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Pe drumul hărniciei minerești

Rezultatele muncii, satisfacțiile vieții 

Cine-i cunoaște ? Cum îi ajutăm să 
devină utili societății ?

(pag. a 3-a)

Tinerii, prezenți în viața municipiului 

Jurnal de vacanță

Vă informăm
JOI, 16 APRILIE 1981

„Valorificăm superior dotarea tehnică 
în vederea creșterii extracției de cărbune

REVENIM
pe urmele asigurări

lor primite la începu
tul anului

1) Cu ce eficiență au fost aplicate măsurile la care v-ați referit în 
ceea ce privește creșterea productivității muncii și realizarea pla
nului de cărbune ?

2) in ce măsură răspund cadrele tehnice din unitate exigențelor re
alizării tuturor indicatorilor economici ai acestui an ?

3) Ce priorități constituie obiectivul preocupărilor colectivului pen
tru asigurarea producției viitoare?

în societate

O politică revoluțio
nară, profund uma

nitară

Azi, răspunde ing. Gheorghe Marchiș, directorul I. M. LupeniEficiența măsurilor aplicate de condu- * cerea minei și finalizate prin munca plină de dăruire a întregului lectiv este evidențiată cifrele de bilanț pe mestrul recent încheiat. Mina Lupeni a extras peste plan 32 158 tone de cărbune. planul la lucrările de pregătiri ’ șl deschideri a fost realizat în proporție de 107,2, respectiv, 109,6 la sută. Am realizat o productivitate superioară față de indicatorul prevăzut cu 21 kg/post. In consecință, mina noastră a obținut realizări superioare și la indicatorii de eficiență — cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost realizate în

proporție de 99,9 la sută, iar la producția netă valorică sarcinile au fost depășite cu 17,7 la sută. La baza acestor rezultate șe află preocupările gului colectiv al
ducția extrasă din abatajele dotate cu complexe mecanizate’ a fost superioară sarcinilor prevăzute cu 5500 tone, iar cea din abatajele susținute metalic cu 60 500 tone cărbune.între- minei

loz de 5000 tone capacitate pentru concentrarea producției și prevenirea eventualelor stagnări fluxul de transport, să remarc și lucrările xecutate pentru
EXIGENȚE ALE ANULUI 1981

Mecanizate ■ Productivitate E Rentabilitatede a valorifica din plin experiența dobîndită în a- nii trecuți în exploatarea la parametri superiori a u- tilajelor moderne, de a perfecționa tehnologiile de lucru pe măsura cerințelor utilajelor de mare productivitate-. Ca dovadă, din cele 13 complexe mecanizate în dotare, am a- vut în funcțiune 11. Pro-

Tot pentru creșterea producției și a productivității muncii am întreprins măsuri de concentrare a producției. Lucrările programate în acest scop pe trimestrul I au fost realizate. In luna ianuarie a fost dat în funcțiune în blocul III/A din sectorul III un siloz de 1000 tone, iar în luna martie un si-

pe Țin e- îrtVinge-rea dificultăților apărute din cauza infiltrațiilor de apă în ultima perioadă a trimestrului în zona estică a stratului 15, Prin e-forturile depuse pentru realizarea unui program intensiv de montare a stațiilor de pompe și e- xecutarea altor lucrări a- ferente, am reușit să menținem capacitățile de pro-

„In toate marile vic
torii dobîndite de popo
rul nostru, o contribuție 
de seamă o aduc femei
le, care prin hărnicia, de
votamentul și priceperea 
lor au un rol de însem
nătate deosebită în tot 
ceea ce înfăptuim‘'. Cuvintele secretarului general al partidului, tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, dincolo de aprecierea și prețuirea față de femeile patriei noastre — ce alcătuiesc mai mult de jumătate din populația țării — conțin un mare adevăr: a- cela al recunoașterii importantului rol ce-1 au femeile României socialiste în dezvoltarea ei econo- mico-socială mereu ascendentă și păstrarea tinereții poporului nostru.Astăzi femeile patriei ^noastre, alături de băr-

spun cu multă și competență în producția inși agrară, înbați, își hotărîre cuvîntul dustrială învățămînt, sănătate, știință și cultură, în toate sferele de activitate materială și spirituală. Ponderea femeilor în rînd'u- rile personalului ce lucrează în întreprinderile industriale a ajuns la a- proape 40 la suta. In u- nele ramuri ale economiei Acum sînt cele ale industriei ușoare și alimentare ponderea femeilor este de 70 și. respectiv, 50 la sută, iar în domeniile o- crotirii sănătății 74 la sută, în cercetare științifică și proiectare peste 42 la sută, în învătă- mînt sută. . —— ...---- .noile locuri de muncă ce se creează an de an, cinci-
și cultură, 64 la O mare parte din

(Continuare în pag, a 2-a)^

Rezultatele nu vin
de la sine totul depinde

de buna organizareSectorul II de la mina Lonea a avut o perioadă grea. Mergea slab. Aprovizionarea se făcea greoi din cauza galeriilor a- flate in presiune, unde se cerea și forță de muncă în plus pentru întreținerea lor. Oamenii cereau insistent transferul la sectoare unde activitatea de producție mergea mai bine,„Trebuia găsită soluția în care oamenii să-și recapete încrederea în propriile forțe, ne mărturisea actualul șef de sector, ing. Victor Apostiu. Am apelat la comuniști, am discutat cu 
oamenii mai îndeaproape, lucrările de întreținere, de 
redare a profilelormale galeriilor au fost executate de oamenii muncii în afara programului 
de lucru, stabilindu-se responsabilități concrete pe fiecare cadru din con- Clucerea sectorului. Trep
tat am ajuns Ia nivelul planului. Oamenii au început să cîștige mai bine. Chiar și cei de Ia întreți-
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Interviu realizat de 
I. DUBEK

condusă de
Alexa, de

I.M.

(Continuare in pag. a 2-a/
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Brigada
Constantin 
la sectorul II al
Petrila, a depășit pla
nul la zi, în aprilie, cu 
Peste 250 tone cărbune.

Foto: C. ȘTEFAN

OAMENII 
MINEI tPrin munca lui de aniîn șir, cot la cot cu minerii Petrilei, omul pe care l-am întîlnit pe o schelă mobilă în clubul muncitoresc realizează acum o impunătoare frescă a mineritului, întotdeauna, spun cei c.are-1 cunosc de mai multă vreme, a fost un creator, prin atitudine și participare directă. Ladislau Schmidt, pennere sînt mulțumiți. am început reorganizarea formațiilor, de lucru și iată că în trimestrul I producția de cărbune realizată a fost cu 10 000 tone mai mare față de perioada similară a anului 1980“.Efortul oamenilor muncii de la sectorul II s-a concretizat în realizarea unei producții suplimentare de 343 tone de cărbune în trimestrul I. A crescut productivitatea muncii realizată cu 500 kg / post în cărbune, urmare a unei a- provizionări mai bune a formațiilor de lucru, întreținerii și exploatării mai raționale a utilajelor din dotare și în mod special utilizării ente a timpului de de către fiecare om sectorului.„Concomitent cu nizarea mai bună a cii în toate formațiile de lucru am căutat și soluții tehnice pentru creșterea

Teodor ARVINTE

ÎNSEMNĂRI

nor- mai

f. - \ - £

Pentru recuperarea 
metalului

efici- lucru al
orga- 
mun-

(Continuare in pag, a Z-a)

La secția de preparare din Petrila a I.P.C.V.J. a fost pusă în funcțiune în aceste zile o nouă instalație de extragere înainte de preparare a metalelor conținute în cărbunele brut livrat de întreprinderile miniere. Se obțin astfel importante cantităti de fier vechi și alte metale utile. realizîndu-se totodată protejarea instalațiilor de preparare prin evitarea pătrunderii o- biectelor metalice în procesul tehnologic.

Oamenii muncii de la Fabrica de băuturi, răcoritoare din Livezeni, receptivi la cerințele consumatorilor, au depășit sarcinile de plan ale trimestrului I cu 104 000 1 de răcoritoare. Cea mai mare depășire se înregistrează în luna martie, de 45 000 I răcoritoare. La rezultatele bune obținute și-a adus contribuția întregul colectiv, format în majoritate din femei.Tovarășul Gheorghe Stănculete, responsabilul unității ne asigura că prin realizarea în cadrul fabricii a celui de al doilea schimb de producție se va reuși depășirea în continuare a sarcinilor de plan, asîgti- rînd în felul acesta o dublare a capacității de producție. Această creștere a capacității de producție va reduce și cheltuielile de transport ale întreprinderii județene de fructe Deva, care în prezent pentru aprovizionarea Văii Jiului efectuează un important volum de transport de lă Fabrica de răcoritoare Hațeg.
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tru că despre el vorba, a creat în întreprinderi și instituții multe și inspirate lucrări de artă monumentală. în toate minerul și munca lui regăsindu-se în diferite ipostaze și compoziții, exprimate într-un limbaj plastic direct, sincer, ca un poem al muncii.Cărbunele, pe care minerii îl scot din somnul milenar, încorporează gînduri și visuri, idei și pasiuni, transformate apoi în, fapte de cultură. Un exemplu reprezentativ de cunoaștere și de observare a oamenilor minei, de transfigurare artistică a acestei realități îl urmăream la clubul din Petrila, unde se conturează o adevărată epopee a mineritului, concepută îndrăzneț și ar- \monios, așa cum este însăși munca minerului de astăzi din abatajele Văii Jiului.
| T. SPATARU
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Tinerii, prezenți 
în viața municipiului

Concursul pe meserii
umanitară
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(Urmare din vag [)Duminică, 12 aprilie, la I.U.M.P. s-a desfășurat „O- limpiada sudorului" dorn arind astfel tradiționalul concurs pe meserii, amplă acțiune organizată de U.T.C. pe planul desăvîrsi- rii pregătirii profesionale a tineretului din uzina constructoare de mașini și utilaje miniere.Desfășurarea fazei de masă a concursului pe meserii a atras participarea a numeroși sudori din a- telierele întreprinderii.’ Intr-o disputată competiție a cunoștințelor teoretice îndemînării lucrările de I în concurs nărui sudor din secția construcții metalice, pe locul II s-a cla- tot un sudor, Mihai Treșeu, clasîndu-se pe locul 7, performanță pe care uteciștii de la I.U.M.P. doresc cu ardoare să o reediteze și în acest an. Le urăm succes !

și înpractice sudură, locul l-a ocupat tî- Romică Tufiș,

prilie, va avea loc „Olimpiada frezorului și strungarului", competiție a meseriilor de bază din uzină, care va cuprinde un număr mare de tineri din toate atelierele și secțiile I.U.M.P. — ponderea a- vînd-o de data aceasta în concurs tinerii posesori ai celor două meserii din a- telierele mecanică II, scu- lărie și mecanorcnergetic.O remarcă se cuvine făcută : în urmă cu 2 ani, în 1979, un îndemînatic tî- năr de la I.U.M.P., în persoana sudorului loan Găină, a ajuns pînă la faza pe țară, de la Brăila, a concursului ocupînd un meritat loc 4, iar în 1980 a ajuns, la aceeași fază,sat- sudorul Marcel Ioniță din aceeași secție, iar locul III i-a revenit sudorului Ioan Căpeț, din secția mașini de abataj prototipuri.Duminica viitoare, 19 a-
. Studenții la plantat de piniRăspunzînd comandamentelor patriotice din cadrul „Lunii pădurii", un grup numeros de studenti și studente de la I.M.P. a participat, marți. 14 a- prilie, la o reușită acțiune 

de plantare în pădurea de 
pe Dealul institutului, pentru completarea golurilor existente aici prin doborî- turi de arbori de către vînt. Alături de oameni al muncii din oraș și beneficiind de asistența de specialitate acordată de Ocolul silvic Petroșani, stu-

denții au plantat 500 pu- ieți de pin negru. S-au remarcat ' prin hărnicie studenții Ion Galopeața. Marcel Topor, Vasile Muscă, Ștefan Cristea. Viorel Pas- cu și alții din grupa 1261 ingineri a Facultății de mine, iar din grupa 1260 studentele Liliana Colojoa- ră, Adriana Pupăzan. Cornelia Time, Elena Merlă și colegii lor Dumitru Hurez, Eugen Diaconu, Lucian Moșeseu și alții.

nai de cincinal — 1 100 00'0 în perioada 1976—1980 — prin înfăptuirea consecventă a politicii partidului de puternică dezvoltare a industriei socialiste românești, astăzi competitivă pe plan internațional, sînt ocupate de femei, ele de- ținînd astfel un loc important în rîndurile clasei muncitoare a cărei pondere a crescut puternic în producția materială.Sînt realități ,ce se regăsesc cu pregnantă putere de expresie și în Valea Jiului. Dacă azi, în acest colț de țară, femeilor le-au fost asigurate mai multe locuri de muncă și au do- bîndit o calificare, aceasta se datorează secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui prețioase indicații date cu prilejul vizitelor de lucru făcu, te în Valea Jiului s-au materializat în construirea aici, în ultimii ani. a întreprinderilor de tricotaje și confecții, a fabricilor de mobilă, de pîine, unde lucrează sute de soții și fiice de mineri. Cele 15 000 femei încadrate în cîmpul muncii la unitățile economice și sociale au o me-

rituoasă contribuție realizarea sarcinilor la de producție ce revin municipiului nostru, la ridicarea nivelului bunăstării materiale și spirituale. Ilustrativ privind contribuția lor la obținerea unor rezultate de valoare în activitatea economică din Valea Jiului este faptul că în ultimii doi ani 30 de femei de pe aceste meleaguri au obținut titlul de fruntașe în producție și peste 600 au fost evidențiate.
Ca muncitoare, cercetătoa-

4 „Momente memora
bile ale unui drum eroic 
de luptă și victorii", este genericul sub eăre Casa pionierilor și șoimilor patriei din Vulcan, in colaborare cu cinematograful „Luceafărul*'. organizează. în , aceste zile de vacanță, j 
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Cu aceeași consecventă revoluționară, partidul încredințează femeilor munci de răspundere în posturi de conducere de partid și de stat — exemple putea da în numărpresionant — deschizindu- le drum larg de implicare și afirmare în viața politică a țării. „Va trebui să 
acționăm în așa fel — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la plenara C.C. al P.C.R. din 25 martie a.c. — îneît, pînă 

________________ , ____________ la Congresul viitor al parti- re șau proiectante, ca oa- dulwi, ponderea femeilor meni de știință, femeile patriei noastre se bucură de cele mai bune condiții de muncă și afirmare, a- sigurate de partidul si statul nostrti, sporindu-și necontenit aportul în dezvoltarea producției materiale și creșterea avuției societății, în întărirea independenței și suveranității naționale. Ca mame, dascăli și educatoare, femeile României socialiste, cu pilduitorul lor exemplu patriotic, dau expresie recunoștinței față de grija pe tă, ne formare și pregătire a tineretului pentru muncă și viață.
care partidul le-o poar- implicîndu-se cu pasiu- în procesul de creștere.

să ajungă la 34—35 la
sută din totalul membrilor 
de partid. Este necesar să 
facem acest lucru, (inînd 
seama că, de fapt, în eco
nomie și în alte sectoare 
sociale, în știință, cul
tură, învățămînt, femeile 
reprezintă peste 40 Ia su
tă. De aceea trebuie să 
acționăm în așa fel îneît, și 
în partid, ponderea lor să 
crească în mod corespun
zător". Iată, așadar, cum și în perspectivă conducerea partidului, secretarul său general, au grijă femeii să i se asigure Iul și locul cuvenit în cietate, locul demnității tr-o orînduire socială la de demnă și umană, al cărei strălucit arhitect este Partidul Comunist Român.

ca ro- so- în- fel

t

J

vizionarea unui ciclu de filme artistice și documentare Această acțiune educat i v ă este integrată în manifestările , dedicate aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.
4 Muzeul mineritului va fi vizitat astăzi de elevi ai Școlii generale

Jurnal
de vacanță
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nr 7 Petroșani. In cadrul acestei acțiuni a 
„Clubului vacanței" din școală vor fi urmărite aspecte ale luptei minerilor din Valea Jiului, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru dreptate și libertate.

4 Concursuri de de
sene și poezie patriotică — cu tema „Chipul patriei oglindit în lirică" — au fost organizate ieri la Școala generală nr. 4 Petroșani în cadrul programului de activități ăl acestei vacanțe.

4 Tabără. începînd de marți, pînă astăzi, un grup de elevi ai Școlii generale nr. 5 Petroșani se află într-o tabără autofinarițată organizată în Paring.
4 Excursie. Peste 40 de elevi ai Școlii generale nr. 6 Petroșani se află într-o excursie organizată la Drobeta-Tur- nu Severin și Orșova.
4 Manifestări sporti. 

ve De ieri a început la Petroșani competiția de,, fotbal „Cupa Teodor | ’ Păraschiva" Ia care par- | i s
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.8
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Păraschiva" Ia care participă echipe ale elevilor (10—14 ani) di< școlile municipiului.

I. BĂLAN

organizare
'Urmare din pag. I)

(urmare din pag. I)
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Obiectivul

Totul depinde
Instantaneu de muncă 

din cadrul secției mon
taj de la Fabrica 
mobilă Petrila,

Foto: Șt. NEMECSEK
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productivității muncii. spunea interlocutorul nostru. Bunăoară în exploatarea stratului III affn încercat cu rezultate bune crearea tavanului de rezistență care ridică gradul de securitate a locului de muncă, elimină surpările accidentale, deschide largi posibilități pentru introducerea mecanizării. De fapt în luna maj vom introduce o combină românească CA-2, și preconizăm,..să ajungem, cu brigada lui Andrei Antal, la o productivitate de 10 tone pe post, în condițiile mebanizării, față de 7 tone pe post cît >b- ținem în prezent. Mai sînt și alte brigăzi cu rezultate bune: Gheorghe Beliga, cu productivitate de 7,5 tone pe post și loan Dobega de la pregătiri care își realizează planul în proporție de 104 la sută și altele", La rezultatele bune obținute de colectivul sectorului II a contribuit și activitatea artificierilor Ioan Cîrstoi, Ion Teca, a maiștrilor Teodor Doica, tor Boboc, Sabin dovan și Alexandru vid care au asigurattinuu o bună asistență tehnică. prezenți mereu a- colo unde cerea producția. Faptul că sectorul II a devenit un sector fruntaș e meritul oamenilor muncii care au reușit să se mobilizeze, al conducerii sectorului care a in-. țeles unde anume trebuie
- - acționat pentru redresarea 

activității productive.

ducție și în acest cîmp minier.Activitatea 
ÎS tehnice a entată, cu re, în direcția programului tehnico-organizatorice

cadrelor fost ori- precăde- realizării de măsurie- laborat la începutul anului în vederea realizării integrale a indicatorilor e- conomici și, îndeosebi, a planului fizic la extracția de cărbune. In acest scop cadrele tehnice, inclusiv cele din conducerea minei, rințele au fost repartizate, pe formații de lucru, pe schimburi, acordînd sprijin brigăzilor, coordonarea abatajelor de mare capacitate fiind urmărită cu toată e- xigența ca și rezultatele obținute la' principalii indicatori de plan. Țin să subliniez că in trimestrul

pe care l-am încheiat drele tehnice ale minei au fost la înălțimea sarcinilor noului an. Au fost, e adevărat, și cîteva cazuri de excepție în rîndul maiștrilor minieri, îndeosebi la sectoarele VI și Vil,

-x- .

praveghere și ță de întărirea disciplinei.In realizarea lor de plan un rîtor revine pregătirii tehnice a oamenilor, a cadrelor noastre. In acest
control fa- ordinii șiindicatorî-rol hotă-

principal- colectivului îl consti- asigurarea de3 Obiectivul printal preocupărilor 
® 11 —....tu ie ților tinderea folosirea la parametri superiori a utilajelor din do-

eapacită- producție, ex- mecanizării și
ganizarii muncii, tenței mărim enței

Vic-Mol- Da- con-

abateri disciplinare, lipsă de răspundere față de ee- realizării planului, dar, repet, sînt o excepție și se află în atenția noastră. Mai sînt, de asemenea frecvente cazuri de abateri disciplinare în rîndul personalului de regie, mai cu seamă în ce privește folosirea timpu- specializați, deja de la intui de lucru, ceea ce ne- ceputul anului aproape 400 muncitori din aceste abataje.

scop, din cele 1000 de cadre prevăzute a fi perfecționate pînă la sfîrșitul a- nului, aproape 400 au terminat aceste cursuri în trimestrul I. Un accent deosebit punem pe specializarea personalului pe a- numite operații din abatajele mecanizate. Au . fostcosită acțiuni mai ferme din partea cadrelor de su-

tare. Mă refer îndeosebi la realizarea programului de reciclare, a complexelor mecanizate și introducerea celor prevăzute să producă începînd din acest trimestru. Totodată avem în atenție' valorificarea mai bună a dotării tehnice în lucrările miniere pentru care avem în funcție 7 combine de înaintare. Prin perfecționarea transportului, a or

a asis- tehnice, ur- creșterea efici- întregii dotări tehnice'. Pentru a obține rezultatele , dorite, strădaniile noastre de a- daptare, perfecționare și exploatare la capacitate a utilajelor, dorim mai mult ajutor în îmbunătățirea calității unor utilaje noi — mă refer la complexul SMA, la transportoarele TR-6, pompele de presiune, precum și la unelte și utilaje de_ mică mecanizare. De cîteva zile am primit prima macara pneumatică. Le așteptăm și pe celelalte, ca de altfel și troliile, mono- raiurile promise.
In ceea ce privește în

cheierea anului 1981, co
lectivul nostru își va ono
ra integral sarcinile și an. 
gajamentele pe care și le-a 
asumat.

rasului Lupeni a demarat 
construcția unui nou bloc 
de locuințe. Obiectivul so
cial, cu opt nivele și 64 
apartamente, va dispune la 
parter de spații comerciale14 DEZBATERE. In ca- .drul manifestărilor orga-■ nizate în decada cărțiiI1 tehnico-științifice a „Lunii »e ° suprafață de 500 mp cărții în întreprinderi siI instituții", mîine se desfășoară la spitalul din Petrila dezbaterea „Știința' — factor determinant aldezvoltării societății". ..A -

I 4 EDILITARA. In zona
I noului centru civic al o-

și va fi predat pînă la fi
nele acestui an.

4 FAZĂ FINALA. 'Astăzi, 98 de studenți ai Institutului nenți aiVladimir Ureche, pleacăde mine, compo- corului dirijat de

ia Cluj-Napoca, pentru a participa la faza finală* a Festivalului Național al artei studențești. Laureați. ai ediției precedente, stu- plastice'a"cluhuluf sindicat dentii-coriști au și de a- ceastă dată mari șanse.
Iui Comunist Român". (I.
JITEA)

4 AMFITEATRUL AR
TELOR. in sala de arte

4 EXPUNERE. Ieri di
mineață, tinerii ostași și 
cadrele de comandă de ia 
compania de pompieri mi
litari Petroșani au audiat 
expunerea cu tema „60 de 
ani de la crearea Partidu-

telor din Lupeni are loc, astăzi (ora 19), o dezbatere; despre grafica militantă din Valea Jiului, acțiune organizată în cadrul Amfiteatrului artelor, dedicată aniversării a 60 de ani de la crearea P.C.R.
4 FILIALA B.T.T. Pe

troșani pune la dispoziția

tinerilor din întreprinderi A 
și instituții bilete de odihnă I 
în stațiunea Costinești, pen- I 
tru perioada mai-iunie. La 
prețuri accesibile, tinerii își 
pot petrece o plăcută va
canță în această stațiune.

I
Rubrică redactată de 

A. HOFFMAN
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In d ivid — Colectivitate • Individ — Colectivitate

„Să muncim și să trăim în chip comunist44
1 A A 2Z7a Uricani. Aici, la

Uvh\ Suprafață ăm intîl- de montaj. O< nit o formație de 
meseriași, cea condusă de 
maistrul Traian Nan, 
delean de origine, domol■ i la vorbă, dar sprinten la

1 minte,, căruia i s-a încre

î

dințat misiunea de onoare 
de a introduce în subteran 
un complex mecanizat.

Ne punem „la punct" 
cu cîteva din caracteristi
cile tehnice ale utilajului: 
înălțimea 4,4 m, combină 
cu dirijare prin radio, per- 
rfiite exploatarea simulta- 

i nă a strătelot 17—18. Să 
transporți de la ziuă la 
orizontul 400. pe o lungi
me de peste 3 km, sute 
de repere, și subansamble 
a căror greutate totală 
depășește 1800 tone, este 

i o treabă serioasă, nu șa
gă. De fapt această acțiu
ne dovedește o dată în 
plus maturitatea colectivu
lui, responsabilitatea mun
citorească, comunistă, de 
care dau dovadă minerii 
de la Uricani. Firesc, co
mitetul de partid, condu
cerea tehnică a minei au 
luat o serie de 
premergătoare 
rii modernului 
subteran.

h nsoțiți de 
I Schreter, 
“ rul înti

transport pînă la camera mai destoinici mineri de 
adevărată la Uricani".. Despre lucra- 

„sală de sport", dotată re, dar mai ales < c ue cu sistem monorai, maca- oameni, am aliat 
ar- rale, dispozitive. Camera cuvinte de laudă de

de montaj a fost, executată tovarășii care m-au 
cu mult înainte de termen ' ____
de brigada . cunoscutului tul fluxului de benzi, mai 
miner Andrei Tokeș. Aici, precis la banda nț. 5, vul- 
tinerii lăcătuși Silviu Ma- canizatorul Mihail Stan- 
carie, Ion Popescu, Pavel cin. lăcătușii Nicolae Co- 
Vînă, Victor Avram și El- colea și Dumitru Achiri- 
tică Coteț, mezinul echipei, loaie trebăluiau de zor 
montează secțiile comple
xului și le „expediază" în 
abataj, unde brigada cu
noscutului miner Nicolae

oameni, am aliat

țît în subteran. La

despre 
multe 

la 
înso- 

capă-

I

măsuri 
introduce- 
utilaj în

> ing. Carol 
directo

rul întreprinderii, 
și ing. Iacob Stoica, șeful 
sectorului II, pornim pe 
drumul complexului de la 
ziuă — la abataj. Prima 
„haltă" o facem la puf-un
de asistăm Ia transportul 
pe verticală al primei sec
ții. Montarea sub colivie, 
datorită gabaritului mare 
al acesteia, a fost un exa
men greu, trecut cu bine 
de către Ion Jocea, Nico- 
lae Amuntenei, Dumitru 
bunei și maistrul Teo
dor Bologa. La orizontul 
400, o altă echipă, cea 
condusă de Cornel Mi- 
clea, preia operațiunea de

la montarea unui covor de 
cauciuc. . . .

intetizînd convor-
birea purtată cu au- 
lorii înfăptuirilor 

* — • —— • — menționatei, aceasta se re
zuma Ia cîteva aprecieri: 
utilizarea pe scară largă 

a mecanizării, introducerea, 
în premieră pe Vale, a 
unui utilaj de mare teh
nicitate și randament, fo
losirea judicioasă a tim
pului, sporirea_ producției 
de cărbune. Dar, dincolo 
de aceste precizări, „ca la 
carte", se află oamenii, 
energia și eforturile lor, 
dorinfa lor de mai bine, 
de a da patriei cit mai 
mult cărbune cocsificabil.

A rn plecat de la Uri- 
£\ câni, cu speranța că 

voi reveni, cînd a- 
c.olo se consuma unul din- 

impor fante

Pe drumul 
hărniciei 

minerești
Buroga pregătește pozițio
narea secțiilor la front.Pe drumul de Ia ziuă 

la abatajul din 
plntecul Retezatu

lui, pe drumul hărniciei 
minerești, am întîlnit zeci 
de oameni ailați într-o .... ...______
continuă confruntare cu tre cele mai 
muntele, cil timpul. Mon- evenimente din viata co
tarea utilajului in abataj leciivului — introducerea 
este o chestiune de timp, și montarea unui complex 
care în limbaj mineresc se mecanizat, premieră în Va- 
numește cărbune, tone de ' 
cărbure livrate peste pre
vederi economiei naționa
le.

Prima cunoștință 
reporterului, d 
ceastă dată

le. Am plecat de la Uri-, 
câni, gîndindu-mă că mi- y
nerii, întregul colectiv, 
printr-o impresionantă so
lidaritate muncitorească 
și profesională, mizînd pe 
inteligenta lor, di nd do
vadă de pricepere și hăr
nicie, de responsabilitate 
și angajare comunistă, va- 

.... ................... . . • expe-
risea: „Magistrala pe care riența pozitivă, competen- 
o vedeți — un adevărat ța Și inițiativa in muncă, 
metrou — este o lucrare vor fi la înălțimea misiu- 
de bună calitate. Aici au nii care li s-a încredințat, 
lucrat cei mai buni și cei Constantin GRAURE

Prima cunoștință a 
reporterului, de a- 
ceastă dată pe ma

gistrala cărbunelui de la 
abataj la ziuă, a fost Ni
colae Comciuc, miner șei 
de schimb, care ne mărtu- lorificîncl superior

Rezultatele muncii, 
satisfacțiile viețiiUnul dintre cel mai vechi și apreciați sudori din cadrul întreprinderii de utilaj minier Petroșani este și comunistul Victor Lupu. Destinul și drumul lui Victor Lupu sînt asemănătoare cu ale numeroșilor oameni ai muncii din Valea Jiului. Originar din comuna Bălănești, județul Gorj, în urmă cu aproape 30 de ani. Victor Lupu poposea în Valea Jiului, hotărît să învețe o meserie, înca- drîndu-se la I.U.M.P. ur- mînd sfaturile fratelui său mai mare. Dumitru Lupu era încă de pe atunci unul dintre cei mai vrednici tineri muncitori de la I.U.M.P.Tînărul Victor Lupu a ales meseria de sudor. A- nii au trecut, iar acum, după aproape trei decenii, face din meserie o adevărată artă, executînd lucrări

de sudură de mare finețe și precizie. Priceperea și indemînarea Iui nea Victor sînt unanim recunoscute de colectivul din care face parte. Astfel a fost inclus în colectivele care au realizat primele complexe mecanizate și întreaga gamă de utilaje miniere moderne, produse in cadrul întreprinderii, în premieră națională.Satisfacția comunistului Victor Lupu poate fi e- xemplificată și prin tinerii care au învățat meserie de la el, care au pornit în viață formîndu-se ca oameni, ca vrednici meseriași urmînd exemplul de viață și sfaturile „dascălului" lor. Mulți sînt a- cești tineri căre-1 salută respectuos pe nea Victor printre care îi putem a- minti pe ing. Constantin Leasă, Ion Găină, Mihai Dumitrescu, Constantin

Turcu, Ileana Vonic, A- driana lunga, Vasile Rus și alții. De ajtfel, după cum ne spunea comunistul Victor Lupu, pentru el Valea Jiului a fost locul formării ca om, unde și-a întemeiat o familie. un cămin, unde a încercat să dea totul societății după puterea și capacitatea sa de muncă, rezultatele muncii reprezentînd pentru el satisfacțiile vieții.
Ștefan NEMECSEK

MARINELA HORTO- 
PAN și MARIANA MUN- 
TEANU sînt două „păsări* rare care poluează atmosfera morală a municipiului nostru. Iată cărțile lor de vizită. Marine. la Hortopan, corn. Tur- cinești, jud. Gorj, 29 de ani, 2 copii întreținuți de părinți, 2 condamnări ; Mariana Munteanu, Alba Iulia, 23 de ani, 3 condamnări. Muncă ? Nicidecum 1 Oameni de bună credință au încercat să le arate drumul drept al vieții Ele au renunțat și au ales calea traiului parazitar. Pentru acest mod

de viață au fost condamnate, conform art. 1 lit. d din Decretul 153/1970, Ja 4 luni închisoare contravențională. Poate pcum vor avea țimp destul $ă mediteze.
GHEORGHE TROAN- ȚĂ din comuna Siliștea Crucii, județul Dolj, avînd „pușculița" goală. -i-â încolțit în, minte o idee : să o completeze cu economiile făcute de Nistor Negoi. Zis și făcut. Profitînd de faptul că N.N. nu se afla la domiciliu, și-a completat pușculița cu 31000 lei și un radiocasetofon. Depistat de organele de miliție, i s-a golit din nou pușculița și a intrat la... apă. După faptă...

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

organelor de miliție

O secvență din viață
+ După patru decenii de activitate neîntreruptă, 

harnica preparatoare de ia Petrila, Maria Pop, a fost 
felicitată de colegii de muncă cu ocazia ieșirii la pen
sie pentru limită de vîrstă. <

t Numai cuvinte de laudă despre modul cum 
își îndeplinește sarcinile de serviciu colectivul unită
ții nr. 255 Lupeni, condus de Victoria Borza și Mihai 
David.

+ Prin faptele sale antisociale Liteanu Iulian, 
elev la Liceul industrial Petroșani, nu face cinste 
nici școlii, nici elevilor din clasă, dar nicî părinți
lor. Ce au de spus părinții și educatorii ?

+ Mecanicul de locomotivă Ion Baia a predat 
ștafeta, după 41 de ani de muncă. Momentul ieșirii 
la pensie colectivul preparației Lupeni l-a sărbăto
rit cum se cuvine. In imagine — Ion Baie felicitat de 
un ortac.

In sala judecătoriei din Petroșani, se aflau șase oameni pe banca acuzaților. Ignorînd .legile țării, sfidînd munca cinstită, implorau clemență din partea completului de judecată.
Vasile Rădulescu, din Petrila, trăiește în concubinaj, are un copil căruia nu-i plătește pensia alimentară din 1977, (dosarul în curs de cercetare). In prezent nu lucrează. Conform Decretului 153/ 1974 este condamnat lai șase luni muncă corecțio- nală. Vincențiu Ladary, din Petrila, necăsătorit, „posesor" al unei condamnări de două luni, la 30 de ani, în puterea vârstei, este întreținut de părinții săi. Haina, de piele cumpărată de părinți, pensionari,

îi face „fală" tînărului bulevardist, neîncadrat în cîmpui muncii. Pentru aceleași motive a fost condamnat la șase luni muncă corecțională Gheorghe Su- ba, din Petrila — 41 de ani. necăsătorit — care nu lucrează din junie 1930. De profesie „papugiu", a- firmă destul de, serios : „Vara culeg fructe din pădure și iarna tai brazi albi din parchetul Ocolului silvic pe care îi Valorific cu 150 lei bucata". La întrebarea dacă nu-s prea scumpi, răspunde contrariat : „Ce. sînt mături, să-i vînd așa de ieftin ?“. Pentru ce se află în fața instanței ? Mai are și o istorioară a „purcelului negru" Cu un alt „semen1' al său rîvnind la

purcelul vecinului, auhotărît. într-o bună zi, să-i vină de hac. A apărut lucrătorul de miliție și... bucuria a fost scurtată. Este condamnat la șase luni închisoare. Solicită
Din sălile 

tribunaluluiclemența legii, dai' verdictul rămîne neschimbat.
loan Sîrb — 20 de ani, necăsătorit — a lucrat, pînă în 3 februarie la depozitul Varnița. Părinții nu vor să-1 mâi țină. „Am Vrut să mă încadrez în muncă la mină, dar am pierdut actele și , m-am „luat" cu acești prieteni. Vă rog să mă înțelegeți

că mă voi încadra imediat în cîmpui muncii". Rugămintea. a fost înțeleasă. Tribunalul îi acordă două săptămîni pentru încadrarea în cîmpui muncii. El trebuie ajutat de ' familie, de prieteni, de foștii lui colegi., de școală. Ionică este în derivă.-» Cere ajutorul celor ce-1 pot ajuta. Ștefan Aradi, 20 de ani. ultimul post prestat în 5 ianuarie, la prepa- rația* Petrila. Vrea să se încadreze la spital, pe mașina ce transportă alimente. A mai fost acolo, dar a plecat. Credea că e mai bine ia preparație. „Cum ajung la primul meu loc de muncă, vă promit că mă țin de treabă".
Eugen' Bud, 25 de ani, necăsătorit, de profesie sudor, a mai ispășit, o pe

deapsă de 5 luni cu execuția la locul de muncă. Ascultat în apărare, susține că lui nu-i place la T.C.H., dar nici în altă parte nu vrea să se încadreze în muncă. Instanța îi acordă trei luni de muncă corecțională pentru „a- comodare" cu viața de producție.Acestea sînt „cărțile de vizită" ale unor tineri certați cu legea, cărora nu le place munca. Trebuie condamnați pentru faptele lor, dar nu îndepărtați de noi. Dimpotrivă, opinia publică, organizațiile de tineret trebuie să facă totul pentru a-i ajuta să devină cit mai u-tili societății. Verdictul legii este scurt: nu avem nevoie de 
paraziți sociali !

Teodor ARV4NTE

„Așa-i învață 
Ia școală..."Expresia de mai sus am auzit-o de cîteva ori în diverse ocazii. Ca dascăl am simțit în fiecare din aceste cazuri o senzație stranie. Știam că am de-a face cu o prejudecată, eram convins de faptul că lucrurile nu stau astfel. Intr-un autobuz cîțiva tineri vorbesc ui-ît. Se aude un glas: „A- șa-i învață la școală..." E- vident, tineri respectivi au greșit. Prin comportamentul. lor au sfidat regulile elementare de comportare în societate. Dar de aici pînă la a exprima cu ironie „Așa-i învață la școală", altfel spus, de aici pînă la a arunca cu răutate vina pe unul dintre factorii educaționali, respectiv pe Școală, este o nedreptate.In cazurile prezentate se ■ 

llll III IIIIII lin II IUI 9 E »cerea aleasă o cale dreaptă, lucidă. O vorbă bună ar fi fost suficientă. Educatorii, părinții caută cu insistență soluții în vederea formării profilului moral al adolescenților. Dar noi toti. la rîndul nostru, avem a- ceeâsi datorie. Aruncînd pe toți o vină ce o au doar unii, nu înseamnă a-i ajuta pe adolescenți. Căci, dacă ici-colo. se mai înregistrează astfel de fapte, asta nu înseamnă că prin . instituțiile sale. familia, școala, organizația de tineret, societatea nu acordă o atenție deosebită formării tinerei generații. Pe fondul creșterii generale a activității educative desfășurate în aceste instituții procentul acestor abateri scade treptat. Aceste cazuri trebuie dezaprobate de opinia publică, dar trebuie acționat cu mult tact. Oricum, trebuie să ne ferim să exprimăm prejudecăți pripite,. „Așa-i învaj^
Prof. Teodor TRIFA

4
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zicruz!litgă în LU/He
Vizita în Turcia a ministrului 

afacerilor externe al României
ANKARA 15 (Agerpres). — în convorbirile pe care tovarășul Ștefan Andrei le-a avut în continuare, în cursul vizitei oficiale pe care o desfășoară în Turcia, cu ministrul afacerilor externe, liter Turkmen, și cu alți demnitari ai guvernului turc, au fost examinate cu precădere problemele legate de modul în care se desfășoară acțiunile de cooperare dintre cele două țări, potrivit celor convenite la nivel înalt.în acest cadru, o atenție deosebită a fost acordată lucrărilor la obiectivul important al conlucrării româno-turce care îl constituie rafinăria în construcție „Anatolia Centrală", de la Kirikkale, vizitată de ministrul român al afacerilor externe. Gazdele au dat o deosebită apreciere modului în care partea română își aduce contribuția la realizarea a- cestei rafinării, care va a-

vea o capacitate de prelucrare de 5 milioane tone • țiței pe an.Cei doi miniștri de externe au efectuat, de asemenea, un schimb de vederi cu privire Ia evoluția situației internaționale, care a evidențiat pozițiile a- propiate ale celor două țări în ceea ce privește necesitatea intensificării e- forturilor pentru depășirea actualei stări de încordare din lume, pentru regle

mentarea tuturor conflictelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, sub- liniindu-se necesitatea realizării dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare, a intensificării eforturilor pentru obținerea de rezultate concrete pe calea instaurării u- riel noj ordini economice internaționale, a democratizării relațiilor dintre state.
întrunire a Consiliului 

de miniștri al Libanului 
15 (Agerpres).de Miniștri al s-a întrunitbeirut— Consiliul Libanului miercuri, sub președinția șefului statului. Elias Sarkis, pentru a examina rezultatele contactelor locale și internaționale întreprinse de oficialitățile libaneze în vederea consolidării

încetării focului, relatează agenția France Presse.La Beirut, situația a fost în general calmă, înregis- trîndu-se numai sporadic focuri pe linia de demarcație care separă cele două zone ale Beirutului, de est și de vest.
UN SIMBOL CARE 

RUGINEȘTEUn tribunal american l-a acuzat pe cetățeanul britan ic Edward Drummond și pe americanul Sam Rutherford de a fi cauzat prejudicii în valoare de 80 000 de dolari... statuii Libertății, din New York. Protestînd împotriva arestării unui a- părător al drepturilor populației de culoare din S.U.A,, cei doi au escaladat celebrul monument newyorkez, provocîndu-i astfel — după cum afirmă partea civilă — importante „avarii". Numai că ancheta făcută la „locul crimei" a dezmințit categoric acuzația. S-a dovedit că statuia nu a mai fost inspectată de 40 de ani și că, în acest interval, a suferit rigorile

unei puternice' coroziuni. Potrivit profesorului Weiss, de la Universitatea Columbia, simbolul libertăților americane ..se degradează mai repede decît te-ai fi așteptat". In
FAPTUL DIVERS

rVGl^SB
orice caz, tribunalul a fost nevoit să-i achite pe Drummond și Rutherford.

SECRETUL 
SCULPTURILOR 
MAGNETICEapropierea orașuluisudulInDemocrația, din Guatemalei. s-au descoperit niște statui sculp-

tate în piatră, datînd încă din epoca precolum- , biană și dînd dovadă de ciudate calități... magnetice ! Datate de arheologii britanici acum 4 000 de ani, statuile au fost executate însă cu 2 000 de ani înaintea descoperirii busolei de către chinezi. După toate aparentele, statuile au fost executate de cea mai veche dintre civilizațiile cunoscute ale Americii Centrale. Centrul acestei civilizații se afla în regiunea Izapa, în apropierea actu- ’ alei granițe cu Mexicul.Specialiștii afirmă că realizatorii sculpturilor au căutat special roci cu proprietăți magnetice. Ei știau că rocile magnetice au proprietatea de a „reacționa" în apropierea . zăcămintelor de metale.
Experimente geofizice cu „Dâga"

Majoritatea cercetă- spațiale efectuate în Bulgaria sînt consa- studîerii acestor pro- și fenomenelor cone-

central pentru cercetări spațiale din cadrul Academiei de științe a Bulgariei: un electrofotometru optic, care măsoară intensitatea radiațiilor slabe de lumină în opt fisii spectrale înguste. Cele două componente ale aparaturii — op- tico-mecanic și electronic . — au fost puse la punct, experimentate și calibrate în laboratorul optic de la Observatorul din Stara Za- gora. însușirile . esențiale

cu datele necesare — să comande inima în așa fel îneît să mențină stabilă termodinamica pacientului. Unul dintre proiectele cardiologului Gordon Hutcky vizează construirea unui microcomputer implanta- bil, apt să înregistreze și să țină sub control tensiunea arterială și activitatea inimii și, de asemenea, să comunice prin semnale radio cu o stație terminus dintr-un spital. In felul acesta, ar transmite medicilor. în fiecare mo-

întâlniri ale delegației 
române la Congresul 

al X4ea al P.S.U.G.
BERLIN 15 —- Trimisul In încheiere, a avut loc special V. Crișu transmite; un miting al prieteniei, la Delegația Partidului Co- care a luat cuvin tul tova- munișt Român, condusă de rășul Ion Dincă. tovarășul Ion Dincă. meni- •&

BERLIN 15 (Agerpres). — Miercuri, în cea de-a cincea zi a lucrărilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania au eontinuat dezbaterile pe marginea Directivelor cu privire la planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a Republicii Democrate Germane în anii 1981—1985. în ‘încheierea acestor dezbateri. Congresul a a- probat în ynanimitate programul de dezvoltare eco- nomico-socială conturat de Directive. Aii- fost aprobate, de asemenea, rapoartele comisiilor de lucru ale Congresului.

bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului, care participă Ia lucrările celui de-al * X-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania. a fost. miercuri, oaspete al orașului Frankfurt pe Oder.Momentul principal al vizitei delegației române l-a constituit întîlnirea cu colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de semiconductor! din Frankfurt pe Oder, care se numără printre întreprinderile ce dezvoltă o rodnică cooperare cu întreprinderi similare din România.
Hei să fie pe viitor mai 
bine garantate.

FILMEPETROȘANI — 7 
iembrie: Proba de crofon ; Republica : ua de argint; Unirea : La răscrucea marilor furtuni.PETRILA : Elvis.LONEA: Martorul știe mai mult.ANINOASA: Titanic vals.,' '

VULCAN: Luceafă
rul : Vagabondul, seriile I-II; Muncitoresc: Mizerabilii.LUPENI — Cultural: O lacrimă de fată:URIC ANI; Porțiledimineții.

TV

No- 
mi- 
Șa-

Plasma cosmică din spațiul interplanetar reprezintă un mecliu foarte dinamic, iar starea ei este determinată, cu precădere, de activitatea Soarelui. Marea cantitate de energie solară care se acumulează în cadrul ei trece rapid dintr-o formă în alta, rilor R.P. erate cesexe. Intr-un viitor apropiat, ele vor avea o mare valoare practică. deoarece vor contribui la descoperirea căilor de asimilare și, ulterior, de valorificare a resurselor energetice inepuizabile ale planetei noastre. Recent, la bordul navei „Saliut 6“ s-a aflat a- paratura originală „Dăga", realizată de Laboratorul
Informații științifice
permit aparaturii „Dăga“ să obțină noi date științifice în ce privește fizica fenomenelor din ionosfera și magnitosfera Terrei.

MinicomputerulComputerele nu sînt o modă trecătoare, ci ele s-au impus în cele mai diverse domenii de activitate, inclusiv în medicină. Iar la ora actuală computerul — în forma lui miniaturiza
tă, adică minicomputerul — tinde să-și facă intrarea triumfală în atît de dificila ramură a cardiologiei. 
De curînd, un chirurg cardiolog american. Gordon Hutcky, a anunțat că este foarte aproape ziua cînd un microcomputer, implantat în toracele unui pacient și folosind energia calorică

și cardiologia

ment, evoluția stării sănătății pacientului. Bolnavul, ar putea pune microcom- puterul din pieptul în legătură telefonică stația terminus pit de toraee un
său cu ținind li- dispozitiv

Țiței din

LA MILANO s-a deschis cea de-a 59-a ediție a Tîr- guiui internațional, la care sînt prezentate produse industriale, agricole și de artizanat ale unui număr de 9000 de întreprinderi și firme din 88 de țări. Din România participă o serie de întreprinderi de comerț exterior, care prezintă mașini de alezat-frezat, strunguri automate, diverse motoare și micromotoare, componente electronice, e- lemente de automatizare și altele.
LIDERUL OPOZIȚIEI 

laburiste în parlamentul 
australian, Bill Hayden, s-a 
pțpnunțat pentru o revizu
ire a acordului dintre țara sa 
și S.U.A. privind baza mi
litară americană de comu
nicații de la North-West- 
Cape. El a cerut ca drep
turile suverane ale Austra-

și ministrul afaceri- 
exlerne al tînărului 

Zimbabwe. Intîlnirea 
consacrată examinării

9,00 Teleseoală.
11,20 Film serial TV: 

„Anul 1848".Partidul năzuințelor. Și al împlinirilor socialiste. Telex.Telex.
Teleșcoală. _■
Danemarca. Producție a studiourilor de filme documentare din Copenhaga.Viața culturală.Desene animate: 
Pic și Poc — producție Animafilm. Telejurnal.Actualitatea economică.19,45 Ora tineretului.20,30

12,15
12,4516,0016,0517,10

19,0019,25
LA LUANDA au început 

miercuri, lucrările reuniu
nii la nivel înalt a țărilor 
africane din prima linie. 
Participă șefii de stat din 
Angola, Botswana, Mozam- 
bic, Tanzania, Zambia, pre
cum 
lor 
stat 
este
problemelor legate de ac
celerarea procesului obți
nerii independenței Nami
biei, ocupată ilegal de că
tre regimul rasist din Afri
ca de Sud.

PREȘEDINTELE Finlandei, Urho Kekkonen, l-a primit pe primul ministru al Danemarcei, Anker Juergensen, aflat într-o vizită oficială la Helsinki. Oaspetele danez a precizat, într-o declarație, că problema creării unei zone denuclearizate în nordul Europei a figurat pe agenda convorbirilor cu ședințele finlandez,mul ministru danez a subliniat că „Danemarca nu dorește arme nucleare pe teritoriul său, nici în prezent și nici în viitor. Am spus aceasta și partenerilor noștri din NATO, dintre cifre unii nu ne-au înțeles însă", a menționat el.

21,30
22,15

Evoluția vieții pe 
pămînt — științific.Pagini din teatrului nesc. „Caragiale Ia 
debut".Telejurnal.
RADIO

serialistoria româ-

pre-Pri-
de ascultare montat în receptorul telefonului.Dar Gordon Hutcky nu se rezumă ' doar la anticiparea tendințeloi’ rezultate din fuziunea medicinii cu electronica; el a inventat și o metodă de captare și reciclare a sîngelui pacientului. în timpul intervențiilor chirurgicale pe inimă. Componentele acestei metode sînt un dispozitiv de colectare a sîngelui și un altul de transfuzie automată. Cu alte cuvinte, colectează și purifică sîn- gele pierdut de pacient în timpul operației -și. respectiv, îl reintroduce în circulația sanguină. Gordon Hutcky folosește această metodă de aproape doi ani în spitalul său din i Jose — California, și cepe să fie acceptată de colegii săi din alte rase americane.

13,00 De la 1 la 3. 15,00 Club univers 20. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Tehnică și organizare în - agricultură. 16,40 Rapsod de țară și partid. 16,55 Sfatul medicului. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Odă limbii române. 17,25 Te apăr și te cînt, patria mea. 18,00 Orele serii. 2j),00 Ateneu. Cîntarea României. 20,30 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 21,05 Radiocenaclu. 22,00 O zi înfer-o oră. 23,00 Bijuterii muz.icale. 23,30 — 5,00 Non-stop muzical nocturn.
Mica publicitate

Saninși• o-

VIND apartament 2 camere. confort I, gaze, Deva. Telefon 20952, între o- rele 17-20. (339)VIND electrică. Telefon■ 17. (348)VINDtroșani. ;Bloc 26/1/4, după (351)SCHIMB urgent ment 2 camere, „Hermes" cu 3 camere, cartier Piață sau Aeroport,. Informații: strada Șt. O. Iosif, Bloc 2. A., ap. 98, după ora 19. (345)'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cris- tea Liviu eliberată de I.U.M. Petroșani Se declară nulă. (340)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Damian Stan, eliberată de *I.M. Paroseni. Se declară nulă. (341) ,

mașină de cusut marcă import.43497, după oraTrabaht 600; Pe- strada Aviatorilor ora 16.aparta- c ar tier apartament

PIERDUT carnet student pe numele Aides loan, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (342)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Paduraru Relu, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (346)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Piișok Mihai, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (347)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ilinca Maria, eliberată de I.F.A. Vîscoza Lupeni. Se declară nulă. (349)PIERDUT carnet de student pe numele Iacoboaei Mihai, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (350)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bende Ioana, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (352)
FAMILIE

bacteriivaatacu- să țină tensiu- îndelungate, la Universitatea din Toronto s-a descoperit o bacterie care produce o hidrocarbură asemănătoare țițeiului, substanță ce poate fi utilizată drept combustibil lichid fără un grad ridicat de prelucrare. Prin procesul de fotosinteză și avînd ca resursă bioxidul de carbon, bacteriile respective sintetizează substanța oferind prin aceasta — potrivit o- piniilor unor oameni de

In urma unor cercetări unvor
a corpului omenesc, prevesti din vreme rile de cord, chiar în limitele normale nea arterială.Microcomputereleputea determina continuu intensitatea activității inimii, sarcină îndeplinită a- cum exclusiv de creier. Deși un computer nu va atinge niciodată perfecțiunea creierului în conducerea . treburilor dinăuntrul organismului uman, o asemenea minune a tehnologiei moderne va putea, totuși, — alimentată fiind

știință canadieni — și posibil răspuns la asigurarea unui combustibil* pentru- vehiculele spațiale.Una din bacterii a fost descoperită în straturile de rocă din apropierea zăcămintelor de gaze naturale, iar cealaltă este un hibrid .realizat la Universitatea Huli. Un alt avantaj âl u- tilizării acestor bacterii este „materia primă", bioxidul de carbon, care se găsește în cantități suficiente în atmosferă.
ANUNȚ DEEa 16 aprilie se împlinesc 4 ani de la decesul bunului nostru părinte și bunicMIHAIL SERAFINCEANUPioasă și veșnică amintire. Familia. (343)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 1662 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


