
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

^XLroșaS'

4-
ANUL IXL, NR. 10 295 SIMBATA, 19 OCTOMBRIE 1985 4 PAG. — 50 BANIG>

j în ziarul de azi |

I* Eficiența procesului de educație este j 

integrată în rodnicia activităților social-eco- I 
’ nomice ale elevilor.
' . • I
I • Rubricile noastre: „Vă informăm** si
| ,.STOP“.

(In pag. a 2-a)

ACTUALITATEA IN LUME
SPORT |

j MEMENTO
(In pag. a 4_a) |

TĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

în lumina ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

0 mai puternică mobilizare a 
colectivelor miniere din Valea Jiului

Ne apropiem cu pași 
repezi de sfîrșitul acestui 
an și cincinal, și, prac
tic, sezonul rece s-a in
staurat și nu numai în 
Valea Jiului. In aceste 
condiții întreprinderile 
miniere, toate colective
le de oameni ai muncii 
din unitățile noastre 
carbonifere trebuie să-și 
sporească eforturile, să 
se mobilizeze în mod e- 
xemplar pentru crește
rea continuă a producției 
de cărbune astfel îneît să 
satisfacă necesarul de 
cărbune pentru cocs și 
energetic solicitat de e- 
conomia națională. La 
întreprinderi ca Lonea, 
Paroșeni, Bărbăteni și 
mai ales Lupeni, efortu
rile depuse pentru creș
terea producției de căr

bune sînt materializate 
prin rezultatele obținute, 
rezultate care, în ultime
le zile, sînt superioare 
sarcinilor medii planifi
cate. Evidențiem, încă 
o dată colectivul minei 
Lupeni, care, printr-o 
mobilizare exemplară și 
folosirea eficientă a uti
lajelor din dotare, a com
plexelor mecanizate în 
mod deosebit, au menți
nut cota realizărilor zil
nice la un nivel ce de
pășește, în ultima vreme, 
7800 de tone, cantitate 
superioară, așa cum mai 
spuneam, mediei zilnice 
planificate. Aceste colec
tive miniere, răspund 
astfel, prompt șl eficient, 
comandamentelor majo
re- stabilite în recenta șe
dință a Comitetului Po

litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Exemplul lor, pri
vind dăruirea în muncă, 
trebuie urmat și de cele
lalte colective miniere, 
care acumulează zi de 
zi minusuri tot mai mari, 
creînd o stare de îngri
jorare față de posibilită
țile de îndeplinire inte
grală a prevederilor de 
plan stabilite pentru a- 
ceastă lună. Mai mult, 
minusurile la producția de 
cărbune extras înregis
trate la unele întreprin
deri miniere ca de exem
plu Petrila — 25 400 to
ne, Vulcan — 9600 tone, 
Uricani — 9000 tone, sau 
Livezeni 8300 tone de 
cărbune, vor supune în 
următoarele luni ale a-

(Continuare în pag. a 2-a)

U E. Paroșeni

Va produce, în anotimpul rece, 
la parametrii stabiliți

Necesitatea asigurării continue a po
tențialului energetic al țării, subliniată 
cu deosebită exigență de ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, ridică 
pentru întreprinderile producătoare de 
energie electrică, sarcini exprese, pentru 
funcționarea la parametrii proiectați, pen
tru îndeplinirea exemplară a prevederilor 
planului, în așa fel îneît în sezonul rece 
sistemul energetic național să pună la 
dispoziția economiei întreaga cantitate de 
energie electrică planificată. Exigențele

actualei etape impun din partea tuturor 
factorilor de răspundere măsuri de largă 
eficiență, o mai bună organizare a pro
cesului de producție, pentru ca funcționa
rea instalațiilor și utilajelor să aibă loc 
în condiții ireproșabile.

In acest sens ne-am adresat tovarășului 
ing. Alexandru Aruncuteanu, directorul 
Uzinei electrice Paroșeni, pentru a ne 
prezenta cîteva din măsurile întreprinse 
în vederea producerii cantităților de e- 
nergie electrică necesare pentru sezonul 
rece.

— Pregătirea uzinei pen
tru funcționarea la para
metrii stabiliți în sezonul 
rece a început încă de la 
sosirea primăverii. Amplul 
program de revizii și re
parații stabilit pentru ma
șinile și instalațiile din 
dotare se apropie de sta
diul de finalizare. Odată 
cu pornirea grupului de 
150 MW, după executarea 
reviziilor și reparațiilor cu
rente la cazanul nr. 4 și 
turbina 4, aferente acestui 
grup puterea realizată zil
nic a crescut la 120 MW,

Brigada condusă de Ianoș Doboș de Ia I.M. Valea de Brazi este una dintre cele mai bune formații de 
investiții nu numai de la colectivul amintit ci și din Valea Jiului. In imagine, șeful de brigadă (în mijloc), 
alături de cîțiva ortaci. Foto: Al. TĂTAR

fiind aproape de atingerea 
parametrilor stabiliți. Ur
mează ca pînă la sfîrșitul 
acestei luni să terminăm 
lucrările de modernizare 
la cazanul nr. 1 și repara
țiile curente la cazanul nr. 
5 și astfel vom asigura în
treaga cantitate de ener
gie electrică și termică pre
văzută pentru perioada de 
iarnă.

— In ce constau lu
crările de modernizare 
ale acestui cazan ?

— Morile cu bile au fost 
schimbate cu mori cu role 
și disc de zdrobire, care 
au grad ridicat de funcțio
nare, iar arzătoarele de 
cărbune, conductele de 
praf de cărbune și ali
mentatoarele au fost înlo
cuite. Totodată, a fost mon
tat un transportor clico- 
idal pentru zgură, zidă
ria refractară și izolația 
termică a cazanului au 
fost reparate. Acum s-au 
concentrat forțe sporite 
pentru înlocuirea electro- 
fdtrelor existente, cu elec- 
trofiltre moderne cu un 
grad ridicat de reținere

a cenuș’i provenită din 
arderea cărbunelui.

— In ce se concreti
zează t ceste moderni
zări 7

— Așa cum ne-a indicat 
in nenumărate rînduri con
ducerea superioară de 
partid și de stat, personal 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nouă energeti- 
cienilor ne revin sarcini 
deosebite în ceea ce priveș
te creșterea producției de 
energie electrică produsă 
pe bază de cărbune. Lu
crările de modernizare e- 
xecutate la acest cazan au 
tocmai acest scop. Cantita
tea de energie electrică 
produsă pe bază de cărbu
ne cu acest cazan va creș
te Ia peste 90 la sută, față 
de 30—40 la sută cît se 
obține în prezent. Totodată, 
se va reduce gradul de po
luare a atmosferei, electro- 
filtrtle pe '.are le vom fo
losi au un grad de reținere 
de pînă Ia 99 la sută față

Interviu consemnat de 
Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

BĂILE MINERILOR
plusuri și minusuri, Înaintea

împliniri 
semnificative

Colectivul dc muncă din 
cadrul sectorului IV (pre
gătiri) al întreprinderii mi
niere Livezeni consemnea
ză, la zi, pe luna octom
brie, importante depășiri 
ale planului de producție. 
Printr-o bună organizare 
a activității, prin crește
rea randamentului pe post 
și prin folosirea utilajelor 
din dotare la parametri 
maximi, ei au reușit înde
plinirea planului la avan
sări în steril, în proporție 
de 160 la sută, iar la căr
bune în proporție de 103 
la sută. Printre fruntași 
se situează minerii din 
brigăzile conduse de Jenică 
Secrieru, Gheorghe Liteanu, 
Gheorghiță Alexa Muraru, 
Petre Molocea. (C.T.D.)

Dorința de autodepășire
In abatajul frontal e- 

chipat cu susținere me
canizată și tăiere cu com
bina din stratul 3, blocul 
V, panoul I al sectoru
lui VII, de la I.M. Lu
peni, condițiile de mun
că nu s-au schimbat cu 
nimic în ultimele trei 
luni. Lucrîndu-se sub ta
van natural, în condiții 
de fiabilitate a stratului, 
care este interceptat 
de-a lungul liniei de front 
de o falie, pe cei peste 
100 de metri, cît are li
nia de front, tăierea căr
bunelui se face prin com
binarea celor trei proce
dee : din ciocan de aba
taj, prin perforare-puș- 
care și cu combina de a- 
bataj. Pentru menține- 
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necesară armarea su
plimentară fie în fața 
frontului, fie deasupra 
secțiilor. Intr-un cuvînt 
condițiile de muncă din 
acest abataj, așa cum o 
recunosc conducerile 
sectorului și a minei, sînt 
cele mai grele de la mi
na Lupeni, de aceea și 
avansările realizate nu 
s-au ridicat și nu se ri
dică la nivelul celorlal
te abataje echipate cu 
susținere mecanizată și 
tăiere cu combina. Dar... 
nici cu productivități de 
3—4 tone pe post și a- 
vansări de numai 4 m pe 
lună nu se putea merge 
pînă Ia terminarea panou
lui. Trebuia să se între
prindă ceva pentru îm
bunătățirea activității și

la acest loc de muncă. 
Oamenii din brigadă își 
pierduseră aproape orice 
speranță. S-a apelat la 
un șef de brigadă care 
dăduse dovadă de nenu
mărate ori că știe să-și 
mobilizeze colectivul pen
tru depășirea momente
lor grele care se ivesc 
în activitatea din sub
teran. Pentru Pavcl Bu
jor și cei 9—10 ortaci pe 
care și i-a adus cu el nu 
a fost ușor să se obișnu
iască cu noile condiții de 
muncă, dar cu răbdare și 
pricepere au reușit să-i 
impulsioneze pe toți cei 
75 de oameni din briga-

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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sezonului de iarnă
Pe agenda de lucru a gospodarilor din 

întreprinderile miniere stă- sau trebuia să 
stea, în aceste zile de toamnă, pregătirea pen
tru iarnă a băilor, a instalațiilor de spălare 
și uscare a hainelor de lucru, într-un cuvînt, 
pregătirile de iarnă. Este cunoscut faptul că, 
în ierarhia condițiilor asigurate minerilor, u- 
nul din locurile principale îl ocupă băile. Mi
nerii sînt singura categorie socio-profesională, 
care, oricum, la terminarea lucrului, trebuie 
să facă baie. O baie caldă la ieșirea din mină 
este necesară și, în aceeași măsură- reconfor
tantă. Și pentru că, de obicei, înaintea ano
timpului rece, la băile minerilor sînt probleme 
redacția ziarului nostru și-a propus să între
prindă o anchetă pe această temă. Sînt, sau 
nu, băile minerilor pregătite pentru sezonul 
hibernal ? Răspunsul la întrebare, în consta
tările brigăzii de reporteri.

(In pagina a 3-a)
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Eficiența procesului 
de educație este integrată 

în rodnicia activităților 
sociaî-economice ale elevilor

Sînt două săptămîni de 
cînd elevii Liceului de 
matematică-fizică din Pe
troșani muncesc zi de zi, 
alături de oamenii mun
cii de la depozitul Is- 
croni al Centrului 
pentru industrializare-va- 
lorificare a legumelor și 
fructelor, la însilozarea 
produselor toamnei.

— S-a lucrat excepțio
nal în aceste două săptă
mîni, ne spunea prof. 
Cornel Platon, directorul 
liceului. In fiecare zi au 
participat toți elevii, a- 
dică 650, însoțiți perma
nent de profesorii diri- 
gînți și alte cadre didac
tice, realizîndu-se peste 
1000 tone de cartofi, mor
covi, sfeclă, aleși și sor
tați pentru a fi depozi
tați. S-a creat o atmosfe
ră de întrecere între cla
se, hărnicia și spiritul 
gospodăresc, atît de ca
racteristice elevilor, fiind 
apreciate de lucrătorii de 
la depozit

Este toamnă, frumoasă 
și bogată cum numai 
toamnele sînt. Pe ogoa
rele. grădinile și livezile 
tării participă si elevii la 
strîneeren și depozitarea 
roadelor, dovedind însăși 
eficienta procesului de e- 
ducatie care se desfășoa
ră în scoli S-au remar
cat prin hărnicie elevii 
din clasei0 a X-a B (nrof. 
diriginte Teodora Petraș). 
a TX-a F (prof, diriginte 
Margareta Ruso), a XT-a 
A (prof, diriginte Con

stantin Rizopol), a Xl-a 
B (prof, dii iginte Emil 
Danciu), a X-a F (prof, 
diriginte Maria Marge), a 
XI-a C (prof, diriginte 
Gavrilă Csosz), a XH-a 
A (prof, diriginte Vaier 
Piscoi). Așadar, pe băn
cile școlii, odată cu noi
le cunoștințe, elevii se 
formează, printr-o im
plicare în întreaga viață 
economică și socială din 
Valea Jiului, ca cetățeni 
harnici și pricepuți.

La depozitarea produ
selor toamnei în marile 
cămări ale oamenilor 
muncii din Valea Jiului, 
care sînt depozitele 
C.F V.I.L F., au partici
pat cu foarte bune re
zultate și “levii Liceului 
economic și de drept ad
ministrativ din Petroșani, 
ni celor <bin licee din 
Lupeni și ai Liceului <n 
dnstrial din Vulcan, o 
parte a elevilor efectuînd 
practica în producție la 
irina Vulcan. la alte în
treprinderi din Lupeni.

In aceste zile de toam
nă. răspunzînd vibran
telor îndemnuri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, adresate tine
rei generații la deschide
rea noului ,an de învăță- 
mînt, elevii Văii Jiului, 
participă la toate 
acțiunile de autogospo- 
dărire și autoaprovizio- 
nare teritorială.

T. SPĂTARU

RECUPERARE 
și AUTOUTILARE

Valoarea pieselor — dife
rite tipuri de reductoare, 
capete de acționare ale 
transportoarelor TR2, TR3 
și TR-4 — recon
diționate pînă la aceasta 
dată în cadrul atelierului 
mecanic al I.M. Bărbăteni 
se ridică la 1 686 296 lei. 
Aceasta este doar o fațetă 
a a< tivității colectivului, a 
ținut să precizeze maistrul 
Ștefan Szeri, o altă coor
donată constituind-o acti
vitatea de autoutilare. Stan
dului de probe pentru» 
stilpii SVJ, finalizat în ur
mă cu doi ani, i s-au adău
gat mai multe matrițe, cu 
ajutorul căro'a se execută 
prin retopire, din deșeuri 
de aluminiu, diferite capa
ce, pinioane și role.

0 mai puternică mobilizare
'Urmare din pag. I)

cestui trimestru colective
le respective la eforturi 
suplimentare pentru în
deplinirea infegrală a 
prevederilor de plan tri
mestriale. Faptul că pla
nul a fost îndeplinit, la 
nivelul Văii Jiului, doar 
în proporție de 76 la su
tă, cu numai cîteva zile 
înainte de încheierea ce
lei de a doua decade a 
lunii, demonstrează că 
nici celelalte colective 
miniere — care nu au 
fost amintite — nu au o 
activitate la nivelul exi
gențelor impuse de nece
sitățile economiei națio
nale.

Timpul rămas pînă la 
sfîrșit'il acestui an este 
din ce în ce mai scurt, 
iar sarcinile din ce în ce 
mai mari, pentru că, a- 
cum nu numai că trebu
ie îndeplinit, necondițio
nat, planul la producția 
de cărbune extras și re
cuperat minusul acumu
lat, dar sînt necesare 
preocupări statornice, mă
suri ferme, acțiuni efi
ciente pentru pregătirea 
temeinică a producției 
noului an și cincinalului 
viitor.

Valea Jiului, întreprin
derile miniere din bazi
nul nostru carbonifer dis
pun de o bogată zestre

tehnică, de tltilaje mo
derne, de mare produc ti
vitate, au colective mi
niere puternice, formale 
din oameni harnici și 
pricepuți care au știut și 
au fost întotdeauna in 
măsură să depășească mo
mentele grele, ridicînd 
producția extrasă la ni
vele superioare prevede
rilor de plan.

Detașament puternic al 
clasei noastre muncitoare, 
minerii vor găsi și în a- 
cest sfîrșit de an resur
sele necesare pentru o 
mobilizare de excepție, in 
aceste zile, cînd țara are 
nevoie de tot mai mult 
cărbune.

Patrule 
școlare

Și-au reintrat în atri- 
buțiuni patrulele școlare 
de circulație. Semnali
zările lor merită luate 
în seamă și de cei mai 
în vîrstă participanți 
la traficul rutier sau 
pietoni.

* i t i t
♦♦ t * î
t t
*

♦♦ ♦ f f
* 
T f

(Urmare din pagina I)

La secția III Livezeni a întreprinderii de morărit 
și panificație Petroșani se asigură o verificare atentă 
a calității produselor înainte de ambalare.

Foto: T. ALEXANDRU

U.E. Paroșeni va produce la parametri stabiliți
'Urmare din pag. 1)

de numai 60 la sută cît re
țin cele folosite în prezent. 
După terminarea lucrări
lor de modernizare la ca
zanul nr. 1 se vor demara 
lucrările de acest gen la 
cazanul nr. 2. care au ter
men de finaliz e e anul 
viitor. Lucrările de moder
nizare ale celor trei gru
puri de cîte 50 MW vor fi 
încheiate odată cu moder

nizarea cazanului nr. 3, 
iar cantitatea de energie 
electrică produsă pe bază 
de cărbune va crește con
tinuu.

— Ce alte lucrări mai 
aveți de executat ?

— Au fost pregătite pen
tru o bună funcționare în 
timpul iernii toate cele 
trei turbine aferente gru
pului de 3 x 50 MWh și 
cazanul nr. 3. La grupul 
de 150 MW, la cazanul nr. 
5 =e depun eforturi susți

nute pentru finalizarea re
parațiilor curente pentru 
a intra -și el in funcțiune. 
In Încheiere pot să spun 
că sîntem pregătiți pentru 
ea uzina să funcționeze în 
timpul iernii la parametrii 
tehnologici ridicați, așa
cum cerea secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

METEO... BACHICA
Cinci conducători auto 

din Vale au dat vamă zeu
lui Bachus, în această săp- 
tămînă, fiind surprinși la 
volan sub influența alco
olului. Radiografia „ba- 
chică" evidențiază doi 
profesioniști : Nicolae Ba- 
lea (31 B 4092), Sorin Moțu 
(31 IID 7918), trei amatori: 
loan Zgura (2 HD 982), 
Nicolae Ionașc (2 HD 8424) 
și, caz mai rar întîlnit pe 
arterele de circulație, Ga
briela Țărmure (2 IID 982). 
Așadar, pentru unii parti
cipanți la trafic, buletinele 
meteorutiere anunță ceață... 
la bord.

CEAȚĂ
Virgil Mucenic a plecat 

în cursă, in dimineața zilei 
de 17 octombrie, fără a 
dezgheța parbrizul auto
basculantei 31 HD 3114. In 
condițiile de vizibilitate re
dusă, autobasculanta a 
ajuns intr-un gard din 
strada Lunca a reședinței 
noastre de municipiu. Pe 
vremea mijloacelor clasice 
de transport, eroul unei 
astfel de pățanii răspun
dea la numele Eremia...

FĂRĂ POLITEȚE !
Maniera „bărbătească" 

de conducere a unor pose

soare de permis de circu
lație stîrnește adesea în
grijorare. Astfel, Agafia 
Hingan a intrat deunăzi 
in depășire, cu autoturis
mul 1 HD 9481, pe drumul 
național 66, fără a se asi
gura, fiind pe punctul de 
a comite un grav accident. 
Legea e lege pentru toți, 
nu se înclina... politicos 
nici măcar în fața scxuiui 
frumos, în consecință con
ducătoarea auto în culpă 
s-a ales cu suspendarea 
permisului și- plata unei 
amenzi de 250 lei.

BOALĂ
Intre 8—17 octombrie, 

autotrenul forestier 31 HD 
8445 a rămas parcat la do
miciliul conducătorului au
to loan Blaj, de la UMTCF 
Iscroni, întrucît se zice 
că acesta fusese bolnav în 
această perioadă. Cine ofe
ră certificat de boală... au
totrenului ? Ori indiferen
ța față de parcul auto e 
o boală incurabilă la 
UMTCF Iscroni-?

☆
Duminică, 20 octombrie 

a.c., au dreptul să circule 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate sub 
număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului Circulai ie 
al Miliției municipiului 

Petroșani

dă și să-i facă să-și re
capete încrederea în for
țele lor. Au început prin 
remedierea defectelor de 
la transportorul de pe 
fîșie. Au fost înlocuite 
scocurile defecte, iar 
motoarele de tracțiune au 
fost aduse amîndouă la 
capul de acționare. Au 
mai fost schimbați cîțiva 
cilindri de la secțiile de 
susținere mecanizată. La 
15 bucăți s-au făcut 
modificări. Toate acestea 
au dus la creșterea vite
zelor de avansare. In 
luna iulie s-a înregistrat 
cea mai mare avansare 
(8,5 ml) de cînd a pornit 
abatajul. In luna sep-
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Dorința de
tembrie avansarea reali
zată a fost de 9,5 ml, 
iar productivitatea me
die a muncii obținută în 
abataj a fost de 7,57 to
ne pe post, cu 70 de kg 
mai mare decît sarcinile 
planificate.

„Deși condițiile de 
muncă sînt aceleași, am 
reușit să creștem viteze
le medii de avansare, 
dar nu ne putem declara 
mulțumiți pînă nu vom 
realiza avansări medii 
lunare de 15 ml și pro
ductivități de peste 8,5 
tone pe post, căci odată 
mărită productivitatea 
muncii și greutățile sînt

»4» »4 •> .4.. 4-.4. .4. .4.-4- .-o*-» 4». 4».4» .4». 4». 4» -4» -4» »4»»4»»4».4» -4--4-»4» .4-.4. .J

autodepășire
trecute mai ușor. Felul 
cum am demarat în luna 
octombrie ne dă garan
ția că vom putea avansa 
în această lună 11 —12 
ml, iar în luna noiem
brie să ajungem la 15. 
Trebuie să realizăm tot
odată un tavan artificial 
corespunzător pentru ex
ploatarea feliei urmă
toare", ne spunea prin
tre altele șeful de briga
dă Pavel Bujor.

Cine sînt de fapt cei 
care au reușit în numai 
trei luni să dubleze pro
ductivitatea muncii și 
avansările medii din a- 
bataj ? Șefii de schimb

Dumitru Buta, , Tănase 4 
Stamate, Marin Năstasie, 4 
Gheorghe Apreotesei, mi- 4 
nerii Pascu Boța, Ion llie, 4 
Petru Curlea, Mihai Kiss, I 
Andrei Mărcuși, combai- • 
nierii Nicolae Alexa, A- i 

. lexandru Pofănel, Ioan ♦
Dorofte și Ludovic Mar- * 
tin, toți mineri cu multă ♦ 
experiență care au pus. ț 
urmărul vîrtos pentru de- ț 
pășirea greutăților cu ț 

.care s-au confruntat. L°r f 
li s-au mai adăugat mai 7 
tinerii lor ortaci cum 4 
sînt Viorel Lefter, Vasile 1 
Pasciuc, Petru Mugu- * 
șan. Ion Moroșan și toți | 
ceilalți componenți ai ț 
formației care dorește * 
mereu să se autodepă- , 
șească. |

Confecționerele Elena Hoțea (formația 6A) si 
Ținea Băltățeanu (formația 5A). două muncitoare cu 
care întreprinderea de confecții din Vulcan se mîn- 
drește. Fotografia noastră le prezintă împreună cu 
ing. Elena Bodulcscu, șeful secției.

PIESE. Trecînd pragul 
unității nr. 46 de profil 
a cooperativei „Unirea" Pe
troșani, solicitanții găsesc 
aici întreaga gamă de pie
se pentru receptoare radio 
și TV : de la amplificatoa
re de antenă TV pentru 
canalele 10 și 12, lămpi TV, 
tuburi cinescop și tranzis- 
tori, pînă la doze pikup. 
(I-B.)

INCEPIND cu 17 octom
brie a.c., mina Bărbăteni 
a preluat căminul de nefa- 
miliști nr. 11 din Lupeni. 
In prezent, în acest cămin 
cu o capacitate de cazare 
de 200 de locuri, echipe 
de mesei iași ale întreprin
derii execută lucrări de i- 
giqnizare. (Gh. O.)

PESTE 100 000 lei este 
cifra realizărilor’ suplimen
tare raportate la sfîrșitul 
a 9 luni de activitate de 
unitatea nr. 323 cofetăria 
„Panseluța" din cartierul

fac înscrieri pentruAeroport — Petroșani. Se
cretul acestor rezultate, du
pă cum ne asigură respon
sabila Ioana Iohrend: buna 
aprovizionare și solicitu
dinea, mereu aceeași, a 
vânzătoarelor Niculina Mi- 
tu, Rodica Olaru, Alexan
dra Stancu și Marinela Ju- 
gănaru. (G.C.)

IN INCINTA șantieru
lui noii preparații pentru 
cărbune din orașul Uri-
cani a fost deschis un
chioșc de desfacere a pro
duselor alimentare. Con-

structorii beneficiază în 
incintă și de o cantină 
proprie, prin care sînt a- 
sigurate condiții bune de 
servire a hranei calde la 
prînz. (V.S.)

ȘOSEA. In orașul Lu
peni, pe distanța dintre 
centrul vechi și noul car
tier Bărbăteni, în paralel 
cu noua linie de cale fera
tă, va fi construită și o 
șosea. Pe viitoarea șosea 
se va dirija circulația în 
tranzit a autovehiculelor 
grele. Șoseaua va fi ame
najată de constructorii din

cadrul Antreprizei de con
strucții căi fera.te Petro
șani. (V.S.)

BALUL BOBOCILOR. 
Astăzi, de la ora 17, elevii 
Liceului de matematică și 
fizică din Petroșani orga
nizează la Casa de cultură 
a sindicatelor „Balul bobo
cilor". Duminică, de la ora 
18, tinerii din municipiul 
nostru pot participa la dis
cotecă.

AFLĂM de la Filiala 
O.J.T. Petroșani că se mai

cursia care se organizează
miercuri. 23 octombrie, la 
Craiova, cu ocazia meciu
lui de fotbal dintre Uni
versitatea Craiova și Di
namo Kiev, din turul II 
al* Cupei Cupelor.

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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Rezolvare operativă

BĂILE MINERILOR
plusuri și minusuri, iiuiulmi sumlui du iarnă

In general, situația băi
lor se prezintă destul de 
bine, mina Paroșeni bene
ficiind de spații moderne, 
corespunzător dotate care 
nu ridică probleme nici 
în privința spațiului și nici 
a uscării hainelor și asigu
rării unei organizări opti
me a activității, atît la 
băile muncitorilor cît și 
la maiștri și ingineri. S-au 
finalizat și pregătirile pen
tru iarnă, acest aspect al

I.M. DILJA

Condițiile existente se ridică 
la nivelul exigentelor

La mina Dîlja, baia mi
nerilor nu ridică proble
me deosebite în sezonul 
rece. Toate dușurile exis
tente funcționează normal, 
iar căldura din vestiare a- 
sigură uscarea hainelor de 
șut Totodată, la baia mi- 
neritor funcționează o spă
lătorie și un atelier pentru 
întreținerea echipamentu
lui de lucru. Valerian Ma- 
x m, Nicolae Toma, Ion 
Bu:eu, Iulian Nicorici, Atila

l.M. URICANI

Măsuri care se impun 
pe agenda urgențelor

Cu o jumătate de oră 
înainte de orarul prevăzut 
pentru pregătirea de in
trare în subteran a schim
bului II, întovărășit de 
sing. Constantin Iacob, se
cretar al comitetului de 
partid al l.M. Uricani trec 
prin vestiarele și băile mi
nei.

In vestiarele minerilor 
am .constatat peste tot or
dine și curățenie. Pardo
seala era proaspăt spălată. 
Hainele de schimb sînt ți
nute sepărat în vestiare. 
Aerotermeie și dușurile 
fui țționează normal. Gră
tarele de lemn de sub du
suri erau- pregătite pentru 
înlocuirea cu altoie 
noi Const; țările acestea 
sînt, întâi ite de opinia mi
nerului Dumitru Vcrincă, 
din seeț'-rul I : „Programul 
de apă caldă se respectă 
în fiecare schimb. In ves
tiare și la baie e curățenie. 
Hainele ni se usucă 
vestiare";

I.a baia maiștrilor, 
schimb, lucrurile nu 
tocmai bine. Din 12

în

în 
stau 
du-

I M. BARBĂTENI

Si totuși nu e incă bine1 *
Vechea conductă de 0 

100 prin care circulă apa 
caldă de la punctul ter
mic la baia minerilor a 
fost schimbată cu una de 
capacitate mai mare. Ea a 
fost izolată termic și, în 
zona drumului de incintă, 
a fost introdusă în subte
ran. Casa de pompe (neîn- 
chisă, deocamdată), bene
ficiază acum de pompe 
de putere sporită, capabile 
de un debit de 120 mc 
apă/oră. Acestea au fost 
primele informații furni
zate de maistrul Gheorghe 
Tjrnpiărescu, din cadrul 
sectorului VI general. 

problemei constituind de 
fapt unul din punctele im
portante înscrise pe agen
da de lucru a conducerii 
întreprinderii. De altfel, la 
mina Paroșeni orice pro
blemă ivită în privința 
condițiilor de baie este re
zolvată cu operativitate, 
existînd în rîndul munci
torilor o preocupare sus
ținută, pentru păstrarea 
bunurilor din dotarea băi
lor.

Sereș, Alexandru Farcaș 
și alți mineri pe care i-am 
întîlnit la ora raidului nos
tru în baie ne precizau că 
apa caldă și căldura sînt 
suficiente pentru toți cei 
care folosesc baia. Insta
lațiile de uscat părul au 
funcționat și funcționează 
iar croitoria și spălătoria 
au venit în sprijinul mine
rilor, pentru întreținerea 
echipamentului de lucru.

șuri funcționează doar 6. 
Maistrul .loan Apostol, din 
sectorul IV, ne-a relatat 
că mai ales schimbul 1 e 
tare aglomerat. Hainele de 
șut se usucă greu. A for
mulat și o opinie cu care 
sîntena întru totul de a- 
coid : „Comitetul sindi
catului trebuie să se impli
ce mai serios în rezolvarea 
problemelor sociale ale în
treprinderii".

O s.Luație critică se con
stată la baia pentru femei. 
Aici se află cîteva dușuri 
la peste IDO de femei, cîte 
sînt ii.each'cte în muncă...

In ultimele luni, la l.M. 
Uricani s-au dezvoltat spa
țiile vestiarelor și băilor. 
Dar se vede că, totuși, in
suficient în raport cu ce
rințele. Conducerea tehnică 
a. minei a stabilit un pro
gram do rezolvare a aces
tor probleme. Centrala ter
mică a fost extinsă prin 
montarea a trei cazane 
noi. Dar cazanele n-au fost 
puse încă în funcțiune... 
Finalizarea măsurilor pro
puse se impune să figure
ze pe agenda urgențelor 1

Ora 14. împreună cu to
varășul Zaharia Parasca, 
președintele comitetului 
sindicatului, și maistrul 
Tîmplărescu sosim la spă
lătoria de haine. Mașina 
de spălat, centrifuga pu
teau fi puse oricînd în 
stare de funcționare. „Ae- 
roteima ne mii face din 
cînd în cînd „figuri", zice 
muncitoarea Veronica Bu- 
ta. Poate din cauza pre
siunii". O bună impresie 
ne face modul în care este 
aranjată baia maiștrilor. 

„Ar mai trebui doar etan
șate niște geamuri și totul 
e în regulă", ne spune 
maistrul Ion Li'scan, din 
sectorul IV.

Primul lucru pe care-1 
sesizăm intrînd in baia 
minerilor este că func
ționează doar un singur 
tub de neon. Că s-ar putea 

‘monta încă unul nu este 
doar părerea noastră, ci și 
a celor care ne însoțesc. 
Apoi, aici, unde minerii 
își iasă hainele de șut, e 
cam răcoare. „Schimbul I, 
fiind mai numeros, apa 
caldă o furnizăm prin a- 
parațele de contracurent. 
După montarea celui de-al 
patrulea cazan, se va da 
concomitent și apă caldă 
la dușuri, și agent termic

l.M. LIVEZENI

Între termoficare și mătură
La vremea respectivă 

(în faza de proiect), edifi
ciul întreprinderii miniere 
Livezeni, în care funcțio
nează, alături de celelalte 
servicii, și baia și spălăto
ria, a fost gîndit în așa 
fel încît să se realizeze, pe 
diverse nivele, un optim 
„flux" al ieșirii din subte
ran. Perioadele ulterioare 
au adus unele schimbări, 
care nu impietează. cu 
nim'c, această activitate. 
Prin racordarea la termo- 
ficare. băile dispun de a- 
gent termic furnizat de U- 
zina electrică Paroșeni — 
pentru căzui l’ncr între
ruperi luîndu-se măsuri ca 
încălzirea apei să fie pre
luată de centrala termică 
a unității miniere Aceeași 
preocupare pentru asigu
rarea unor condiții optime 
o consemnăm și în cadrul 
spălătoriei unde s-a amena
jat, prin forțe proprii (prin 
autodotare) un spațiu pen
tru uscarea hainelor spă

l.M. VULCAN

Lacune înlăturabile
Principala cauză a ne

mulțumirilor rămîne în
continuare lipsa unui spa
țiu suficient, capacitatea 
actuală a băii acoperind 
doar jumătate din necesar. 
La aceasta se mai adaugă 
și lipsa mașinilor de spă
lat. Nici uscarea haine
lor nu se efectuează în 
condRii ireproșabile, însă, 
oricum, acest aspect este 
rezolvabil, odată cu înche
ierea pregătirilor pentru 
iarnă, aflat? acum aproa-

I.M. lupEm

Totul - în ordine
însoțiți de maistrul Radu 

Teodor, din sectorul XIV —■ 
Gospodărie — al minei Lu- 
pcni, constatăm că toate 
problemele ce țin de băi au 
fost rezolvate încă din 
timp. Una dintre cele mai 
importante — aglomerația 
— a fost înlăturată prin 
amenajarea separată a băii 
pentru tinerii încadrați. 
S-au verificat toate insta
lațiile, s-au izolat conduc
tele de la rețeaua de fur
nizare pînă la băi, s-au 
completat și reparat dușu
rile și bateriile. Apa cal

pentru calorifere", ni se 
explică. Intrăm în sala 
de dușuri. Că situația s-a 
îndreptat în multe pri
vințe ne-o confirmă cei 
cu care am discutat, Petre 
Rebegea, Stroie Lumper
dean și Constantin Enache.

Mai rămîne însă de re
zolvat problema aglome
rației la dușuri, ce se înre
gistrează în jurul orei 
14,30—14,45. Și, cum 
IACMM-ul nu se grăbește 
cu finalizarea construcției 
noii băi, conducerea minei 
are în vedere extinderea 
actualei băi cu încă 100 de 
dușuri plus anexele nece
sare. Pînă atunci, însă, 
baia minerilor continuă să 
rămînă, totuși, o... pro
blemă.

late. Mai mult decît atît, 
de curînd s-a procurat o 
mașină de cusut pentru 
repararea echipamentului 
de lucru.

Deci, în general, situația 
este satisfăcătoare — și im
presia este confirmată și 
de părerile beneficiarilor, 
minerii. Și totuși, mai sînt 
unele aspecte care nu ca
drează c.u mîna de bun 
gc.sDodar : în vestiarul cu 
haine de lucru mătura este 
mult prea rar pusă în func
țiune, praful de cărbune de 
pe podea avînd o vechime de 
cel puțin o săptămînă. Sta
rea gri.purilor sanitare ale 
băilor nu se prea împacă 
cu normele de igienă, iar 
lipsa geamurilor (sparte și 
neînlocuite) nu tace casă 
bună și călduroasă cu tem
peratura de afară. Este 
vorba, deci, de „amănun
te" care pot fi înlăturate 
(și trebuie să fie !), neîn- 
tîrziat, fără sprijin din 
afară.

pe d< finalizare. De altfel, 
în programul adoptat de 
i on ducerea întreprinderii, 
figurează construcția unor 
noi spații pentru baie, ca
re se află deja în diferite 
stadii de execuție și a că
ror menire este tocmai re
zolvarea problemelor lega
te de spațiu.

Și, totuși, aceste pro
bleme puteau fi rezolvate 
mai din timp, era absolut 
necesar și sîntem convinși, 
posibil.

dă at'e temperatura ceru
tă. Grătare sînt suficiente, 
uscătoria funcționează la 
capacitate, Deși cazanul de 
la puțul 12 funcționează, 
va trebui ca, timp de 2-—3 
zile, să fie introdus în lu
crări de verificare. Aceeași 
situație, și la cazanul nr. 
3 de la poarta 3. E adevă
rat, aceste verificări pu
teau fi făcute și astă vară, 
dar întreruperea cazane- 
lor pentru 2—3 zile nu cre
ează probi mie pentru buna 
funcționare a băilor

l.M. LONEA

Gospodari i
însuși di’ectorul minei 

Lonea, ing. Viorel Boan'tă, 
ține să r ’marcăm „schim
barea J». fată" a băilor mi
niere. A fost revizuită și 
reparată rețeaua conduc
telor de apă caldă și rece, 
în acest an au intrat în 
funcțiune încă două caza
ne de cîte 800 1, confecțio
nate de meseriașii minei, 
deci în total funcționează 
opt. Nasta Ilie, șefa bi
roului administrativ, ne 
demonstrează, pe viu, că 
au fost înlocuite geamurile 
sparte, ele nentii calorife
relor defecte. In centrala 
termică s-aii întreprins lu
crări de separare a căldu
rii pentru băile minerilor, 
maiștrilor și inginerilor, 
lămpărie și restul comple
xului administrativ, deci 
în băi există că.dură non
stop, mai ales că rezerva 
de combustibil este îndes
tulătoare. Toate dușurile 
funcționează ireproșabil, 
aerotermeie asigură usca
rea echipamentului de

l.M. PEȚRILA

Se poate și
La I.M.. Petrila, însoțiți 

de Gheorghe Șerban, pre
ședintele comitetului sin
dicatului, vizităm baia mi
nerilor. Față de ceea ce 
știam dintr-o vizită ante
rioară, constatăm îmbună
tățiri certe. Toate gea
murile șe închid, în baie 
și la locul de păstrare a 
hainelor este cald și curat. 
Așadar lucruri mai bune 
ca altădată. Totuși... greu
tățile nu au fost eliminate 
pe de-a-ntregul.

De la punctul termic al 
minei se aprovizionează cu 
căldură și apă caldă atît 
mina, cantina minei cît și 
preparația do cărbune. Re
parațiile de la punctul ter
mic nu au fot terminate, 
deși iarna bate la tisă, ce
ea ce produce greutăți la 
baia de la preparație. In

IM, ANINOASA

Contraste ciudate
La l.M. Aninoasa, în a- 

cest an s-au făcut eforturi 
mari (amplificarea capaci
tății centralei termice, îm
bunătățirea alimentării cu 
apă . a întreprinderii prin 
punerea in funcțiune a 
captării pîrîului Aninoasa 
etc), pentru mai buna sa
tisfacere a unor nevoi e- 
eonomice, dar și sociale. E- 
forturi de natură să afec
teze pozitiv și condițiile de 
la baia minerilor.

Dar ceea ce am întîlnit 
în raidul nostru (însoțiți 
de tov. Mihai Anton, su
praveghetor în cadrul ser
viciul administrativ) în ba
ia minerilor contrastează 
ciudat cu efortul de care 
aminteam. Căldură insu
ficientă în vestiare („hai
nele de lucru nu se usucă 
niciodată, intrăm în șut cu 
ele ude" — Gheorghe Mun- 
teanu, miner șef de bri
gadă). Uși care nu se în
chid la intrarea în vestiar, 
lăsînd să se piardă și din 
puțina’ căldură („am du

de nota 10
protecție. In spălătoria mi
nieră, bine dotată tehnic, 
lucrătoarele pe trei schim
buri, spală și usucă zilnic 
300 salopete. Spre deosebi
re de anul trecut. în baia 
maiștrilor e căldură. Corpul 
administrativ a fost racor
dat și la rețeaua de ali
mentare cu apă a localită
ții Cimpa, prevenindu-se 
astfel întreruperile datora
te defectării rețelei exis
tente. Pozarea unui kilo
metru de conductă și cele
lalte lucrări de amenajări 
s-au efectuat prin muncă 
patriotică și în regie pro
prie, evidențiindu-se prin 
pricepere profesională și 
dăruire în muncă instala
torii Jan Rădulescu, Gheor
ghe Fulga, lăcătușul Ion 
Rad și sudorul Fănel Lău- 
taru. Curățenia și ordinea 
desăvîrșită întregesc ca
drul condițiilor asigurate 
muncitorilor și specialiș
tilor de la mina Lonea de 
gospodarii de nota 10.

mai bine
baia destinată femeilor 
nu funcționează toate du
șurile, iar temperatura ae
rului în încăperea dușuri
lor este mult prea mică. 
Ne însoțește în vizita 
noastră la preparație in
ginera Ana Boboescu, pre
ședinte al Comisiei de fe
mei.

Aflăm cu surprindere că 
mina și preparația au un 
vechi litigiu pe tema căl
durii si a băilor. Și cînd 
te gîndești că între cele 
două întreprinderi distanța 
este de numai 50 de metrii 

Totuși dacă în privința 
punctului termic, vina este 
și a l.M. Petrila, în pri
vința celor 3 aeroterme din 
5 care nu funcționează aici, 
nu se mai poate ocoli răs
punderea ; ea revine ex
clusiv serviciului de gos
podărie al preparației.

lapul în apropierea linei 
blestemate de uși cu bala
malele defecte și veșnic 
deschisă la perete, iar eu 
răcesc tot mereu" — Ion 
Hoțea, lăcătuș de mină la 
sectorul III). Mai sînt de 
adăugat : iluminatul prost 
(lipsă peste 10 tuburi de 
neon și becuri cu incandes
cență), geamuri încă des
completate, prin care pă
trunde frigul, grătare de
gradate, canal înfundat, 
curățenia precară. Alte co
mentarii sînt de prisos. 
Poate doar dacă . spunem 
că baia minerilor se pre
zintă precum în zicala eu... 
buturuga mică ; ce s-a fă-; 
cut bun, efortul mare pen
tru a se crea condiții so
ciale optime este dat peste 
cap de niște deficiențe 
mărunte de organizare și 
gospodărire. De ce ? Răs
punsul — prin măsuri con
crete de remediere — se 
cuvine din partea servi
ciului administrativ al 
minei ; dar urgent căci 
iarna se apropie !
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și secretarul general al O.N.U.
[ NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). Tovarășul Ma
nea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, 
reprezentantul special al 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la se
siunea jubiliară consacrată 
împlinirii a 40 de ani de 
îa crearea Organizației Na
țiunilor Unite, a avut o 
întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar.

Secretarul general al
O.N.U. a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu salutul său căl
duros, urări de sănătate și 
fericire personală, iar po
porului român, urări de 
progres, prosperitate și 
pace. Javier Perez de Cuel
lar a dat o înaltă aprecie
re contribuției importan
te a României, personal a
președintelui 
Ceaușescu la 
cauzei păcii,

Nicolae 
promovarea 
dezarmării,

destinderii și înțelegerii în
tre popoare, față de spri
jinul activ și consecvent 
acordat Organizației Na
țiunilor Unite, creșterii 
rolului organizației mon
diale în soluționarea mari
lor prcbleme ce confruntă 
omenirea contemporană.

Din partea președinte
lui Nicolae Ceaușescu au 
fost transmise secretaru
lui general al O.N.U. un 
mesaj de felicitare cu oca
zia celei de-a 40-a aniver
sări a Organizației Națiu
nilor Unite, urări de noi 
succese în activitatea de 
înaltă răspundere pe care 
o desfășoară în cadrul 
Națiunilor Unite.

In cadrul convorbirii 
care a avut loc cu acest 
prilej a fost efectuat un 
schimb de păreri în legă
tură cu principalele pro
bleme internaționale aflate 
în atenția actualei sesiuni 
a Adunării Generale a 
O.N.U.

în spiritul înțelegerilor 
la pivei înalt, pentru extinderea 

cooperării României cu 
R. P. Congo și Republica Zair

Sesiunea Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate în Europa

STOCKHOLM 18 (Ager
pres). In perioada 10 sep
tembrie — 18 octombrie, 
țn capitala Suediei a avut 
loc cea de-a șaptea sesiune 
* Conferinței pentru măsuri 
de încredere șl securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa.

O contribuție activă a 
fost adusă de delegația 
țării noastre, propunerile 
constructive ale României, 
sugestiile și ideile avansate 
încă de la sesiunile prece
dente bucurîndu-se de un 
deosebit interes și apreciere.

La recenta sesiune au 
fost adoptate unele decizii

privind desfășurarea lucră
rilor în următoarea etapă. 
Astfel, conferința de la 
Stockholm a hotărît ca lu
crările oficiale ale viitoarei 
sesiuni să se desfășoare, în 
continuare, în plenară și 
în cele trei grupuri de lu
cru, în cadrul cărora vor 
fi examinate toate propu
nerile prezentate de statele 
participante, între care șl 
cele ale țării noastre.

Cea de-a opta sesiune a 
Conferinței pentru măsurL. 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa își va începe lu
crările tot la Stockholm, 
la 5 noiembrie a.c.

BRAZZAVILLE 18 (A-
gerpres). Președintele R.P. 
Congo, Denis Sassou Ngues. 
so, l-a primit, la Brazzavil
le, Pe Marin Capisizu, mi
nistru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pre
ședintele părții române în 
Comisia mixtă guverna
mentală româno-congoleză 
de cooperare economică și 
tehnică.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului -Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmi
se tovarășului Denis Sas
sou Nguesso, președintele 
C.C. al Partidului Congo- 
lez al Muncii, președintele 
R.P. Congo, și tovarășei 
Antoinette Nguesso, un 
salut tovărășesc și cele 
mai calde urări de sănăta
te și fericire personală, iar 
poporului congolez prieten, 
urări de pace, prosperita
te și progres.

Mulțumind, președintele 
Denis Sassou Nguesso a 
rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în numele său 
și al iova ășei Antoinette 
Nguesso, un salut priete
nesc, urări de sănătate și 
multă fericire, iar poporu
lui român, noi succese în 
dezvoltarea și progresul 
multilateral al României 
socialiste.

In cursul convorbirii ca
re a avut loc a fost sub
liniat faptul că relațiile 
prietenești dintre România 
și R.P. Congo cunosc o 
permanentă dezvoltare, în 
spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt, și că

ele dispun de premise fa
vorabile pentru extinde
rea cooperării economice 
și creșterea schimburilor 
comerciale, în interesul 
popoarelor român și con
golez.

KINSHASA 18 (Ager
pres). Primul ministru al 
Republicii Zair, l-a primit 
pe Marin Capisizu, pre
ședintele părții române în 
Comisia mixtă guverna
mentală româno-zaireză de 
cooperare economică și 
tehnică, aflat la Kinshasa 
cu prilejul desfășurării’ lu
crărilor actualei sesiuni a 
comisiei.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
au fost transmise pre
ședintelui Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, și 
doamnei Mobutu un salut 
prietenesc și cele mai bu
ne urări de sănătate și fe
ricire personală, iar popo
rului zairez, urări de noi 
prcgrese pe calea dezvoltă
rii economico-sociale.

Mulțumind în numele 
președintelui zairez și al 
doamnei Mobutu, primul 
ministru al Republicii Zair, 
a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, din
partea președintelui Mo
butu și a doam
nei Mobutu, cele mai 
calde urări de sănătate și 
fericire personală, iar po
porului român, urări de 
noi succese și prosperitate.

In cursul convorbirii ca
re a avut loc, au fost evi
dențiate posibilitățile de 
extindere și aprofundare 
a relațiilor economice și a 
cooperării dintre România 
și Zair în diferite domenii 
de activitate.

FILME

i PETROȘANI — 7 No- 
iembrie: Declarație de 
dragoste; Unirea: Capca
na; Parîngul: Căpitanul 
răzbunării.

LONEA: Piedone în E- 
gipt. *

ANINOASA: Rîdeți
ca-n viață.

VULCAN — Luceafărul. 
Acasă.

LUPENI — Cultural i
Masca de argint.

URICANI. Fapt divers.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

TV.
13,00 Telex. 13,05 La 

sfîrșit de săptămînă (pc). 
Micile povești ale mare
lui ecran „Tom Degețe

lul" j Șah; Moment poe
tic ; Armonii... „Poem de 
George Enescu" ■ Atlas 
muzical; Oameni de la 
noi — reportaj; Tele- 
sport; Autograf muzical. 
14,45 Săptămînă politică. 
19,00 Telejurnal. 19,30 Sub 
semnul prieteniei fră
țești. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în R.P. 
Chineză (color). 20,10 
Spectacol literar-muzical- 
coregrafic. 20,40 Film ar
tistic (color). Ultima o- 
prîre. 22,25 Telejurnal. 
22,50 Din toată inima un 
cîntec. 23,00 închiderea 
programului,.

V

' RADIO

13,00 De la 1 la 3. 14,45 
Fotbal minut cu minut. 
17,00 Buletin de știri. 18,00 
Orele serii. Radiojurnal 
(ora 20,00). 22,00 Radio
jurnal. 22,10 Ritmuri de 
pretutindeni. 23,55—24,00 
Buletin de știri.

memento
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La numai 18 ani

Cristina Bădulescu, un nume al eșichierului international
Din nou, la Petroșani, în Valea natală, Cristina 

Bădulescu, de acum un nume de rezonanță în lu
mea șahului internațional. Marea maestră interna
țională sovietică Levitina, fostă chalangeră a cam
pioanei mondiale Maia Ciuburdanidze, recentă cîș- 
tigătoare a turneului internațional de la Băile Her- 
culane, remarca, într-un interviu publicat în „Re
vista română de șah“ nr. 9 (septembrie a.c.) că a 
urmărit cu interes jocul junioarei Cristina Bădules
cu, nu numai în partida directă (remiză), apreci- 
indu-i repertoriul vast al deschiderilor și imagina
ția. De fapt, la Herculane, Cristina a reușit cel mai 
bun punctaj al șahistelor române (7,5), cu care s-a 
clasat a treia, după Levitina si Voiska (Bulgaria).

■— In septembrie (cînd 
împlinise 18 ani — n.n.) am 
participat la finala cam
pionatului național, re
zervat junioarelor I, la 
Eforie Nord. De această 
dată s-a renunțat la siste
mul open în favoarea tur
neului. Am cucerit primul 
loc cu 10 puncte, din 12 
posibile — opt victorii și 
patru remize, printre în
vinsele mele numărîn- 
du-se și vicecampioana ca- 
detelor Mădălina Stroe.

— Ești legitimată Ia 
I.T.B., formație campioa
nă a țării.
— Intre colegii mei de e- 

chipă se află cunoscuții șa
hiști Florin Gheorghiu,

Dan Bârbulescu, Mircea 
Pavlov (antrenorul lotului 
național feminin), Ema- 
noil Rcicher (antrenorul 
lotului național mascu
lin).

— Intre 2 și 10 octom
brie, la Kowațite, pe ma
lul Mării Negre, s-a 
disputat intilnirea in
ternațională Bulgaria — 
România. Scor 21—11 în 
favoarea oaspetelor. Din 
formația victorioasă s-a 
detașat... Cristina Bădu
lescu...
— Mai întîi formația 

noastră : Margareta Mu- 
reș.an, Elisabeta Polihro- 
niade, Dana Nuțu, Viorica 
Ionescu, Gabriela Olărașu

și eu. In șase runde am 
adiționat cinci puncte, deci 
patru victorii și două re
mize. Să nu uităm că Bul
garia este vicecampioană 
olimpică la femei.

— 1985 s-a dovedit a- 
nul tău „de explozie" — 
locul I la finala campio
natului din anul prece
dent (amînată în ’85), lo
cul X la zonalul de la 
Veliko Tîrnovo, titlul de 
campioană națională cu 
echipa I.T.B., apoi rezul
tatele de care am vorbit. 
— Un bilanț bun, care 

pînă la 1 iulie îmi aduse
se 2105 puncte ELO, lo
cul VI în topul național al 
senioarelor. Intre 17—26 
octombrie, la Heraklinos 
(Grecia) se desfășoară 
întrecerile balcaniadei.

Formația României le cu
prinde pe senioara Dana 
Nuțu și junioara Cristina 
Bădulescu. Tn decembrie, 
e prevăzută finala națio
nală a senioarelor Pre
zența mea pe podiumul de 
premiere mi-ar asigura 
biletul pentru Olimpiada 
șahistă din Emiratele A- 
rabe Unite în anul viitor.

— Deci, se anunță un 
1986 veleitar...
— Mă interesează, în1

primul rînd, titlurile națio
nale de junioare, senioa
re și pe echipe.

— Nu dai atenție în
trecerilor mixte, acolo un
de strălucesc suedeza 
Pia Cramling, iar de Ia 
noi, Ligia Jigman. E mai 
greu să lupți cu bărbații? 
— Pentru bărbați e mai 

greu să lupte cu noi. In
tervin o serie de factori 
subiectivi, femeile nu au 
nimic de pierdut în astfel 
de turnee, dimpotrivă. 
Poate mîndria bărbaților 
e șocată de îndrăzneala 
Piei Cramling, de a altora, 
dar în întrecerile femini
ne, cînd trebuie să-și 
schimbe stilul. Pia nu a 
mai avut succesele scon
tate. Pe mine mă intere
sează deocamdată, cadrul 
eșichierului național și să 
reprezint cu cinste culori
le țării.

— Ai promis primul 
titlu mondial. pentru 
Vale în acest an...
— Din păcate, ediția clin 

acest an a fost contraman
dată Dacă se va disputa 
în anul viitor, promisiu
nea mea rămîne în vigoa
re, fiindcă mai am doi 
ani de juniorat

Ion VULPE

A

întreprinderea 
de prospecțiuni geologice 

și. geofizice
cu sediul în București, strada Caransebeș
nr. 1, telefon 657040, interior 150 și 184 

încadrează pentru lucrări miniere 
ȘI FORAJE CU SONDEZE 

zona Zărnești — Făgăraș (județul Brașov), 
următorul personal î

— ingineri și subingineri mineri

— maiștri minieri

— artificieri subteran

— mineri

— sondori șefi

— sondori

— muncitori necalificați în vederea cali
ficării în meseriile de sondori și mineri

Personalului muncitor i se acordă spor 
de șantier, precum si alte drepturi conform 
Legii nr. 57/1978.

Solicitanții se pot adresa și la sediul bri
găzii din comuna Șinca Veche, județul Bra
șov, telefon 86.

Mica publicitate
SCHIMB apartament, do

uă camere, strada 9 Mai, 
bloc 2A, scara 2, etaj I, 
ap. 14, cu trei-patru came
re, zonă centrală, între o- 
rele 16—20. (2153)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Graur 
Ion, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. O declar nulă. 
(2152)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
732, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (2149)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ilîrtie 
Costinel, eliberată de I.M. 
Dilja. O declar nulă. (2151)

ANUNȚ DE FAMILIE

Maria, soție, și Rodica, fiică, cu adîncă durere 
anunță încetarea fulgerătoare din viață a bunului 
și scumpului lor soț și tată

ARDELEAN 1LIE
Inmormîntarea va avea loc duminică, 20 octom

brie 1985, în comuna Livadia. Plecarea la ora 14 
de Ia capelă — Petroșani. (2154)
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