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Este calificarea forței 
de muncă o problemă 
la mina Livezeni (I!)

•«Th
IC02RA

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
în R. P. Chineză

Marele miting al prieteniei 
româno-chineze

pe-
din 
în- 

noas-

Din cei peste 420 de oa
meni ai muncii de la mina 
Livezeni calificați pentru 
meseria de miner în 
rioada care a trecut 
anul 1978 — arătam 
tr-unul din numerele 
tre din săptămîna trecută 
— nu toți au îndeplinit con
dițiile pentru a fi promo
vați. Problema care se pu
ne acum este aceea dacă 
există sau nu există forța 
de muncă calificată la I.M. 
Livezeni ? Să vedem însă 
care este situația forței de 
muncă la sfîrșitul lunii 
septembrie. Pentru produc
ția de cărbune prevăzută 
a se extrage zilnic în luna 
septembrie erau necesare 
1316 posturi din care 225 
în abataje, 93 la pregătiri 
în cărbune, 11 pregătiri în 
steril, 178 la întreținere, și 
520 la servire. La activita
tea de suprafață au 
necesare 298 posturi, 
luat ca referință ziua 
25 septembrie cînd pentru 
extragerea a 1208 tone de 
cărbune — cu 770 mai pu-

fost
S-a 
de

Pentru 
viitorul minei
Minerii sectorului XI in

vestiții de la I.M. Petrila 
se află și în acest an pe 
un loc fruntaș în întrece
rea socialistă. In primele 
nouă luni din acest an au 
executat suplimentar 
cinilor de plan peste 
ml de lucrări de deschi
deri. Acționînd cu consec
vență pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan anuale 
incinte de termen, minerii 
acestui sector au demarat 
și în luna octombrie, prima 
lună a ultimului trimestru 
al anului cu rezultate bu
ne, deși execută o gamă 
variată de lucrări speciale, 
care au o importanță deo
sebită pentru viitorul mi
nei. Dintre acestea amin
tim adîncirea puțului cen
tru și racordarea lui cu 
rampa de la orizontul O, 
galeria de centură la silo
zurile 1 și 2, în vederea 
xecutării planșeelor în si
lozurile respective și, tot
odată, au demarat lucrări
le de execuție pentru ram
pa de la orizontul plus 100 
de la puțul 2 Est. Dintre 
brigăzile fruntașe ale sec
torului care au contribuit 
la depășirea sarcinilor de 
plan le amintim pe cele 
conduse de Vasile Pavel, 
Constantin Borș, Ion Pop 
și Francisc Barabaș. 
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țin decît sarcinile de 
— s-au prestat 221 
turi în abataje, 74 
gătiri cărbune, 154 
treținere și 381 la 
Comparînd datele 
înainte reiese clar
nici una din activități 
s-au realizat posturile 
nificate, însumînd un 
măr de 177 de posturi 
minus
industrială. Evident, în a- 
ceastă situație planul nu a 
putut fi realizat. Dacă a- 
ceastă stare de lucruri va 
continua, mina Livezeni 
va înregistra zilnic minu
suri la producția de căr
bune extras. In ziua amin
tită s-au înregistrat și 416 
absențe. In cadrul acestor 
absențe au fost cuprinse și 
cele de la activitatea de 
suprafață. Iată cum arată, 
la zi, structura forței de 
muncă de la activitatea din 
subteran : 294 mineri, 89

Ec. Gheorghe SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de Eroul Muncii Socialiste Constantin Popa, este cunoscută 
nu numai la sectorul IV, al I.M. Lupeni. In imagine, șeful de schimb Marin 
Tudose și maistrul Ion Murăruș, efectuînd pontajul la intrarea în șut.
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Nimerisem la sectorul 
1 B, al I.M. Bărbăteni 
într-o zi mai puțin fastă 
pentru producție și 
ceasta nu din cauză 
minerii sectorului nu 
fi muncit cu aceeași 
gere de inimă sau
fi realizat aceleași randa
mente înalte în abataje, 
ci pentru faptul, inde
pendent de voința lor, 
banda transportoare ce 
prelua producția sectoru
lui pentru preparația Lu
peni se defectase.

Faptul în sine consti
tuia un serios motiv de 
îngrijorare privind reali
zarea planului zilei, mai 
ales în condițiile în care 
sectorul I B nU benefi
ciază de posibilitatea de-l

mai

s-au 
din

• de 
supli- 
și mi- 
sector 
conti-

Minerii de la cea 
mare furnizoare de cărbu
ne pentru cocs din Valea 
Jiului și din țară — I.M. 
Lupeni — au realizat mier
curi, 9 octombrie, cea mai 
mare producție din această 
lună — -7650 tone de căr
bune — depășind prelimi
narul zilei cu peste 100 to
ne. Cel mai mare plus al 
zilei l-au înregistrat mine
rii sectorului VII. Din ca
drul acestui sector 
remarcat frontaliștii 
brigada condusă de Pavel 
Bujor. Peste 40 tone 
cărbune au realizat 
mentar în această zi < 
nerii sectorului III, : 
care se menține în 
nuare printre fruntașii mi
nei. Cu cele 29 tone ex
trase peste preliminarul 
zilei, minerii sectorului 
I raportează de la începu
tul lunii octombrie o pro
ducție suplimentară de pes
te 900 de tone. Din cadrul 
acestui sector s-au remar
cat minerii din brigăzile 
conduse de Ion Șumulete, 
Ludovic Pall, Ion Benko, 
Vasilc Iușan și Ion Divri- 
ceanu.

pozitării producției ex- 
tras£. Din această cauză, 
sing. Ion Constantin nu-și 
ascunde cu nimic nemul
țumirea. Cele două ore

dc întrerupere în funcțio
narea benzii a frustrat 
sectorul de multe tone 
de cărbune ce ar fi pu
tut fi extrase — și ..ceas
ta, intr-un moment în 
care întregul colectiv era 
profund angajat în obți
nerea unor cantități spo-

Sentimentele de dragoste 
și deosebită prietenie față 
de înalții soli ai poporului 
român exprimate atît de 
cald și vibrant de oamenii 
muncii din Wuhan, s-au 
regăsit în atmosfera entu
ziastă ce a marcat din 
tprimul moment marele 
miting al prieteniei româ
no-chineze, ce a avut loc 
în capitala provinciei IIu- 
bei, în cinstea tovarășului 
Nicolae CeauȘescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
tele Republicii 
România, și a 
Elena Ceaușescu.

Reprezentanții
rilor orașului Wuhan

președin-
Soeialiste 
tovarășei

locuito-
și ai

In ziarul de azi

• Viața de partid la In
stitutul de mine: O conti
nuă atenție calității pre
gătirii științifice și practi
ce a studenților.

Vă informăm.
(In pag. a 2-a)

• Din 
redacție.

• Programul TV.
(In pag. a 3-a)

scrisorile sosite la

SPORT
(In pag. a 4-a)

rite de cărbune care să-i 
asigure situarea pe linia 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan. E adevărat, acum 
sectorul se află cu planul 

urmă 
era

la zi, dar oamenii nu pot 
uita nici o clipă că numai 
cu cîteva luni în" 
situația sectorului 
mai mult decît alarman
tă. Mai precis la 1 iunie 
a.c. sectorul I B avea un 
minus de mai bine de 
3000 tone. Atunci, con-

a lu- 
vechi 

chi- 
glas

poporului 
totodată, 
că dialogul la 

ce se desfășoa- 
avea 

profundă

provinciei Hubei, au salutat 
cu multă bucurie vizita con
ducătorului iubit al popo
rului român, eminentă 
personalitate politică 
mii contemporane, 
prieten al 
nez, dînd, 
convingerii 
nivel înalt 
ră în aceste zile va 
o semnificație 
pentru ridicarea pe o nouă 
treaptă a prieteniei stator
nice româno-chinezc.

Aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, manifestă
rile de prietenie la adresa 
iluștrilor reprezentanți ai 
poporului român au tran-

Investițiile anului 1985

Magazinul general din Aninoasa

promisiuni in promisiuni 
s-a ajuns la restanțe

de 
în 
de

Printre obiectivele 
investiții prevăzute 
planul Antreprizei 
construcții și montaje
Petroșani pentru anul 
1985 se numără și maga
zinul general din comună mulUi de execuțic^iu ma- 
Aninoasa. Pentru finali
zarea lucrărilor la acest 
obiectiv s-a întocmit un 
grafic de execuție la în
ceputul anului. Timpul a 
trecut, dar stadiile pre
văzute în grafic n-au fost 
respectate. S-au acumu
lat astfel serioase rămî- 
neri în urmă. In prezent 
structura de rezistență 
a magazinului s-a 
cat pînă la nivelul 
juîui I, dar nu este 
cheiată. Avîndu-se în 
dere întîrzierile față 
prevederile graficului 
la începutul anului, 
finele trimestrului 
s-au reamlizat resursele 
și posibilitățile de recu
perare a restanțelor și 
s-a întocmit un nou gra
fic de lucru prin care se 
prevede ca pînă la 30 de
cembrie a.c. lucrările de 
construcție să fie în 
tregime 
ducerea 
angajat 
ședințe 
Comitetului municipal de 
partid Petroșani că 
program-crafic de 
cuție va fi respectat 
în primele zile ale

rid i- 
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terminate.
Antreprizei 
în cadrul 

de secretariat

noul 
cxc- 
Dar 

lunii

ducerea minei a decis o 
mutare care s-a dovedit 
deosebit de inspirată : 
sing. Ion Constantin, pînă 
atunci șeful sectorului 
investiții, a fost numit șef 
de sector la I B.
au crezut atunci, dată 
ind situația sectorului, 
tînărul specialist nu 
face față problemelor 
le ridica sectorul de pro
ducție. Dar rezultatele 
bune înregistrate pînă a- 
tunci împreună cu secto
rul de investiții nu au 
fost întîmplătoare. Le-au 
confirmat și succesele ob-

Gheorghe CHlRVASA 
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sformat marele miting de 
la Wuhan într-o mărturie 
emoționantă a stimei și 
profundului respect de ca
re se bucură secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România pe meleagu
rile Chinei populare. Prin 
întreaga sa desfășurare, 
mitingul a reprezentat o 
nouă și strălucită confir
mare a sentimentelor trai
nice de prietenie și pre
țuire reciprocă, a colabo
rării și solidarității mili
tante care leagă, de multă 
vreme, partidele, țările și 
popoarele noastre, a dorin-

(Continuare în pag. a 4-a) 
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prevederileoctombrie, 
înscrise din nou n-au fost 
respectate, 
chiar, 
de muncă 
pentru accelerarea 

Mai mult 
o parte din forța 

repartizată 
rit-

Ani- 
Și 

șantierul 
din ora-

constatat
La

se 
care 

ai 
forță 
beto-

gazinul general din 
noasa a fost retrasă 
distribuită pe 
apartamentelor 
șui Vulcan.

Iată ce am 
ieri, la, fața locului, 
punctul de lucru maga
zin general Aninoasa 
aflau 14 oameni din 
4 erau constructori 
A.C.M., iar 10 erau 
de muncă (sudori, 
niști, tîmplari, dulgheri), 
pusă la dispoziția con
structorului de căti c Con
siliul popular 
Aninoasa. La 
de rezistență - 
grafic

comunal 
structura 

unde prin 
prevede turna

rea a 50 mc dc betoane 
— lucrau un dulgher și 
un fierar-betonist. Lu- 

. crările de compartimen
tări, de închideri a spa
țiilor și la terasă prevă
zute în grafic nu erau 
plasate cu efective. In 
loc să fie lichidate rămî- 
nerile în urmă, acestea 
se adună...

se

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

Noi produse
pentru export
Colectivul întreprinde

rii de Tricotaje din Petro
șani pregătește in aceste 
zile două noi loturi de pro
duse destinate exportului. 
La jumătatea acestei luni 
un lot de 12 000 de trico
taje, care vor purta marca 
fabricii, vor pleca spre pia
ța de desfacere a Norve
giei.
se 
de 
fac 
rea 
se în Anglia, 
valoare se 
de dolari.

Valoarea acestui lot 
ridică la peste 50 000 
dolari. De asemenea, se 
pregătiri pentru livra- 
unui alt >ot de produ- 

lot a cărui 
ridică la 1500

____ I
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0 continuă 
științifice

Implicate în coordona
rea și conducerea tuturor 
activităților pentru lega
rea tot mai strînsă a în- 
vățămintului cu cerceta
rea și producția, organi
zațiile de partid din Insti
tutul de mine desfășoa
ră o mare varietate de 
acțiuni concrete care, prin 
conținutul lor, prin for
mele și metodele de mun
că exprimă însăși respon
sabilitatea moral politică 
și profesională a comu
niștilor fată de necesita
tea pregătirii temeinice 
a viitorilor specialiști în 
minerit. Printre direcți
ile principale de acțiune 
ale organelor si organiza
țiilor de partid s-au af’at 
în ultimul timp, actuali
zarea programelor de în- 
vățămînt, îndeosebi la 
disciplinele de specialita
te, acordîndu-se multă 
importantă introducerii 
elementelor noi care au 
intervenit în tehnojogia 
minieră din subteran și 
de la suprafață, în pro
cese’ de preparare și va
lorificare a substanțelor 
minerale utile, în con
strucția, repararea și în
treținerea utilajelor mi
niere. în automatizarea 
si robotizarea acestor 
tehno’n ii Pnrnîn.-j ,-țp la 
nene itațea modernizării 
laboratoarelor, s-a acțio
nat în mod sistematic 
pentru dotarea cu apara-

atenție calității pregătirii 
și practice a studenților
tură provenită atît din 
activitățile creatoare ale 
studenților și cadrelor 
didactice, cît și prin 
transferare de la între
prinderile miniere. de 
preparare și construc
toare de mașini din țară.

In această perioadă este 
în plină desfășurare prac
tica în producție a stu
denților. însăși valoarea 
complexă a acestei etape, 
atît din punctul de ve
dere al formării specialiș
tilor, cît și a educării

VIATA DE PARTID LA 
INSTITUTUL DE MINE

revoluționare, muncito
rești, a reprezentat un 
obiectiv important pe a- 
genda organizațiilor 
partid. Așa s-a 
actualul sistem 
în 
pe o perioadă de 
săptămîni, prin 
parea nemijlocită 
denților, integrați 
mafiile de lucru ale 
norilor de la Eonea, 
trila, Dîlja, Livezeni 
Vulcan, la extragerea 
bunelui. Astfel au înțe
les să răspundă comu
niștii. studenții si cadre
le didactice, vibrantelor 
îndemnuri adresate . tine
retului studios de tova
rășul Nicolne Ceaușescu, 

de 
realizat 
glisant 

organizarea practicii 
două 

partici- 
a 
în

stu- 
for- 
mi- 
Pe- 

și 
căr-

secretarul general al 
partidului, la deschide
rea noului an de învăță- 
mînt.

Un alt domeniu care a 
fost analizat permanent 
în organizațiile de partid 
îl reprezintă orientarea 
întregului potențial crea
tor spre rezolvarea unor 
teme științifice cerute de 
producție. S-a stabilit, în 
fază de proiect, planul 
de cercetare ștințifică 
pentru anul 1986, pe ba
za unor analize comune 
întreprinse cu Combina
tul minier „Valea Jiului" 
și întreprinderile miniere. 
La I.M. Lupeni, de e- 
xemplu, am stabilit îm
preună cu specialiștii mi
nei, 31 teme de cercetare.

Odată cu noul an de 
învățămînt superior mi
nier s-a stabilit un pro
gram al activităților po
litico-educative și cultu
ral-sportive a cărui con
cretizare se află în aten
ția permanentă a organe
lor și organizațiilor de 
partid, pentru a contri
bui la creșterea calității 
și eficienței învățămîn- 
tului superior minier, la 
legarea lui tot mai strînsă 
cu cercetarea și practica 
economică.
Prof. univ. dr. N. DIMA, 
secretarul Comitetului de 

partid din 
Institutul de mine

Intervenție 
operativă

In noaptea de 5 spre 6 
octombrie 1985 a izbucnit 
un incendiu la o casă din 
partea de nord a cartieru
lui Dărănești. Toți locuito
rii au intervenit cu găleci 
cu apă să stingă focul, iar 
acesta lua proporții și a- 
menința celelalte locuințe 
din jur. Era necesară in
tervenția pompierilor. S-au 
anunțat pompierii civili 
din cadrul I.U.M.P. si pom
pierii militari. Viind în a- 
propiere, a sosit imediat 
echipajul de la T.U.M. Pe
troșani, format din condu
cătorul auto Dorică Lihu. 
șeful de grupă Ion Toma, 
servant T Tonn Dră^oioscu 
si servant TT Dorin Dotă. 
Membrii formației au ma
nevrai cu repeziciune fur- 
ț"in’n':îe spre locurile unde 
limbile pe foe ardeau ne
cruțătoare aconerisnl casei. 
In îteva minute incendiul 
s-n localizat. Pericolul ex
tinderii a fost 'îndepărtat. 
A urmat intervenția pom- 
P'cri’or militari.

Pentru modul cum a ac
ționat formația de pom
pieri a I.U.M.P. merită cu
vinte de landă Intervenția 
P'-o -r>tă denotă că locul 
TT ocupat Ia verificările de 
sfîrsit de etapă și locul 
TII la concursul pe județ, 
sînt cîștigate pe merit, 
printr-o muncă asiduă.

Wilhelm T.OJADY, 
corespondent

Calificarea 
forței de muncă

(Urmare din pag I)

ajutori mineri, 105 vago
netari front, 124 vagonetari 
galerie, 25 mașiniști, 176 
lăcătuși, 114 electricieni, 94 
alte categorii de munci
tori (artificieri, măsură
tori gaze, pompagii etc).

Factorii de răspundere 
din conducerile sectoarelor 
spun că nu duc lipsă de 
forță de muncă. Cei 294 
mineri existenți în prezent 
pot asigura plasarea fron
turilor de lucru active cu 
forță de muncă calificată. 
La fel totalul forței de 
muncă existente, chiar 
dacă este mai puțin cu 4 
oameni decît cea planifi
cată, poate asigura o pla
sare optimă a tuturor ac
tivităților din subtr^an. 
Pînă în prezent se desprin
de clar concluzia că. la 
mina Livezeni a existat și 
există preocupare pentru 
calificarea forței de mun
că, că există forță de 
muncă calificată pentru 
toate categoriile dc mese
rii necesare la extragerea 
cărbunelui, că există chiar 
o rezervă de forță de 
muncă calificată care o- 
dată cu îndeplinirea con
dițiilor de vechime poate 
fi promovată — ne gîndim 
lâ forța de muncă — nu
mai mineri — calificată 

în perioada amintită și cea 
existentă în prezent aceas
ta numai în situația dacă 
fosta forță de muncă cali
ficată jnai prestează în 
prezent post.
' Singurul inconvenient pe 
linia calificării forței de 
muncă la mina Livezeni 
este acela că, numărul ce
lor calificați este prea mic 
în comparație cu eforturi
le care se depun, că numă
rul lor este cu mult sub 
cel planificat. De ce ? Un 
singur și același răspuns 
primit, la această întreba
re : părăsirea întreprinde
rii pentru că nu au fost 
rezolvate probleme de or
din social cum ar fi. de 
pildă, asigurarea locuin
țelor sau repartizarea u- 
nora corespunzătoare. De 
altfel acest lucru ni se 
smwi că determină si fluc
tuația mare existentă în 
ace<t an la mina Live
zeni. Tn tr-rncstml TTT s-au 
încadrat 222 muncitori, 
mvlți dintre' ei fiind cu
prinși în cursuri do califi
care. Din această statistică 
se desprinde clar că stabi
lizarea forței de muncă 
impune și creșterea gradu
lui de calificare a forței 
de muncă. Deci toate efor
turile trebuie îndreptate 
în primul rînd spre stabi
lizare și numai după ace
ea spre calificare.

La secția auto-moto din Livezeni

AUTODOTĂRI
DIN INIȚIATIVA MESERIAȘILOR

Secția 44 auto-moto din 
Livezeni a Cooperativei ,,U- 
nirea” Petroșani, aie un co
lectiv hainic și priceput ca
re, pe lingă îndeplinirea lu
nă de lună a sarcinilor de 
plan, este pieocupat și de 
rezolvarea unor probleme de 
gospodărire și înfrumusețare, 
prin amenajarea incintei cît 
și construirea unor spații ca
re să asigure buna funcțio
nalitate a unității. De cu- 
rind acest colectiv a construit 
prin forțe proprii o magazie, 
cu o suprafață de 375 mp, 
destinată depozitării mate
rialelor feroase (țeavă, fier 
cornier, colaci de sîrmă zin- 
cată pentru plasă) rinduite 
într-o ordine desăvîrșită, fapt 
ce permite să fie folosite 
operativ în procesul de pro
ducție.

Colectivul secției, pe baza 
unui deviz și prin ore de 

PROGRAMUL
Universității Politice și de Conducere 

Filiala Petroșani

Cursurile Universității Politice și de Con
ducere se desfășoară in ziua de luni, 14 octom
brie a.c., ora 16 în sălile Casei de cultură, du
pă cum urmează :

— Anul I — sala bibliotecii
— Anul II — sala artelor ,
— Anul III — sala mică

muncă patriotică, va conti
nua amenajarea unei ciădiri 
destinată recepției mașinilor 
care va fi compusă dinir-o 
sală de așteptare pentru 
clienți, casierie, biroul agen
tului ADAS, cît și alte în
căperi necesare.

In primul semestru al a- 
nului 1986, se vor termina 
lucrările la construirea a 20 
de boxe cu o suprafață de 
114 mp pentru parcarea au
toturismelor intrate pentru 
executarea unor reparații. 
La lucrările execu ate și-au 
adus contribuția Gheorghe 
Staicu, Emeric luhas, Ion Ba- 
sarab, loan Ciurea, Ștefan 
Tutovan care, sub conduce
rea șefului de secție Nico- 
lae Munteanu, înfăptuiesc tot 
ce și-au propus pentru ser
virea în bune condițiuni a 
populației.

Vasile COCHECI

(Urmare din pag. I)

ținute de sectorul I B, de 
cînd în fruntea minem- 
lor se află tînărul, iar 

i ambițiosul șef de sector, 
j De fapt nu s-a produs ni- 
I mic senzațional de la 1 
i iunie în struetura seeto- 
j rului ci totul este obișnuit; 
‘ oamenii sînt aceeași, u- 
; tilajele aceleași, condiți- 
; ile de zăcămînt aceleași, 
i doar rezultatele obținute 
' sînt altele. Mai bune, 
\ mai în ton eu prevederile 
1 planului, mai în ton cu 
i pregătirea profesională 
i a oamenilor. Căci în ca- 
; drul sectorului există oa- 
i meni de cea mai înaltă 
i calificare, adevărați me- 
i seriași ai mineritului ca- 
I re au demonstrat de ne- 
' numărate ori că alcătu- 
i iese un colectiv de mun- 
i că dintre cele mai puter- 
i....................................................... 

nice. Buna organizare a 
muncii, a producției, pla
sarea corespunzătoare a 
oamenilor au făcut ca în 
scurt timp sectorul I B 
să-și redreseze întreaga 
activitate și să producă 
la capacitatea pe care i-o

Oamenii aceiași, utilajele aceleași
recomandă nivelul de 
dotare și de pregătire a 
oamenilor. Un exemplu 
concludent în acest sens 
îl constituie brigada de 
pregătiri condusă de Ște
fan C.onduruță, care a 
ocupat locul III pe Vale 
în întrecerea socialistă. 
Aceleași rezultate bune 
obține și brigada condusă 
de losif Mărcuș, în ex

ploatarea unui abataj 
frontal în panoul 4, cea 
condusă de Nicolae Roșu, 
care pregătește suitorul 
de atac pentru panoul 5 
și care va asigura front 
dc lucru pentru 4—5 luni 
de zile. Dc altfel, după 

cum decurg lucrările, pa
noul 5 va intra în ex
ploatare luna viitoare, a- 
vînd o lungime de front 
de 95 m cu o dezvoltare 
pe direcție de 2(10 m. Prin 
aceste măsuri imediate, 
prin continua perfecțio
nare a organizării produc
ției și a muncii și mai 
ales prin eforturile și 
priceperea profesională a

Sala de kinetoterapie a 
Spitalului municipal Pe
troșani, asigură un com
plex program de gim
nastică medicală execu
tată la indicația medi
cilor, sub atenta și com
petenta îndrumare a 
celor două cadre de
specialitate, respectiv, 
prof Georgeta Stoica 
și Maria Csobonczî.

loto; Al. TĂTAR 

unor mineri ca Victor 
Cristinoiu, Costicâ Bazar- 
dighianu, Vasile Nicolae, 
Adolf Flamari, Alexandru 
Lupu, Arpad Bartaloș și l 
Nicolae Șimon ca și prin i 
contribuția hotărîtoare a i 
șefilor de schimb frații, i 
Attila și Vasile Csibi, Ă- i 
lexandru Macavei, a maiș- î 
teilor Karol Tivorac și i 
Costicâ Mărgineanu, sec- i 
torul va putea să devină i 
în scurt timp un colectiv i 
eu renume în privința ob- j 
tinerii unor rezultate su- i 
perioare în procesul de ș 
extracție a cărbunelui i 
Stau chezășie succesele i 
înregistrate pînă acum, i 
dar mai ales competența i 
și dăruirea șefului de i 
sector și ale altor cadre j 
de specialitate dintre i 
care se remarcă în mod i 
deosebit tînărul inginer i 
stagiar Viorel Marcu.

DUMINICA, 13 octom
brie, la sediul Teatrului de 
stat „Valea Jiului" un nou 
spectacol cu piesa „Clopo
tele" de Ghenadi' Mamlin.
In distribuție Paulina Co- 
dreanu și Theodor Mari
nescu. Regia este semnată 
de Marcel Șoma, iar sce
nografia de Aurel Florea.
Gongul de începere a spec
tacolului va răsuna tot la
ora 19. (Al. H.)

MECIUL DE FOTBAL 
din manșa a doua ii „Cupei 
cupelor", care va avea loc 
între Universitatea Craiova 
— Dinamo Kiev, va putea 
fi urmărit și de amatorii 
de fotbal din municipiu. 
Filiala din Petroșani a 
O.J.T. organizează în acest 
scop o excursie de o zi 
la Craiova. Informații su
plimentare pot fi cerute de 
la sediul Filialei O.J.T.
(T.S.)

STENOGRAFIE. Re
cent, la Casa de cultură din

Petroșani s-au inaugurat 
cursurile de stenografie 
la care încă se mai fac

înscrieri. Cursurile au loc 
lunea și miercurea între 
orele 17—19. (A.T.)

Muncă patriotică
Ne relatează Petru Timișan, secretarul comite

tului U.T.C. al l.M. Bărbăteni : „In aceste zile la 
mina noastră am organizat o amplă acțiune de mun
că patriotică pentru recuperarea cuprului din sub
teran și a altor materiale ce pot fi reintroduse în 
circuitul economic. Totodată vom descongestiona 
galeriile pe lingă fluxul de transport și vom recu
pera armături în cadrul sectorului TV investiții. Cu 
această nouă acțiune, vom asigura îndeplinirea pla
nului anual la acțiunile de muncă patriotică finan
țate". Nu ne rămîne decît să felicităm tinerii de la 
mina Bărbăteni. (G.C.)

PE ADRESA... E.G.C.L. 
LUPENI. Locatarii apar
tamentului 10, scara I, blo
cul A 5 — strada Parîngu- 
lui, Lupeni, informează 
conducerea E.G.C.L. din 
localitate că meseriașii în
treprinderii sînt așteptați 
de peste 3 luni (de fapt de 
tind au venit și constatat 
— dar numai atit — situa
ția din baia apartamentu
lui). Cum sici sesizările se

SACOȘA. In noaptea dc 
30 septembrie spre 1 oc
tombrie a.c., pe strada Li
liacului din Petroșani s-a 
găsit o sacoșă eu obiecte 
valorînd peste 3000 Ici. Sa
coșa abandonată se află la 
sediul Miliției municipiu
lui Petroșani. Păgubașul 
este invitat să reintre în 
posesia ci. (l.V.)

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA

cam adună — nu și solu
ționările rapide. Așteptăm 
și noi un răspuns. (T.A.)
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PE CIND TAXI 
LA GARA ?

Amplele și radicalele 
sistematizări din Piața 
Victoriei, prin care ve
chiul centru al Petroșa- 
niului capătă o înfățișa
re urbanistică nouă 
modernă, au făcut ca 
tobuzele cu ruta de 
culație spre Uricani 
Aninoasa să-și mute punc
tul de plecare în zona 
pieței agroalimentare. Și 
taxiurile își au punctul 
de staționare și apel te
lefonic tot în acest loc. 
Pentru cei care fac pia
ța și folosesc acest mij
loc de transport rapid și 
comod pentru a ajunge 
mai repede acasă cu 
cumpărăturile — este un 
avantaj incontestabil. Lu
crurile se schimbă 
în defavoare cind 
buie să vii de la
Călătorii sosiți în Petro
șani cu trenul din diferi
te direcții (nefiid o sta
ție de taximetre în apro
pierea gării), sînt nevoiți 
să parcurgă pe jos, 
căreați cu bagaje

Și 
au- 
cir-

Și

însa
tre

sară.

distanța de multe sute 
de metri pînă la locul de 
plecare a autobuzelor de 
la piața agroalime.ilară. 
Dificultățile acestui drum 
sporesc și mai mult in 
caz de timp nefavorabil, 
ca să- nu mai vorbim de 
cele din timp ii iernii.

Despre acest neajuns 
s-a mai scris în ziar. II 
semnalăm din nou, prin

telefonul public din gară 
sau prin serviciul de in
formații CFR.

Posibilități există. Nu
mai bunăvoință, iniția
tivă și solicitudine în 
sprijinul călătorilor soliți 
cu trenul mai trebuie ma
nifestată din partea fac
torilor în drept (din con
ducerea AUTL), să rezol
ve problema. Așadar, în-

WZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ///ZZZZZZZZZZZ/ZZJ/ZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ j

Din scrisorile sosite
la r ie

apă caldă. Ceva se întîfn- 
plase pe coloana de apă 
caldă și eram frustrați 
de acest drept, deși, re
gulat, achitam sumele 
calculate de asociația de 
locatari. Am fost de ne
numărate ori la asociație, 
la dispeceratul apă 
al E.G.C.L., însă p 
ma noastră nu s-a 
vat.

In urma sesizării 
te la redacție, 
venția ziarului 
voastră. într-o 
zi (!), problema 
zolvată. O cehi]
serioși de la E.G.C.L. a 
venit (am înțeles că din 
însărcinarea tovarășu
lui inginer Viorel Radu), 
la fața locului și, în doar 
cîteva ore, a remediat de
fecțiunea. Adresăm prin 
această scrisoare mulțu
mirile noastre pentru o- 
perativitatea cu care ați 
intervenit, asigurîndu-vă 
de colaborarea noastră 
și de acum încolo

făcu- 
inter-la

dumnea- 
singură 

î fost re-

1

i

D:n promisiuni in promisiunii ■ ■ «

(Urmare din pagina t)

/zrzz#z/zzzzz/zz///zzzzzz//zzzzz/zzzzzzz«wzzzzzzzz//,zzzz.»wzzzw  
intermediul ziarului, toc
mai datorită faptulu: că 
ne aflăm în plină toam
nă, iar ploile acestui a- 
notimp rece, urmate in 
curînd de zăpezile și ge
rurile iernii vor face și 
mai greu drumul de la 
gară. Sugerăm de aceea 
ca în spatele gării să 
stea la dispoziția celor 
interesați (la orele de so
sire a trenurilor de călă
tori. dar mai ales noap
tea), 1—2 taximetre, 
putînd fi solicitate de

că o dată le adresăm a- 
eestora întrebarea: pe
cind taxiuri la gara Pe
troșani ?

Romulus VENȚEL, 
Petroșani

MULȚUMIRI pentru 
operativitate

<
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Perseverență, dirzenie, lucrări de calitate 
astfel poate fi caracterizată, pe scurt, echipa 
fierar-betoniști din cadrul brigăzii 4 Deva (condusă 
de ing. Traian Tuducea), care execută lucrările de 
montaj la noua linie ferată dinspre stația veche 
Lupeni spre cartierul Bărbăteni. In imaginea de 
mai sus, muncitorii Mircea Chirciți, Ion Iriza. Du
mitru Lepădat, Dumitru Coiocaru Ion Dirghitoaia, 
Grigore Vigeaică, Teofil Pop si Alfred Gundel.

Text și foto : Al TĂTAR

Am avut un mare ne
caz. Timp de 4 (patru !) 
luni pe scara noastră toți 
locatarii erau niîhniți că 
nu aveau în apartamente

Nicolae NYTRAY. 
pensionar, 

strada Vasile Roaită, 
blocul 2, scara 1, 

Petroșani

Ci comportare de-a drep
tul caraghioasă ne-a ofe
rit miercuri (9 octombrie), 
șoferul Ilie Băncilă de 
pe autobuzul 31 HD 5071. 
Ora 18,45, supărat nevoie 
mare, un motiv numai de 
el știut, șoferul își varsă 
focul asupra călătorilor. 
Două frîne cu intenție, 
după care urmează un 
adevărat potop de înju
rături și expresii de ne
reprodus. Motivul ieșirii

E (!?)
nervoase a șoferului, pen
tru călători râmi ne și de 
această dată 
deși se pare că acest 
de comportare este o 
bișnuință pentru 
Băncilă. De-a dreptul e- 
nigmatic rămîne motivul 
pentru care conducerea 
A.U.T.L., deși cunoaște 
apucăturile lui îl men
ține în continuare la 
transportul de călători. 
(Gh. B.)

o enigmă, 
soi
o-

llie

Ne adresăm tovarășu
lui Andrei Gabor, șeful 
brigăzii 30 Vulcan a 
A.C.M. Petroșani ; „De ce 
nu sînt plasați oameni la 
nivelul prevederilor din 
grafic pentru magazinul 
general din Aninoasa ?". 
„Ne lipsesc efectivele. 
Resimțim îndeosebi lipsa 
zidarilor". De ce au fost 
retrase de la magazinul 
general din Aninoasa e- 
fectivelo ? „Am acordat 
prioritate lucrărilor de la 
blocul 45 din Vulcan, un
de grăbim ritmul pentru 
a crea front de lucru 
pentru perioada cind va 
începe înghețul". Dar ma
gazinul general ? „Vom 
face demersuri pentru a 
ni se suplimenta forța 
de muncă".

In final, îl abordam pe 
tovarășul mg. loan Va- 
rășeț, directorul Antre
prizei de construcții și 
montaje Petroșani: „De 
ce a acceptat conducerea 
Antreprizei să fie luată 
forța de muncă de la 
magazinul general din A- 
ninoasa, știute fiind pro- 
mi'iunile făcute secreta
riatului Comitetului mu
nicipal de partid că „ul
timul grafic va fi respec
tat întocmai ?“. „Sînt gră
bit, n-am timp de discu
ții. Dacă vreți să vă do
cumentați în legătură cu 
cauzele întîrzierilor în 
execuția acestui obiectiv 
veniți mîine dimineață 
la birou. Iar altă dată să 
mă anunțați cu o zi înain
te că vreți să aveți o dis
cuție cu mine despre in
vestițiile noastre". In po-

fida insistențelor, direc
torul Antreprizei a refu
zat categoric orice co
mentarii. Oare să nu cu
noască tovarășul director 
loan Vărășeț prevederile 
Legii Presei ?

Nici nu sînt necesare 
alte comentarii. Fapt‘le, 
atitudinea tovarășului ing. 
loan Vărășeț, ne dovedes. 
cu prisosință că magazi
nul general din Aninoa
sa nu a fost înscris prin
tre prioritățile din pragul 
sezonului rece, în ciuda 
promisiunilor oficiale ?

Pentru impulsionarea 
ritmului de execuție ne
cesar respectării grafi
cului de lucru de la ma
gazinul general din Ani- 
noasa sînt suficienți doi 
dulgheri, un sudor, două 
echipe de betoniști, după 
cum ne-a informat ing. 
Andrei Gabor.

Să nu dispună
conducerea A.C.M. Petro
șani de acest minim de 
efectiv pentru 
lucrării ? Mai 
se poate
mai comod să fie făcute 

mereu promisiuni. Din pro
misiuni în promisiuni s-a 
ajuns la acumularea ac
tualelor restanțe. Dar a- 
cnst carusel al promisiu
nilor nu mai poate dura. 
Conducerea A.C.M. tre
buie să înțeleagă că lu
crările dn la magazinul 
general din Aninoasa 
si nu numai acestea 
se cer înscrise 
prioritățile "acestei
rioade premergătoare 
zonului rece și că de 
promisiuni este necesar 
se treacă la fapte.

oare

plasarea 
degrabă 

crede că este

printre 
pe- 
se- 
la 
să

î 
î

j

i

j

raport cu relația 
sănătos-bolnav psihologia 
omului zilelor .noastre este' 
foarte complexă. Unii bra
vează nepermis de ris
cant. Dacă nu simt nici
o modificare sesizabilă în 
starea lor de sănătate și 
vigoare, 
durere, 
implacabil 
vrînd, 
zează. 
tație, 
vicii (fumatul, abuzul de 
alcool și cafea etc), pre- 
dispun organismul la de
teriorări și tulburări, la 
început de mică însemnă
tate.

In măsura in care omul 
nu duce o viață igienică, 
rațională și prezintă pe

parcursul existenței sale 
diferite boli, pe care nu 
le îngrijește, acestea se
cronicizează și scurtează 
viața. Prin bolile degene-

mentație (obezitate, dia
bet și alte boli metabolice), 
cancerul și .reumatismul 
degenerativ (artroză, spon
diloză, poliartrita reuma- 
toidă etc). Aceste boli au

neavînd nici 
uită că anii 

și, vrîijii 
organismul se 
Abuzul în aii 

sedentarismul, i

Medicul ajută, 
bolnavul se vindecă (I)
rative, care alcătuiesc 
grupul numit și al celor 
de îmbătrînire, trebuie 
mintite ateroscleroza, 
suficiența coronariană, 
pertensiunea arterială, 
cidentele vasculare
brale, bolile de nutriție, 
îndeosebi prin supraali-

a- 
in- 
hi- 
ac-

eere-

corelare strînsă și deloc 
întîmplătoare, întîlnin- 
du-se îndeosebi în a doua 
jumătate a vieții.

Încrederea în capacita
tea științei de a ne edifi
ca asupra posibilităților 
reale ale organismului, 
dublată de o voință fermă

de a acționa conștient 
supra vieții noastre, 
poate 'face capabili să 
doptăm o atitudine activă 
în menținerea sănătății 
și păstrarea cît mai înde
lung posibil a acesteia. Așa 
s-a născut și s-a dezvoltat 
treptat acea concepție no
uă a medicinii, denumită 
sano.geneză, care cuprinde 
totalitatea mijloacelor și 
măsurilor pentru promo
varea sănătății populației. 
A descoperi boala la timp, 
în stadiul în care nu pre

vin simpton, în- 
ieși 
face

în stadiul 
zintă nici 
seamnă a 
nare și a 
reală, eficientă 
virilor.

Dr. Bogdan V.

a-
ne
a-

în întîmpi- 
prevenirea 

a îmbolnă-

MURARIU

Duminică, 13 octombrie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de
ghiozdan :
Prietenii văilor verzi, 
(color).

12.40 Din cununa eîntecu-
lui românesc : Mu
zică populară.
(color).

13,00 Album duminical : 
Din sumar :

— Cascadorii rîsului,
— Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Autoportret... pe por

tativ.
— Telesport.
— Secvența telespecta- 

' torului.
(parțial color).

14,45 Însemne ale unui 
timp eroic 
(color).

19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi : Epoca 

Ceaușescu
(color).

19.40 Cîntarea României 
(color).

20.20 Film artistic :
Gemenii.
(color).

21,50 Telejurnal.

Luni, 14 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Priorități în econo

mie.
20,35 Tezaur folcloric, 

(color).
21,00 Roman foileton.

Citadela.
(color).

21,50 Telejurnal.

Marți, 15 octombrie
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PROGRAMUL Țy
Emisiune-concurs: Par-20,00 Telejurnal.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,30 Teatru TV : 
Suflete tari 
de Camil Petrescu.

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 16 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Trăim un timp de 

glorii. Emisiune de 
versuri

20,45 Tribuna TV : Emi
siune de dezbateri

politico-ideologice.
21,00 Film serial :

Două generații, 
(ultima parte).

21,45 Telejurnal.

Joi, 17 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Tinerețea noastră — 

Tinerețea Epocii 
Ceaușescu.

ticipă județele Bis- 
trița-Nâsăud, Co- 
vasna, Dolj și muni
cipiul București 
(color).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 18 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Cadran mondial
20,55 Ansambluri artis

tice.
21,10 Serial științific :

Planeta vie.
(color).

21,35 Memoria documen
telor
(color).

21,50 Telejurnal.

Simbătă, 19 octombrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă :
Din sumar :

— Micile povești ale 
marelui ecran.
„Tom Degețelul". 
(III).

— Melodia săptăminii în 
primă audiție.

— Moment poetic.
— Atlas muzical.
— Telesport.
— Tot ce are țara mai 

frumos.
Oameni de la noi.

— Autograf muzicăl.
14.45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19.45 Ritm și grație 

(color).
20,05 Film artistic :

Ultima oprire, 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 Din toată inima un 

cîntec : Romanțe și 
melodii de neuitat.

Aflăm de la organele de stat
AVERTISMENT

Alexandru Lukacs, vago
netar la I.M. Uricani, s-a 
prezentat la pontaj într-o 
avansată stare de ebrieta
te. Spre norocul său, vigi
lența lucrătorilor în uni
forme albastre a preîntîm- 
pinat o serie ds urmări 
grave pentru siguranța 
muncii în subteran, pentru 
viața sa și a ortacilor săi. 
S-a ales cu un avertisment 
in materie de indisciplină, 
deci, pentru Al. Lukacs, s-a 
umplut paharul...

BILANȚ
Plină de evenimente (ne

dorite) se dovedește și lu
mea călătorilor pe arterele 
feroviare. Un control re
cent, pe trenurile de călă
tori. pe rutele Petroșani — 
Tg. Jiu. Petroșani — Lu
peni si retur, a dus la des
coperirea a 20 de călători 
fără bilete de călătorie, de
pistarea unei infracțiuni de 
furt în dauna avutului par
ticular, comis de S. Mun
tean din Lupeni. dar ca 
un adevărat '’orolar aj a_ 
baterilnr de la le"c, șeful 
de tren Dumitru Bondoc, 
din Drobeta Turnn Seve
rin, a fost surprins pe cînd 
pretindea și primea mită 

de la călătorii frauduloși. 
„Nașul" și-a găsit... nașul. 
Derobarea de la lege nu 
are, deci, viață lungă nici 
pe... drumul de fier.

SPECULĂ.
Este normal ca surplusul 

de produse agroalimentare, 
rezultat al zilelor de mun
că ale cooperatorilor agri
coli, să fie valorificat la 
piață. Trei cooperatori de 
la C.A.P. Butea (județul 
Iași), loan Petrișor, Ștefan 
Adam și Milea Marcu, își 
găsiseră vad comercial toc
mai la... Petroșani. Canti
tatea mare de grîu — 1 554 
kg și porumb — 630 kg. 
(în momentul confiscării) 
nu are darul să explice 
„hărnicia" lor deosebită ; 
la numărătoarea banilor 
s-a văzut însă că abaterea 
de la mercurial măsura 11 
și, respectiv 11,25 lei pen
tru fiecare kilogram de 

’cereale, bineînțeles în fa
voarea speculanților. In aș
teptarea pronunțării legii, 
ghicitul în „bobi" indică 
pentru ei numai... zile ne
gre.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

Municipiului Petroșani



Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

in R.P. Chineză

TELEX ® SPORT • TELEX O SPORT

Marele miting al prieteniei româno-chineze
(Urmare din pag. 1)

țoi și hotărîrii comune 
de a întări această rodni
că conlucrare în măreața 
operă de edificare a noii 
societăți, în lupta pentru 
socialism, progres social, 
independență și pace in 
lume.

Ora 11,30. întreaga asis
tență salută, prin aplauze 
și ovații prelungit? sosirea 
la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, a 
tovarășului Hu Yaobang.

In prezidiul adunării mai 
iau loc membri ai condu
cerii locale a provinciei 
Hubei și a municipiului 
Wuhan.

Oaspeți ai
Joi, 10 octombrie. Tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul IIu 
Jfaobang, secretar general 
61 Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez, au fost oaspeții oa
menilor muncii din munici
piul Wuhan, ai locuitorilor 
provineiei I Tubei.

încă din primul moment 
al vizitei înalților soli ai 
poporului român, zeci de 
mii de cetățeni ai munici
piului Wuhan, aflați pe 
aeroport, au făcut o primi
re entuziastă, de o puter
nică forță emoțională, spe
cifică unei adevărate săr
bători, expresie a vibran
telor sentimente de priete
nie față de poporul ro
mân, de aleasă stimă și 
înaltă considerație față de 
Conducătmul partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu.

In această atmosferă de 
puternică manifestare a 
bucuriei locuitorilor aces
tei zone a R.P. Chineze, a 
început vizita în municipiul 
Wuhân, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Hu 
Yaobang.

Ora 11.00 — ora locală, 
ora 5,00 — ora României.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Hu Yaobang sînt salutați 
de tovarășii Guang Guang
fu, secretar al Comitetului 
provinciei Hubei al P.C. 
Chinez, Huang Zhizhen. 
președintele Guvernului 
Popular al Provinciei Hu
bei, de alți tovarăși din 
conducerea locală de partid 
și de stat.

Pionieri oferă oaspeților

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, au luat parte, 
la încheierea vizitei la 
Wuhan, la un dineu oferit 
în onoarea înalților oas
peți români de Comitetul 
Provincial Hubei al Parti
dului Comunist Chinez și

Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
'Socialiste România și Re
publicii Populare Chineze.

Dînd glas bucuriei și sa
tisfacției celor prezenți, a 
populației orașului Wuhan 
— provincia Hubei, de a-i 
avea, astăzi, în mijlocul 
lor pe înalții soli ai popo
rului român, ■ 'eretarul Co
mitetului de partid al pro
vinciei, tovarășul Guan 
Guangfu, a adresat cele 
mai calde salutări de bun 
venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și tu
turor oaspeților români.

Intîmpinați cu aclamații, 
vii și îndelungi aplauze 
au luat cuvîntul tovarășii 

oamenilor muncii din mun’cîpiul Wuhan
dragi frumoase buchete de 
flori, le adresează emoțio
nante cuvinte de bun so
sit în Municipiul Wuhan.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în 
mijlocul locuitorilor din a- 
ceastă parte a Chinei se 
transformă într-o mare 
sărbătoare a prieteniei ro
mâno-chineze.

Mase imense de oameni 
ai muncii din municipiul 
Wuhan și provincia Hubei, 
purtînd stegulețe în culo
rile naționale ale celor 
două țări, au întîmpinat 
cu urale pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu, au 
ovaționat puternic. Pe 
frontispiciile marilor clă
diri ale orașului, pe imen
se pancarte suspendate de
asupra străzilor sau înăl
țate în aer de baloane po
licrome erau înscrise, în 
limbile română și chineză, 
alese cuvinte de apreciere 
la adresa țării noastre, a 
raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre partide
le și popoarele noastre. 
Formații folclorice, îmbră
cate în splendide costume 
naționale, redînd diversi
tatea tradițiilor populare, 
au prezentat, de-a lungul 
traseului, spectacole de 
cîntece și dansuri specifice 
zonei, grupuri de sportivi, 
de copii și tineri au exe
cutat, exerciții cu cercul 
și panglici multicolore, au 
fluturat, în semn de bucu
rie, buchete de flori.

întregul oraș pregătit 
sărbătorește să primească 
vizita înalților oaspeți tră
iește clipe de aleasă satis
facție și imensă bucurie, 
răspunde cu entuziasm, cu 
deosebită căldură, saluturi
lor adresate, dintr-o mași
nă deschisă, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășul Hu Yaobang.

In aceeași atmosferă de

Dineu
Guvernul Populai- al Pro
vinciei.

Aducînd, eu acest pri
lej, un călduros omagiu 
solilor poporului român, 
președintele Guvernului 
Popular al Provinciei Hu
bei, tovarășul Huang Zhiz
hen, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu și 
tuturor oaspeților români 

«cele mai călduroase salu
tări.

Alăturîndu-se urărilor 
președintelui Guvernului 
Popular al Provinciei IIu- 

Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang. Cuvîntările ce
lor d o i conducători 
au găsit un larg și 
profund ecou, deplină a- 
probare și satisfacție în 
rîndurile miilor de parti
cipanți la miting și prin 
intermediul posturilor de 
radio și televiziune — ale 
poporului chinez, au în
scris noi și strălucite pa
gini în cronica prieteniei 
și colaborării statornicite 
între partidele, țările și 
popoarele noastre, repre- 
zentînd un act politic cu 
profunde semnificații și 
implicații pentru evoluția 
viitoare, pe multiple pla

mare entuziasm și bucurie 
a avut loc apoi marele 
miting al prieteniei româ
no-chineze.

In continuare, în după- 
amiaza aceleiași zile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Hu 
Yaobang, au fost oaspeții 
oamenilor muncii de la 
Combinatul siderurgic din 
Wuhan, unitate de bază a 
industriei fierului și oțe
lului din China.

Dînd glas sentimentelor 
muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor combinatu
lui, directorul general al 
acestei mari întreprinderi 
industriale adresează înal
ților oaspeți o caldă ura
re de bun venit. Orchestre 
intonează, în semn de o- 
magiu, renumite cîntece 
populare românești.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Hu Yaobang, sînt 
invitați să viziteze două 
mari laminoare — adevă
rate întreprinderi prin di
mensiunile lor, volumul 
și complexitatea produc
ției.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține a- 
poi cu muncitorii prezenți, 
cu membrii conducerii în
treprinderii, îi felicită căl
duros pentru rezultatele 
obținute și le urează noi 
și noi succese în activita
tea viitoare, o fructuoasă 
colaborare cu întreprinde
rile de profil din România.

Cu multă satisfacție este 
primită invitația adresată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca o delegație a 
Combinatului de la Wuhan 
să efectueze o vizită pen
tru schimb de experiență 
la Combinatul siderurgic 
de la Galați. In cadrul 
discuției se exprimă, de 
asemenea, dorința de a se 
stabili o bază trainică pen-

oficial
bei, reprezentanții oame
nilor muncii participanți 
la dineu au toastat în să
nătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovară
șului Hu Yaobang, pentru 
dezvoltarea necontenită a 
marii prietenii dintre parti
dele, țările și popoarele 
Chinei și României, pen
tru succesul deplin al vizi
tei în China a conducăto
rului partidului și statului 
nostru.

Cei prezenți au salutat 

nuri, a raporturilor de 
conlucrare româno-chine
ze, pentru ridicarea aces
tora la un nivel superior, 
în folosul reciproc, al cau
zei socialismului și păcii 
în lume.

Miile de participanți la 
miting au aplaudat minu
te în șir, au ovaționat în
delung, dînd glas bucuriei 
de a fi martori și partici
panți direcți la această 
mare sărbătoare a priete
niei dintre România și 
China, la marele eveni
ment pe care îl constituie 
vizita conducătorului parti
dului și statului nostru, în- 
tîlnirea la nivel înalt ro- 
mâno-chineză.

tru o colaborare fructuoa
să, reciproc avantajoasă, 
în ansamblul preocupări
lor combinatului de la 
Wuhan de a-și dezvolta 
capacitatea de producție.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt rugați să accepte In
vitația de a scrie în Car
tea de onoare a combina
tului gîndurile și impresi
ile de la această întîlnire 
cu colectivul de oameni ai 
muncii.

Vizita ia sfîrșit în acla
mațiile celor prezenți, care 
înconjoară cu multă dra
goste pe solii poporului 
român, fiecare dorind să 
adreseze o caldă urare, să 
strîngă mîinile înalților 
oaspeți, să le exprime di
rect bucuria de a se fi în- 
tîlnit cu ei, de a le expri
ma mesajul lor de priete
nie față de poporul român, 
față de conducătorul de 
partid și de stat al țării 
noastre.

☆
La încheierea vizitei în 

orașul Wuhan, după di
neul oficial oferit în o- 
noarea oaspeților, tovară
șul. Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul IIu 
Yaobang, au fost conduși 
de un mare număr de oa
meni ai muncii, în numele 
cărora, ca și ai tuturor lo
cuitorilor municipiului, ai 
provinciei Hubei, secreta
rul comitetului de partid, 
președintele Guvernului 
Popular, alți reprezentanți 
ai organelor de partid și 
de stat au ținut să expri
me, din nou, profunda lor" 
gratitudine pentru vizita 
înalților soli ai poporului 
român.

In seara aceleiași zile, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Hu Yaobang. s-au 
reîntors la Beijing.

cu profundă satisfacție 
toastul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urmărit cu viu 
interes și subliniat în re
petate rînduri cu vii și în
delungi aplauze.

In încheierea dineului, 
care a decurs într-o am
bianță cordială, de caldă 
priet nie, în cinstea dis
tinșilor oaspeți, în semn 
de aleasă prețuire, au fost 
intei pretate, alături de me
lodii tradiționale acestor 
locuri, cîntece populare 
românești.

Sala Flpreasca din Ca
pitală a găzduit joi meciul 
internațional amical de 
handbal feminin dintre 
selecționatele de tineret 
ale României și Ungariei.

Handbalistele românce 
au obținut victoria cu sco
rul de 24—23 (10—8).

PARIS 10 (Agerpres). Re
zultatele din turul al Il-lea 
al concursului internațio
nal de tenis de la Toulouse: 
Jakob Hlasek (Elveția) — 
Ilie Năstase (România) 6—4, 
0—3, Ramesh Krishnan (In
dia) — Russel Barlow 
(Australia) 6—4, 6—2, Je
rome Potier (Franța) — 
Marian Vajda (Cehoslova
cia) 6—3, 6—2.

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
In vederea meciului pe 
care echipa de rugby a 
U.R.S.S. îl va susține, la 
București, la 20 octombrie, 
cu formația României, în 
cadrul campionatului eu
ropean „Cupa FIRA“, fe
derația unională de specia
litate a selecționat 25 de

FILME

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

LONEA : Declarație de 
dragoste.

ANINOASA : Ciulean
dra.

VULCAN — Luceafărul: 
Fapt divers.

LUPENI — Cultural : 
Atenție la Pană de vul
tur.

URICANI j Undeva, 
cîndva.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro-

întreprinderea 
minieră Uricani

ÎNCADREAZĂ
DIRECT SAU PRIN TRANSFER

— macaragii autorizați pentru macara 
turn

ORGANIZEAZĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST 

DE
— șef depozit
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
57/1974.

Mica publicitate
CU ocazia împlinirii vîrs- 

tei de 60 de ani și a ieși
rii la pensie, familia feli
cită călduros pe scumpul 
lor soț și tată Pesavento 
Erminio. (2103)

VIND Mouton-Dore da
mă 48 I, telefon 42788. 
(2108)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 1623, elibe
rată de Institutul de Mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2106)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 4888, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(2104) 

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA mulțumește tuturor celor care au 
fost alături de noi la încercarea grea pricinuită de 
pierderea celui care a fost un bun soț,, tată și bunic

LAZAR FRANCISC (2107)

jucători, majoritatea apar- 
ținînd cluburilor „Slava**, 
VVA Moscova, Aviator 
Kiev și FILI Moscova. Din 
lot fac parte cunoscuții 
internaționali Igor Mironov 
(căpitanul echipei), Boris 
Șișkov, Igor Borisov, Ser- 
ghei Demidov, Serghei So
kolov și alții.

COPENHAGA 10 (Ager
pres). Selecționatele de fot
bal ale Danemarcei și El
veției au terminat la ega
litate 0—0 într-un meci 
disputat la Copenhaga în 
cadrul preliminariilor Cam
pionatului mondial de fot
bal (grupa a VI-a europea
nă). In minutul 75, porta
rul echipei elvețiene, Karl 
Engel, a apărat o lovitură 
de la 11 m, executată de 
danezul Frank Arnesen. 
In urma acestui rezultat, 
în clasamentul grupei res
pective conduce Danemar
ca — 7 puncte din 6 par
tide, urmată de Elveția — 
7 puncte din 7 jocuri și 
U.R.S.S. — 6 puncte din 
6 întîlniri disputate.

gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Cadran mondial 

(color).
20.50 Cîntăm plaiul Mio

riței — program de 
piese corale (color).

21,00 Serial științific s 
Planeta vie. Episo
dul 14 (color).

21,35 Fiecare localitate 
— o puternică ce
tate economico-so- 
cială. Nehoiu la o- 
ra înnoirilor (color).

21.50 Telejurnal.

PIERDUT chitanța nr. 
220/1979 în valoare de 200 
lei și chitanța 1433/1984, 
valoare 200 lei, eliberate 
de Asociația de locatari 
nr. 16 Vulcan. Le declarăm 
nule. (2105)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă 3932, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(2110)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toma 
Marinei, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(2109)
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