiat pozițiile comune 
sau foarte asemănătoare 
ale celor două partide și 
țări în problemele funda
mentale ale vieții politice 
mondiale și, îndeosebi, ale 
păcii și dezarmării, A fost 
exprimată convingerea că 
dezvoltarea conlucrării ro- 

mîntul superior și cerceta
re, deplină satisfacție pen
tru vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în 
R.P. Chineză, subliniind 
faptul că aceasta va repre
zenta un nou moment, de 
cea mai mare importanță, 
în cronica dezvoltării pe 
multiple planuri a relați
ilor româno-chineze.

Tovarășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu a mulțumit pen
tru aprecierile la adresa ac
tivității sale științifice, a 
contribuției României la 
îmbogățirea patrimoniului 
gîndirii științifice și teh

nice universale și a tran
smis, cu acest prilej, oame

TV.

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,30 Imagini din R.P.D. 

Coreeană — Docu
mentar (color).

20,40 Efigii ale muncii — 
Epoca Ceaușescu. 
(color).

20,55 Amfiteatrul artelor: 
Revistă TV a „Cîn- 
tării României".

21.20 Invitație în studio
ul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii. Des
chiderea stagiunii 
muzicale (color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii 

„pronoexpres" din 9 oc
tombrie 1985.
Extragerea I : 15 18 41 
36 13 8

clar nulă. (2100)
PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) nr. 5595, 
ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA îndurerată anunță dispariția scumpu
lui lor sot, tată si bunic

GROZA victor
Inmormîntarea azi, ora 15, în orașul Petrila, 

strada Florilor nr. 2. (2102)

mâno-chineze pe arena in
ternațională reprezintă o 
contribuție deosebit de im
portantă la cauza păcii și 
socialismului, la promova
rea politicii de independen
ță și progres, la afirmarea 
noilor principii în relațiile 
dintre state, a înțelegerii 
și colaborării în lume.

întîlnirea și convorbirile 
au decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească de în
țelegere și stimă reciprocă.

nilor de știință chinezi, cer
cetătorilor, cadrelor didac
tice universitare și specia
liștilor din producție ura
rea de noi succese în misiu
nea de răspundere pe care 
o au în promovarea pro
gresului tehnico-științi'fic în 
viața economică și socială 
a R.P. Chineze.

In timpul convorbirii n-a 
relevat răspunderea deo
sebită ce revine oamenilor 
de știință de pretutindeni în 
promovarea idealurilor de 
pace și colaborare, în o- 
rientarea hotărîtă a efortu
rilor lor creatoare în direc
ția dezvoltării pașnice a 
omenirii, în salvgardarea 
ei de la o catastrofă nuclea
ră

Extragerea a II-a : 37 1 
22 39 12 26

Fond general de câști
guri : 909 429 lei din care 
149 542 lei report la cate
goria I.

RADIO

6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,10 Curierul me
lodiilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,30 Armonii cora
le. 11,05 Sîntem copiii soa
relui. 12,00 Buletin de 
știri. 12,15 Magazin tehni- 
co-științific. 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Club univers 
20. 16,25 Radiogazeta e- 
conomică. 17,35 Te apăr și 
te cînt, patria mea — pro
gram muzical. 20,00 Ra
diojurnal. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00 Nocturnă 
muzicală. 23,55 — 24,00 
Buletin de știri.

i 
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eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (2099)

Salutul prietenesc din partea 
Partidului Comunist Român 
adresat participanților la cel 

de-al VllI-lea Congres al 
Partidului Democratic din 

Coasta de Fildes
ABIDJAN 9 (Agerpres) 

— La Abidjan se desfă
șoară lucrările celui de-al 
VllI-lea Congres al Parti
dului Democratic din Coas
ta de Fildeș la care parti
cipă delegați și invitați din 
partea a peste 40 de parti
de prietene. Partidul Co
munist Român este repre
zentat de tovarășul Ion

GUVERNUL PERUAN A 
DECIS prelungirea cu 60 
de zile a stării de urgență 
în diferite provincii din 
departamentele San Mar
tin, Huanuco, Pasco, Aya- 
cucho, Huancavelica și A- 
purimac, ca urmare a înre
gistrării, în continuare, a 
unor acte de violență în 
aceste regiuni ale țării — 
informează agenția EFE.

LA BEIJING A APĂRUT, 
recent, primul număr al 
unei noi reviste bilunare 
denumită „Forumul științei 
și tehnologiei în China", 
informează agenția China 
Nouă. Materialele inserate 
se referă, cu precădere 
la rolul important ce re
vine introducerii și utili
zării ultimelor cuceriri ale 
științei și tehnicii în cadrul 
eforturilor generale de pro
gres ale R.P. Chineze. Re
vista cuprinde, de aseme
nea. și materiale referitoare 
la ultimeje descoperiri ști
ințifice și tehnologice rea
lizate pe plan mondial.

LA VIENA AU LUAT 
SFlRȘIT lucrările conferin
ței internaționale „Viitorul 
lumii a treia — bilanț du
pă 25 de ani de la decolo
nizare", organizată de In
stitutul pentru dezvoltare 
din capitala Austriei. Parti
cipants la conferință, care 
a ddrat două zile, au su
bliniat în intervențiile lor 
necesitatea unor schimbări 
fundametale în politica fi
nanciară și de credit a in
stituțiilor bancare interna
ționale, informează agenția 
Taniug.

lacurile de pe
„ACOPERIȘUL LUMII"

Podișul Qinghai — Tibet, 
denumit și „acoperișul lu
mii", datorită marii altitu
dini la care se situează, 
dișpune de nu mai puțin 
de 2 003 lacuri,cu o supra
față ce depășește 27 000 ki
lometri pătrați, reprezen- 
tînd o treime din totalul 
suprafeței lacurilor din 
întreaga Chină.

Structura geologică a pla
toului tibetan se caracteri
zează prin prezența a patru 
plăci masive de rocă, în 
loc de una singură, cum 
se credea pînă acum. In 
văile care se formează în
tre aceste „blocuri" de gra
nit se colectează apa re
zultată din topirea zăpezi
lor și din izvoare, formînd 
rîuri și lacuri — relatea
ză agenția China Nouă.

Cîrcei, membru al C.C. al 
P.G.R., vicepreședinte al 
Colegiului Central de Par
tid.

In numele Partidului Co
munist Român, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, re
prezentantul P.C.R. a tran
smis un cald salut priete
nesc participanților la 
Congres, împreună cu u- 
rările de succes deplin în 
desfășurarea lucrărilor și 
în îndeplinirea hotărîrilor 
pe care le va adopta, pen
tru fericirea și prosperita
tea poporului ivorian.

Episodul deturnării navei italiene 
„Achille Lauro“ a luat sfîrșit 

în mod pașnic
Comandoul care a detur

nat nava italiană „Achille 
Lauro" s-a predat autorită
ților egiptene, a anunțat, 
miercuri, la Tunis, un pur
tător de cuvînt al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei, citat de agenții
le internaționale de presă. 
Operațiunea, a precizat pur
tătorul de cuvînt, a luat 
sfîrșit în mod pașnic în 
urma eforturilor depuse de 
negociatorii O.E.P.

Ministrul egiptean de ex-

Interpolul 
combaterii

WASHINGTON.9 (Ager
pres). — La Washington 
s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 54-a Adunări ge
nerale a organizației Inter
pol, axate, în esență, pe 
problema terorismului și a 
mijloacelor de combatere a 
acestui fenomen tot mai 
amenințător — relatează a- 
genția France Presse. Po
trivit unei rezoluții adop
tate de cele 138 state mem
bre ale acestei organizații 
internaționale, s-a hotărît 
ca terorismul să nu mai

FAPTUL DIVERS

POPULAȚIE IN
creștere Rapidă

In anul 2000, Ecuadorul 
urmează a avea 13,3 mili
oane locuitori — a anun
țat Centrul național de 
studii asupra populației, 
de la Quito, citat de agen
ția Prensa Latina. In 1980, 
populația Ecuadorului era 
de opt milioane locuitori. 
Se precizează că într-un 
sfert de secol — 1960 — 
1985 — populația țării a 
crescut cu cinci milioane 
de persoane.

SECETĂ
In urma secetei prelun

gite, nivelul apelor Savei 
a scăzut în așa măsură în-

Agendă energetică
MOSCOVA 9 (Agerpres).

— Pe acoperișul clădirii 
Institutului de fizică tehni- 
nică al Academiei de știin
țe a U.R.S.S. a fost insta
lată o stație electrică pe 
care o pot transporta două 
persoane și care transfor-, 
mă direct energia solară în 
energie electrică. Pentru 
realizarea ei au fost folo
site fotocelule cu randa
mentul de 27 la sută, cel 
mai ridicat obținut pînă a- 
cum în lume, relatează a- 
genția TASS.

&
BEIJING 9 (Agerpres).

— In districtul Yuzhong 
din provincia Gansu a în
ceput să producă energie 
electrică prima centrală e- 
lectrică solară cu o putere 
de 10 MW. Dispunînd de 
acumulatoare, noua centra
lă solară poate stoca ener
gie pentru o perioadă de 
6—7 zile. Ea, poate aprovi
ziona cu energie electrică 
130 de gospodării rurale și 
14 unități economice sau 
administrative.

terne, Esmat Abdel Meguid, 
citat de agențiile UPI și 
France Presse; a declarat 
că autorilor deturnării Ii 
s-a permis să părăsească 
teritoriul egiptean. El a 
adăugat că vasul s-a în
tors la Port Said.

Agenția UPI transmite 
că pasagerii și echipajul 
pachebotului „Achille Lau
ro" au sosit în aceeași zi 
la Roma, la bordul a două 
avioane aparținînd liniilor 
aeriene italiene.

(Agerpres)

și problema 
terorismului

fie considerat un act poli
tic atunci cînd este comis 
asupra unor victime nevi
novate sau într-o regiune 
care nu este confruntată 
cu un conflict ; această în
cadrare a crimelor teroriste 
face posibilă intervenția 
Interpolului. Participanții 
au reafirmat, totodată, vo
ința de a intensifica coope
rarea și schimburile de 
informații, pentru a putea 
combate cu mai multă efi
ciență terorismul.

cît în apropierea localității 
Davor, rîul poate fi tra
versat cu piciorul. Cote co- 
borîte se înregistrează și 
în alte puncte ale acestui 
curs de apă, cel mai lung 
din Iugoslavia. Unul din 
principalii săi afluenți, Ku- 
pa, a secat aproape în în
tregime. Specialiștii, citați 
de agenția Taniug, aprecia
ză că în perioada următoa
re nu se va înregistra o 
ameliorare a situației.

INUNDAȚII
In urma puternicelor i- 

nundații care au avut loc 
în statul indian Uttar Pra
desh și-au pierdut viața 
370 de persoane — relevă 
un ultim bilanț anunțat de 
agenția Press Trust of In
dia. Revărsările de ape au 
afectat 13 milioane de lo
cuitori, au avariat sute de 
case, pagube însemnate fi
ind înregistrate și în rîn- 
dul șeptelului.
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