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MINERII DIN PAROȘENI ȘI-AU REALIZAT 
SARCINILE DE PLAN PE PRIMII PATRU ANI Al CINCINALULUI

♦ REALIZĂRILE PRIMILOR PATRU ANI Al CINCINALULUI
♦ 32 611 tone cărbune extras peste prevederi * 1750 ml 

lucrări de deschidere și peste 3 000 ml lucrări de pregătiri 
realizați în plus O 3 582 499 kWh energie electrică economisiți in 3 
ani și 11 luni • toate formațiile de lucru din întreprindere aplică 
inițiativa „Brigada înaltei productivități".

♦ PREOCUPĂRI PENTRU ETAPA VIITOARE.
S Continuarea mecanizării complexe a lucrărilor din subteran, 

acțiune care va duce la creșterea producției de cărbune în anul 
1980 cu 11,1 la sută față de acest an • formarea minerului-tehni- 
cian capabil să mînuiască tehnica nouă O intensificarea acțiunii de 
reducere a cheltuielilor materiale și de economisire a energiei și 
combustibilului.Harnicii mineri de la Pa- 1 i a ' i plenar pentru ' înfăptuirea obiectivelor prevăzute de Congresul al XI-lea al partidului pentru îndeplinirea în mod exemplar a indicatorilor de plan, raportează realizarea sarcinilor de plan la extracția de cărbune pe primii, patru ani ai cincinalului 1976 — 1980. Valori ficînd

I. M. Bărbăteni

Pe Lraiectoria de la nerealîzări 
la plusuri de producțieLa l.M. Bărbăteni se conturează în ultimul timp un adevărat reviriment în activitatea economică. întregul colectiv al întreprinderii acționează 'cu hotărâre atît pentru a încheia cu rezultate bune acest an, cît și pentru pregătirea temeinică a producției a- nului viitor. La mijlocul lunii, respectiv în 14 decembrie, colectivul acestei întreprinderi a consemnat un fapt meritoriu : realizarea celei mai mari. depășiri a planului — 781 tone de cărbune — pe întregul bazin. Acest succes este urmarea firească a înfăptuirii perseverente a măsurilor tehnica-organi- zatorice stabilite pu prilejul adunării generale oamenilor muncii, productivității în ____ ____cu o tonă pe post, mai bunei organizări a plasării judicioase a efectivelor pe schimburi și întăririi disciplinei tehnologice și a muncii.îmbucurător este faptul că la .nivelul sectorului de investiții realizările sînt, de asemenea remarcabile. In ultimul trimestru au crescut considerabiL vitezele de avansare în lucrările de pregătiri și deschideri. Pînă în ziua de 15 decembrie au fost realizați 45 ml peste plan. La orizon-

a creșterii cărbune muncii.

superior energiile creatoare, acționînd eu responsabilitate muncitorească, minerii de. aici au realizat, pînă în prezent, peste prevederi 32 611 tone de earjnme. A- cest plus are la bază creșterea productivității munci i cu peste 1 000 kg pe post in abatajele mecanizate. Un alt factor care a contribuit la sporirea

Dumitru C'RIȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Foto : St. NEMECSEK

Constantin GRAURE

contumaciemedicală în...

tul 650, s-au confirmat noi și însemnate rezerve de cărbune. După zece metri de înaintare de la intrarea în strat, minorii diji brigada condusă de linii liar» Zamfir au scos doar bune și nu au atins coperișul stratului 3. trarea în stratul de cărbune la orizontul 650, introducerea unor noi utilaje, vitezele sporite de înaintare creează premise favorabile pentru realizarea cu suc.ces a producției preliminare pentru anul 1980. Se va deschide, astfel, la orizontul- 650, un nou orizont productiv.Punerea în valoare î- nainte de termen a acestui nou orizont productiv se dațorește hărniciei de care au dat dovadă minerii din brigăzile conduse de Si- mion Neamțu, Emilian Zamfir și Dionisic Sziics, care au realizat lună de lună depășiri cuprinse între 8—12 ml față de sarcinile de plan. După cum ne informa ing. Iureș Stan, șeful sectorului de investiții, „pentru accelerarea lucrărilor de . pregătire â noului orizont productiv s-a hotărît introducerea în sector a unei noi și moderne combine de î-V. STRAIJȚ
(Continuare in pag. a 2-a) 

producției și productivității muncii este policalificarea. In brigăzile conduse de minerii I!ie Filiche, Fran- ■ cisc Fazakas, Titu Tea- cenco, toți oamenii sînt po- licalificați, specializați chiar în mînuirea mecanizate, norului — pentru Ud. pentru
complexelor Formarea tehnician comitetul do con d ucerea

CALFICARE 
Șl POLICALIFICAREUn număr de 44 muncitori de la l.M. Lupeni au absolvit zilele trecute - cursurile de policalificare. Aceasta este a treia promoție din anul 1979. promoție . care ridică numărul muncitorilor policalificați la mina Lupeni în acest an la peste 200. Totodată, alți 50 de muncitori au Terminat de curînd cursurile de calificare, care 20 în meseria de sudor și 30 ca fochiști de cazane. De la tovarășul Iosif Furnea, responsabilul cu problemele de învățămînt și pregătire profesională în cadrul întreprinderii, aflat că în anul 1979 fost calificați câți în diferite meserii 350 de muncitori de la l.M. Lupeni. (M. Avram, coresp.)

dintre
am au și poltealifi-

ac- po- tot ai așa do-în de-al parti- 
ca în

nei o preocupare de căpă- tîi. In acest sens și în. anul 1980 sînt cuprinși în țiunea de calificare' și licalificare un număr mai mare de oameni muncii, acțiune care, cum se subliniază cumenlele celui XII-lea Congres al dului. va duce.
cursul unui cincinal fieca
re om al muncii să par
ticipe cel puțin o dată la 
o formă organizată de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale și tehnice.Și la lucrările de deschideri miniere oamenii muncii de la Paroșeni au realiza în plus 1750 ml lucrări miniere. Brigăzile conduse de minerii Vasi- le Cerccza, Alexandru Laszlo, Ion Daniel, Mihai Moldovan, Nicolae IIulu- și-au depășit în medie 20 la sută productivi-■'ță

(Continuare în pag. a

ConsultațieAm avut deunăzi curiozitatea să foiletez cîte- va carnete de control medical și periodic, aflate în biroul unui șef de u- nitate comercială de alimentație. Auzisem, de mai multe ori, că periodicitatea controlului me- ‘ dical a devenit un act birocratic, rezumîndli-se doar la aplicarea unei parafe. Din păcate, am avut prilejul să constat că gura lumii... adevăr grăiește. Astfel, am aflat că Ion e „sănătoasă" și deși are vreo 50 de ani, se consultă periodic, așa rezultă din parafa specialistului. la un medic... 
pediatru. 11 știam pe Ion sănătos la minte (păstrez deocamdată anonimatulidentității lui, dar pentru de

Solemnitatea
decorării tovarășului

Emil DrăgănescuTovarășul Nicolae .Ceaușesc u, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat, marți, 18 decembrie, într-un cadru festiv, tovarășului Emil Drăgănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul turismului și sportului. Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. conferit prin decret prezidențial, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire . a societății' socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrs- tei de 60 de ani.La solemnitatea decorării au luat , parte tovarășa
înfăptuirea măsurilor de creștere

a rolului Frontului
Unității Sg/ 'nliste♦ .Participare largă, directă la conducerea treburilor mineiavînd de aInfrățiți în muncă, aceiași țel comun participa cu responsabilitate și devotament patriotic la înflorirea continuă și în ritm rapid a României socialiste, la traducerea în viață a istoricelor hotărîrl ale Congresului al XII-lea al partidului, la l.M. Lonea lucrează mineri români, maghiari și de alte naționalități. Unii au tîmplele ninse de ani, alții sînt tineri. Mulți sînt comuniști, alții poartă în inimi dorința de a fi primiți în landurile partidului. In dorința de a participa, în calitate de proprietari și producători, cu mai multă eficiență la îndeplinirea o- biectivelor ce stau în fața colectivului minei, peste 

ce; interesați și datele necesare), așa că l-ara întrebat pe șef cum e posibilă această metamorfoză ? Știți, ne mai descur-
11căm și noi. Ne presează timpul.— Duce o singură persoană carnetele la medie și se întoarce cu ele semnate — cum s-ar zice consultație medicală în... contumacie ?— Cam așa...N-am mai întrebat cît de „atenți" sînt lucrătorii comerciali cu un astfel nedic, care pune diag- 

Elena Ceaușescu, tovarășul llie, Verdeț, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.în cuvîntul său, tovarășul Emil Drăgănescu a exprimat conducerii partidului și statului nostru, personal tovarășului Nicolae •Ceaușescu, cele mai sincere mulțumiri și profunda recunoștință pentru înalta distincție acordată.A luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a felicitat pe sărbătorit.Tovarășii din conducerea de partid șl de staț dresat, rășului calde multă succese activitatea sa.
au a- de asemenea, tova- Emil Drăgănescu felicitări, urîndu-i sănătate și fericire,, tot mai mari în

600 de oameni ai muncii de toate naționalitățile au cereri individuale în alefăcut pentru a fi înscriși organizațiile proprii Frontului Unității Socialiste. In calitate de membri ai celor opt organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste pe sectoare oamenii muncii fără de partid au acum posibili- tăți mai largi de a participa direct și eficient la întreaga activitatea eeo nomico-socială a minei și a localității. Printre inimii care și-au făcut cerere individuală dea.fi înscriși 
asec-în organizația proprie F.U.S. constituită in torul IV al minei se numără și minerul Grigore Mîndruț, șef de schimb în brigada condusă de loan Mic lea III. Despre rezultatele în muncă ale brigăzii și, evident, în ele sînt incluse și cele ale schimbului condus de Grigore Mîndruț, conducerea sectorului are numai cuvinte de

Brigada lui Alexan
dru Laszlo, una din bri
găzile de frunte ale mi
nei Paroșeni care și-a 
depășit lună de lunăc 
în medie, cu 20 la sută 
productivitatea muncii.

nostice prin telepatie, mă necăjește deja faptul că există oameni în halate albe, care privesc îndatorirea lor profesională cu mult formalism, deși legea prevede expres un control medical riguros al celor care lucrează domeniul comercial, de ce, m-am gîndit expediez aceste rînduri pe adresa directorilor de spitale din municipiul nostru, cărora le doresc multă sănătate și succes în exercitarea controlului asupra activității subordonaților lor. Sănătatea să rezulte din consult, deci, nu doar din aplicarea parafelor unor medici prin... corespondență.
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înfăptuirea măsurilor de creștere
a rolului Frontului Unității Socialiste

Inițiative gospodăreștiLa constituirea organizației proprii a Frontului U- nității Socialiste din Ani- rtoasa s-a discutat cu mult interes despre sarcinile ce revin fiecărui cetățean în vederea înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare în profil teritorial a comunei. Încă din primele zile ale lunii decembrie, peste 200 de cetățeni din această comună, nemembri de partid, au dovedit receptivitate față de posibilitățile ce le sînt create de a participa nemijlocit la viața comunei, la dezbaterea și înfăptuirea lucrărilor de interes

or- noi de întreținere corespunzătoare a bunurilor comunei, de îmbunătățire a activităților sociale în domeniul aprovizionării populației și prestărilor de servicii. A fost afirmată și de această dată, dorința cetățenilor de a contribui Ia înfrumusețarea localității, lă îmbogățirea mediului ambiant prin amenajări plăcute și utile, la creșterea dotării școlilor.

general. Constituirea ganizației a prilejuit inițiative gospodărești,
Noile organe, 

ia lucru

Voicu UNGUR, 
Aninoasa '

La începutul acestei săp- tămîni, la Vulcan, a avut loc prima ședință de lucru a Comitetului organizației orășenești proprii a Frontului Unității Socialiste. Ședința a avut drept scop repartizarea sarcinilor reieșite din programul de măsuri, adoptat de conferința orășenească, pe fiecare membru al comitetului. O atenție deosebită, s-a a- cordat activității de investiții, dat fiind volumul mare de lucrări ce se execută, în acest cincinal, orașul Vulcan. in
Participare largă, directă, 

la conducerea treburilor minei
(Urmare din pagina I)laudă. Deși abatajul este armat cu susținere individuală, se obțin randamente care depășesc 8 tone pe post, mai mari decît cele planificate. Grigore Mîn- druț se gîndește însă de pe acum în ce mod să muncească pentru a spori și mai mult producția, ., cînd în abataj se va introduce un complex mecanizat SMA construit . la J.U.M. Petroșani.

In același sector cu Grigore lucrează și frații săi Vasile și Petru Mîn- druț, și ei1 muncitori cu o bună 
lă. prin de a așa cum a făcut-o Gheorghe Bîrjoveanu,

pregătire profesionali ei și-au exprimat cerere scrisă, dorința fi membri ai F.U.S.,

Obiective de

interes general

s s c cc
I

îndeplinirea 
planului anualColectivul secției de specialități a fabricii de morărit și panificație din Petroșani și-a realizat sarcinile de plan pe întregul an la producția fizică și valorică. în anul 1979 au fost introduse în fabricație șase noi sortimente și trei sortimente de concepție proprie care sînt în curs de omologare — produse mult solicitate de consumatori. Așa cum : nc-a informat tovarășa î Jeni Bencovici, șefa î secției, colectivul se ; preocupă în aceste zile ; de pregătirea, producției ; anului 1980 și de diver- i sificarea sortimentelor ; pentru a satisface me- ; reu mai mult cerințele : și exigențele cumpără- : torilor. (T.R.)
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Printre atleții care au făcut să se vorbească în mod elogios despre sportul din Valea Jiului, chiar dincolo de frontierele țării, la loc de frunte se află, fără îndoială. Ștefan Mi- ha'ly. Născut pe meleagurile Văii Jiului, a dovedit calități native la alergări, încă de la 15 ani fiind component al secției de a- tletism a Clubului sportiv Jiul. Aceasta a fost acum trei decenii. Un an mai tirziu, în 1950, a fost selecționat în lotul național 
de atletism. aj__ juniorilor, continuîndu-și apoi activitatea la seniori. Intre anii 1954—1966 atletul din Va
lea cărbunelui a culorile patriei laDinamo București. Au fost 
12 ani în care Ștefan Mi- haly a cucerit la 800—1500 și 4 ori 400 metri plat nu mai puțin de 15 titluri de campion național. In anul 
1958 a fost component al echipei de ștafetă a țării noastre la 4 ori 400 metri plat, cîștigătoarea titlului de campioană balcanică cu un nou record balcanic la această probă. Anul 1963 
îi aduce atletului din Vale un nou succes de răsunet

apărat clubul

Agendă 
pioniereascăLa clubul- sindicate- din Vulcan a avut duminică faza oră- a concursului .Copiii eîntă pa-

Sarcinile de plan

ghe Bîrjoveanu, loan Curteanu, șefi de schimb în sectorul I, Francisc Pii- ! sok, tot miner șef de schimb în sectorul IV și mulți alții. Au făcut-o în dorința și cu convingerea fermă că în acest fel își vor aduce o contribuție substanțială la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, la întreaga activitate a minei.

Și în cartierul Carpați din Petroșani, crearea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste a prilejuit dezbateri rodnice din partea membrilor individuali pe tema sarcinilor ce revin în direcția creșterii participării la viața social- politică a localității. Cu prilejul constituirii organizației, a fost prezentată o informare din partea consiliului popular municipal asupra obiectivelor prevăzute în cadrul planului de dezvoltare economico-so- ciălă în profil teritorial. Au fost făcute propuneri care vizează îndeosebi intensificarea acțiunilor gospodărești în cartier.

♦ lor loc șenească coral „~ tria și partidul" organizat ,în întîmpinarea zilei Republicii. Au ticipat 10 formații din școlile generale și la casa pionierilor, primul loc au fost a- preciate’: corul claselor II—IV de la Școala generală nr. 5 (pregătit de prof. Maria Repede) și, la clasele V—VIII, cele de la Școala generală nr. 4 (condusă de prof. Petru Drăghici) și Școala generală nr. 5.+ Faza orășenească din Petroșani a concursului coral „Copiii cîn- tă patria și partidul" organizat de Consiliul municipal al organizației pionierilor s-a încheiat cu următoarele rezultate : coruri clasele II—IV: I — Școala generală nr. 5 ; II — școlile . generale nr. 2 și 4; III — școlile generale nr. 1, 6 și 7 ; coruri clasele V—VIII : I — .școlile generale nr. 4 și Aninoasa ; II generale nr.III — școlile nr. 2, 6 și 7.

par-de Pe

— școlile1 si 5:generale

Plusuri de
(Urmare din pagina 1)naintare în steril care va asigura viteze de înaintare de 100—200 ml pe lună". Noua combină a fost introdusă în subteran de către o brigadă complexă condusă de maistrul energetic Vasile Strama și șeful de echipă Francsic Csako și urmează să fie pusă în funcțitirie în zilele urmă-' toare. • b? .< ■ ;;Rezultatele bune ale sectorului investiții, care situează de pe acum colectivul întreprinderii miniere Bărbăteni la nivelul celor cu depășiri remarcabile se datoresc punerii în func-

Gheorghe GHILEVTCI
Petroșani

producțiețiune a puțului auxiliar de la orizontul 650. Prin a- ceasta s-au creat condiții mai bune 'de aprovizionare ritmică a brigăzilor cu materiale și vagonete goale.Din cadrul sectoarelor de producție se • detașează cu rezultate deosebite, colectivul sectorului I, care a realizat în prima jumătate a lunii decembrie o producție suplimentară de peste 1500 tone‘cărbune. In ziua de 16 decembrie s-a realizat cea mai mare producție din istoria minei — 2000 tone de cărbune intr-o singură Zi.
internațional. La Sofia cu- sub culorile Clubului spor- cerește titlul de campion ‘ " "balcanic la 800 metri plat.Mai deunăzi acest Ion- ■■ geviv în ale sportului ne-a vizitat la redacție. Firesc, am depănat firul acestor amintiri plăcute. Unda de tristețe de pe chipul său trăda, însă; că nu acesta era scopul “Vizitei, ci unele frămîntări lăuntrice, de

. tiv Jiul Petroșani au fost depistați, crescuți și formați în secția pe care o conduc. Și încă un amănunt, zic eu nu lipsit de importanță. Am depistat și atras spre atletism copii talentați din școlile generale, ale orașului, ba chiar din unitățile economice din municipiu. Doresc să dau

realizate pe primii patru 
ani ai cincinalului

Moment festiv la no
ua grădiniță Nr. 1 Vul
can — Coroești unde un 
grup de pionieri partici
pă la primirea în orga
nizația „ȘOIMII PA
TRIEI" a tinerelor vlăs
tare.

Foto : loan BALOI

(Urmare din pagina I) lizarea acestor succese au participat pe lingă mineri, Planificată. ' și electrolăcătușii Petru Vegan, Alexandru Barna, Alexandru Iușan, Vasile Mureșan, Teodor Eftimie, care au vegheat ca utilajele să funcționeze fără întrerupere.Paralel planului la producția de cărbune, comitetul de partid, c.o.m., toți oamenii muncii s-au preocupat și de pregătirea producției a- nului 1980. Propunerile făcute de mineri în adunarea generală de dezbatere a cifrelor de plan, măsurile a- doptate pînă în prezent creează garanția realizării și în anul viitor a sarcinilor de plan. Creșterea, în' anul 1980, a producției de cărbune cu 11,1 la sută față de acest an, are la origine mecanizarea intensivă ă lucrărilor miniere. Ponderea producției de cărbune extras mecanizat a crescut an de an a-jungînd în 1979 Ia63,5 la sută și va spori în 1985 la 75 la sută, an în care Valea Jiului va trebui să extragă peste 15 — 16 milioane tone de cărbune. In acest sens mecanizarea va avea un rol preponderent nu numai la mina Paroșeni ci și la toate întreprinderile miniere din bazin.Vorbind despre realizările actuale, de pregătire a producției, anului viitor. Ioan Besserman, inginerul șef al minei, ne spunea : „Succesele obținute în această perioadă dovedesc cu prisosință puterea de muncă a colectivului nostru, rapacitatea lui de mobilizare. Sarcinile de plan, ale anului viitor, sînt pe măsura posibilităților noastre. Prin .valorificarea mai bună a rezervelor de care dispunem. prin întărirea ordinii și disciplinei credem că la finele anului 1980, vom fi în măsură să raportăm noi succese în muncă".

tatea munciiTot la sectorul de investiții s-a experimentat, pentru prima. dată, în bazinul carbonifer al Văii și în țară căruciorul de perforat românesc ale cărui performanțe tehnice au dus la reducerea timpului de perforare cu 15 — 20 la sută față de metoda clasică, și cu peste 70 la sută efortul fizic al minerilor, economisind în același timp o însemnată cantitate de energie electrică. Succese remarcabile s-au obținut și în ceea ce privește lucrările de pregătiri. Cei peste 3 000 ml lucrări de pregătiri sînt diriiIon deAgoston și Mihai Șoldea, de la sectorul I.Alături de realizarea în mod exemplar a sarcinilor de producție, colectivul minei Paroșeni s-a preocupat intens și de valorificarea superioară a energiei și combustibilului. Prin masurile aplicate,, minerii au economisit, în cei patru ani ai cincinalului, 3 582 499 kWh energie electrică. Cifra în sine nu spune prea mult, dar dacă ne gîndim că cu această economie se pot extrage peste 117 413 tone de cărbune, atunci înseamnă ceva. Economii însemnate s-au obținut și la combustibil, lemn de mină și cherestea. La rea-

realizați peste plan rodul acțiunii și gîn- brigăzilor conduse de Istrate, Geza Kalman, la sectorul II, Mihai

B

»»»»«»»»rf»»»»»» ■ Hsacrali", dar , care încă mai au posibilități de a obține noi performanțe, iar alții, deosebit de talentați, dar care s-au „plictisit" de a- tletism. . ; - ■ ' ‘: :
— Doriți să exemplifi

cați ?— Ne amintim cu satisfacție de rezultatele obținute de Eugen Ionete. E- număr doar cîteva dintre

Un lui na- ju- cu

eu îndeplinirea

dec-in-Petrila

Să nu trăiești niciodată din amintiri...
Cîteva considerații pe tema atletismuluimoment despre atletism, pe care simțea nevoia să le. destăinuie. L-am atacat așa cum proceda el altădată, la finiș, în stilul său caracteristic.

— Sînt șapte ani și mai 
bine de cînd sînteți antre
nor la secția de atletism a 
clubului Jiul din Petro
șani, unde v-ați remarcat 
ca sportiv de performanță. 
Munca de antrenor v-a a- 
dus aceleași satisfacții 
și aceea de sportiv ?— Da și nu. Spun enda, fiindcă în acești șapte ani, toți atleții care se întrec

doar cîteva exemple în a- cest sens :miner de la I.M. Lonea, cu performanțe bune la 5 000 metri, Nieolae Rădescu, la 800 metri, Vilhelm Loy la 400 și 800 metri. Elena Secrieru la 400 metri, dar lista alergătorilor talentați, poate continua.
— Atunci de ce I-ați pus 

și pe NU 
după acel 
timism ?— Din

loan Maghiar

acesta pesimist 
DA plin demai multe tive, dintre care cel important este modul gîndi al unor atleți ,

op: mo- mai de a „con-

ele. Recordman național la 5 090 metri juniori I în anul 1976 și carnipon național de cros în anul următor, precum și titlul de vi- cecampion balcanic în a- celași an la Atena. Plecat să-și satisfacă stagiul militar. a activat la secția de atletism a Clubului Steaua, dar îngimfarea i-a stopat ascensiunea spre noi performanțe. Reîntors secția noastră, care, drăznesc să afirm că consacrat, nu se mai
la în-1-a antrenează cu aceeași seriozitate, în plus fumează, frcc-

ventează cafe-barurile. alt caz este acela ăl Ilie Diaconii, campion țional la 3 000 metri niori II în 1979, cînd8 min. 29 sec. 1/10 a obținut un nou record, republican, precum și locul II la 1 500’ metri. Păcat că acest tînăr, deosebit de talentat și dotat pentru alergări, își neglijează antrenamentele, exprimîndu-și chiar intenția tism în lui. Am te două celor ce „divorțeze1 frumos și sănătos șî care le-a adus atîtea satisfacții și lor, dar — de ce s-o neg ? — și mie ca antrenor, ar mai putea continua.Am ținut să fac publică această situație in dorința sinceră de a-i să înțeleagă cum cația lor este că au încă mari de afirmare. Condiții materiale și de pregătire avem excelente, și consider că în acest sport, nu trei uie să trăiești niciodată din amintiri.
D. CRIȘAN

să renunțe la atle- favoarea fotbalu- amintit doar aces- exemple, deși lista intenționează să de acest sport

determina că vo- atletismul, posibilități

I Scrlxiivu >1,. .llr.il (trimestru a prilejuitIovilor de la Liceul 
I dustrial dinparticiparea la un spectacol intitulat „Serena- î-da tinereții", găzduit de 
I sala clubului sindicatelor din Lonea. Liceenii petrileni, împreună eu cadrele lor didactice, au fost apoi martorii unui atractiv concurs „Cine știe, câștigă", avînd ca temă cunoștințele gene- I rale și tehnice dobîndi- ' te în primul trimestru.Victoria a revenit echi- i a Xl-a C, după un pasionant baraj cu colegii lor dintr-a Xl-a B. (LV.)

★La clubul muncitoresc din Petrila se va desfășura mîine (ora 15) faza orășenească a concursului formațiilor co- i „Copiii eîntă patria și partidul", organizat de municipal al organizației pionierilor în întîmpinarea zilei Republicii. (T.S.)
★In cadrul acțiunilor ce se organizează la clubul „Femina". care activează pe lingă Casa de cultură a sindicatelor din Uricani. numeroase femei din întreprinderile și instituțiile orașului, au paricipat Ia o masă rotundă avînd ca temă „Ateismul în familie, factor hotărîtor în educarea copiilor". (Al. C.)

!(Victoria a pajului clasei
!... .
iI
I
I1' cursului forma rale din scoli
1.... '■
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Pregătirile pentru îndeplinirea sarcinilor sporite la cărbune, din anul
1980, incumbă responsabilitate, acțiuni susținute care să asigure

INTEGRAREA FERMĂ IN DISCIPLINA MUNCII
La putui auxiliar nr. 3 

al I.M. Dîlja a avut loc 
un accident de muncă cu 
urmări grave. In urma 
lui, un tînăr a decedat, 
iar ortacul său, șeful for
mației de lucru, s-a ac
cidentat ușor. La eveni
ment au fost prezenți 
maistrul de revizie I.P. 
și supraveghetorul V.T. 
Nu vom relata amănun
tele și nici nu vom în
cerca să stabilim vinovă
ții. O fac cei îndrituiți 
cu această răspundere, 
Ne-am propus doar, ca, 
prin opinia unor oameni 
care cunosc și apreciază 
la adevărata valoare ro
lul disciplinei, al corecti. 
tudinii în respectarea 
normelor de protecție a 
muncii, al judecății lim
pezi, nealterate de al
cool, să dovedim o dată 
în plus, că, la mină, mai 
mult ca oriunde, reguli
le impuse de procesul 
productiv obligă ca aten
ția oamenilor să fie con
centrată permanent spre 
munca ce o depun, ca spi
ritul de disciplină și res
ponsabilitate să fie mereu 
treze.
Olimpiu BLAG, senina- 

list la puțul nr. 3 : „Reflectăm acum cu toții la ce s-a întîmplat și nu trebuia să se întîmple. Lucrez la același loc de muncă, pe alt schimb. Sîn- tem instfuiți. Sînt luate în același timp toate măsurile tehnice pentru ca munca să decurgă în deplină securitate. Ca sem- nalist la puț nu încep vreo operație fără a cere ortacilor să fie atenți, fără să stabilim exact ce avem de făcut. Există o regulă prevăzută prin Normele Departamentale de Protecție a Muncii :■ dacă se constată o situație de indisciplină sau măsuri de securitate neîn deplin itc se o- prește procesul de mun
în timpul activității productive să acordăm atenție deosebită
VERIFICĂRII 

stării de siguranță a locului 
de muncă!Titlul rîndurilor de față ne-a fost sugerat de subiectul unuia dintre cele mai proaspete filme de protecție a muncii intrate zilele acestea în dotarea întreprinderilor miniere. Doar trei cuvinte constituie genericul peliculei „Verificarea, mama înțelepciunii!" Puține cuvinte, dar cît adevăr cuprind în ele !Dacă adevărul, îndemnul acestei înțelepte zicale din graiul poporului nostru ar fi călăuzit conștiința factorilor de răspundere de la sectorul VII al I.M. Vulcan, in abatajul frontal mecanizat panoul 3 Est din stratul 18 nu s-ar fi produs acel accident — prin alunecarea combinei — extrem de grav, din ziua de 26 noiembrie a.e., care a curmat viața unui om. A 

verifica starea abatajului, a utilajelor înainte de punerea în funcțiune, de începerea lucrului — constituie o obligație elementară. Ea a fost însă ignorată. 
La începerea tăierii cu combina în acel abataj nu 
s-a verificat starea utilajului — din punct de vedere al securității muncii — înainte de punerea lui în funcțiune s-a permis începerea lucrului cu combina, - trecîndu-se cu vederea 

că. A proceda altfel, chiar și o singură dată, este o mare greșeală — față de noi înșine, față de familie și față de cei din jur. Cazul petrecut e un exemplu în acest sens'*.
Dumitru VOIAȘCIUC, 

supraveghetor de trans
port : „Am discutat cu oamenii din sectorul de transport cazul petrecut.

în extracția pe verticală

Atenție maximă, 
un plus de 

responsabilitate
• Un accident grav al cărui autor se nu

mește INDISCIPLINA.
• Marele vinovat — consumul de alcool.

— Dezbatere de caz —Sîntem cu toții nemulțumiți că nerespectarea disciplinei a condus la accidentarea a 'doi dintre ortaci, a unuia dintre ei, încă tînăr, fatal. Accidentul putea fi evitat dacă nu se încăleau grosolan normele elementare de protecție a muncii. în acest caz însă, în afara de victimă,greșit și cei din jurul sau, generînd prin atitudinea lor un accident ce putea fi ușor evitat".
Gheorghe PIRȚAC, mais

tru de transport: „Sem- nalistul, un bun muncitor investit ca șef de formație la un punct cheie al producției, asistat tocmai de cei care-i'coordonează activitatea, a acționat, poate o singură dată, contrar normelor legale de protecție a muncii. S-a produs 

faptul — grav — că lipsea (!) troliul de siguranță.Toate aceste abateri de la N.D.P.M. au determinat organele de protecție a muncii să inițieze un control la celelalte abataje ale minei Vulcan precum și de la alte întreprinderi miniere din bazin. Controlul de protecție a muncii a dezvăluit la I.M. Petrila — abatajele frontale 331—332, 338—337 din sectorul III, abatajele frontale 431—133 și 438 din sectorul IV ca și la abatajul cu trepte răsturnate panoul A din sectorul V, iar la I.M. Lu- peni — abatajul frontal stratul 3, blocul III din sectorul I, abatajul frontal cu complex mecanizat SMA—2 din stratul 4 blocul III A etc., că nu se fac acele verificări obligatorii — stipulate de normele de, protecție a muncii, de lege — asupra stării de siguranță la punerea în funcțiune a utilajelor, corn-.. plexelor. La I.M. Lonea, organul de control a constatat, ce-f adevărat, că erau întocmite toate instrucțiunile de punere în funcțiune a abatajelor, utilajelor de mecanizare, dar ce folos că ele nu au fost prelucrate de către conducerile sectoarelor cu personalul muncitor, de execuție. Cum 

astfel un accident regretabil. Se executa o operație obișnuită în transportul pe verticală, dar s-a lucrat fără atenție și, după cum se știe, în stare de ebrietate. Este o situație inadmisibilă în minerit, favorizată de un lanț de greșeli, de încălcări ale regulilor de muncă. Normele departamentale precizea

ză că în caz că unul din muncitori este băut, el este scos din schimb. La putui nr. 3 au bătut mai .mulți, iar acest prim act de indisciplină a dus a- poi la accident".
S'ubinginer Valentin AR- 

.MEANU, sectorul trans
port : „Este inadmisibil ca au - m mină să se intre în sta-re de ebrietate. Cei care lucrează la puțuri, prin a- bateri le lor, pot pune în primejdie nu numai integritatea proprie, ci și viața sau capacitatea de muncă a celor din jur. Abaterea de la puțul nr, 3 este foarte gravă. Cu atit mai mult cu cît în cazul pus în discuție au participat un supraveghetor și un maistru. In operația de extracție, ca și în controlul și 

putea fi atunci cunoscut conținutul instrucțiunilor și a le aplica în abataj ?Nu întîmplător' în abatajele controlate au fost depistate deficiențe, nereguli similare celor care au cauzat accidentul de la sectorul VII Vulcan : ancorarea necorespunzătoare (sau lipsa) troliului de siguranță, legarea defectuoasă, incorectă a lanțului combinei la transportor etc. In toate aceste cazuri organele de control au o- prit funcționarea abatajelor respective și a utilajelor pînă la remedierea deficiențelor. Se ridică întrebarea : de ce nu sînt mai exigent! în propria lor activitate factorii care răs

coordonarea acestei activități s-au încălcat norme elementare de protecție a muncii. Mai mult de atit s-au încălcat norme elementare de muncă în colectiv".
Ing. Ionel POP, șeful 

compartimentului protec
ție a muncii al I.M. Dîlja: „Factorii în drept continuă ancheta cazului. Este cert însă, deja, că, favorizat de izolare, la puțul nr. 3 s-a băut. Este prea puțin spuș că s-a exercitat un control superficial de către maistru și supraveghetor. In realitate, aceștia au devenit coautori la încălcarea regulilor de protecție a muncii stabilite prin 
N.D.P.M., prin obligațiile de serviciu. Spiritul de responsabilitate al unor oameni a fost viciat prin consumul de băuturi. In general, controlul acestui loc de muncă s-a făcut rar din cauza distanței mari la care e situat și doar de către maiștrii de revizie, ceea ce a permis să se consume alcool, să se încalce o normă foarte severă stabilită pentru activitatea minieră.Pentru eliminarea unor asemenea situații, chiar î- nainte de încheierea anchetei, s-au stabilit măsuri suplimentare. S-au exclus tinerii încadrați din activitatea de da puțuri. Au fost reinstruiți toți cei care lucrează în transport, îndeosebi la extracția pe verticală. Se va prelucr-a cu tot efectivul acest caz și vor fi prezentate proiecții în sala de apel. Urmează să aplicăm în con-' tinuare, cu toată responsabilitatea, măsurile ce vor fi stabilite de comisia de anchetă pentru a se elimina repetarea unor .astfel de situații".

Anchetă realizată de
Anton HOFFMAN

pund direct de procesul muncii din abataje de la inginer și maistru, pînă la șef de brigadă și șef de schimb — în sensul de a verifica din proprie inițiativă — înainte de a începe lucrul — starea de securitate a locului de muncă.Anumite situații de insecuritate ivite la a- bataje ar putea fi și trebuie înlăturate operativ, fără oprirea locului de muncă, fără pierderi de producție. In concluzie, tovarăși mineri, să nu uităm nici un moment că VERIFICAREA (stării de securi. ritate a abatajului, a utilajelor) este mama înțelepciunii.
i. bAlan

Pentru obținerea unei producții ritmice

Condiții de securitate
A

calitativ superioarePentru mina Petrila, 1980 reprezintă anul unor creșteri calitative substanțiale la toți indicatorii. Planul de extracție este prevăzut să crească eu 120 000 tone cărbune. Sarcină imposibil de abordat fără atingerea unor nivele superioare de productivitate a- muncii în fiecare abataj, la fiecare loc de muncă. Or, productivitatea înaltă, superioară, este de neconceput fără organizare superioară, fără o producție ritmică, bazată pe ordine și disciplină, pe condiții de securitate deplină a muncii. Iată, de ce, printre prioritățile aflate Pe agenda pregătirilor producției anului viitor, preocupările vizînd asigurarea condițiilor optime de protecție și securitate a muncii ocupă locul principal.Anul viitor, prin sarcinile sporite la toți indicatorii calitativi, ne cere o nouă calitate și în asigurarea condițiilor de securitate în subteran. Atingerea nivelului prevăzut de producție pe calea unei productivități superioare incumbă, cu necesitate, ritmicitate la fiecare loc de muncă, evitarea avariilor, a stagnărilor, siguranță în exploatarea zăcământului și a utilajelor, prevenirea a- cumulărilor de metan, a accidentelor, cu alte cuvinte, deplină ordine și siguranță în întregul proces de extracție. Pentru asigurarea unor condiții mai bune de securitate a muncii se vor întreprinde acțiuni tehnico- organizatorice adecvate, dotarea cu utilaje și aparate moderne, extinderea rețelei de de- gazare: Concomitent, opti

hi filme de protecție a munciiUn nou lot numărînd 70 de filme și avînd ca te- i mă protecția muncii în minerit a sosit, în ziua de I 14 decembrie, la C.M.V.J. Produse de „România film" i București, noile pelicule se adaugă celor 41 de filme ! cu același subiect care, de asemenea, au fost primite* tot în acest an și repartizate centrelor de instruire a ■ personalului și cabinetelor de protecție a muncii de ! la întreprinderile miniere din Valea Jiului.ș . Iată cîteva semnificative titluri ale noilor filme : : „Munca noastră cea de toate zilele", „Praful explo- : ziv“, „In deplină siguranță", „Să învățăm să dăm pri- : mul ajutor", „O singură, greșeală !**, „Capul face, capul j trage", „Verificarea, mama înțelepciunii !“ ș.a. —- toa-• te fiind subiecte majore prin care se militează pentru ; un. comportament corect, marcat de o deplină sigu- ! ranță, a celor ce și desfășoară activitatea în subteran ; sau în procesele muncii de la suprafața minelor. (I.B.)

mizarea condițiilor de se- ruritate presupune un grad sporit de participare a tuturor cadrelor la asigura-* rea acestor condiții prin respectarea strictă a normelor de protecție a muncii, o mai bună pregătire tehnico-profesională, o răspundere sporită față de a- ceste norme. Pe ce căi vom acționa în acest sens ?In primul rînd, prin asigurarea unui instructaj modern, eficient.. Urmărim ca atît instructajul periodic pentru întregul personal, cît Și cel pentru noii încadrați să fie mai practic, să se realizeze mai ales la locurile de 'muncă. A- vem în vedere organizarea de vizite la locurile de muncă cu o complexitate deosebită de exploatare, la utilajele noi în funcțiune; vom organiza mai multe proiecții de filme pe teme de protecție a muncii. Pentru a spori eficiența instructajelor intenționăm să folosim în anul viitor metoda testării. Pe baza răspunsurilor, fiecare va fi convins cu privire la cunoștințele acumulate și a lacunelor în însușirea N.D.P.M. Pentru a veni în sprijinul formațiilor de lucru, edităm în prezent o nouă broșură cu principalele prevederi ale N.D.P.M. Un accent deosebit vom pune și pe momentul de protecție a muncii.Un rol hotărîtor de îmbunătățire a condițiilor de .securitate în subteran revine muncii educative. In acest scop vom extinde noua inițiativă născută la sectorul IV al minei „Să muncim și să trăim în chip comunist". Unul dintre criteriile acestei inițiative este tocmai întărirea ordinii și disciplinei respectarea strictă a N.D.P.M.. dezvoltarea unei opinii combative în fiecare formație față de actele de indisciplină, de neglijență față de normele de securitate a muncii. Tot pen- 'tru dezvoltarea vine; opinii de masă în sprijinul respectării N.D.P.M. avem în vedere discutarea operativă a diferitelor abateri în formațiile de lucru, pe schimburi.
Ioan PENU, 

președintele comitetului 
sindicatului — I.M. Petrila
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FILMERezoluție inițiata Convorbiri româno-elvețienede România,Adunarea adoptată deGenerală
NAȚIUNILE UNITE 18 . (Argepres). — Plenara \- dunării Generale a O.N.U. a adoptat definitiv, prin consens; rezoluția inițiată de țara noastră — i s-au alăturat 62 de delegații reprezentând țări de pe toate continentele — privind proclamarea, organ i- zarea și marcarea Anului Internațional al Tineretului. • stabilit pentru 1985.Această nouă inițiativă

căreia
ac- con- pre- ș e d i n te 1 u i N i c o 1 a e Ceausescu, privind rolul tinerei generații în lumea de astăzi și în modelarea viitorului societății umane.Rezoluția stabilește anul 1985 drept An Internațional al Tineretului, „Participară, pace"..Documentul vede, de asemenea, înscrie, rea pe ordinea de zi a celei de a XXXV-a sesiuni a Adunării Generale a ONU a punctului intitulat „Anul Internațional al Tineretului— partiepare, dezvoltare, ,.pace", căruia i se va acorda prioritate.

românească confirmă tualitatea și valoarea cepției țării noastre, a

cu deviza dezvoltare,adoptat pre-

încheierea lucrărilor
Comitetului pentru; 

probleme economice 
și financiare

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a ONU și-a încheiat lucrările.Luînd cuvîntul cu acest prilej, președintele Comitetului. reprezentantul. României, Costin' Murgeseu, a subliniat importanța deciziilor adoptate la actuala , sesiune în cele mai diverse probleme ale vieții economice contemporane. Pe prim plan se situează rezoluția privind pregătirea și desfășurarea sesiunii speciale a ONU, care va dezbate în 1980 problematica noii ordini economice internaționale și va stabili strategia dezvoltării pentru deceniul 1980

BERNA 18 (Ag'brpres), — Tovarășul Aurel Duma, ministrul secretar de stat la Ministerul Afacerilor- Externe, a avut, la Berna, o întrevedere cu consilierul federal Pierre Aubert, ministrul afacerilor externe al Elveției, și a purtat convorbiri cu Albert Weit- nauer, secretarul de stat în Departamentul Politic Federal, și cu Paul Jolles, secretar de stat în Departa-

meniul Federal al Economi- . ei naționale din Elveția. Au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor dintre România și Elveția - pe diverse planuri și a avut loc un schimb de păreri c« privire, la probleme internaționale actuale.Au participat ambasadorul României la Berna și ambasadorul Elveției la București.

PETROȘANI — 
iembrie i Stepa; 
blica : Război și seriile. Ml;1 'Mihail, clineI

| PETRILA :

I papei rege.
LONE A : Ora zero.

7 No- 
Repu- pace,

Unirea : de circ.In numele
ANINOASA : Ea cinci* - ~ zile de casa.

LONDRA 18 (Agerpres). La Londra au luat sfîrșit convorbirile dintre liderii Frontului Patriotic Zimbabwe și guvernul britanic. Cele două părți au parafat acordul cu privire la reglementarea problemei rhodesiene. Guvernul britanic a parafat acordul cu guvernul minoritar de la Salisbury, sîmbătă, cînd Frontul Patriotic Zimbabwe 
a respins respectivul acord, deoarece nu ținea seama în suficientă măsură de interesele forțelor de eliberare naționale din Zimbabwe. în aceste condiții, guvernul britanic a fost nevoit să ia în considerare revendicările Frontului Patriotic, satisfăcînd unele cereri ale acestuia eu privire la mărirea numărului de puncte de adunare pentrti trupele forțelor : populare de eliberare și amplasarea unei părți a lor în perioada de tranziție spre independență în zonele de importanță strategică și politică din Zimbabwe.Acordul — a cărui semnare urmează să aibă loc la 19 decembrie — stipulează, după încetarea focului, organizarea, în februarie 1980, a alegerilor generale pentru desemnarea noului parlament și a noului guvern al unui Zimbabwe independent.

LA GALERIILE DE AR
TA ..Jfusel", din orașul danez Aalborg, a avut vernisajul expoziției comentare dc fotografii„Imagini din România".La vernisaj au participat reprezentanți locali ai vieții politice, economice, sociale și culturale. A fost prezent ambasadorul României la Copenhaga.

PREȘEDINȚII A TREI 
STATE DIN „PRIMA LI
NIE" —■ Mozambic, Zambia și Tanzania — s-au întâlnit. în Mozambic, pentru a examina rezultatele conferinței de lă Londra în problema Rhodesiei — anunță agențiile TASS și ADN. Ei au calificat aceste rezultate drept o importantă victorip a Fronlutului Patriotic Zimbabwe.

locdo-
PREȘEDINTELE FILI- 

PINEI.OR, Fer d i na n d Marcos, a anunțat că la 30 ianuarie anul viitor, vor avea loc alegerile locale. Cu acest prilej, urmează să fie desemnați 75 de guvernatori provinciali., 75 de’ viceguvernatori, 60 de primari, 60 dc vicepri- , mari și aproximativ 16130 de membri ai Consiliilor provinciale și locale.
PREȘEDINTELE BOLI- 

VIEl, Lidia Giieiler. a reafirmat hotărîrea de a organiza alegeri în iulie 1980 și. de a preda la 6 august,
ÎNCERCAREA REACTOARELOR NAVETEI

SPAȚIALE AMERICANE a dat luni deplină satisfacție. Punerea în funcțiune a motoarelor, efectuată în laboratoarele N.A.S.A. de la St. Louis (Mississippi), s-a desfășurat fără incidente, a precizat purtătorul de cu vini al N.A.S.A.Cinci alte teste sînt necesare încă, înainte ca N.A.S.A. să declare reactoarele apte să-și îndeplinească misiunea.Cei patru astronauți care vor participa la primul zbor al navetei „Columbia", prevăzut pentru 30 iunie 1980, au participat luni la o serie dc controale în zbor simulat, la centrul spațial Kennedy, de la Cape Canaveral (Florida). ■
ATOMI DE HIDROGEN 

OBȚINUȚI LA 
TEMPERATURI 
FOARTE JOASEFizicianul american saac Silvera a reușit obțină atomi de

FAPTUL DIVERS

Enrico Berlinguer despre 
situația politica a Italiei

ROMĂ 18 (Agerpres). —• Luînd cuvîntul la un miting deșfășurat la Torino, Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, referindu-se la situația din țară, a subliniat necesitatea constituirii unui „guvern de solida?anul viitor, puterea în mîi- nile unui guvern civil desemnat de noul șef al statului. Partidele de stingă și Centrala Muncitorească Apliviană (COB) preconizează organizarea de alegeri generale, care să permită desemnarea unui nou șef al statului, dar și reînnoirea componenței parlamentului și organelor pute-- . rii locale. Caracterul viitoarei consultări electorale boliviene urmează, să fie .precizat de Congres.i'1

ritato democratică, cu participarea și a partidului socialist și. a partidului comunist". Relevînd apoi că „unele dintre liptărîrile și măsurile adoptate de guvern" par a se îndrepta în direcția indicată și revendicată de mult timp de Comuniști, vorbitorul a spus : Deși avem toate mo- • tivele să menținem linia celei mai ferme opoziții față de guvern, sîntem gata să discutăm cu spirit deschis unele măsuri.In încheiere, Berlinguer a criticat liotărîreă adoptată de NATO la Evere privind amplasarea a noi rachete, nucleare în Europa occidentală. In loc să se pășească pe calea reducerii armamentelor — a spus el — Ia Bruxelles s-a dat un impuls extrem de periculoasei curse a înarmărilor.

' VULCAN : Acuarele.
LUPENI — Cultural : Vise de dragoste, seriile Ml; Muncitoresc: Anchetatorul din umbră.
URICANT: Valsul absolvenților.

TV15,00 Hochei pe
17,15

gheață : Cehoslovacia — Suedia, (transmisiune directă, de,, la Moscova).Ihvățămînt-educa- ție.) Trandafir de la Moldova — muzică populară:Atenție la... neatenție. Emisiune de protecția muncii.18.20 Tragerea pronoex- pres.Viața rațională.’1 001 de seri.
5
1

i

Notă, externă

copilărie’ani. cite zi. A murit - victimă a accident de
Moartea lui Michele, deși a fost trecută la rubrica „Fapt divers" în tinete cotrdiane — remarca un comentator al agenției France Presse —, deși .are multe puncte comune cii alte asemenea fapte

I
I
I
I
I
I
I
I

I- să hidrogen în condițiile unei temperaturi extrem de joase — a anunțat, la Amsterdam, unde a fost realizat experimentul, un reprezentant al centrului local de studii fundamentale a- supra materiei. El a precizat că această realizare va permite aprofundarea studierii proprietăților hidrogenului, gaz care pe 'Terra există doar sub formă moleculară, în vreme ce se consideră că U- niversul cuprinde în cea mai mare parte hidrogen în stare atomică, în proporție medie de un atom la metrul cub de spațiu. S-a precizat, de asemenea, că prof. Silvera, care s-a consacrat 15 ani studierii hidrogenului, a izbutit să obțină hidrogenul în stare atomică la o temperatură superioară cu mai puțin de un grad celei de zero absolut (minus 273,15 grade Celsius) și cu. ajutorul unor cîmpuri magnetice deosebit de intense.

prin strălucirea, și puritatea toi.Patrocinio Păulisță pste unul dintre cele mar importante Centre diamanti- fere din statul Sao Paulo.
PRODUCȚIA MONDIALA 

DE CAFEAProducția mondială de cafea urmează a atinge 81,8 milioane saci (un sac este egal cu 60 kg) în campania 1979—1980, seamnă o creștere cu 6 la sută comparativ cu r.e- .: colta realizată în anul precedent — estimează Ministerul american al Agriculturii. Cantitățile exportului se potrivit acestei la 62 milioane de 58,5 milioa- anul 1978—1879.
destinate vor cifra, prognoze, saci, față ne saci în

agricolă ceea ce în-

DIAMANT DE 27 
CARATEUn diamant de 27__rate, evaluat la 15 milioane cruzeiros (357 142 dolari) a fost descoperit în apropierea orașului Patrocinio Paulista, situat la 450 km de Sao Paulo.Potrivit Asociației braziliene de comercializare a pietrelor prețioase, acest diamant este excepțional

ca-

CHELTUIELILE 
MILITARE ȘI SOC IALEIn lume sînt cheltuiți în prezent anual 16 000 dolari pentru fiecare sol< dat, comparativ' cu numai 260 de dolari pentru e’du- carea unui: copil de vîrs- tă școlară — relevă cercetătoarea Ruth Leger Sil- vard, fostă oficialitate a Agenției americane pentru controlul armatelor și dezarmare, într-un studiu intitulat „Cheltuielile militare și sociale mondiale".Fondurile absorbite de producerea arsenalelor militare ar fi putut fi investite în proiecte energetice, agricole sau medicale —adaugă ea.Referitor la uriașele arsenale nucleare, cercetătoarea relevă că, întrucl sînt necesare mai multe rachete pentru atacarea ținui sistem atomic defensiv mobil, zona depozitării rachetelor s-ar transforma. în cazul urmi.conflict nuclear, într-un „peisaj lunar dezolant".

Michele avea 14 Era zidar și lucra zece ore pe pe șantier - urmi „banal"muncă. Cîștiga doar cîte- va mii de lire pe zi, salariu pe care îl au peste 6 000 de adolescenți ita- cotidiene ale sudului ita- < lieni constrînși să mun- lian. nu putea să nu a- : ceașcă cot la cot cu adul- tragă atenția asupra unei : ții pentru a contribui la realități sociale dramatice : bugetul familiei. Dacă ar i fi fost respectate legile, i Michele ar fi trebuit să 1 meargă la școală pînă la14 ani. Dar tatăl lui, lu-Ș orator agricol, are un loc dicat- din care fac parte numai adolescenți și tineri între 13 și 22 de ani. La Început au fost 400, dar, -treptat, numărul lor a crescut; pentru că și numărul celor care muncesc după. c?e au întrerupt învățătura la o vîrstă fragedă este. mare. Conducătorii sînt tot dintre ei. Luca Varrese, de 22 de ani, este unul dintre membrii conducerii acestui sindicat. Și el-, la 12 ani, muncea pentru te miri cit pe zi...

a Mezzogiorno-ului. Dealtfel, ea a avut și repercusiuni, pentru multi neașteptate : crearea u- nui nou sindical. Un sin-

s

■3

i

de muncă nesigur și insuficient remunerat. Ca el sînt mulți, căci Italia numără. potrivit cifrelor o- ficiale, circa două milioane de șomeri.Și astfel, ca și Michele, multi alți copii italieni, în special din sudul țării, muncesc de la zece ani. De luni pînă sîmbătă, în- cepînd. zilnic, de ia ora șase dimineața, fără să fie înregistrați de firma constructoare la asigurări, și aceasta în văzul tutu.ror. c.s;

ÎNCADREAZĂ

— un liftier
— un electrician.
Condiții de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la sediul întreprin

derii, din strada Republicii nr. 90, Petroșani, 
telefon 43541 și secretariat.

8

19,00 Telejurnal.19,20 Dosarul Energiei.Noi, femeile !Telccin emateca.„Onoarea pierdută a Katharine! Blum sau cum se iscă și unde poatg duce violența". Premieră Ț.V, Producție a studiourilor din R.F.G.S.U.A.Telejurnal.

19,3020,00

RADIO5,00 Buletin de5,06 Ritmuri matinale.6,00 Radiopfogrămul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 De la doina' străbună, la cîntecul de Viață nouă. 10,30 Din țările socialiste. 10,45 înaintași ai muzicii corale românești. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Microfonul pionierilor. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru.12,45 Corul „Atlieneum".' 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul invitaților. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cinte- 16,25 economice.Muzică populară. Buletin de știri.Odă limbii române. 18,00 Orele serii. 20,00 Interpreti ai cântecului .popular. 20,36 Ancheta politică. 20,50 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 21,35 22,0023,0023,30—5,00 Non stop muzical nocturn.

ce muncitorești. Coordonate16,4017,0017,05

știri.

I
21,30 Consemnări. Muzică ușoară. O zi inii -o oră. Bijuterii muzicale.
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I 
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