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In această lună brigadierul Viorel Corcheș de Ia mina Petrila, împreună cu 
ortacii, înregistrează un plus de peste 300 tone de cărbune peste sarcini, rezultat 
al unor condiții bune de muncă asigurate formației pe fiecare schimb.

Propunerile oamenilor muncii 
zi de zi în preocupările organului 

colectiv de conducere
un pro- critic șiStrăbătută de nunțat spirit autocritic, adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la nuna Petrila a stabilit, cu aproape o lună in urmă, numeroase măsuri pentru semestrul 

care ne aflăm, în vederea îmbunătățirii activității de extracție a cărbunelui. Re- zultat al efortului colectiv 
de gîndire, măsurile adoptate acoperă o vastă suprafață de probleme fiind orientate spre creșterea 
capacității de producție a 
întreprinderii, introducerea 
tehnologiilor avansate și 
modernizarea celor exis
tente, extinderea mecani
zării principalelor operații

Tinărul tinichigiu auto 
Nicolae Moruș de la uni
tatea nr. 44 Autoservice 
Petroșani se distinge prin 
seriozitatea cu care se 
străduiește să stăpinească 
tainele meseriei.

Foto : Gh. OLTEANU
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JEXCURSIE LA HUNE

DOARA., In vederea meciului de fotbal dintre divizionarele A Corvinul și Jiul, O. J. T. Petroșani organizează duminică, 3 septembrie, o excursie în orașul șiderurgiștilor. înscrierile se fac în. fiecare zi la sediul O. J. T, Petroșani. Costul unui bilet, inclusiv biletul de intrare la meci, 70 lei. Plecarea, duminică la ora 7, din

de lucru, îmbunătățirea 
organizării producției și a 
muncii, folosirea judicioa
să a forței de muncă și altele. Gîndite de un mare număr de specialiști ai producției — mineri, elec- în -trolăeătuși, mecanici, maiștri, ingineri, tehnicieni, economiști — supuse dezbaterilor în adunările pe sectoare, apoi în adunarea reprezentanților, măsurile au fost popularizate cu promptitudine, ajun- gînd să fie cunoscute de întregul colectiv al. întreprinderii. Chiar a doua zi . după dezbaterea și adoptarea lor în adunarea reprezentanților au fost afișate intr-un loc central, pe unde se perindă aproape 90 la sută din personalul întreprinderii, ajungînd să fie cunoscute, practic, de toți cei care concură la înfăptuirea lor.

I. C. M. M. Petroșani raportează :

JL vor fi puse 
la timp în funcțieIn activitatea de construcții și montaj desfășurată colectivul I.C.M.M. Petroșani, după opt luni din acest an se înregistrează realizări deosebite. Astfel, Ia obiectivele în construcție destinate C.M.V.J. s-â obținut o depășire de peste un milion lei, ca Urmare a devansării stadiului de execuție a lucrărilor, în special la cele trei preparați!— Petrila, Livezeni și Corcești. ■■■■<..;, •'De asemenea, la prețul de cost șînt consemnate economii ce depășesc dpuă milioane lei. Din cele 120 lucrări aflate în execuție, 71 vor fi predate și vor intra în funcțiune în cursul acestui an. Pînă în prezent nu s-a înregistrat nici o lucrare nepredată la timp și se estimează că pînă la stîrșitul trimestrului III, toate celelalte lucrări vor fi puse în funcțiune la termeneTe.prevăzute.

fața O. J. T. Petroșani. Se preconizează și vizitarea Castelului Huriiazilor.
EXAMENELE DE AD

MITERE pentru toate secțiile de la Școala populară de artă Petroșani se desfășoară între 1 și 15 septembrie. Se mai fac înscrieri la secția coregrafie a școlii. (M.B.).
NOI BLOCURI DE LO

CUINȚE. In cartierul Vîs- coza IV a fost recepționat, marți, un nou bloc de locuințe cu 42 de apartamente, care va fi repar-

a- 
E-

■De •atunci a trecut proape o lună de zile, yolu lia . generală a producției, participarea 1 tot mai responsabilă a colectivului la recuperarea unor restanțe, la înscrierea activității pe un nou făgaș, ne îndreptățește ' să afirmăm că a doua zi după adunare, 
și de - atunci încoace, zi 
de zi, la mina Petrila s-a 
acționai și se acționează 
neîntrerupt pentru ca mă
surile hotă rite de forul de 
conducere al întreprinderii 
să fie transpuse în prac
tică. Luna august va fi în- cheială cu un glusi de peste 4 000. de to/ie ț 4 din cele 5 sectoare '.ale- minei raportează depășiri cuprinse între 300 și 2 000 tone

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

tizat. minerilor. Numărul apartamentelor date în folosință de la începutul anului în orașul Lupeni se ridică astfel la 138. 
(C.I.).

CURSURI DE CALIFI
CARE. ConducereaI.C.S.M.A. și A. P. Petroșani a organizat în prima parte a acestui an două cursuri de calificare, pentru meseriile de bucătar și cofetar-patiser. încheiate recent, cele două cursuri au fost absolvite de 41 de femei. (V.S.).

însemnate 
realizări 
la cărbune
I. M, tONEA

DolAi sectoare 
cu depășiri

Sectorul Ido h i. M. 
Lonea a realizat, de la 
începutul anului, un 
plus de 5 100 tone. In 
luna august acest sec
tor a dat peste preve
deri !*00  tone de căr
bune. Creșterea produc
tivității muncii cu 200 
kg/post, prin folosirea 
rațională a timpului de 
lucru, a fost factorul 
determinant al realiză
rilor. Brigăzile conduse 
de Cornel Ștefan Țîr și 
Marin Ciubăr au un a- 
port substanțial la suc
cesele sectorului I.

Sectorul IV din ca
drul minei a realizat, 
la rîndul său. de la în
ceputul anului, un plus 
de 1 300 tone de căr
bune. In fruntea între
cerii se situează briga
da condusă de Ioșif 
(flamba, care, la zi, are 
un plus de 500 tone de 
cărbune, urmată de bri
gada lui Ion Cioară, cu 
un plus de 123 tone. 
.. I. M. ANINOASÂM.

Peste 1500 tone 
suplimentar 
la sectorul V

La I. M, Aninbasa, 
sectorul V a dat peste 
plan în luna august 
1 569 tone. Minerii din 
brigada frontalistului 

Petru Roman și ortacii 
lui Iuliu Damian ide la 
abataj cameră au obți
nut cele inai bune re
zultate.;- ți;:,',,

I. M BARBATENI

Sectorul II, 
cu sarcinile 
pe august 
îndeplinite 

Sectorul II al I. M. 
Bărbăteni a realizat 
sarcinile de plan pe 
luna august in propor
ție de 100,6 Ta 
productivitatea 
s-a obținut o 
de 913 kg/post 
Iul sectorului.
cărbune productivita
tea este cu 134 kg/post 
mai mare decît cea 
planificată. Brigăzile 
fruntașe ale sectorului 
sint cete conduse de 
Nicolae Tomolea. An
ei rone GrumăzescU și 
I.azăr Kacso.

sută. La 
muncii 

creștere 
la nive- 

iar în

O NOUA LINIE DE^ 
AUTOSERVIRE. I.a Lupeni se finalizează ultimele lucrări in vederea punerii în funcțiune, a primei linii de alimentație publică cu autoservire a- menajată în localul restaurantului „Jiul", ingieni- zat complet cu acest prilej. Noua linie are o capacitate de 70 de persoane pe serie. (T.V.).
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Cum a reușit colectivul sectorului 
VH de la I.M. Vulcan să recupereze 

rămînerile in urmă
La începutul acestui an, colectivul sectorului, VII de la 1. M. Vulcan a a- vut- 6 restanță de 4 000 tone de cărbune față de sarcinile de plan. In prezent, , însă, același colectiv raportează succese lăudabile în muncă. La stîrșitul lunii august, colectivul nostru se mîndrește nu numai cu recuperarea integrală a celor 4 000 de tone, dar și cu 6 000 de tone de cărbune net peste plan. Cum au reușit minerii din acest sector să realizeze o astfel . de performanță ? Iii ' cele două abataje frontale din cadrul sectorului (unul cu susținere individuală, unde lucrează minerii din brigada lui Ioan Calotă și celălalt cu susținere mecanizată , șL combină de tăiere, unde muncesc oamenii din brigada condusă de Constantin Popa), comuniștii au promovat o disciplină fermă în realizarea preliminarului zilnic. In. organizația de partid, în grupele sindicale, pe schimburi, opinia muncitorească și-a spus cu mai multă fermitate cuvîntul împotriva celor care au încălcat disciplina muncii, au lipsit nemotivat de la serviciu sau și-au neglijat îndatoririle care le reveneau în cele șase ore de muncă. Pentru absențe nemotivate și alte abateri de la disciplină au fost cu asprime trași la răspundere de întregul schimb mineri ca Gheorghe

Gali, Constantin Nistoi*/  loan Dudă.Pentru utilizarea din plin a timpului de lucru s-a urmărit respectarea cu strictețe a schimbului la fața locului, în abataje. In vederea asigurării bunei aprovizionări cu materiale și piese de schimb, o dată pe săptă- ■ mînă s-au organizat schimburi prelungite, cind cu întregul efectiv au fost transportate și stocate în. subteran. în apropierea locurilor de muncă, toate materialele necesare.Treptat, s-a instaurat o atmosferă de angajare,, de reșyanfisabilitate în muncă.' 15ar ceea ce ni se pare deosebit este faptul că întregul colectiv s-a preocupat. atunci cînd â fost cazul, de fiecare . om în parte. ..Pornindu-se.de la ideea generoasă, că pînă la soluția ultimă, cea a desfacerii contractului de muncă, oricare dintre ortacii certați cu disciplina, poate fi adus pe calea cea bună, colectivul s-a ocupat și se ocupă stăruitor de fiecare caz în parte. (plec- tive formale din_-a*fuî  de brigadă sau de schimb,. organizatorul - grupei sindi-
loan HRISTEA,

secretarul organizației 
de partid 

Ing. Ovidiu AVRAMESCU, 
șeful sectorului VII, 

I. M. Vulcan

(Continuare în pag. a 3-a)
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INDIVID - COLECTIVITATE
• Ce să-l întrebi pe un om despre care știi 

aproape tot ?
• Omul de Ia volan.

Laborantele Viorica Modrea și Amalia Benedek da 
la Preparația Coroești efectuează cu atenție analizele 
probelor de cărbune.

se.de
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I de comunist

noului în de producție autorul unor ino- raționalizări și

De aproape 15 ani.Henrich Lorencz este șeful unei brigăzi lăcătuși. Formația încare lucrează poate fi numită pe drept cu- vînt o adevărată „școală", unde zeci de tineri au deprins temeinic meseria. Ceeal-a preocupat întotdeauna cu pasiune este descoperirea și j»licarea procesul liste 
vațli, perfecționări deosebit de în producție. Inversarea acționării la melcul de deșeu de la presa nr. 2 este una din primele lui inovații prin pot recupera, du-se din nou deșeurile de rezultate din fabricarea brichetelor. A urmat a- poi modificarea melcului. de la malaxorul nr.

care se adueîn- pe flux cărbune
£ 
i
>

l î

5Ș s î

ș

3. «condiționarea melcilor de răcire la cele trei prese de brichetară, modificarea capacului de acționare la alimentarea malaxo- oarelor nr. 1 și 2. Inovațiile lui au dus Ia folosirea mai judicioasă a timpului de lucru, au mărit durata de viață a utilajelor, au contribuit la îmbunătățirea calității produselor.Alături de comunistul Henrich Lorencz lucrează tovarăși de nădejde, cum sînt Francisc Far- kaș, Ludovic Kiss, Fran- cisc (Sșiszer, llic Dodoc, oameni care au făcut o pasiune din meseria preparării cărbunelui.
Emilian DOBOȘ, 
preparalia Peirila

Prognoza vremii 
pe luna septembriePotrivit prognozei Institutului de meteorologie, Juna septembrie se va încadra, din punct de vedere termic, în limite normale. Regimul precipitațiilor va li apropiat 

dc normal.Intre 1—6. vremea va fi in general instabilă mai ales în Banat, Cri- șana, Maramureș, Transilvania și Moldova, de vor cădea ploi vor avea și caracter aversă, însoțite de căreări electrice. In lelalte regiuni, 
■ vor avea caracter.Vîntul va sufla moderat 
, cu intensificări de scur

tă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 
■18 și 26 grade.Intre 7 și 10, vremea 
va fi relativ frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Ploi slabe, izolate, se vor semnala 
îndeosebi în zona deluroasă și la munte. Temperaturile minime vor oscila între 4 și 14 grade, mai mile miei,

un-care de des-■ ce-ploile local.

coborîte în depresiu- din estul Transilva- iar cele maxime în
tre 14 și 24 grade.

Vremea va fi apoi 
încălzire între 11 și 15 
septembrie, cînd cerul 
va fi mai mult senin. 
Temperaturile minime vor 
ii cuprinse între 7 și 17 
grade, iar cele maxime 
între 20—28 grade, local 
mai ridicate. In prime
le ore ale dimineții, lo
cal, se va produce ceață 
slabă.

în

tehnice valoroase
Sera aparținînd E.G.C. Petroșani. Aici mîinile vrednice ale femeilor cultivă cu dragoste profesională flori, multe flori, pentru frumusețea orașelor noastre si bucuria oamenilor. * * Foto : Gh. OLȚEANU

• Meciurile disputate în prima etapă a competiției de fotbal dotate cu „Cupa F.R.F." ' s-au încheiat cu următoarele rezultate : Se
ria I : U.T. Arad — F.C. Baia Mare 2—0 (2—Q) ; F.C. Bihor — Olimpia Satu Mare 2—4 (0—2) ; Seria a Il-a : F.C. Corvinul Hunedoara —— Politehnica Timișoara1— 1 (1—1); Jiul Petroșani— A.S.A. Tg. Mureș 3—0(2—0) ; Seria a IlI-a : Chimia Rin. Vîlcea — Sportul Studențesc 3—2 (1—1) ;C.S, Tîrgoviște — F.C. Argeș Pitești .4—1 (1—0) ; Se
ria a IV-a: Gloria Buzău— Dinamo 2—2 (1—1) ; Politehnica Iași — S.C. Bacău2- 1 (0—0).• Meciul retur dintre echipele Steaua București și A.S. Monaco, contînd pentru turul preliminar al „Cupei campionilor europeni'' la fotbal, s-a încheiat cu scorul de 2—0 (0—0) în favoarea fotbaliștilor români.

Propunerile oamenilor muncii
• (Urmare 4in pag I)cărbune. Revirimentul este nemijlocit legat de acțiunile operative, întreprinse de comitetul de partid, de consiliul oamenilor muncii pentru atragerea unui mare num§r de oameni la înfăptuirea măsurilor pe care tot ei le au hotărît, a propunerilor făcute de colectiv, din dorința de a ridica activitatea minei la nivelul cantitativ și calitativ cerut în prezent.Despre modul cum sa acționat imediat după’ adu- narea reprezentanților, ni s-au relatat amănunte semnificative. Fiecare sector sau compartiment și-a preluat din programul de măguri sarcinile ce'-i sînt, proprii. La fel a făcut biroul executiv al consiliului oamenilor muncii.

21, ge- va va vorde maiȘi
minime între 3 cele 15 și 20

In zilele de 16 la vremea va deveni în neral instabilă și se răci treptat. Cerul fi mai mult noros și cădea ploi însoțite descărcări electrice frecvente în vestul nordul țării. In zona de munte, la altitudinea de peste 1 800 metri, local, va ninge.Temperaturile vor fi cuprinse și 13 grade, iar maxime între grade, mai ridicate la începutul intervalului.Intre 22 și 26 vremea va fi relativ rece cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi, mai ales în norii ui și estul țării. In zona muntoasă, la peste l 800 metri, izolat, va ninge. Vînlul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată, mai ales în estul țării și la munte. 1 minime vor între 2 și 12 cele maxime și 22 grade.vania. Moldova și în zona subcarpatică din sudul țării vor fi. condiții favorabile ducerii brumei.
In 

lunii 
curs 
mai 
cădea ploi slabe, 
mult izolate. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse' între 5 și 15 gra
de ,iar cele maxime în
tre 18 și 28 grade.

estul țăriiTemperaturile fi cuprinse grade, intreIn Transil-
izolat, 

pro-

ultimele zile 
vremea va 

de încălzire, 
mult senin.
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Problemele care reclamă sprijinul combinatului minier au fost înaintate acestui for, în vederea soluționării lor neîntîrziate. A- tenția generală a conducerii operative a minei și a conducerilor sectoarelor a fost îndreptată cu priorite spre cîteva „puncte cheie" ale redresării — linul dintre "acestea fiind brigăzile rămase sub plan. A sporit preocuparea cadrelor tehnico-inginerești pentru ridicarea acestor brigăzi la nivelul planului, după cum nc-au relatat doi șefi de sectoare, inginerii Aurel Marhan și Ar- ghir Păcurarii. Alte „puncte cheie" Ia care s au referit interlocutorii, față de care, a crescut preocuparea pe toată filiera, de la conducerea întreprinderii și a sectoarelor, pînă i'i șefii de brigadă și de schimb sînt : îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico- 
materiale, a transportului, 
revizia la timp și de bună 
calitate a utilajelor, folosi
rea integrală a timpului 
de lucru, întărirea ordinii 
și disciplinei — in toate aceste repere regăsindu-se numeroase propuneri făcute de un mare număr de oameni ai muncii în 'adularea reprezentanților și în adunările pe sectoare.La cîteva din preocupările actuale; deci la cîteva din propunerile făcute de oameni, aflate în

SPORT ® SPORT ® SPORT® SPORT® SPORT® SPORT® SPORT ® SPORT® SPORT

Jiul„Cupa F.R.F." a fost creată .pentru ca echipele din primul eșalon al fotbalului românesc să aibă posibilitatea organizării ținui mai mare număr de meciuri, în special cele care nu sînt angrenate în diferite înlilniri internaționale și pentru a nu mai a- vea în pauzele de campionat, întreruperi ale activității fotbalistice. In această cupă, care se vrea o a treia competiție fotbalistică, (după campionat și „Cupa României"), s-au întîlnit, ieri, la Petroșani, echipele Jiul și A.S.A. Tg. Mureș.Ambele combatante au fost lipsite de aportul u- nora dintre cei mai buni titulari (Mulțescu, Stoica, Bucurescu, de la Jiul și Boloni, Varodi, Hajnal, de 
la A.S.A.), unii chemați 
Ia loturile naționale, alții accidentați. Cele două echipe au folosit acest deosebit 

atenția organului colectiv de conducere s-a referit și tovarășul Marcu Androne, președintele consiliului oamenilor muncii : recupe
rarea grabnică a restanțe
lor la pregătiri, prin introducerea de utilaje care îngăduie abținerea unor viteze de avansare mai mari; 
asigurarea liniei de front 
active și dirijarea ei în 
mod corespunzător ; redis
tribuirea efectivelor între 
sectoarele direct produc
tive și cele auxiliare, pentru creșterea numărului de posturi prestate în cărbune ; completarea brigăzi
lor de producție cu efectiv 
electromecanic (propunere făcută de mai multi mineri în adunarea reprezentanților) ^intensificarea acțiuni
lor de recrutare, stabili
zare și integrare a noi 
muncitori, îndeosebi tineri, cărora li se asigură condiții optime în vederea obținerii uneia, sau mai multor calificări.Încheiem enumerarea multiplelor preocupări ale organului colectiv de conducere de la mina Petrila făcînd.. precizarea că, a- l-olo unde propunerile oamenilor muncii au fost însușite cu maximă răspundere, unde • s-a acționat fără o zi pierdută pentru înfăptuirea lor, rezultatele nu au întîrziat: mina Petrila va încheia luna august cu un succes frumos.

„CUPA F. R. F.“
- A.S.A. 3-0prilej pentru verificarea celorlalți componenți ai lotului. La Jiul au evoluat nume , mai puțin consacrate ca Pintea, Covaci, Toma, precum și doi tineri, Guran și Velcotă, de la Știința.După dușul rece de duminică jiuliștii abordează meciul eu mai multă seriozitate, încercând să se reabiliteze în fața publicului, mai puțin numeros de a- ceastă dată. La numai opt minute de joc scorul este 

deschis de Sălăjan la o ex
celentă pasă a Iui Stoichiță (cu drept de joc în această competiție, dar în campionat nu). Urmează o perioadă destul de mare de dominare a gazdelor în care s-au putut vedea ratări, cum se spune, cu carul, portarul mureșan aflîndu-se deseori în încurcătură. Nici Cavai nu a scăpat de emoții, mai ales la „capul" spectaculos al lui Fazecaș

Din scrisorile sosite la redacjie
Condiții optime de muncăCondițiile de muncă pentru șoferii, mecanicii auto, electricienii și personalul TESA din cadrul autobazei S.T.R.A. Petroșani s-au îmbunătățit prin construirea unui spălător faianțat și renovarea băii. Dotat cu chiuvete noi și situat lingă baie, noul spă

Cînd vom avea apă caldă ?Noi, locatarii apartamentelor blocurilor ce sînt racordate la punctul termic nr. 2 Vulcan avem o mare nemulțumire. Ince- pînd cu data de 20 iulie a.c., nu mai beneficiem de apă caldă. Am așteptat în speranța că doar-doar se va rezolva această problemă, dar zadarnic. N-am fi făcut această sesizare dacă am ști o dată precisă cînd se va rezolva problema apei calde. Unii, așa din auzite, spup că „penuria" de apă caldă va mai dura vreo săptămînă, 
dar alții susțin că pînă prin luna octombrie. Precis, nu se știe cît.

i'catorina Minteoan, o lucrătoare a magazinului de radio și televizoare din Petroșani care dovedește conștiinciozitate și i 'icitudine față de cumpărători.
Foto : Ion LEON ARD

(2-0)din min. 31. In min. 31, la 
un șut de pe partea dreap
tă expediat de Sălăjan, 
portarul respinge și Dumi- 
trache reia iniparabil min
gea in plasa, stabilind sco
rul reprizei la 2—0.După pauză oaspeții ies mai mult la. atac. apărarea gazdelor e pusă adesea în încurcătură, dar atacul mureșan nu-și reglează tirul sau, uneori, Cavai e nevoit să treacă dincolo de careu pentru a îndepărta pericolele.Cu cinci minute înainte de fluierul final scorul devine 3—0. Stoichiță cen
trează ca la carte de pe 
dreapta, COVACI atent în
scrie cu capul un gol de 
toată frumusețea, mulțumind publicul care a așteptat de la el acest lucru de-a lungul partidei.A fost un meci frumos, cu goluri multe, dar și cu ratări.

C. A. VOINESCU 

lător ilustrează grija conducerii, a comitetului sindicatului autobazei pentru crearea unor condiții optime de igienă la locui de muncă, grijă ce întărește dorința și inițiativa colectivului în obținerea de noi și tot mai bune rezultate în muncă.
(B. VAS1LE).

Cauza lipsei de apă caldă nu o cunoaștem, dar se zice că este la punctul termic o piesă defectă la instalație care ar trebui înlocuită. Eu mă întreb : de ce să ducem lipsă de apă caldă atît de multi locatari pentru simplul motiv că unii nu-și fac datoria așa cum trebuie ?
Pelrișor TUDOR, 

locatar, blocul S 63 Vulcan
N., R, Punem și noi a- ceeași întrebare. Cînd oferiți locuitorilor din blocurile respective apă caldă, tovarăși de la E. G. C. E. Vulcan ? Așteptăm răspuns.

TELEX
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pe un om
(U r m a r » din pag. I)

ATITUDINI

Ce să-l întrebi

despre care știi
aproape tot?

Cum a reușit colectivul 
sectorului

Metoda era de a utiliza transportoarele TR-3 și care odată introduse s-a reu-
Nu l-am întrebat, tunci, nimic din stereoti- pele fraze ce se pun în asemenea cazuri. Nu l-am întrebat pentru că n-aș fi vrut să-i umbresc cu nimic buna dispoziție de la acea masă de adio. Masă

de adio ? Da, o masă la șit ca modul de haldare să care au fost invitați prietenii, colegii apropiați de muncă, o masă care pe- cetluia o activitate de 34 de ani de muncă din care 
o bună parte petrecuți cu cei cu care se afla atunci, împreună.Nu l-am întrebat nimic, atunci, pentru că aveam să aflu din toasturile colegilor, al secretarului de partid al minei, al directorului, ale maiștrilor, ale numeroșilor doritori de a-i țul dăruirii, cu prețul sti- adresa cuvinte alese, tot mei pentru combatanții ce aveam nevoie a-mi forma un cit mai a- știinciozității pe care propiat crochiu al mais- impuneau cei douăzeci trului principal Ghiță Buf- ani de activitate și ca tea. Pentru că la Aninoasa cretar al organizației Gheorghe Buftea astfel e partid al sectorului elec- cunoscut. Și asta încă de troineeanic. C . pe vremea cînd, la frumoasele programe artistice împreună cu Ica, sora Ghiță Buftea vedea lui, formau dueluri neuitata» jtJ»'Pentru Ghiță Buftea știa să. împletească dragostea pentru muncă cu cea pentru frumos.Nu l-am întrebat de satisfacții, pentru că aflasem, atunci, de multe din ele Și mai cu seamă de marea bucurie trăită cînd a reușit să rezolve o problemă care măcina, cu ani în urmă, o bună parte din activitatea minei: problema terieoanelor care nu făceau față abundenței Mircea Moga, Ion Borca, de steril în acea perioadă. Aurel Sîn au trecut

fie net accelerat. fără perturbați! în producție, plus economiile foarte mari de lemn lung...Nu l-am întrebat de necazuri pentru că aflasem că a răspuns lă orice oră din zi sau noapte „prezent", că a lucrat și 24 de ore din 24, iar cînd situația urgentă sau avaria era rezolvată, aceasta se transforma în satisfacție. Cu ce preț ? Cu pre-pentru combatanții pentru din adine, cu prețul eoni-o de se- de
de

Că, dacă tatăl, bunicul și chiar străbunicul lui au fost mineri, în ziuă lui, petoți cei ce scot la negrul lucitor, pe-ai iar pe colegii lui ca frații eu care, împreună, ajută păriffții. Interesant sentiment am desprins din dăruirea acestui maistru principal.Nu l-am întrebat, dar mi-am notat niște nume: Ion Danciu, viitor giner, procurorul Bogaru. inginerii Petrescu și Petru maiștrii Nicolae van, Petru
subin-VirgilPetru Daj.Moldo- Drăgăhescu, cu

toții ,,prin mîna lui sînt cadre de nădejde. Și mi-am mai notat in- tenția-i de-a nu-și părăsi colegii, că-i va mai vizita și le va mai acorda aj utorul de-aeum să-și bine țara, atît de frumoasă. Mai era întreb dacă prezintă o Sau, pentru noiembrie. Dorin, fiul cel mare, inginer electromecanic lâ U V. Arad se , căsătorește, iar cel mic, Gigi, specialist în electronică va pleca... militar în iarnă, mai era nevoie să-1 întreb ce simte ?Și, ca niciodată, am a- , flat un noian de trăsături ale unul om pe care nu i l-am întrebat nimic... jIeri dimineață l-am văzut în balcon, la etajul I III, meșterind ceva la I antena televizorului. Am ( urcat să-1 întreb, totuși, cum se simte în... pensie. După ce-am înregistrat 1 momentul „de lucru" pe t peliculă mi-a zis, nemai- apucînd să-1 întreb :— Mai meșteresc și cîte ceva pînă sînt concediu.— In .concediu ?!— Da, numai de la

chiarva cunoască
tot dacă încerca mainevoie să-1 

aceasta re- satisfacție ? faptul că în

euîn
1 septembrie sînt „pensionar"... Pînă atunci sînt încă retribuit de ruina A- ninoasa...Ce puteam să-1. mai întreb ?...

Ion LIC1U

Un păgubaș... „generos" cerea clemențăIn spiritul profundului u- manism care caracterizează legislația noastră socialistă, pentru anumite infracțiuni, cu un grad de periculozitate mai scăzut, săvîrșite în condițiile unor circumstanțe atenuante se prevede trimiterea celor vino- vați să-și execute pedeapsa în cîmpul muncii, fiind încredințați spre reeducare Unor colective de oameni care-și cîștigă existența în mod cinstit.Atunci însă cînd infracțiunea săvârșită este gravă, cînd avutului obștesc i se produc însemnate daune în mod premeditat, legea își spune cuvîntul cu toată! asprimea după dicton „Legea e dar e dreaptă", să ceară șă fie aplicată în mod ferm, nec: deapsa, ale te adevărați hoțului. O astfel de atitudine a manifestat-o conducerea cooperativei „Deservirea" din Lupeni. Iată cum s-au petrecut faptele.Pînă nu demult, la motelurile „Gambrinus" și „Valea de Pești" își făcea apariția un client cu mină largă. Acesta nu 
era nimeni altul dec.ît

Andrei Sasz, fostul șef al unității 34 auto-moto din orașul Vulcan. In compania unor prieteni și prietene el își i ___ ___ .cheltuiască mii de lei, or- ganizîrid chiolhanuri de pomină. Controalele de rutină efectuate periodic de către compartimentul de resort al cooperativei asupra gestiunii unității auto-moto

obștesc. Conducerea cooperativei „Deservirea" din Lupeni de care, a- parține unitatea, , îngădui-

unele unităților se
vechiul aspră, In locțător, pe- condUceri păgubi- constituie în apărători ai...

cale și unul sau doi din minerii sau maiștrii mai vîrstnici se deplasează la domiciliul celor care mai fac nemotivate. Se explică omului în cauză cit pierde el, comparativ cu cei ce lucrează cu conștiinciozitate și realizează cîștiguri lunare frumoase (cîștigul mediu al unui miner la nivelulsectorului se ridică în jur de '220-225 lei pe post). Desigur, ar ceasta atenție se concentrează în primul rînd asupra celor care vin pentru 
prima oară în contact eu exigențele meseriei de miner. Iar rezultatele sînt vizibile. Concludent în a- cest sens ni se pare faptul că doi șefi de brigadă, 
loan Pădureanu și Ioan Calotă au fost premiați în mod special pentru stabilizarea cite 2-3 tineri mineri, primul lui.Toate tor au

că cu succes inițiativele muncitorești „Brigadaînaltei productivități", „Contul colector de economii al sectorului" și „Brigada de producție și de edu- Aplieîndu-se ini- .,Brigada înaltei i", în cele

opticăîntâlnești încă pe alocuri așa-ziși „șefi" care, facă datoria, cu răspun- ce le-au fost acționează

și calificarea a în anu-semestrubrigăzile îmbrățișat
ai

dinȘi sec- apli-
OMENIEIn una cute, mai au asistat autobuz din Noiembrie" al orașului Pe- trila la necazul unei femei vîrstnice. Aceasta, cu lacrimi în ochi, la coborîrea din autobuz, întreba în stînga și-n dreapta „n-ați găsit un portmoneu bani în el ?".La scurt timp o altă meie, care se întorcea de la serviciu a găsit port- moneul și i l-a înmînat păgubașei. Aceasta nu mai știa ‘ cum să-i mulțumească... Dar necunoscuta a plecat, spunînd că e firesc să înapoieze ceea ce nu-i aparține.Abia într-un tîrziu, de la om Ia om, s-a aflat cine este autoarea faptei de omenie. O cheamă Esekbet Nagy și lucrează la I. M. Petrila.

Petru GAINA, 
muncitor la I. M. Dilja

din zilele tre- mulți cetățeni într-o stație de cartierul „7

pentru boț termen la casierie, Bunăoară, în luna 1977, cetățeanul iunie. . loanMarc, după ce a executat

cație", țiativa productivități' , două abataje frontale randamentele în cărbune au fost depășite în medie cu două tone pe post . față de cele planificate. La lucrările de pregătiri, brigăzile conduse de Antal. Geza și Dumitru Sănăuțeanu au realizat într-o singură lună — iulie — 160 000 lei economii prin și refolosirea metalice T.H.In prezent, dată cînd se pune problema schimbării fluxului de producție pe benzi și din abataje, oamenii lui răspund cu unul pentru a pune umărul. Bunăoară, electrolă- cătușii au rămas sub conducerea lui Constantin Ha- țegan trei schimburi la rînd * pentru a repune în funcțiune o bandă transportoare din fluxul de transport de care depinde producția sectorului. In a- ceastă atmosferă, de angajare plenară, de responsabilitate cu adevărat muncitorească, față de sarcini, se află izvorul succeselor sectorului. .

unii în loc să-și să gestioneze dere bunurile încredințate după bunul lor plac, pro- dyeînd mai mult risipă. O astfel care în cheamă, serviciu, ca, șeful
de optică ciudată, alți termeni se de fapt, abuz în avea și I. Paras- ..... , _ serviciului transport de la I. M. Bărbăteni.

re cupe ra rea armăturilorde fiecare

sectoru- toții ea

Despre ce este vorba ? Conducătorul auto Gheor- ghe Boaeără a fost prins, în ziua de gust a.c., de ....al miliției Petroșani, culînd cu autocamionul „din dispoziția tovarășului Parasca". Dar nu în inte
res de serviciu. Singura încărcătură o constituia.^ Elida Kramer, contabilă 13 I. M. Bărbăteni, căreia-i fusese pus la dispoziție autocamionul pentru a fi transportată de la domiciliu Ia sediul întreprinderii unde lucrează.Șoferul în cauză are, desigur, scuza că a acționat din dispoziția șefului. Se ridică însă întrebarea» cine plătește o asemenea risipă de benzină ?Normal ar fi să plătească tocmai cel din dispoziția căruia se fac astfel de transporturi!

FENESANU !

sur-24 au- un echipaj , cir-

P
e Emilian Gloabă îl știam demult. De fapt foarte multă j/lume îl știe. Fiecare dintre noi rim cu autobuzele și, la coborîre, nevrînd îl privim 

pe omul de la volan. E un om robust, cu tîmple- le ninse, cu o mustață bogată, cu privirea scrutătoare și calm, un calm ardelenesc. Conducecalculat, cu mișcări elegante, sigur pe ceea ce face. L-am întrebat, printre altele, care este profesiunea de credință a unui om care transportă zilnic oameni.— Sa nu uite ce transportă, veni răspunsul.— De ce ?— Pentru că, indiferent de . împrejurări, omul rămîne bunul cel mai prețios.Stăteam, așadar, în fața unui om inteligent, spiritual. Ne-a mai spus ; ■ — Să nu credeți că nu avem și necazuri. Pasagerii sînt în general corecți. Dar corectitudinea lor depinde în mare măsură de noi, de zîmbetul profesional, de felul în care îi înțelegem. De aceea, cea mai mare Insatisfacție a unei zile de

munca este cind scoatem cheia din contact, după ce în ziua respectivă am primit de la călători măcar’ două mulțumesc-uri. Și aceasta nu e puțin......Un om care transportă zilnic oameni... Ca el mai sînt încă mulți Ia E. T. Petroșani. Carol Biro, Vasile Ontt, Carol Banyai, Ion Rus sînt doar cîteva exemple....Niște oameni care transportă zilnic oameni. Să știi că transporți minerii către abataje, constructorii către schelele șantierelor, energeticienii -către pupitrele de comandă, gospodinele către piață, elevii către băncile școlii... Și toate a- cestea într-un anonimat demn de admirat. Cine știe, de pildă, că Emilian Gloabă în cei 30 de ani de muncă la volan a transportat oameni, par- curgînd cu autobuzul peste 1 300 000 km ?...Un om care transportă zilnic oameni, un om demn de tot respectul nostru, un om al zilelor noastre, unul din miile de oameni pus în slujba oamenilor pentru că e iubitor de oameni...

călăto-E.T.P. vrînd- uneoripermitea să toare nevoie mare, .nu l-a la unitatea auto-moto din Vulcan unele reparații la autoturismul proprietate personală, a reclamat conducerii cooperativei că a plătit fără să i se elibereze chitanță o sumă de bani care i s-a părut exagerat de mare drept contravaloare a reparațiilor. Intervenția conducerii cooperativei s-a limitat la constatarea că, într-ade- văr, s-a încasat mai mult decît contravaloarea reală a reparației. Și atît...Desigur, în cele din urmă, pentru faptele sale antisociale, Andrei Sasz a fost condamnat pe măsura gravității daunelor aduse avutului obștesc, la șase ani de închisoare. Sentința a rămas definitivă și după recurs. Inexplicabilă ră- mîne însă flagranta încălcare a cerințelor eticii și echității socialiste marj. testată, chiar și „în scris", de conducerea . cooperativei.

destituit imediat din funcție pe hoț. Timp de cî- teva luni după descoperirea infracțiunilor, hoțul a fost menținut în... aceeași funcție de gestionar. al bunurilor materiale de la
Mărturii din instanță(culmea!) nu constatau nici o neregulă.Abia într-un tîrziu, o revizie contabilă mai atentă- (sau mai competentă ?) a -constatat existența unui minus în gestiune de a- proape 100 000 lei. Au urmat contestații peste contestații cu privire la evaluarea pagubei, iar in cele din urmă expertizele au constatat în mod cert o pagubă totală de 75 262 Iei.In rechizitoriul întocmit pe baza urmăririi penale de către procuratura din Petroșani, s-au reținut drept capete de acuzare împotriva lui Andrei Sasz infracțiunile dare, abuz în serviciu și înșelăciune prin fals și uz de fals în dauna avutului

de delapi-

auto-moto. Invocând motive de-a dreptul puerile, precum că „avem nevoie de Andrei Sasz", „nu găsim un altul în loc", conducerea cooperativei a încălcat în mod flagrant cerințele eticii și echității socialiste, Mai mult chiar, dintr-un inadmisibil spirit de clemență, tovarășii din conducerea cooperativei „Deservirea", într-o apreciere scrisă despre Andrei Sasz, trimisă Tribunalului județean Hunedoara, îl descria pe hoț în termeni de-a dreptul elogioși.In „palmaresul" infracțiunilor săvîrșite de A. S. s-au înregistrat în repetate rînduri încasări „cu supra- preț" de la clienți, sume mari de bani nedepuse la
Viorel STRAUȚ, 

eu sprijinul procurorului 
Cornel CIUCEANU 
de la Procuratura 

Petroșani
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extindă- stabilit crimiiia- rcspectiv
liberal, coaliții ca ur7 guver- de

se- și ale
organizată la reuniunii, pre- Comisiei indo- VVilly Brandt, P.S.I1. din

La încheierea lucrărilor conferinței ordinare a Comisiei 
independente în problemele dezvoltării internaționale

WASHINGTON 30 . (A- <erpres) — La Tarrytown, in apropiere de New York, •-au încheiat lucrările conferinței ordinare ă Comisiei independente pentru problemele dezvoltării internaționale — organism creat in decembrie 1977 în 
.«copul relansării dialogului Nord-Sud.. In cadrul unei conferințe de presă sfîrșitul i ședințele pendente.președin tele

R.F.G., a precizat că, timp de patru zile, membrii a- perso- vieții politice din 17 țări — problemele raporturilor p-
pătru zile, cestui organism nalități ale . și economice au dezbătut actuale ; ale interstatale, formulînd rpinia că „injustiția extre- . mă“ dintre; națiuni amenință pacea mondială. Comisia — a„. subliniat el — speră să sensibilizeze conștiința comunității • internaționale in legătură cu faptul că pacea nu este a- menințată numai de con-

tînuarea cursei înarmări- ‘lor, ci și de perpetuareâ unor extremei inechități în lumea contemporana, special a disparităților conomice dintre industrializate și ț curs de •Brandt text la măsuri
în e- statele rile în dezvoltare. Willy s-a referit în con- necesitatea unor practice de stăvilire a cursei înarmărilor; arătînd că actuala competiție militară afectează curitațea internațională eforturile de bunăstare tuturor popoarelor.

începerea convorbirilor Iranlano-chlneze
TEHERAN 30 (Agerpres). I.îr Teheran au început, miercuri, convorbirile dintre Șahinșahul .Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și .Hu a K uo- fen, .președintele C.C. al P. C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Ț ■In cadrul con vorbirilor, ,i .•.cmiid.i

Nouă s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor bilaterale, la extinderea schimburilor și cooperării chino- iraniene în domeniile economic, comercial cum si în legătură cu alte probleme de interes comun.

FILME

Raportul asupra Namibiei prezentat 
Consiliului de Securitate de către 

Kurt Waldheim
NAȚIUNILE UNIFE (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt .Waldheim, a prezentat miercuri Consiliului de Securitate raportul său ă- 

supra Namibiei, în care 'propune ca, în perioada 
de trecere la independen
ță, în această țară să fie staționați, pentru , menținerea ordinii .. și securității, 7 500 militari ai O N U. Pentru supravegherea campaniei electorale și a alegerilor raportul propune

0 declarație 
a președintelui 

S.W.A.P.0,
LUSAKA 29 (Agerpres). — Referindu-se la atacurile aeriene continue ale Republicii Sud-Africane a- stipra unor zone din provincia occidentală a Zambia — Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (SWAPO) aflat la Lusaka, a arătat că acțiunile autorităților rasiștilor de ia Pretoria ilustrează refuzul acestora de a da curs hotăririi. Națiunilor Unite referitoare la încetarea focului.Președintele SWAPO a reafirmat cu acest prilej, hotărirea de a continua 

lupta pină la eliberarea teritoriului Namibiei.

prezența în Namibia 1 200 funcționari O.N.U..Propunerile vizează . punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate din privire la viului din ocupată în RepublicaSecretarul general al O.N.U, anunță că intenționează sa lanseze o operațiune în sensul celor de mai sus cît. mai curînd cu putință după aprobarea programului de .către Consiliul de Securitate.Raportul prevede ea alegerile din Namibia să se țină la circa șapte luni după adoptarea deciziei Consiliului do Securitate, adică în jurul datei de 1 aprilie 1979.

27 iulie a.c. cu situația terito- Africa australă mod ilegal de Sud-Africană.general

Nicaragua Tn pragul 
unul război civil
MANAGUA 30. (Agerpres). — Pentru a șasea zi consecutiv, . în Nicaragua continuă manifestațiile antiguvernamentale ale forțelor progresiste din această țară, care cer demisia guvernului condus, de Anastasio Somoza, In ultimele zile, manifestațiile au îmbrăcat caracterul unor violente ciocniri armate, soldate cu moartea a ’ zeci de persoane. După cum precizează agențiile Reuter și France Presse, mai multe zeci de persoax ne și-au. pierdut viața la Matagalpa. localitate situ- . ată la 130 km vest de Managua și în alte localități, . ceea ce a determinat pe observatorii politici să a- firmg că Nicaragua se a- flă în pragul unui război civil.

Componența noului guvern 

de coaliție al
COPENHAGA 30 (Agerpres). — La Copenhaga a fost anunțată componența noului guvern de coaliție al Danemarcei, format din reprezentanți ai partidelor social-democrat și . Realizarea unei a devenit necesară marc a faptului cănul anterior, condus asemenea de Anker Joer- gensen, dispunea în Folketing — forul legislativ —

de numai 6 din totalul de 179 de mandate. Nici coaliția P.Ș.D.-P.L. nu va a- vea, asigurată majoritatea" parlamentară, doar de 88 de dar . observatorii din Copenhaga că ea va avea relativ stabilă, du-se în Parlament de sprijinul unor formațiuni politice mai mici.

dispunînd mandate, politici apreciază o situație bucurîn-

Conferința națională de luptă 
împotriva concedierilor30 (Agerpres). — a avut loc, dinPartidului. Comu-PARISLa Paris inițiativa nist Francez, o Conferință națională de luptă împotriva concedierilor, la care au participat 2 500. de delegați din 100 de întreprinderi din întreaga Franță.In cadrul conferinței a luat cuvîntul secretarul general al partidului, Georges Marchais," care a pro-

pus un program concret de luptă împotriva șomajului.• După , ce- a relevat, inecesi-- . țatea -lărgirii drepturilor ’ și . libertăților oamenilor muncii, .vorbitorul -s-a pronunțat pentru unitatea largă a tuturor oamenilor muncii în scopul . creării - condițiilor . necesare pentru' realizarea unor ample' transformări democratice în Franța.

LA VIENTIANE- S-A A- 
FLAT O DELEGAȚIE A- 
MERIC'ANA, condusă de G. -Montgomery, membru al .Congresului american, t Agenția Kaosan . Pathet Lao, citată de TASȘ, anunță că în, timpul cori vorbirilor purtate cu acest prilej au fost examinate problemele . relațiilor bilaterale, precum și cele legate de găsirea rămășițelor pămînteștî ale piloți- lor americani, doborîți în timpul războiului din Indochina. La încheierea convorbirilor, delegației ,a- mericane i-au fost transmise rămășițele pămîntești ale urnii număr de patru piloțî americani.

țioriale, în special a sectorului de stat, precum și pentru adîncirea reformei învățămînțului și lichidarea; analfabetismului în . țară.
ÎN CADRUL UNEI DES

CINDERI .organizate în - a- . propiere . de .Viena, poliția austriacă a descoperit la sediul organizației _de tineret .a . organizației neofas- ■ ciste Partidul Popular Aus- alt echipa- De aseme- descoperite propagandă rneda-
triac arme și menț militar.i nea, au lost materiale de, fascistă, ordine și Iii naziste.

LA CIUDAD DE PANA
MA A FOST ANUNȚATA constituirea unui nou partid. denumit „Frontul Popular Larg“ și alcătuit în special' din ... reprezentanți ai. intelectualității progresiste. Partidul ,?e pronunță pentru naționalizarea latifundiilor, pentru dezvoltarea industriei na-

LA COPENHAGA S-AU 
DESFĂȘURAT timp de trei ’ zile lucrările unei conferințe a luptătorilor în rezistență din timpul celui de-al .doilea- război mondial. La încheierea reuniunii, delegații —- repre- zentînd. țările ocupate .î.n timpul conflagrației , mondiale de forțele .hitleriste — au. adoptat o rezoluție prin ca>’e cer guvernul ii vest-german . să termenul- limită ■' pentru judecarea Iilor do rădioi, decembrie 1979.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<tute economică să studieze și să aplice in prac tică cele mai noi metode și tehnici industriale, urmînd exemplul colectivului de munca de la exploatarea petrolieră Ta< in. In acest loc, devenit azi . cunoscut în China, au fost organizate 30 de centre în care se studiază nu numai tehnicile noi de producție, ci și metode noi din alte domenii, precum și limbi străine.

In următorii ani. in 
transporturile feroviare din 
Ungaria va spori conside
rabil ponderea tracțiunii electrice. Potrivit planuri
lor de dezvoltare existente în acest domeniu, în 1979 va înceta producția locomotivelor electrice «e 3 000 CP, ' care formează la ora actuală 90 la sută din totalul mijloacelor de trac-, ■țiune electrică ale căilor ferate din Ungaria, și 
va trece la producția serie a unor locomotive 
5 000 CP, proiectate specialiștii unguri.Primele locomotive electrice de 000 CP voi putea dezvolta o viteză de 120 kilometri pe oră. dur se pregătește și producția u- nor tipuri care vor atinge 140—160 kilometri pe oră. In cursul celui de-al șaselea plan cincinal 1985). căile ferate din Ungaria vor primi de asemenea locomotive.

se în. de de

(1981;100—120
In primele șase luni ale 

anului, avioanele compa
niei aeriene iugoslave JAT au transportat 1,5 milioane pasageri, o creștere de 15 
ia sută lață de perioada

Realizări din țările socialiste
Acorespunzătoare a anului trecut. In perioada de referință a i fost transportate T0 000 Xviie mânui...

Unitățile 
mice din 1 îndeplinit ducție pe al anului în cadrul grășăminte 271 500 tone de fertilizan- te, ceea ce reprezintă cu 66 000 tone mai mult de- cît în perioada corespunzătoare a anului trecut. Cantitatea de insecticide s-a ridicat la 8 200 tone.

s industriei chi- 
R.S. Vietnam’ au planul de pro- primul semestru în curs. Numai fabricilor de în- > s-au produs

Specialiști mongoli au e- laborat un plan general de zece ani de dezvoltare a sistemului energetic al țării. în scopul satisfacerii necesităților mereu crescânde de energie electrică. Programul prevede realizarea, pînă în 1985, a unei producții de energic electrică de 3.4 miliarde kWh.Directivele planului de

dezvoltare social-economică a R.P. Mongole pe perioada .1976—1.980 prevăd, totodată. sporirea considerabilă a capacităților centra-, lelor electrice ne. In acest scop, sini în curs de efectuare o serie de lucrări de reconstrucție la termocentrala de la Ulan Bator.
Constructorii de nave 

din R.P.D. Coreeană au obținut recent un însemnat succes. odată • cu lansarea la apă a unui cargou de 20 000.„tone. Echipat cu a- paratură automată și de telecomandă pentru navigație, încărcare și descărcare, dotat cu cabine confortabile pentru personalul de comandă și cargoul. la strucție s-au mai moderne realizat în întregime către specialiștii și muncitorii coreeni de la Șantierul naval din Nampo.

con-Industria sovietică 
structoare de mașini realizează la ora actuală peste 2 000 de tipuri de mașini și aparate, linii . tehnolo- în funcțiu- gice Și agregate pentru industria alimentară, comerț și alimentație publică.Printre ultimele realizări în acest domeniu se numără utilajele pentru fabrici de zahăr care pot prelucra pe zi 6 000 tone de sfeclă de zahăr. Asemenea capacități permit scurtarea perioadei de prelucrare a recoltei și implicit reducerea pierderilor de zahăr care intervin în timpul depozitării sfeclei.

mare bogăție 
Poloniei este Potrivit unor resursele

întreținere, a cărui con- folosit cele tehnici, este • de
Realizarea unor perfor

manțe tot mai înalte în e- 
conomia R. P. Chineze reclamă o pregătire permanentă pentru ridicarea nivelului profesional drelor. In subliniază necesitatea tehnicieniidiferite domenii de activi-

casealacest sens, printre altele ca muncitorii, și cadrele din

Cea mai 
națională a 
cărbunele, date estimative, din Polonia sînt apreciatela 58 miliarde tone. Extracția de cărbune a crescut in R.P. Polonă de la peste 100. milioane t°ne în anul 1960 la aproximativ 192. milioane tone în acest an, urmînd ca în anul 1980 să ajungă la 207,5 milioane tone, iar în anul 1985 la 240 milioane tone. In întreaga perioadă postbelică, în Polonia au fost construite 18 mine noi, în cursul acestui cincinal se vor construi 6 mine, iar 18 vor fi modernizate.
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