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in înlîmpinarea Zilei minerului si a marii

Producții sporite de cărbune11 000 tone 
peste planȘi luna iulie s-a încheiat de către vrednicul colectiv ăl sectorului V al I.M. Lupeni cu depășirea -sarcinilor la producția de cărbune. Cu cele peste 1000 tone cărbune extrase în plus față de prevederi, fruntașii lupeneni cumulează de la începutul a- nului un plus de peste 11 000 tone, plus care , îi . situează, de asemenea, pe unul prin primele locuri ale întrecerii pe întreaga Vale

Ziua de 31 iulie a fost o zi rodnică pentru colectivele întreprinderilor miniere Lonea, Petrila, Pa- roșeni și Uricani. Cea mai mare producție extrasă suplimentar o realizează, în ziua amintită, mina Petrila — plus 919 tone cărbune, fiind urmată, în ordine, de Uricani — plus 818 tone, Lonea —plus 516 tone și Paroșeni cu plus 98 tone. Jha „cumulat", această lună, Paroșeniul

află In fruntea întrecerii ce se desfășoară în bazin raportînd un plus de producție de 2 531 de tone cărbune. Fila a I.tipeniului de azi.

Ritmicitatea producției, realizarea preliminarului 
zilnic, iată „secretul" depășirii planului zilnic cu 280 t 
de cărbune de către frontaliștii din brigada lui 
Gheorghe Ghicioiu de la mina Dîlja.

Foto : Gh. OLTEANU

Autoconducerea muncitorească, autoexigență —• forme superioare de participare a oamenilor muncii la conducerea întregii activități economice a întreprinderii — s-au manifestat în toată plenitudinea lor în cadrul adunării generale a oamenilor muncii ce a avut loc la I.M. Paroșeni, ieri, 1 august 1978.'Exigența și autoexigență, coordonatele majore pe care s-a înscris activitatea colectivului de la cea mai mecanizată întreprindere minieră din Valea Jiului —■ Paroșeni — au fost evidențiate în mod deosebit, prin examenul critic și autocritic al reprezentanților oamenilor muncii. Rezultatele obținute, sînt revelatoare producția de cărbune extrasă i suplimentar, pe 6 luni,

ridică la 12 645 de tone -— cu 2 645 de tone mai mult decît era angajamentul a- sumat pentru jumătatea a- nului —, productivitatea
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MECANIZAREA 
materializare vie a modernizării 

minelor din Valea Jiului
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de 
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„Dorim ca prin urgenta
rea mecanizării lucrărilor, 
prin introducerea utilajelor 
complexe, de mare pro
ductivitate, să ușurăm

- munca minerilor, să 
bunătățim condițiile 
muncă în general și,
odată, să asigurăm o creș
tere mai accentuată a pro
ductivității și sporirea pro
ducției de cărbune de care 
patria noastră are nevo
ie pentru dezvoltarea sa 
economico-soeială", spunea secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu ocazia vizitei de lucru efectuată în municipiul

nostru în toamna anului trecut.Această indicație a secretarului general al partidului, a președintelui țării, sarcină de . onoare și de mare răspundere pentru toate întreprinderile miniere din Valea Jiului, pentru constructorii de mașini și utilaje miniere de pe aceste meleaguri, s-a materializat, a prins viață, devenind o realitate de necontestat. O analiză comparativă succintă, a realizărilor din Ultimii 5 ani,
Dorin GHEȚA

rOă informăm
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LA EXPLOATAREA 
TRANSPORTULUI din Petroșani, în ultimele șase luni au fost executate noi dispozitive de protecție a muncii și capse- metalice necesare la suspendarea autobuzelor în vederea executării rative a reparațiilor reviziilor. (V.S.).

APROVIZIONARE „ 
BUNDENTA. Unitatea de desfacere a plantelor medicinale din Petroșani oferă solicitanților o gamă variată de produse.

ope-Și
A-

Ieri a sosit un nou stoc de mărfuri.. Dintre a- cestea amintim mierea de albine polifloră, cea-, iurile de mușețel, tei și altele. (C.D.).
FOIȘOR DE SUPRA

VEGHERE A CIRCULA
ȚIEI RUTIERE. In intersecția DN 66 cu DN 66 A de la Iscroni a fost fixat ieri în fundația de beton pilonul metalic de susținere a unui foișor pentru supravegherea si controlul circulației rutiere. Alcătuită din metal și sticlă, branșată la rețeaua electrică și dotată cu aparatură moder-

Săptămîna 
educației politice, 

culturii 
șl sportuluiLa casele de cultură, cluburile sindicatelor, căminele culturale și în întreprinderile miniere din Valea Jiului s-a deschis ieri „Săptămîna e- dueațici politice, și sportului", manifestări de Consiliul de educație politică și cultură socialistă în cinstea apropiatei Zi a minerului. Au avut loc simpozioane și mese rotunde, la Vulcan. LU- peni și în aim lo ’ahtați, în cadrul cărora au fost evidențiate transformările sod a l-econom ie.e, ce se petrec sub ochii noștri, care au un corespondent sensibil în conștiința oamenilor muncii, cuprinși într-un larg proces de perfecționare moral-politică și profesională. De remarcat, este faptul că ponderea activităților polițieo-edu- cative și cultural artistice se desfășoară în întreprinderi unde oamenii muncii, însuflețiți de stimulativul Festival Național „Cintarea României", participă tot mai activ la crearea atît ă valorilor materiale, cît și a celor spirituale. Spectacolul care a avut loc în Întreprinderea minieră Paroșeni, unde activează o brigadă artistică, orchestre de muzică populară și ușoară, a fost ilustrativ ceasta privință.

și importante economii consumul dc materiale : lemn de mină — 467 mc angajamentul doar de 100 mc ; la cherestea — 228 jament 75 mc, iar la metal 17 tone — angajament a- nual 10 tone.Dar. angajamentele inițiale. depășite datorită forței de mobilizare a colectivului hărniciei și priceperii. dîrzeniei minerilor au fost reînnoite.Șeful do schimb Gheorghe Popa din brigada cunoscutului miner Frânt isc Fazacas, abataj dotat cu complex de, tăiere și susținere mecanizată, în. numele ortacilor săi majorează angajamentul luat la

anual eramc — anga-

• (Continuare în nag. a 2-a1
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• (Continuare in pag. a 2-a)

cu iturii suită de organizată municipal

G. DORIN

îinbunâtâț'i-rulier. (T.Ț.)nii, noua construcție va contribui la rea traficului

muncii pe întreprindere a fost realizată in proporție de 101,6 la sută. In a- celași timp s-au obținut importante depășiri la lucrările de pregătire — plus 302,5 ml — cu 132,5 mai mult decît angajamentul anual, iar la deschideri — plus 217 ml — cu 1.17 ml mai mult decît angajamentul luat pentru întreg a- nul în curs. Paralel cu a- ceste realizări de prestigiu, colectivul minei a obținut

%

1976 1977

APARTA- centrul Pe- 
a început unui nou

ALTE 98 
MENTE. In troșaniului construcția bloc de locuințe, 50 a, cu98 apartamente care vor fi date în folosință în acest an. Execuția blocului din panourifabricate asigură un ritm înalt de lucrări. (A.H.).

pre-
O SIMPLA INMULȚI-E. 1500x31 iată o sim- ă operațiune de în-

1978 
(6 luni)

IN ZIARUL DE AZI:
•, Rubrica „Intre 
noi, femeile”

mulțire, pe care o punem cititorilor noștri, pentru a afla cîți mici desface lucrătoarea comercială Rafila Mucenic, de Ia restaurantul- școală „Carpați" din Petroșani. Produsul exprimă calitatea deosebită a micilor pregătiți în laboratorul de preparate reci și inspirația lucrătoarei amintite, care a at un adevărat vad mercial. (IA’.).
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ȘCOâlâZiua dc lucru se eheiase. Soarele se prăvălea peste buza înserării, intr-un asfințit sîn- geriu, cînd tinerii au lăsat lopețile și tirnăcoa- pele în locul bine știut. Cițiva au aprins focul. Limbile roșietice au început să brăzdeze întunericul. Uteciștii de pe șantier s-au adunat repede, cît ai bate din palme. Și astfel a început o admirabilă seară de poezie și muzică. In fața

focului s-au rostit versurile. lui Emineseu, Coș- blic, Sorescu, Apoi au început rele „Tricolorul", atit de drag tineretului. Apoi „Trăiască nia" și multe S-au despărțit seara tir- ziu, cînd zîmbetul lunii și sclipirea stelelor s-au întîlnit undeva în neant.Așa își petrec tinerii uteciști vacanța, în toiul acestei veri, la o a doua școală — școala muncii. (V. COANDRAȘ)

Stănescu... chita- cîntecRomâ- altele...

i
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S Hotărîroa plenarei C C. tei- din martie ac.
eu privire la activitatea 
«ie rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamați- 
iter și cererilor oamenilor Hiuneii, document ce exprimă grăitor grija și preocuparea permanentă a partidului nostru pentru întărirea legăturii cu masele, pentru dezvoltarea și aprofundarea continuă a democrației socialiste — creează un cadru larg, corespunzător participării întregului popor la conducerea vieții politice și e- cenemieo-soeiale, creșterea spiritului de inițiativă șr responsabilitate al oamenilor muncii.In spiritul acestor documente, organele de partid, de sindicat, consiliile populare, conducerile întreprinderilor și instituțiilor au obligații și răspunderi precise cu privire la soluționarea operativă, ca-, litativ superioară, în conformitate cu legile țarii, a propunerilor, sesizărilor și cererilor cetățenilor. De un i di- fi aireal folos în această recție s-au dovedit a comisiile de oameni muncii Constituite pe lingă ,» comitetele de partid din întreprinderi și instituții și birourile organizațiilor de bază, care urmăresc inanent modul cum/ soluționate sesizările șiIn centrul activității comisiilor stau probleme referitoare la îndeplinirea prevederilor hotărîrii și a •Legii nr. 1 din acest an, cu privire la reducerea cheltuielilor materiale de producție, la folosirea chel-

per- sînt propunerile, audiențele. 

Crîmpei 
Petroșani ui

Ion L1CIU

MECANIZAREA

însorit clin 
zilelor noas-

(Urniare din pag. I)

sulă, 1 opaci e bază, a pregătiri și numai 4 
ea repre- iar a- ■

capi- de ne a- în ace-

tuielilor pentru îmbunătățirea condițiilor de . mun- eă, calificarea muncitorilor, mecanizarea producției, îmbunătățirea calității mesei la cantinele miniere, cazarea în căminele de nefamiliști și altele.Urmărind eu atenție propunerile făcute de cetățeni în cadrul circumscrip
Comisiile de oameni ai muncii

țiilor electorale, cu prilejul campaniei electorale din anul trecut, sau cu alte prilejuri, a reieșit faptul eă s-a manifestat mai multă receptivitate ia u- . nele întreprinderi și instituții pe linia soluționării problemelor ridicate de oamenii muncii la P.T.T.R., S.D.E.E., Com- petrol Vulcan, J.G.C.L. Insă în același timp se tărăgănează soluționarea propunerilor la I.C.M.M., I.M. Dîlja, Grupul II' construcții, Cooperativa „Unirea" care nu au acționat încă de la început pentru rezolvarea în termen a propunerilor. La l.M, Dîlja nu s-a găsit încă soluția pentru colectarea a- pclor reziduale de la sta- ția de < (împresoare nr.Dîlja Mare. I.C.M.M. nu a întreprins acțiuni pentru executarea lucrărilor de întreținere a drumului de la Dîlja Mare, iar cooperativa „Unirea" manifestă rețineri pe linia deschiderii unor unități, de prestări

sută in 
1977 la 

la sută, iar pe se- 
1978, 

la 
se 
în

iași ani de referință. Cu cinci ani în urmă, in 
1973, din totalul producți
ei extrase doar 11,76 
la sută se realiza prin tăiere mecanizată. Odată cu introducerea combinelor în abatajele Văii Jiului, ponderea prod beției din a- bataje cu tăiere mecanică u-crescut la 12,49 lă sută in .1974, 14.99 la sută in 1975 ; 17,4 la1976, ajungind în 
24,34 ... . .. ... .
mestrul I al anului 
ponderea a crescut 
28,49 la sută Urmind să 
dubleze, — 54 la sută 
1980cAceeași linie . ascendentă se înregistrează la susținerea metalică iri ansamblul ei. Deși o perioadă de a- 
proape 3 ani (1973, ’74 și
’75) „se bate pasul pe loc" 
— producția extrasă cu 

susținere metalică rămînînd 
cu mici variații la 47 la 
sută din totalul producției — 47,7 ; 47,57 ; 47,71 la sută — în 1976 are loc primul salt ajungind la mai 
mult de jumătate din pro
ducția obținută de între
prinderile miniere — 54,3 
la sută, urmînd ca în 1980 

de servicii în comuna Banița. 'în această perioadă s-au rezolvat peste 500 de propuneri care au vizat activitatea de contractare a animalelor, acordarea fondurilor necesare pentru e- xeeutarea lucrărilor de reparații pentru drumul județean Aninoasa, deschiderea unor biblioteci în sta

ția C.F.R. Petroșani și în cartierul Aeroport, iar în planurile operative • ale 
E.G.C.L. au fost cuprinse lucrări de întreținere a fondului locativ. In prezent, sînt în curs de rezolvare propunerile referitoare la amenajarea u- nui local C.L.F. în cartierul Ștefan din Lupeni, înființarea unui chioșc a- limentar în partea de; jos a comunei Aninoasa, înființarea în zona Livezeni a unui bufet pentru asigurarea servirii eu preparate culinare a oamenilor muncii din această zonă industrială.S-aii rezolvat o seamă de propuneri referitoare la îmbunătățirea stilului de muncă al Unor c.o.ni. cu 2 — privire la modul în care trebuie șă acționeze pe liniă rezolvării operative a propunerilor . oamenilor muncii. La I.M. Lupeni, de pildă, comisia funcționează pe- lingă comitetul de partid și activează pe baza unui program bine stabilit ce cuprinde obiecti-

can- s-auceeapro* *
eu rezultatele obținute în primul semestru al acestui an și perspectiva dezvoltării mecanizării lucrărilor subterane pînă în a- jiul 1980, ne evidențiază, prin graiul elocvent al ci-: frelor, saltul impresionant• făcut -v de întreprinderile miniere în. ■ acest domeniu 

. al: activității productive.Ilacă în anul 1973, în
cărcarea mecanică în ga
lerii (cărbune și steril) 
se efectua în proporție de 
numai 31,19 la ta fiind unealta minerului de la investiții, după 
ani — în 1977, 
zenta 49,13 la sută, 
pe primul semestru al cestui an, se ridica la 51,84 
ia sută — realizare care confirmă justețea și temeinicia sarcinilor stabilite pentru anul 1980 cînd va 
trebui să se realizeze 70 
ia sută.Trecînd la un alt < 
toi al planului tehnic dezvoltare a mecanizării 
vom îndrepta atenția supra tăierii mecanice 
abataje și vom lua

•me

producția extrasă din 
bata jele cu susținere meta
lică să ajungă la 72 la su
tă.Salturi calitative și titative importante realizat mai ales în ce privește ponderea ducției extrase cu ajutorul complexelor mecanizate. Dacă în 1976, . cărbunele, extras cu astfel de utilaje reprezintă numai 0,75 la sută din totalul producției, în 1977, producția realizată din abatajele canizate a crescut la peste 10 la sută, iar la sfîr- șitul primului semestru al acestui an ponderea era de 17,74 la sută, urmînd ca în 1980 să salte la 47 la sută.Ara prezentat succint, dar elocvent prin graiul cifrelor cîteva din aspectele mecanizării, cîteva din realizările ultimilor ani, temelia trainică făurită' de minerii și constructorii de utilaje și mașini miniere din Valea Jiului dezvoltării impetuoase a mecanizării lucrărilor din subteran, modernizării minelor din bazinul nostru carbonifer.

ve concrete, însușindu-și în ultima perioada o experiență bogată. Responsabilul comisiei, tovarășul Ion I’redoșan, se ocupă ca săptămînal propunerile rezultate din adunările de partid și din cadrul grupelor de sindicat să fie soluționate, iar oamenii să fie informați modul de rezolva- asemenea tot acestei comisii să fie. fixate, îhs-a la din care

răspundere de care se rezolvă ; și problemele în audiențe de muncii. Merită
că o co- ocu- mo- seri- ri-; oa- e- co- de

muncii despre re. De cadrul stabilit căminul și cantina Lupeni, două cutii stau la dispoziția oamenilor muncii pentru a pune întrebări și a se a- dresa cil diferite probleme economice și sociale.Este un lucru bun parte însemnată din misiile constituite se pă cu dul în sorile dicate mehii vidențiată preocuparea mitetelor orășenești partid Petrila și Lupeni, a comitetului comunal Banița și altele care antrenează pe toți membrii comisiilor în activitatea de zolvare a sesizărilor.Va trebui ca toate nele de partid care constituite comisii să ajute să-și desfășoare activitatea pentru răspunderii în rea problemelor ridicate de oameni, în respectarea prevederilor hotărîrii de partid și a Legii privind rezolvarea . scrisorilor oamenilor muncii.

re-orga- au leîntărirea soltiționa-

Vasile COCHECI

Nasc și in Vale fotbaliști (X!)

Niciodată nu ești singur
iiîn gazonNu, eu nu mai sînt o „speranță", nu trebuia să veniți la mine, ne-a întîm- pinat maistrul losif . Rus, de la mina Lupeni, cînd am dorit să dialogam despre lotbalul Văii Jiului și fotbaliștii formați în municipiul nostru. Cred că, în curînd, o să spun „adio**  fotbalului. In meciul de la C.I.L. Sighet am suferit o fractură de rotulă și doctorul a zis că ar fi bine să mă las. -

— La nici 27 de ani ?■— De fapt mă simt bine la antrenamente, singurul lucru care mă ambiționează să mai joc, este dorința fundașului stingă losif Rus, tit.ular în fosta divizionară B Minerul Lupeni, de a fi alături de colegi și pe drumul de î n t o a r c e r e în primele rînduri ale fotbalului românesc. Și alături de noi e cea mai bună galerie din Valea Jiului.
— Destinul dumnea

voastră de om se leagă 
de mina Lupeni, cel de 
fotbalist de echipa aces
tei mine.— Intr-adevăr, In Lupeni am urmat școala profesională, apoi școala de maiștri. La Minerul am început de la „pitici", cu regretatul Groza. Apoi am a- bandonat fotbalul, ' pentru

• (Urmat» din pag I)începutul acestui an eu 500 ne urne. .Suomginer Constantin Kăduțoiu, ao- jtinctui șefuiui de sector de la 11, exprnnind hotărirea iniregului colectiv, se angajează la o depășire, a sarcinilor de plan, .pentru perioada ce a ramas Vini acest an, 1 000 de tone. De la torul I, minerul șef
mai 

de 
sec-, ... ...— T... de brigadă de la pregătiri, Ion Bongioiu este hotărît ca împreună eu nimerii clin formația pe care o conduce să realizeze lună de lună o depășire a sarcinilor de plan cu 5 ml, iar șeful de brigadă Mihai Bakos, din cadrul sectorului' de investiții se angajează, la o depășire de 40 nil pînă la sfîrșitul a- nului.De asemenea, numeroși șefi de formații electromecanici, maiștri minieri și electromecanici, adjuncți șefi de sectoare, reprezentanți ai sectoarelor auxiliare, dintre care îi amintim pe Ștefan Tudoran, Amza Romulus, Vasile Nemes, Ion Beș’tea, Vasile Barzol, Velea Constatin, Minai Ștefureac și alții, s-au angajat in numele colectivelor de oameni ai muncii pe care-i reprezentau să nu precupețească nici un efort pentru asigurarea bunei funcționări a utilajelor, a unei aprovizionări ritmice cu toate materialele și piesele de schimb necesare întreținerii și reparațiilor utilajelor din dotare, pe scurt, să creeze minerilor, tuturor formațiilor de lucru productive, condiții optime pentru pealizarea și chiar depășirea angajamentelor reînnoite în adunarea generală. Temeinicia a- cestor angajamente, reînnoite în urma unui mature ehibzuinți și. a unei analize exigente a posibilităților de care dispune fiecare brigadă, fiecare formație din cadrul sectoarelor auxiliare, rezidă și din. numeroasele propuneri făcute de participant, propuneri care au îmbogățit planul măsurilor stabilite

ca antrenorul Mihalache (in postură de... arbitru) să mă redescopere bun pentru juniori. La 17 ani, eram titular în divizia C.
— Ce înseamnă a iubi 

fotbalul?— Să ai parte de bucurii, dar și de necazuri. Dar lacrima și rîsul se „consumă" alături de coechipieri, niciodată nu ești singur în gazon. In plus, îi ai alături și pe cei din tribune.
— Fotbalul din Lupeni, 

după anii de glorie, tra
versează o criză prelungi
tă. Diviziile A, B, C, B și, 
acum, iar C...— Nu e nevoie de prea ’ multe explicații. S-a greșit, cînd s-a apelat la „fotbalistul cu valiza”, gata oricînd să rătăcească spre oricare punct cardinal, după o „jimblă" cît mai albă, fără eforturi, ba chiar cu mari pretenții și „aere". Nu trebuie să. ne mire faptul că, începînd din 1967, sînt singurul junior al Minerului, care a jucat și la seniori? Legați sufletește, împreună cu antrenorii Mihalache și Cotroază, vom încerca să repromovăm în eșalonul secund. Este însă numai o soluție de moment, orașul nostru are nevoie de fotba-

și supuse aprobării adunării oamenilor muncii. Ele vizau asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru la lucrările de deschideri și. pregătiri a- tit de necesare sporirii vitezelor de avansare pentru creșterea gradului de acoperire cu rezerve deschise și pregătite, folosirea judicioasă , a utilajelor clin dotare, creșterea productivității muncii în a- oatajele mecanizate, reducerea consumurilor de madeno-- teriale, a .cheltuielilor producție, realizarea ului indicator de bază ' — producția netă. Nu puține au fost și propunerile privind îmbunătățirea condițiilor de muncă, ă respectării eu strictețe a normelor departamentale de protecție a muncii.In încheierea lucrărilor adunării generale a oamenilor muncii de la I.M. Paroșeni au luat cuvîntul tovarășul Viorel Ocoș, se- eretar al comitetului, -județean de partid Hunedoara .și tovarășul Ing. Dumitru Condrache, adjunct al ministrului Minelor Petrolului și Geologiei, care au transmis din partea organelor de partid și de stat pe care le reprezentau, felicitări minerilor de la Pa- roșeni pentru rezultatele obținute în procesul de producție, jalonînd totodată viitoarele direcții de acțiune.Tovarășul Petru Furdui, președ in tele comitetului uniunii sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și energie e- lectrică. a înmînat conducerii întreprinderii mi- ' hiei'e .Paroșeni drapelul de fruntașă pe ramură, sector cărbune, distincții și insigne de fruntași în producție. ;ui-'.Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii a adoptat cu un entuziasm unanim telegrama adresată Comitetului Central al Partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu prin care colectiv.;1 minei se angajează să obțină noi succese, să-și amplifice realizările de pînă acum.

liști năseuți și crescuți pe malul Jiului.
— In concluzie...— Trebuie pornit de jos, de la selecțiile pentru copii ; băieții de azi nu prea au tragere de inimă pentru, bocancii de fotbal, trebuie însă învățați chiar de părinți să iubească balonul, să-i l’ie fideli slujitori.Pe gazon, un băiețel de cinci ani, fiul lui „Pică" Rus, aleargă de zor după o ditamai minge de fotbal. Interlocutorul nostru îl urmărește cu multă dragoste. Poate, peste ani, Rus II...
— Să sperăm că vei 

mai juca multă vreme 
sub culorile Minerului, 
Iosif Rus.— Odată și bdarș va trebui să mă retrag în tribună. Dar pe ultimul tricou transpirat de mine va scrie tot Minerul Lupeni. Aici m-am născut, aici muncesc, am familie, aici am prietenii și cunoscuții, de ce să plec ? i

lon VULPE
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Activitatea cultural—educativi 
implică pasiune și multă muncă Reînființată acum un an, ța colectivului de muncă, brigada artistică de la , Intr-una din pauzele din- 

I.F.A. „Vîscoza1* Lupeni, ■ trc repetiții, iată-ne stînd este o formație care-și tră- de vorbă „pe nepusă masă", cu membrii brigăzii artis-tește cu adevărat viața. După primul program, sub genericul „Șase, cinci, patru, trei, doi, unu.,.", 
care a dovedit eficiența unui asemenea gen artistic mtr-o întreprindere cu pondere economică mare, au urmat altele. Program mele se axează îndeosebi 
pe criticarea risipei de materiale, a lucrului de mîntuială, a nereșpectării normelor de protecție a muncii, a celor care pun piedici bunului mers al producției, dar, în ace
iași timp, aduc mulțumiri și binemeritate laude ce
lor care-și fac datoria, care înregistrează rezultate bune în întrecerea socialistă din fabrică.Ultimul program al formației, „Pe nepusă masă“, este în faza finală de pregătiri urmînd ca în cu- rînd să fie prezentat în fa-
Din inițiativa organizației de partid

Acțiuni de vacanță cu un bogat 
conținut educativDin inițiativa organizației de partid și a conducerii Casei de copii din Uri- cani, în ultimii ani au a- vut loc mai multe schimburi între această unitate școlară și casele de copii din București și Satu Mare cu privire la organizarea unor tabere pe o perioadă de o lună. Astfel, în anul trecut, în. perioada lunii august, Casa de copii școlari nr. 7 din București a trimis 100 de elevi, băieți și fete, la tabăra Casei de copii din Uricani. In aceeași lună, Casa de copii din Uricani a trimis la Casa de copii nr. 7 din București 100 băieți și fete, în

tice.— Participăm la această activitate, în primul rînd pentru oă i-am văzut roa- dele : mulți dintre cei criticați și-au îndreptat lipsurile, și acesta e un prilej de mîndrie pentru noi. Apoi, pentru că ne place. Muncă culturală nu se poate face decît cu pasiune și dăruire, ne spunea tînărul lăcătuș Constantin Aftanache.Intr-adevăr, dacă n-ar fi pasiune, strungarului Ștefan Dimian, laborantelor Rodica Aftanache și A- urica Szigmond, prelucrătoarei de fire Niculina Fampu, le-ar fi greu ca după opt ore de muncă să vină să repete, să muncească la brigadă. Pentru ea și activitatea cultural- artistică e o muncă, ți nu dintre cele mai ușoare.

soțiți de personalul didactic și de îngrijire necesar.In acest an, în luna iulie, un grup de 100 de fete de la Casa de copii nr. 8 din București condus de cadrele didactice Răduțu Ileana și Safăr Elena a făcut parte din tabăra Casei de copii din Uricani, iar aceasta a trimis tot 100 elevi conduși de cadrele didactice Boșoi Cornel și Ud rea Petru;In programul taberei din Uricani sînt cuprinse activități cu privire la cunoașterea incintei minei și a modului cum se lucrează în subteran, vizitarea barajului de la Valea de Pești, 

Am remarcat la aeeastă formație, fapt rar întîlnit la alte întreprinderi, că are ea animatori și in- terpreți și pe Vîlcu Stan și Emilia Nicoară, din personalul TESA. Deci, la I.F.A. „Vîscoza" și personalul TESA poate să participe la acțiunile cultu- ral-artistice. (De ce nu s-ar putea și în alte unități ?). Dar mai mult decît orice am remarcat spiritul de e- chipă, armonia ce stăpî- nește repetițiile, zecile de repetiții stropite cu su-. doare, dar și cu voință.De fapt, aceasta este calea spre afirmare a actului cultural-artistic în întreprinderi, calea spre participarea cît mai numeroasă a oamenilor muncii la măreața manifestare a potențialului creator și interpretativ -al poporului în cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cîn- tarea Românîei“.
Mircea BU/ORESCU 

cunoașterea zonei montane, a florei și faunei din împrejurimi, efectuarea turului Văii Jiului și al județului Hunedoara, prilej cu care au fost vizitate întreprinderi economice și o- biective istorice. S-au mai întreprins acțiuni sportive, distractive.Experiența căpătată de-a lungul celor 4 ani de către organele de partid și conducerea casei de copii din Uricani, privind organizarea schimbului de tabără cu alte unități școlare similare a devenit fructuoasă și se va extinde în viitor, și cu alte case de copii din țară.

Grijă pentru 
sănătatea 
minerilor

Dovadă a grijii deosebite pe care partidul și statul e manifestă pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii este și acțiunea de profilaxie a îmbolnăvirilor de pneumoconioze. In a- cest sens, anual, autocara- vana Rontgen a laboratorului de pneumoconioze din cadrul Institutului de cercetări și proiectări miniere Petroșani se deplasează la fiecare unitate minieră din Vale, efectuînd controlul medical pulmonar prin mi- croradio-fotografii (control efectuat la intrarea sau ieșirea din șut), cazurile care necesită alte investigații sînt îndrumate spre sediul laboratorului din incinta clădirii administrative. a minei Livezeni.In acest an, prin autocara- vana M.R.F., care se deplasează la fiecare mină, au fost examinați peste 12 000 de oameni ai muncii, acțiunea fiind în plină desfășurare. Astfel, în aceste zile, caravana a poposit la I.M. Paroșeni, după care se va deplasa la I.M. Lupeni și Preparația cărbunelui Lupeni.

Din inițiativa organizației U.T.C. tinerii de Ia 
I.M. Aninoasa participă la acțiunile de colectare a fieru
lui vechi din incinta întreprinderii.

Semne de întrebare
..        ■ ' " ' " ----- ---------- - " '■ '*•

are alt domiciliuCînd stăptoul...„Cum e posibil ca în -plin centrul Petroșaniului, 
pe strada Mihai Viteazul, nr. 8, un apartament să fie închiriat unui cetățean care locuiește, de fapt, în altă parte ?" întreabă pe bună dreptate eîțiva ■cetățeni într-e scrisoare trimisă redacției. Ne-am deplasat Ia fața locului și am descoperit că semnatarii grăiesc adevăr. „De vreo trei ani are repai’tiție aici un tînăr Almășan se nu- mește“ — ne-a spus' un om în vîrstă, Stelian Ciochia, împreună cu nepoa
ta sa, care locuiesc în a- partamentul alăturat. „Lu- crînd la I.U.M.P., nu plătește chirie, altfel nu l-ar

Apă .. pe apa sîmbetei ?încă din primăvară am fost sesizați de eîțiva ceferiști că în zona Livezeni, unde magistrala de alimentare cu apă dinspre Valea de Pești spre cartierul A- eroport — Petroșani traversează calea ferată și Jiul de est, există o abundentă scurgere de apă pe care gospodarii I.G.C.L. o neglijează. Am sperat că 

mai ocupa, eăci locuiește 
de fapt în casa părinților, în colonie". Am constatat că din acest motiv curtea din dreptul apartamente!-, lui e năpădită de bălării, ■ iar pereții exteriori, ea și una din camerele vecine*  lor sînt umede și cuprins 
se de igrasie deoarece ins-*  talațiile apartamentului -o- eupat și nelocuit, neîntreți« nute, s-au degradat, provoci nd mari stricăciuni. Ne adresăm, așadar, celor,, în drept — E.G.L. Petro- , șani și sectorul gospoda- ’ rese al consiliului popular, să ia, degrabă, măsu- rile cuvenite pentru rezolvarea acestui caz parado
xal. (T.C.).

nu este vorba, în acest' caz, de nepăsare, cu atît mai mult cu cît directorul întreprinderii amintite, căruia i-am făcut cunoscut acest fapt, ne-a asigurat că este vorba de un robinet, pe care, muncitorii, atunci cînd participă la intervenții, îl lasă deschis cu scopul de a-și desfășura nestingheriți lucrările. Dar au trecut luni de cînd am așteptat, în za-dar, ca cel puțin noaptea sau în zilele de sărbătoare această pierdere de apă să dispară. Lucrurile nu s-au petrecut însă așa. Ba mai mult, ..vina" de apă care se scurge neîntrerupt pe... apa simbriei s-a îngroșat. Ca oameni de bună credință! am crezut la Început în obiectivitatea motivului invocat. Faptul că nu se schimbă însă nimic ne obligi! să nc îndoim că justificarea dată și-ar fi avut temei. Ne a- dresăm deci, din nou, celor în drept ; de ce, totuși la Livezeni, apa este lăsată să curgă fără rost ?.
(A. H,). . vAlimentația rațională — respectată încă din copilărie!Fiind bine cunoscută! influența negativă pe care o are în alimentația copilului niic o alimentație nerațională vom încerca să răspundem la cîteva întrebări pe care și le pun mamele în legătură cu a- ceastă problemă. aInterlocutorul nostru este medicul pediatru Ma

ria Magdalena ' Pădureanu 
de la Circumscripția nr. 2 — copii din Petroșani.

— Ce înțelegem prin 
alimentația rațională la 
copilul mic și de la ce vîrs
tă putem vorbi despre a- 
ceastă problemă ?— Alimentația rațională la copii înseamnă a oferi celor mici o hrană variată, bogată în vitamine, care să-i ferească de pericolul acumulărilor excesive de grăsime. Credința populară că numai un copil gras este frumos și sănătos nu corespunde realității. Astăzi se știe cu certitudine că un copil care depășește greutatea normală pentru anumite perioade de vîrstă, poate fi, ca adult, un posibil dia

Tratamentul
în cazul ragadelor, [cră

pături ale călcîielor) se re
comandă ca după baia de 
apă caldă a picioarelor să 
se aplice pe călcîie o cremă 
grasă pe bază de stearafi, 
cu un conjinut de substan
țe grase de numai 5—16 la 
sută. O astfel de cremă pe 
bază de stearat cu un con
ținut minim de 5 la sută 
substanțe grase, șl un con-

betic sau hipertensiv. Despre alimentație rațională la copii se poate vorbi din momentul începerii di- , versificării hranei la sugar.
— Ce trebuie să facă o 

mamă pentru a feri co
pilul de obezitate ?— In primul rînd să țină seama de toate indicațiile medicului pediatru și ale asistentei de ocrotire, date Ia fiecare control medical sau la cursurile de școală a mamei. In ceea ce privește copilul de la 1 la 3 ani se va asigura o alimentație diversificată bazată pe legume și fructe. De la această vîrstă se pot introduce și legumele uscate, toate făinoasele, oul întreg aproape zilnic, legumele uscate, cașcavalul■ și brînza de oi, toate fructele crude, cacao și ca- . fea, necesitățile lui calorice ridieîndu-se de la 90 la 120 Kcal pe kg corp.

— Care sînt cele mai 
frecvente greșeli ale ma
melor în ceea ce privește 
alimentația copilului de 
la 1 la 3 ani ?

ragadelor
Jinut în qpă de circa 76 la 
sută se poate orepara după 
următoarea formulă ș stea- 
rină 15 g, unt ae cacao 0,5 
g, cetaceu 0,5 g, ceară albă 
1 g, vaselină 15 g, ulei de 
vaselină 2 g, carbonat de 
potasiu 1,5 g, apă in fierbe
re 5 g, borax 1 g, apă în 
fierbere ’ g.

Stela NEGOȚIU, 
manechiuristă-pedichiuristâ

Cantități spnrite de mărfuri in magaiine— Greșelile cele mai des întilnite se referă la excesul de făinoase și dul-citiri folosite de unele mame în hrana copilului. Multe mame hrănesc zile întregi copilul doar cu griș cu lapte. Este greșit de a- semenea să se introducă în alimentația copiilor de a- ceastă vîrstă mezelurile și afumăturile, precum și consumul unor cantități chiar foarte „mici" cum spun, u- nii părinți, de băuturi alcoolice. Cît privește carnea, copilul între 1—3 ani poate consuma în mod rațional carne de vită și pasăre, pește slab, ficat de pasăre și vită.
Convorbire consemnată de 

Maria PREDOȘANU

Mic laborator culinar
Supă de zarzavat. 400 gr cartofi, o ceapă, 100 gr morcovi, o țelină, 300 gr albitură, 50 gr mazăre, 100 gr pastă tomate sau suc de roșii, 100 ml Ulei, verdeață, sare.Se taie zarzavatul în bucăți nu prea lungi, se călește în uleiul încins apoi se stinge cu . zeamă de carne sau apă (2—3 litri). După ce zarzavatul este aproape fiert se adaugă cartofii și verdeață. Se fierb și se adaugă sarea după gust.
Musaca de vinete cu 

carne. (Pentru 5 porții). 2 vinete mari, o lingură bună de untură sau ulei (după preferință), 4 cepe, piper, 1 kg carne de vită, 500 gr roșii, 1 ou, 1 pahar smîntînă, 100 gr făină,

Lucrătorii întreprinderii comerciale de stat Petroșani pentru desfacerea produselor industriale .au obținut în acest an succese însemnate. Datorită strădaniilor lor, dar și creșterii puterii de cumpărare a populației din Valea Jiului,. planul de aprovizionare cu mărfuri industriale pe primul semestru al a- nului a fost depășit cu 569 mii lei. Comparativ, cu aceeași perioadă din anul trecut, planul de desfacere a mărfurilor către populație a fost mai mare cu 13 milioane lei.
verdeață, 10 gr cașcaval și 10 gr pesmet, sare.Vinetele se curăță de coajă și se taie în lungime jelii subțiri. Se dau a- poi prin făină și se prăjesc în- ulei încins. Se prăjește ceapa într-o cratiță, apoi se adaugă carnea tocată, piper, sare. După ce tocătura s-a prăjit puțin se ia o tavă și se așează alternativ un rînd de vinete, un rînd de locatară. La sfîrșit se bate oul cu smîntînă și se toarnă peste compoziție. Se presară deasupra pesmet și cașcaval ras, apoi se dă la. cuptor și se lasă să se rumenească bine. Se servește caldă cu sos tomat.

Iolanda STAN, 
bucătar șef — restaurantul 
școală „Carpați", Petroșani

In prima lună din cel de-al doilea semestru al anului, în magazine au fost puse în vînzare însemnate cantități de mărfuri, in- cluzînd cele mai noi și mai moderne sortimente. Printre acestea se numără, bunăoară, radioreceptoare

In zilele călduroase încălțămintea 4ț«ga:-ă si co
modă este mult căutată. Magazinul de încălțăminte din 
complexul „Hermes’" Petroșani oferă cumpărătorilor 
o largă gamă de asemenea încălțăminte pentru femei și 
bărbați.

Foto : O. GEORGE

le și televizoarele portative, de cele mai noi tipuri, robotul de bucătărie și alte articole de uz casnic prin care se ușurează efortul gospodinelor, diferite articole de sezon pentru sport si turism, etc.
. V. S. ,..
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FILME

Șeful statului 
ian

LONDRA 1 (Agerpres), — La sediul Bibliotecii centrale din Islington (Anglia) a avut loc, sub patronajul Asociației de prietenie Marea Brita- nie — România și a primăriei din localitate i- naugurarea „ZilelorRomâniei la Islington11, manifestare culturală românească dedicată Zilei de 23 August și a- niverșării a 60 de ani do Ia formarea statului național unitar român.Tn cadrul manifestării care va dura trei i săp- tămîni. aii fost organizate standuri de cărți și tipărituri românești. Ia

Manifestări prilejuite de marcarea 
zilei de 23 Augustloc de frunte fiind prezentate operele tovarășului Nieolae Ceaușescu, precum și volumele publicate în Anglia privind personalitatea și activitatea șefului. statului român.A fost organizată, de asemenea, 6 expoziție de fotografii, ilustrînd aspecte din istoria milenară a tării noastre, precum și din realizările poporului român îri anii

de după eliberare.Frumusețea și bogăția folclorului româneșc sînt prezentate locuitorilor din Islington în cadrul unui stand cuprinzind costume și obiecte.de artă populară.
/★e

DELHI T (Agerpres). — In cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea zilei de 23 August. Ziua insuri'cției naționale armate, antifasciste și anti- i mperial iste, Federația

societăților de film pe întreaga Indie a organizat. la Delhi și în alte 15 mari orașe indiene, gale ale filmului românesc în cadrul cărora au fost prezentate peliculele „Valurile Dunării" și „Stejar extremă urgență". Producțiile cinematografiei român.'.-jli se bucură de succes.Televiziunea centrală indiană a difuzat, la rîn- dul său, în cadrul emisiunii „Ferestrei spre , lume", un ciclu de filme documentare românești,

s-a retras din 
serviciul 

militar activ
.. . BUENOS AIRES 1 (A-gerpres). —Șeful .statului argentinian, generalul Jorge Rafael Videla, membru al juntei militare de guvernămint și comandant- șel al. armatei terestre, s-a retras din serviciul militar activ. păstrînd.f-și funcția -dc președinte al țăriiLa 1 august, Jorge Rafael Videla ișî începe cel de-al doilea mandat prezidențial, pe care îl va exercita ca persoană civilă . : pînă în martie 1981.

PE TROȘANI — 7 No- Ș 
ienibrie : Cheamă.-mă in î depăilareă lum noasă. ?

REPUBLICA : M •!■*-  | diile .Broad way ului. î
UNIREA : Alt bărbat, ? altă femeie, seriile I —If. î
l’ETRILA : Revoltă in i cosmos.
LONEA : Se
ANINOASA :scurte.-
VULCAN: 1 ne înțelegem.
LI TEM —Gentleman Jii

Muncitoresc : ginerelui.
URII ANI :

IV.

Alegerea-
Polițistul

3
GHANA o. n. a

Consiliul Militar 
Suprem va preda 

puterea unui guvern 
de tranziție

ACCRA 1 (Agerpres). — Consiliul Militar Suprem din Ghana va preda puterea, anul viitor, unui guvern național de tranziție — a declarat șeful statului, general-locotenen t : liam Fred Ăkuffo.Intr-o alocuțiune . televizată, după ce predat că actualelebleme interne de ordin politic și economic pot fi rezolvate numai de un guvern național, generalul AkutTo a afirmat că viitoarea echipă ministerială va fi aleasă de popor cu prilejul unui scrutin ber organizat.

SWAPO va ordona încetarea focului după 
abrogarea legilor represive

Mozambic Operațiuni militare rhodesiene 
obiective civile

10,0010,1010,30 Re- ,,Oamenii 5 
S 3

Wil-radio- a a- pro-

NAȚIUNlLE UNITE 1 (Agerpres). Organizația Poporului din Africa' de sud-vest va ordona încetarea focului in Namibia numai după abrogarea legilor represive actualmente în vigoare și după eliberarea d<'ținuților politici — a declarat, la sediul O.N.U. din New York. Sam Nil- joma, președintele SW APO.In cursul unei conferințe de presă, președintele SWAPO,' care a avut o întrevedere cu secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a menționat că o astfel de încetare a focului nu va putea interveni decit odată cu consemnarea

trupelor sud -africane. în cantonamentele, lor.Săra Nujoma a reafirmat, pe de alta parte, că enclava. Wai vis Bay „ă făcut și va face parte, întotdeauna din Namibia", Lupta pentru decolonizarea completă a Namibiei, a subliniat, în con t e x t, președintele SWAPO, va continua prin mijloace militare, politice și diplomatice pină la victorie.

împotriva unor
MAPUTO 1 (Agerpres) Un număr de 12 persoane au fost ucise și alte 110 rănite în cursul unei operațiuni militare de anvergură întreprinse duminică: de forțele regimului rasist rhodesian împotriva provin ci i lor Te te și Ma n ica din Mozambic, a declarat la Maputo rin purtător de cu- vînt militar.Purtătorul de cuvmt a a- dăugat că avioanele 'milita-.

re rhodesîene au atacat a- șezări I din provinciile menționate, toate victimele fiind persoane civile.Un alt atac aerian: rhpde- sian a fost lansat duminică după-amiază, de această dată împotriva regiunii Na- goe, în provincia Tete. A- genția France preS.se subliniază că atacurile aeriene au fost îndreptate în exclu- ' sivitate împotriva unor o- biectiyg. civile.
Statisticile, recordurile și... foametea

nele probleme ale situației internaționale actuale.
IN UNGARIA a avut loc cel de-al Xl-lea Festival folcloric dunărean. Din țara noastră a luat parte ansamblul folcloric „Dună- rea‘", din Corabia, care a prezentat spectacole în localitățile Kalocsa, Kxcske- ment, Szekszard, Baja și Fees. Juriul festivalului a acordat ansamblului românesc premiul l pentru folclor autentic și pentru balada populară prezentate

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA CHINA NO
UA, campania de recoltare a griului de vară s-a în-• cheiat cu 20 de zile mai de-:- vreme față de data planificată.Recoltele de grîu și orz, care reprezintă aproximativ o cincime din producția cerealieră a R.P. Chineze, au fost cu cinci milioane Și nivelul interpretativ al tone mai mari decît cele de amil trecut,

LA SOFIA au avut loc convorbiri între ministrul de externe al Bulgariei, Pe- tăr Mladenov, și ministrul afacerilor externe al Cubei, Isidoro Malmierca Peoli. Au fost discutate chestiuni referitoare la situația și perspectivele dzvoltării relațiilor bilaterale, ea și u-

solistului instrumentist.
CINCI SUTE DE MII DE 

PERSOANE sîtit afectate de inundații în Sudan, a a- nunțat la Geneva Liga Societăților de Cruce' Roșie.O serie de șosele și căi ferate au fost grav avariate, iar ajutoarele nu pot parveni victimelor decit pe calea aerului, a precizat liga, care coordonează ajutorul acordat de Crucea Roșie Internațoinală.

Se estimează că, în 1978. producția mondială de grîu va fi de circa 383 milioane tone. Statisticile arată, în același timp, că peste un miliard de oameni suferă de subnutriție. Producția mondială de cereale a anului trecut a fost de 1.362 milioane tone, in timp ce mai mult de 5 milioane de oameni mor anual de foame, iar excedentele de cereale stau depozitate în magaziile exportatorilor din țările bogate. Producții record la orez, soia și alte cereale, în timp ce peste 450 de milioane de persoane suferă de nialnutri- țig ; 350 miliarde dolari cheltuiți anual pentru înaripare, în timp ce venitul pe patru ani al unui om din . multe țări sărace șe ridică, nici mai mult nici mai puțin, la costul unei... puști ; lin milion de dolari pentru un tanc, în timp ce o tonă de grîu costă 200 de dolari, iar 125 milioane de persoane trăiesc cu un venit zilnic de 20 de cenți.Iată doar cîteva realități dramatice1 care caracterizează lumea contemporană, în care 30 la sută din populație asigură ceaunai mare parte din producția agri

colă mondială și 60 la sută din cea alimentară, o treime din producția mondială de cereale, 3'1 din producția de carne, 80 la sută din producția de lapte ele., în timp ce suprafețe imense din țările sărace stau nefoloșite, sau se lucrează rudimentar, în care 60—- 80. la șută din populație tră-
Notă externăieste, direct sau indirect, din agricultură^ Pe bună dreptate, Consiliul mondial al alimentației lansa un a- pel îngrijorător, în care a- răta că nu s-a făcut aproape nimic: pentru un sistem mondial de securitate alimentară, iar într-un studiu efectuat de specialiști din cadrul . institutului internațional pentru alimentație, publicat la Washington, se arăta eă, mondială de cereale se a- nunțâ sub cele mai bune auspicii, problema alimentației este1 sub semnul întrebării. Ce s-a făcut pînă acum pentru rezolvarea a- cesței probleme e prea puțin în comparație cu gravitatea pe care o prezintă

S.U.A.Young,'Con-’Roma,
ea. Reprezentantul la O.N.U., Andrew propunea, în cadrul, ferinței F.A.O. de lacrearea, unui ..corp international de voluni ari pentru alimentație". Slabi? speranțe se întrevăd cu această propunere,' întriicît „pomana" liniștește mai mult conștiința bogatului, decît. burta săra' ului. Se impune cu acuitate — așa cum a a- rătat-țara noastră cu atî- tea prilejuri — schimbarea vechilor relații, bazate pe inechitate și dependență, cu altele de tip nou, în care țările sărace să poată beneficia de le poată poată crea prie. Este

bogățiile lor, să valorifica, să-și o economie pro- . .. ____ necesar un nousistem de prețuri, o echitate între prețul produselor agricole și cel a produselor industriale, este datoria tuturor popoarelor să contribuie la schimbarea acestei deși producția stări de lucruri într.-o mare parte a globului tinde, după cum spunea Alfred Sauvy în carțeâ sa „Costul și valoarea \vieți.i umane", în țările dezvoltate chiar și a- nimalele sînt mai bine hrănite decît oamenii.idin țările sărace. :
Viorica PARIA

l!y

titudine de circa 10 000 metri, deasupra părții de sud a Atlanticului. Din compartimentul era presurizat, astfel în-

(■

Zbor fără voie cu 
reactorul fericire,Valdery Lima, lucrător t ~pe aeroportul inlernațio- cît călătoria a decurs fără nai din Rio de Janeiro, a l'ăcut recent o călătorie intercontinentală neașteptată, fără pașaport și fără bilet, în buncărul pentru bagaje al unui a- vion cu reacție. Pe cînd făcea ordine într-unul din compartimentele pentru bagaje ale unui 707“, aparținînd companiei braziliene de aviație „Varig11, turbinele aparatului au început să funcționeze și, spre surprinderea sa, ușa s-a închis. Strigătele lucrătorului ne- fiind auzite de nimeni din cauza zgomotului, „pasagerul clandestin11 a fost purtat de avion la o al-

sitatea Națională Australiană din Canberra, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că el împreună cu o echipă cercetători, au pus
Ereditatea poate fi 

controlată ?

’t

„Boeing

de la
Faptul divers pe glob
incidente. După șapte o- re de zbor, avionul a a- terizat la Lagos, capitala Nigeriei, iar Valdery Lima a fost nevoit să refacă traseul, în sens invers, de data aceasta, bineînțeles, în condiții mai confortabile.

Ce este „Synroc"Un savant australian, geochimistul Ted Ringwood, profesor la Univer-

punct un nou sistem de depozitare sigură a reziduurilor radioactive. Sistemul constă în înve- lirea reziduurilor radioactive într-o rocă de plastic, de unde și denumirea „synroc", care apoi este depozitată într-un mediu suficient de stabil. „Synroc11," a declarat Ringwood, va păstra în siguranță timp de milioane de ani elementele radioactive.

O echipă de cercetători de la universitățile americane „Harvard" și „Yale" și universitatea turcă „Ha- cetejjpe11 a reușit să izoleze o genă — particulă purtătoare a unui fragment de ereditate — din milioane de gene existente în fiecare celulă umană. In urma acestei realizări, se poate determina dacă gena respectivă este „intactă" sau dacă purtătoare a unorfecte genetice11 — se subliniază în ultimul număr al publicației „New England Journal of Medicine11, care apare la Boston.
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bombelor atomice ■EMENTCjî
TOKIO 1 (Agerpres). — Sub deviza „Să nu se mai repete tragediile de la Hiroșima și Nagasaki11 și „Nu armelor atomice marți a început la Tokio Conferința internațională pentru interzicerea I belor atomice și cu drogen. Peste 600 de legați din mai multe ale lumii vor dezbate bleme legate de necesitatea opririi cursei înarmărilor și înlăturarea pericolului unui război nuclear privind mobilizarea tuturor forțelor -care se pronunță pentru pace.
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Mica publicitateVIND Skoda S 100, 57 000 km, strada Oituz bloc 2 sc. 1 ap. 9, Petroșani. Informații după ora 14. (438)VIND bicicletă „Pegass" în garanție, Vulcan bloc E 3, sc. II, ap. 2. (439)
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