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UNITATE FRUNTAȘĂ 

PE RAMURA

miau a- in-

Acum în preajma sărbătorii muncii și a celei de a 60-a aniversări de la formarea gloriosului nostru partid, constructorii de mașini niere din Petroșani trăit un eveniment parte. Pe platformadustrială de la I.U.M.P. a avut loc. ieri, festivitatea decernării Drapelului și diplomei de întreprindere fruntașă pe ramura industriei de utilaj petrolier și minier în întrecerea socialistă pe anul 1980. La festivitate au participat membri ai secretariatului Comitetului municipal de partid, ai organelor Si de stat, dicat, reprezentanți Uniunii sindicale pe mură și centralei de sort.Drapelul și diploma de întreprindere fruntașă pe ramură au fost înmânate de tovarășul Dragomir Moisin, din partea Uniu-

activiști de partid de sin- 
ai ra- re-

programului de mecanizare a muncii în subteran, program inițiat de secretarul general al partidului; tovarășul 
Nicolae Ceausescu, colectivul de la I.U.M.P, a reușit să se înscrie încă din primul an în rîndu- rile de frunte ale constructorilor de mașini din țară. c’Știgind un bifie- merilat prestigiu. Anul 1980 a fost pentru acest harnic colectiv un an rodnic, în care producția netă — indicator ce reflectă pe deplin eforturile proprii ale constructorilor de utilaj minier — a fost îndeplinită în proporție de 102,6 la sută, producțiile globală și marfă au fost depășite 5,3 și, respectiv, 2,9 sută. Semnificativ cu la de consemnat este că valoarea utilajelor miniere livrate unităților de profil din Vale și din țară depășește cu 2,7 la sută sarcina planificată. Succese meritorii — dacă ținem seama de sarcinile de plan nii sindicatelor din me- ' mobilizatoare și de pro- talurgie și construcții de mașini.Angrenat cu toate forțele în materializarea ~
cesu] de transformare a uzinei — care s-a datorat în primul rînd experienței bune cîștigate an de

an de harnicii constructori de utilaj. Sînt fapte, succese care au făcut, cum se sublinia în adunarea festivă de ieri, un front comun într-o mare competiție a muncii.înaltele distincții — în anul 1979 uzinei i s-a decernat Diploma de întreprindere evidențiată pe ramura industriei de utilaj petrolier și minier — putem spune că reflectă iscusința, spiritul novator, hărnicia și ho- tărîrea unui colectiv care materializează în obiectivele celui XII-lea Congres dului.^Distincțiile astăzi, spunea ing. Iosif Kelemen, directorul uzinei, vin să încununeze in primul rînd un efort de muncă, de creștere, de promovare a noului. A- nului 1980 îi, urmează, fără îndoială —și realizările aonfirmă — un an rodnic în care colectivul nostru este ferm hotărîi să ridice mai sus ștacheta succeselor. Organizația de partid, cele de

fapte de-al al parti-acordate

DECADA

aniversării
PRODUCȚIILOR RECORD

Cariera Cîmpu lui Neag

în două zile, 1165 tone 
cărbune livrate suplimentar
Consecvenți în strădani

ile depuse în întreaga pe
rioadă ce a trecut de la 
începutul anului pentru 
creșterea producției de 
cărbune, colectivul carie
rei de la Cîmpu lui Neag 
a livrat suplimentar în 
primele două zile din De
cada producțiilor record

o cantitate de 1165 tone 
cărbune cocsificabil. Prin 
această depășire, produc
ția totală livrată suplimen
tar de muncitorii carierei 
de la începutul anului se 
ridică la 10 180 tone căr
bune. Este un succes de 
seamă, care are la bază 
perseverența întregului co-

Preparația Coroești

la producția
Depășiri

de brichete
Afirmîndu-și vrednicia în 

întrecerea pentru 
montarea producției, 
primele două zile 
cadei producțiilor 
colectivul secției 
chetaj din cadrul 
rației Coroești a 
710 tone de brichete peste 
plan. Producția de briche
te livrată suplimentar pre
vederilor anului se cifrează 
astfel la 7 700 tone. Cea 
mai mare contribuție la 
realizările ultimelor două 
zile au adus-o brichetorii 
din schimbul condus de 
Paul Gall —- plus 236 tone 
brichete — formație din 
rindul căreia s-au eviden
țiat muncitorii Dumitru 
Bogdanei, Dumitru Bărbu- 
lescu, Sabin Buzariu. 

loan 
Pascu

supli- 
în 

ale De- 
record, 

de brî- 
prepa- 
produs

lescu, Sabin 
Gheorghe Hunyadi, 
Martin și Voicu 
Gheorghe.

Tot în ultimele 
zile, schimbul de

două 
spălare

Șefu] de brigadă loan 
Fiilop și ortacul său Al
bert I'orgaci, doi frun
tași ai sectorului V de 
la I.M. Petrila.
Foto: Șt. NEMECSEK

condus de maistrul prin
cipal Gheorghe Benea și 
maistrul Gheorghe Costea 
a depășit cu 200 tone pla
nul la cărbunele spălat 
special pentru cocs.

lectiv pentru folosirea in* J 
tensivă a utilajelor din do
tare și organizarea supe- ; 
rioară a lucrului pe schiin- 
buri, strădanii ce au con- i 
dus Ia depășirea indicato
rului de productivitate * 
muncii prevăzut pe aceas- 
tă lună, în medie, cu 2,(i 
tone pe post.

Contribuțiile cele mai 
însemnate la succesele co- ; 
lectivului le-au adus exca- 
vatoriștii Nicolae Salmari 
și Florea Stănculea din ca
drul carierei, precum și 
Ludovic Pinczer, Petru O- 
prinescu și Petru Stinga- 
ciu din cadrul S.T.R.A. 
S-au evidențiat, de aseme
nea, buldozeriștii Ion Ra- 
cea, Constantin Cioc, 
Gheorghe OzarChievici și 
Nicolae Gheorghiu, precum 
și șoferii Vasile Curlea, 
Emil Manolescu, Antonică 
Dumitrescu, Dumitru Ar
gint, Dumitru Firiza, Vasi
le Mocsko și Dumitru Mi- 
hăiasa. Pe lista evidenția- 
ților figurează, de aseme
nea, geologul Ion Cîrstea și 
maiștrii electromecanici A- 
lexandru Buglieș și Victor 
Voicu.
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INDIVID-COLECTIVITATE

Imagine din zona noului centru civic al orașului 
Vulcan/ Foto: Cristian ȘTEFAN

(Continuare în pag, a 2-a)

• Forța educativă a muncii
• Un loc la panoul fruntașilor
• Crez de muncă și viață
• Omul și omenia
• Rubrica „In culpă"

Realizările decadei a doua

îndemn spre mai bine 
pentru colectivele miniereLa încheierea celei de a doua decade a lunii aprilie. realizările obținute de colectivele miniere sînt o dovadă elocventă a unei mai bune mobilizări din partea fiecărei formații de lucru, rezultatele înregistrate fiind superioare, la aproape toate întreprinderile miniere, celor obținu

te în prima parte a lunii.întreprinderile miniere Producătoare de cărbune cocsificabil — Lupeni, Băr- băteni, Uricani și Cariera Cîmpu lui Neag și-au sporit eforturile, acestea materializîndu-se în im-

portante creșteri la producția de cărbune extras.Dacă la sfîrșitul primei decade, minerii Lupeniu- luî nu puteau raporta îndeplinirea integrală a prevederilor de plan, la încheierea celei de a doua etape, minusul de 517 tone fusese recuperat și se livraseră suplimentar economiei naționale peste 700 tone de cărbune. Cariera Cîmpu lui Neag, o altă întreprindere cu sarcinile primei decadedoar în proporție de 99,8 la sută, a ajuns la încheierea decadei a doua la o
realizate

realizare a prevederilor de plan de aproape 119 ia sută.Salturi importante la producția extrasă înregistrează și minerii de la U- ricani. care, de la un plus de numai 70 de tone obținut în decada I, ajung la un plus de 2508 tone în decada a Il-a, iar minerii Bărbăteniului creso pro-" ducția extrasă suplimentar de la 23 de tone, realizate în prima decadă, la aproape 1 500 tone obținute la sfîrșitul celei de a doua decade.

Consfătuiri de lucru 
în domeniul muncii 

organizatorice de 
partidPornind de Ia cerința perfecționării în continua

re a muncii politico-orga» nizatorice și de educație comunistă în vederea creșterii eficienței acesteia privind realizarea sarcinilor’ economico-sociale —• . în lumina orientărilor stabilite de plenara C.G, al P.C.R. din 25 martie a.c., a indicațiilor de inestimabilă valoare practică date de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al partidului —, în aceste zile au avut loc, în Valea Jiului, consfătuiri de lucru în probleme ale muncii organizatorice de partid.Importanta acțiune politică, organizată de comitetele de partid județean, municipal și orășenești, a debutat marți, 21 aprilie, la Lupeni. Au luat parte activiști de partid de la nivel județean, municipal, orășenesc și din întreprinderi, conducători ai unităților economice și ai organizațiilor de masă șî obștești. Consfătuirea de lucru de la lupeni abor- dînd Problemele miinetl on-

I BALAN
(Continuare tn pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a sI



Steagul roșu JOI, 23 APRILIE 1981 1

A

întreprinderea de utilaj minier Petroșani — 
unitate fruntașă pe ramură

(Urmare din pag. 1)sindicat, U.T.C., toți oamenii muncii de aici în frunte cu comuniștii, au meniul de a-și fi racordat la imperativul producției puterea de muncă,- dotarea — deocamdată țn proces de modernizare — experiența, i- deile pentru a ne spune cuv mtul la tribuna noului tehnic. Mă gindcsc la înnoirea producției in proporție de 08 la sută, la reorganizarea fluxului tehnologic, autodotare, creșterea profesională a personalului muncitor. Aici, cred că s-a fondat biianțul rodnic cu care am încheiat anul 1930, an care ne-a adus înaltele distincții, încununări ale hărniciei și, totodată, de o sporită angajare eu care am intrat in cincinalul calității Și etician-' țcr'.La bilanțul fructuos al anului 1980, precum și la succesele obținute în primul trimestru al a- nului 1981 (producția netă realizată în proporție de 106,3 la sută, tone mașini și utilaje miniere 102,4 ia sută) s-au referit pe larg sudorul Nicolae Tudor, maiștrii Titus Peș- tenaru, Viorel Anghel și alți muncitori fruntași al uzinei. La rîndul său, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, Ion Predoi afirma: „Dacă în prezent ne mîndrim cu utilajele noastre, a- ceasta o datorăm celui mai iubit fiu al poporului. secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la indicația căruia muncitorii și specialiștii uzinei au dat viață obiectivelor înscrise în documentele celui de-ai Xlf-Iea Congres ai partidului. In prezent colectivul nostru este puternic angajat în

BILANȚUL ANULUI 1980
• Valoarea producției nete a fost rea

lizată în proporție de 102,63 la sută • 
Producția marfă, 102,90 • Productivi
tatea muncii, 100,27 S Mașini și utilaje 
miniere, 102,7 • Cheltuieli totale la 1000 
lei producție marfă, 99,8 la sută • 
Cheltuieli materiale la 1000 lei produc
ție marfă, 99,9 la sută și beneficii 101,7 
la sută.

REALIZABILE TRIMESTRULUI I 1981
Producția netă valorică a fost realiza

tă în proporție de 106,37 la sută ; pro
ducția marfă 103 la sută; productivita
tea muncii 106,37 la sută; mașini și uti
laje miniere 102,4 la sută; cheltuieli to
tale Ia 1000 lei producție marfă 98,58 lă 
sută; cheltuieli materiale la 1000 lei 
producție marfă 99,48 Ia sută și benefi
cii 103,38 la sută.

procesul de transformare și modernizare a uzinei, aceasta pentru a se înfăptui sarcina de mare răspundere — MECANIZAREA COMPLEXA A LUCRĂRILOR DIN SUBTERAN, trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în întreprinderea noastră. Și a- ceastă sarcină — dacă a- vem în vedere rezultatele obținute, priceperea și dăruire» colectivului — va fi îndeplinită în mod exemplar*.Momentul festiv al decernării drapelului și diplomei de întreprindere fruntașă pe ramură a fost Urmat de un altul. Colectivul a intrat în posesia insignei de fruntaș în Întrecerea socialistă — însemn al vred

niciei muncitorești.In încheierea adunării festive, într-o atmosferă de intensă bucurie și satisfacție, de hotărîre și angajare muncitorească pentru dezvoltarea realizărilor care au adus colectivului satisfacțiile mari de astăzi în cadrul adunării, participanții — muncitori, tehnicieni și ingineri, experimentați constructori de mașini miniere — au dat glas hotărîrii ferme de a dezvolta succesele obținute, de a ridică tot mai sus, la loc de înalt prestigiu marca uzinei. Intr-o atmosferă entuziastă, participanții la adunare au adresat conducerii partidului, secretarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se spune:

„Indicațiile pe care ni 
le-ați dat prind viață, ele 
au făcut ca intr-un timp 
relativ scurt, prin dez
voltarea și modernizarea 
întreprinderii, procentul 
de reînnoire a producției 
să fie de 98 la sută, să 
realizăm utilaje comple
xe, de mare Productivi
tate, care asigură ușu
rarea muncii minerilor, 
îmbunătățirea condițiilor 
de-muncă, o creștere mai 
accentuată a productivi
tății Și sporirea produc
ției de cărbune.

Ne angajăm’ în fața 
partidului și a dumnea
voastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar 
general, să ne realizăm 
lună de lună sarcinile de 
plan, așa cum de fapt am 
încheiat trimestrul I al 
primului an ai cinc'nalu- 
lui calității și eficienței. 

să răspundem chemării 
adresate minerilor de 
conducerea partidului și 
statului, de a da patriei 
cît mai mult cărbune, a- 
sigurîndu-le utilaje com
plexe de mare producti
vitate.

In cinstea glorioasei.a- 
niversări a încercatului 
nostru partid comunist, 
ne angajăm față de 
partid, față de dumnea
voastră, conducătorul iu
bit și încercat al poporu
lui român. Minerul de 
onoare al Văii Jiului, să 
raportăm în cinstea ani
versării a 60 de ani de 
la crearea P.C.R., reali
zarea peste prevederi a 
unei producții nete va
lorice de 5 milioane Iei, 
60 tone utilaje și 10 tone 
Piese de schimb pentru 
minerii Văii Jiului, fă- 
cînd totul pentru îmbu
nătățirea calității produc
ției și sporirea eficienței 
întregii activități produc
tive.

înalta distincție ce 
ne-a fost acordată ne 
umple inimile de bucurie, 
ne mobilizează șj mai 
mult, și vă asigurăm mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vom 
depune întreaga pricepe
re, putere de muncă pen
tru a înfăptui exemplar 
sarcinile ce ne revin din 
documentele Congresu
lui ai XII-lea al Partidu
lui Comunist Român".

I b• ' •>

* ilsSi

ganizatorîce, a analizat modalitățile și posibilitățile practice de perfecționare a stilului și metodelor de muncă folosite de organele și organizațiile de partid în conducerea cu competență și eficiență tot mai mare a întregii activități economico-sociale.Pe aceeași temă — 
„Perfecț.onarea stilului 
și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor 
de partid pentru îmbună
tățirea activității organiza
torice în sprijinul realiză
rii sarcinilor economice" — precum și în lumina înaltelor exigențe subliniate de plenara C.C. al P.C.R. djn 25 martie a.c., s-a desfășurat, ieri, la I.M, Petrila, consfătuirea de lucru în domeniul muncii organizatorice de partid. Au participat secretari ai comitetelor de partid și ai organizațiilor de bază de la minele Petrila. Lonea. preparație și alte unități economico-sociale, secretari adjuncți cu problemele organizatorice de la comitetele de partid și organizații de bază, conducători ai organizațiilor de sindicat, U.T.C., O.D.U.S.Despre desfășurarea dezbaterilor și conținutul a- cestora, vom reveni cu relatări într-un număr viitor al ziarului.

îndemn spre mai bine 
pentru colectivele miniere

I
Noul bufet „Expres" 

din gara Petroșani.
I

(Urmare din oag I,Aceste realizări care pot fi calificate cu adevărat de excepție, ridică pe noi trepte prestigiul mineresc 
al Văii Jiului, căpăand noi dimensiuni acum in pragul marilor sărbători — 
ziua de 1 Mal și aniversa
rea a 6o de ani de la crea
rea Partidului Comunist 
Român. Succesele amintite sînt cu atît mai importante pentru economia națională, cu cît producția extrasă suplimentar este de cărbune cocsifieabil.Dar, pe lingă aceste realizări remarcabile obținute de întreprinderile miniere amintite și cu toate că pe ansamblul Văii Jiului, așa cum mai spuneam, realizările din decada a 11-a sînt mai bune decîl cele din prima, totuși o

• PENTRU MINERI ȘI 
FAMILIILE LOR. Zilele trecute, au sosit la Con» I siliul municipal al slndl- j calelor biletele de odih- l nâ pentru litoral, bilete de care vor beneficia în se»- 1 zonul estival din acest an i minerii și familiile lor.Este vorba de 1674 bilete pentru seriile dintre I mai — 9 septembrie, I Nord-hotel, „Meteor" ■ Eforie-Nord . și hotelul

II
I
I 12 la din

parte dintre întreprinderile miniere nu s-au ridicat la nivelul prevederilor de plan. Unele dintre acestea au acumulat minusuri destul de mari pentru a constitui un serios., semnal de alarmă in privința realizării integrale a sarcinilor de plan ale lunii aprilie. Dintre acestea amintim minele : Aninoasa (80 la sută, procent de realizare a planului după încheierea a două decade). Dîlja. (86 9 la sută), și Petrila (88 la sută). Celelalte întreprinderi miniere avînd sarcinile de plan realizate în proporții cuprinse între 92,8 și 97,6 la sută.Nu vom insista asupra eficienței cu care au fost aplicate măsurile, la care s-au referit la începutul anului cadrele de conducere în întreprinderile miniere. privind creșterea „Parc" din Eforie-Sud. Biletele sînt repartizate și vor ajunge în eiteva zile ia comitetele sindicatelor de la unitățile miniere și preparații, zilele ur
mătoare vor sosi și biletele de odihnă la mare pentru sindicatele din laite ramuri.

• LA URICANI se desfășoară _în ritm susținut lucrările de amenajare la noua bază de agrement a orașului. In jurul cabanei sînt plantați cile 1000 de puieți de salcîm și plopi, precum și 350 de 

cele-

productivității muncii și realizarea planului de căr.- bune sau la modul în care răspund cadrele tehnice din unități exigențelor realizării tuturor indicatorilor economici ai acestui an, ele urmînd să fie prezentate pe larg în cadrul acțiunii de presă „Revenim 
pe urmele asigurărilor pri
mite la începutul anului". Dorim însă ca realizările prezentate să constituie pentru toate unitățile miniere. pentru fiecare formație de lucru un îndemn spre mai bine, spre creșterea necontenită a producției de cărbune, sarcină, de o importanță deosebită pentru fiecare mină, izvo- rîtă din necesitățile, din solicitările de cărbune mai mult, mai bun și mai ieftin ale economiei naționale. ale industriei românești.

de a u-La pre-

trandafiri. Totodată, se lucrează la aducțiunea de apă curenta și amenajarea în jurul cabanei a terenurilor de sport, joacă pentru copii și nui ring de dans.
• MODERNIZĂRI, centrul de Sortare și industrializare a lemnului de la Iscroni, la noua hală de preindustrializare s-a dat în funcțiune gater cu 5 circulare, prezent, se montează instalație de benzi 

un îno pen.tru sortarea și încărcarea

»«■»»•«a■■•■■■■■•■■■a■■■■■■■■■■■■>■■al

Hondb°l Idijia a Xlll-a a Cupei „Diamantul negru"La finele săptămînii trecute a avut loc pe 6 terenuri școlare din Petroșani, etapa preliminară a celei de a XlII-a. ediții la care au participat 24 de echipe, reprezentative ale școlilor qene- rale din Valea Jiului.Din cauza timpului nefavorabil. turneul final la care s-au calificat 4 echipe de băieți și 4 de fete a fost amînat pentru duminică. 26 aprilie. Iată primele trei echipe clasate în fiecare serie: seria 1. fete: 1. Școala gen. nr. 2 Petrila; 2. Șco'ala gen. nr. 1 Lupeni ;în vagoane a masei lemnoase.
• CONCERT EXTRA

ORDINAR DE MUZICĂ 
UȘOARA. Teatrul liric din Craiova prezintă luni, 27 aprilie (Ia orele 17 și 20) la Casa de cultură din Petroșani, un concert extraordinar de muzică ușoară. Iși dau concursul Mirabel a Dauer, Adrian Romcescu și Păunită Io- neseu In program muzică folk cu Adrian Antonescu. Participă și grupul „A- cădemica'*.

• EXCURSII. Casa pen- 

3. Școala gen. nr. 4 Petroșani, Seria a Ii-a, fete: 1, Școala gen. nr. 3 Lupeni; 2. Școala gen. nr. 5. Petroșani; 3. Școala gen. nr. 5 Vulcan. Seria a IlI-a: 1. Școala gen. nr. 6 Petroșani; 2. Școa- da gen. nr. 6 Petrila; 3. Școala gen. nr. 1 Petroșani. Băieți, seria I: 1. Școala gen. nr. 4 Petroșani; 2-, Școala gen. nr. 3 Lupeni; 3. Școala gen. nr. 2 Petrila. Seria a Ii-a: 1. Școala gen. nr. 5 Petrila; 2. Școala gen. nr. 6 Petroșani; 3. Școala gen. Uricani. Seria a IlI-a:1. Școala gen. nr. 1 Petrosionarilor din Petroșani pregătește cea de-a treia excursie din acest an pentru membrii sindicatului pensionarilor. La, primele două excursii, care au a- vut loc la cabana Rusu și motelul Valea de Pești, au participat 120 de persoane. La a treia excursie, programată pentru sâptă- mina viitoare, vor participa în jur de 50 persoane ș; va avea ca itinerar localitățile Vața — Brad — Tebea.
• ARTICOLE DE SE

ZON, Magazinul „Sporț" 

șani; 2. Școala gen. nr. 5 Petroșani; 3. Școala gen. nr. 6 Lupeni.Pentru turneul final pe terenurile Clubului sportiv școlar și Școlii generale nr. 4 Petroșani s-au calificat prima clasată din seriile 1—2. fete și băieți și. respectiv. primele 2 clasate din seria a IlI-a, atît la fete, cit și la băieți. La reușita competiției au contribuit și arbitrii subcoiegiului de handbal din cadrul comisiei municipale.
A. SLĂBII 
S, BAI.OIdin Petroșani desface o 1 gamă largă de articole de sezon: saci de dormit, 5 tipuri sacoșe sport și de | voiaj.saei-spate Cu și fără cadru metalic, paturi-piian- te, scurte tip sport, hanorace și un sortiment bogat de ■ghete baschet, expan- drile și pantofi de tenis.

Rubrică redactată de 
Dan STEJARI)

8 sortimente de
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Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate

„Să muncim și să trăim în chip comunist”
*x

Forța educativă
a muncii

Am ajuns la șantierul 3 
al Ț.C.H., situat în noul 
cartier Bărbăteni, la o oră 
matinală. Știam însă că 
pentru cei pe care-i cău
tam, constructorii, nu es
te devreme. In „pădurea" 
de schele, blocuri și... fun
dații am norocuF să dau 
peste tînărul dulgher Gh. 
Coca (pe care-1 vom mai 
reîntllni) și care, amabil, 
mă însoțește în căutarea 
șefului șantierului, ingine
rul Otto Korciany.

Acesta Se arată bucuros 
de vizita mea, căci 
el „aici pe șantierul 
tru slnt mul(i oameni 
merită a fi scoși din 
nimat, popularizați 
intermediul Ziarului", 
ca să-mi dovedească, îmi 
vorbește cu o reală plă
cere despre una din cele 
mai bune echipe, cea de 
dulgheri condusă de Pe
tru Almaș. Secretarul co
mitetului de partid, mais
trul principal Mihai Po
pescu, mă însofește la blo
cul 9, unde îi întîlnim pe 
cei căutați. Sincer să fiu, 
am rămas surprins văzîn- du-I pe tînărul șef de echi
pă. Nu prea înalt, 
subțirel, cu o- 
chii vii, căutători și calzi, 
te face să te întrebi da
că omul din fața ta este 
într-adevăr constructor, ba 
chiar conducător de for
mație. Mă așteptam la un 
om mal aspru, mai vîn- 
jos, mai... matur, Ințele- 
gîndu-mi deruta, însoțito
rul meu îmi explică:

— Deși în aparență 
re o lire domoală, 
vedeți la muncă! Ai 
că au intrat zilele în 
Atît el cît și echipa pe care 
o conduce •— și care este 
o brigadă de tineret — 
lac minuni, prin dîrzenia, 
hotărîrea și siguranța cu 
care-și îndeplinesc dato
ria. In realitate, prin ei 
se hotărăște realizarea sau 
nerealizarea planului. Da
că stă dulgherul, stau și 
ceilalți, zidarul, mozaica
rul, zugravul. Dacă dul
gherii nu au front de lu
cru, toată lucrarea riscă 
să lie întîrziată.

Petru Almaș este, într- 
adevăr, tînăr. Are 29 de 
ani și, cum zice el, cu 
mîndrie, „o soție, un co
pil și o dorință vie de a 
nu mai părăsi aceste lo- 
curi“.A venit din părțile 
Moldovei, împreună cu 
fratele mai mare,- Vasile

zice nos- ccțre 
ano- 
prinȘi,

care are 31 de ani. Dar 
nu este singura „iamilie" 
din această echipă. Mai 
este perechea fraților 
Gheorghe Coca (ghidul 
meu) și Petru Coca, ve- 
niți din părfile lașului.

Dacă cei patru pe care 
i-am numit pînă acum 
slnt relativ tineri, chiar 
foarte tineri, trebuie spus 
un lucru: media de vîrstă 
a echipei este de numai 25 de ani. O echipă care 
îmbină ambiția și dîrze- 
nia lui Nicolae Ghiurcă 
și ale sudorului Nicolae 
Boboc cu tinerețea și e- 
lanul lui Valentin Stănean 
și Dumitru Leonte sau cu 
experiența lui Vasile Tu- 
reatcă, Marin Ponyori, 
Gheorghe Lorincz și loan 
Mariș — secretarul or
ganizației de bază U.T.C.

„Convingerea mea este 
că forța morală a omului 
care trăiește și se 
mează prin muncă, 
cea care-1 ajută să se îm
plinească cinstit și deplin 
în viată. Aceasta pentru 

că — ne-a spus Petru Almaș 
—■ locul de muncă, cred 
eu, a fost și este una din cele mai minunate școli 
de educafie comunistă".

Ambițioși și 
așa cum le stă 
oameni tineri, 
din echipa lui 
maș formează un nucleu, 
o formație de lucru renu
mită pe tot șantierul, așa 
cum ne asigură maistrul 
Carol Sălătean. El ne in
formează și despre un 
succes sigur care Se con
turează, în dreptul căruia, 
la Ioc de cinste, vor ii 
înscrise și numele celor 12 

■ țineri. Este vorba de pre
darea în iulie a blocului 
9, care, deși era planifi
cat pentru 1982, datorită 
hărniciei constructorilor 
de pe șantierul nr. 3 din 
Lupeni va ii dat în fo
losință cu aproape un an 
înainte de termen.

Oameni, fapte, atitu
dini... Oameni care înțe
leg pe deplin că munca 
este singura cale de a de
veni intr-adevăr OM. Fap
te ce înglobează în ele e- 
iortul conjugat al celor 
12 tineri, al cel r 12 OAMENI. Atitudine fată de 
tine însuți, fată de mun
că, fată de societate.
loan Alexandru TATAR

for- 
este

energrcz, bine unor 
dulgherii. 

Petru Al-
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In cabina dispecerului se așternuse liniștea. O defecțiune electromecanică pusese la pămînt un sector întreg. De a- proape o jumătate de oră, de la orizontul cu pricina nu plecase spre ziuă nici un gram de cărbune. Toți se agitau, inginerii, maiștrii, cău- tind soluții pentru învingerea situației. Deodată, aproape în unanimitate, cei prezenți au ajuns la aceeași concluzie:— Să-l chemăm pe Mircea de acasă, a spus cineva, de pe salopeta căruia apa începuse să se scurgă pe linoleumul din încăpere. El este -singurul în stare să remedieze defecțiunea...Dispecera, fără a tepta altă comandă. în- vîrti a manivela telefonului și luă leg aura cu • cel în cauză.— Alo, familia Mircea...— Da, aici soția...— Vă rog cu tovarășul Mircea... avem ceva urgent...— Nu este acasă. Mă duc imediat să-l caut... Și receptorul telefonului rămase deschis. In cabina dispecerului toți ascultau cu atenție. Ci-
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Iaauuivuu v-u dvtu.ic, cineva șușotea la urechea 
s ....

aș-

că-l găsește, Mircea vineDe la cela- capăt al firului se din nouimediat...1 lalt auzi meii A plecat, 
urgent...

vocea fe-
că-iMașina de n-apucase să plece incinta minei. De fel din cartierul

intervenții din alt- Aero-Un loc la panoul fruntașilor
pul fiind foarte prețios. Am alergat după el, fără intenția de a-1 ține de vorbă, doar din dorința de a-i afla numele, S-a uitat înapoi, în timp ce aproape alerga pe scări și a dat un răspuns cît se poate de simplu : „Mircea". N-am insistat, văzînd că minute- le-s prețioase pentru el. Fără să-l întreb, șeful sectorului s-a uitat și el peste umăr, afișînd un aer de discreție și mi-a dat același răspuns : „Mircea11...M-am oprit în fața panoului fruntașilor eetînd cu ' atenție care fotografie. Nu regăsit pe „Mircea" unde. Poate că estemisiune, poate că faptele lui se strecoară așa, zilnic, neobservate printre colegi. Pătruns de modestie, de responsabilitatea datoriei, Mircea, am aflat, nu întreabă de răsplata sacrificiilor sale. De fiecare dată el este mulțumit că a reușit să-și facă datoria. să-și sprijine colegii, să-i ajute pentru a da cît mai mult cărbune patriei. El merită cu prisosință un Ioc la panoul fruntașilor.

Val. URICÂNEANU

cer-iie- 1-am nici o o-port și pînă la mina Li- vezeni. distanța nu este prea mare,— Este un om extraordinar... a spus cineva, neapucînd să-și termine fraza pentru că pe ușă a intrat un tînăr cu părul negru. cîrlionțat. ud de ploaia de afară.— Mă duc să mă echipez, „ Zis el închizind ușa cu aceeași grabă cu care o deschisese.In cîteva minute a venit îmbrăcat de mină. N-a spus decît „să mergem" către unul din ortacii săi de muncă, tim-
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Deviza brigăzii

A da mai mult societății

Omul 
și omenia17 aprilie. In defileul Jiului ai’e loc un zguduitor accident de circulație. In urma unor grave greșeli de conducere un autoturism Dacia 1300 lovește parapetul prăbușin- du-se de la înălțimea de 12. metri în apele învolburate ale rîuluî. în- tr-un loc în care modestul Jiu atinge incredibila adîncime de 6 m. Mașina cade la fund. grea ca o piatră lăsînd la suprafață. doar cîteva pete de ulei. E frig... cade la- poviță... nu e nimeni în jur...Și totuși, printr-un miraculos efort, tînărul student E.R., unul din cei trei pasageri, reușește să se smulgă din epava scufundată a autoturismului. Tîrît de curent se a- gață de o stîncă...E rănit Constată cu du. rere că nu mai poate face nimic pentru tovarășii săi de călătorie, imobilizați undevfl la 6 m sub apă. Escaladînd panta abruptă ajunge cu mare dificultate la asfaltul șoselei. Cere ajutorul primei mașini întîlnite, o „Lada 1500"* al cărei număr, din păcate, nu și-l amintește. Dar șoferul e mai degrabă înrobit de curiozitatea stupidă de a ști cum s-a în- tîmplat decît de dorința de a da supraviețuitorului o mînă de ajutor. Nu se lasă impresionat nici de ru

gămințile, nici de starea deplorabilă a lui E.R. Se teme că o să-și murdărească husele de la scaunele mașinii. își cere scuze și demarazează în mare grabă. Bineînțeles că s-a găsit și un om bun. care. înțelegînd gravitatea situației nu s-a mai gîn- dit la scaune, ci l-a dus pe E.R. la spital, pentru a 1 se acorda primul a- jutor. In timp ce’.Lada" dispăruse undeva departe, purtînd cu ea menta- litatea unor oameni. de un primitivism greu de i- maginat. Oare, tu conducătorul mașinii care ai lăsat un om accidentat în drum „ca să nu-ți murdărești husele" ai putut dormi liniștit în noaptea aceea și în cele care au urmat ? Fără să mai vorbim de ajutorul la care te obliga legea. (V. BUTULESCU)

Mai mult pentru so
cietate. mai mult cărbu
ne furnizat economiei 
naționale. Sub această 
deviză revoluționară a 
muncii comuniste își or
ganizează lucrul in aba
taj, și-și dezvoltă conti
nuu succesele, brigada 
condusă de minerul Ma
rin Baltag dc la secto
rul V al I.M. Vulcan. 
Cotată pe merit între 
formațiile fruntașe, bri
gada a extras supli
mentar în această pe
rioadă peste <50 tone 
cărbune In clișeul ală
turat: 
Baltag 
schimb

pa- 
să-l 
zice 
sac.

ține examenul pentru 
obținerea categoriei a 
IV-a, are deja o insem-

brigadierul M. 
și șeful de 

Constantin Lu-

Crez de muncă și viată

I

reș
ca 
va

In hala nr. 2, strunguri 
paralele, a S.S.H. Vulcan, 
paisprezece perechi de 
ochi Urmăresc atenți cu
țitele strungurilor care 
modelează, din imorfe bu
căți de metal, piese de 
mare precizie pentru 
stilpii hidraulici de susți
nere. Intiinim aici, in 
schimbul I, paisprezece ti
neri care știu că la exe
cutarea acestor repere nu 
se admit toleranțe nici 
măcar de un micron, nici 
un rabat de la calitate.

Ioan Cornea este unui 
dintre cei paisprezece. 
Vîrsta; 31 de ani. din 
care șase i-a lucrat aici. 
Meseria a învățat-o in 
Bistrița Năsăud. locul 
său de baștină, apoi a 
venit la Vulcan. S-a că
sătorit cu o fată, Rodica, 
frezor de meserie, pe ca
re a cunoscut-o in fa
brică. au un copil, locu
iesc intr.un apartament 
confortabil... O biografie.

veți spune, asemănătoa
re cu a multor tineri. De 
ce l-am ales, totuși, pe 
el ca erou al reportaju
lui ? Pentru că, în . 6 a- 
prilie, adunarea generală 
a organizației de bază 
din secția prelucrări tne-

canice avea Înscrisă, la 
unul din punctele de pe 
ordinea de zi, cererea de 
primire în partid a tină- 
ruiui loan Cornea. Au 
luat cuvintul, pentru a-1 
caracteriza, comun ,ș ti, 
meseriași de nădejde ai 
fabricii, Eugen Moldo
van, Gheorghe Brîndău, 
Nicolae Borbely, Traian 
Știr

— Trăiam un moment 
important al vieții mele.

k1*.
K ; $

Recunosc că aveam și e- litice și profesionale pri- 
moții, dar am reținut din mite: în curînd va sus. 
spusele tovarășilor nu 
numai aprecierile poziti
ve, cît mai ales reco
mandările formulate pen- nată depășire a acordu-
tru munca și viața mea lui individual, își
de viitor. Am înțeles că,

din acel moment, 
ponsa »ilitaica mea 
om, ca meseriaș 
crește, am înțeles că voi 
avea mai multe sarcini 
și asta mă bucură.

Ioan Cornea nu dez
minte încrederea tovară
șilor săi de muncă co
muniști. Deși a trecut pu
țin timp de la adunarea 
generală din ti aprilie, do
vedește că este capabil să 
se achite de sarcinile po-

i ajută 
colegii din atelier și răs
punde chemărilor de a 
participa la acțiunile cul
tural-educative și de 
muncă patriotică.

— Pe el îl caracteri
zează mai bine calitatea 
pieselor executate, pe-a 
spus, pe cină părăseam 
atelierul. Ioana Ion, se
cretar adjunct al comite
tului de partid pe fabri
că.

...Paisprezece tineri 
concentrați asupra strun
gurilor. Unul dintre a- 
ceștia, loan Cornea, își 
face din muncă, cinste și 
demnitate, un crez Cre
zul său comunist 
muncă și de viață.

Gheorghe OLTEANU

♦ Cu ocazia unui raid efectuat zilele trecute în Petroșani de organele de miliție au fost depistați Petru Voloci, care prezenta mandat de executare a pedepsei pentru infracțiune de furt în dauna avutului obștesc și Viorel Taloș. care prezenta mandat de executare a pedepsei de 5 luni închisoare conform art. 153/1970, Li s-a arătat calea cea dreaptă de pe care au „deraiat" din nou. Poate acum... ,Tot cu aceeași ocazie în strada Cîmpului nr. 2, într-o casă părăsită au fost depistați Dezideriu Csikos, 30 de ani, losif Culaci și Alexandru Sze- kely, 38 de ani. Acești „trîntori" ai Petroșaniu- lui, care trăiau în matca mlăștinoasă a parazitismului. au fost condamnați Ia cîte 3 luni închisoare.
♦ Moise Vașinca din

Petroșani, strada Nouă, hr. 16 nu s-a încadrat în cîmpul muncii din luna ianuarie 1980, deși a fost avertizat de mai multe ori de organele de miliție. Adevărat „record"... de chiuleală, pentru „care a primit 3 luni de... mun
că; ■ ■ , 'Gheorghe Pingert este „decanul de vîrstă" al paraziților din Petroșani La cei 45 de ani ai săi, în ciuda faptului că este căsătorit și are 2 copii minori. a fost cuprins 
subit de lene. De aproape un an nu mai muncește, 
a-provocat scandal in familie de mai multe ori și în luna martie a.c. și-a alungat soția Și copiii din locuință, conturbînd cuaceastă ocazie liniștea locatarilor din imobil. Pentru faptele reprobabile comise a fost condamnat la 6 luni închisoare cu executare la penitenciar Poate acum se va lecui de această boală.

Rubrică realizată cu 
sprijinul organelor de 

miliție
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încheierea vizitei oficiale
de prietenie în R.S.F. Iugoslavia 
a primului ministru al RomânieiMiercuri dimineața a a- vut loc la Palatul federației. din Belgrad, ultima rundă de convorbiri dintre tovarășul llie Verdeț, prim.ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Veselia Giuranovici, președintele Consiliului Executiv Federal 

al R.S.F.I. Cu acest prilej 
a fost continuată examinarea unor probleme ale vieții internaționale. In acest context, s-a examinat dorința reciprocă de a dezvolta în continuare conlucrarea în viața internațională, pentru lichidarea politicii 'imperialiste de forță, a îmbunătățirii climatului politic internațional, pentru reluarea politicii de pace și. destindere, de colaborare și progres în lume.Tovarășii llie Verdeț și Veselin Giuranovici și-au exprimat satisfacția pentru conținutul șj rezultatele vizitei. subliniind că s-au făcut pași însemnați în dezvoltarea multilaterală 
a colaborării româno-iu- goslave, în spiritul documentelor semnate ia cei mai înalt nivel.Amplul dialog prilejuit de vizită — desfășurat îu spiritul. înțelegerilor și ho- tărîrilor convenite . tovarășul N i c o Ceaușescu și Țvietin tovici în octombrie— la Belgrad și în bruarie 1981 la Timișoara— a determinat identificarea unor noi posibilități de adîncire în continuare a colaborării economice și tehriico-științilice bilaterale. în concordanță cu puternicul potențial industrial pe care îl deține fiecare dintre țările noastre.Cei doi șefi de guverne au exprimat hotărîrca de 
a finaliza cît mai curind acțiunile convenite și de a asigura transpunerea lor

între1 a e Mia- 1980 ;fe- =

în viață, în interesul construcției socialismului în cele două țări, al adincirii relațiilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre România și Iugoslavia. dițieiTovarășul llie Verdeț a exprimat mulțumiri pentru primirea deosebit de caldă rezervată delegației române pe întreaga durată a șederii în Iugoslavia, pentru atmosfera constructivă, de înțelegere recipro- 1 că în care s-au desfășurat discuțiile — expresie a bunelor relații' care există între țările și popoarele . noastre.In numele guvernului . român, tovarășul llie Verdeț a adresat tovarășului Veselin Giuranovici invitația de a face o vizită o- ficială în Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.La încheierea convorbirilor a fost convenit adoptat un conținînd. crete ce te de. pentru traducerea în viață a înțelegerilor convenite.
☆Tovarășul Țvietin Mia- tovici. președintele , Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, a primit, miercuri la amiază, pe tovarășul 11 ic Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv ,al C.C. al P.C.R., 'prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.In cadrul întrevederii, desfășurate într-o atmosferă cordiala, prietenească, au fost evocate principalele preocupări ale celor două partide în dezvoltarea multilaterală a celor două țări.In cursul convorbirilor a fost exprimată satisfacția pentru evoluția fructuoasă continuu ascendentă a conlucrării româno-iu- goslave bazate ferm pe

respectul independenței si suveranității, pe egalitate și avantaj reciproc, față de trainicele raporturi de prietenie și solidaritate statornicite în spiritul tra- multiplelor întîlniri ce au avut loc de-a lungul anilor între președintele Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.
*Ii ie Verdeț,

Po- 
al 
alSo- în- ofi-

Tovarășul membru al Comitetului litic Executiv al C.C. P.C.R., prim-ministru Guvernului Republicii cialiste România, și-a cheiat miercuri vizitacială de prietenie în R.S.F. Iugoslavia, la invitația tovarășului Veselin Giuranovici, membru al Prezidiului U.C.I.. președintele Consiliului Executiv Federal, părăsind în aceeași zi Belgradul. IȘi aide-memoire măsurile con- vor fi lua- ambele țări,
GUVERNUL japonez a 

cerut firmelor nipone 
constructoare de automobi
le să-și reducă voluntar 
exporturile de pe piața 

Statelor Unite la maximum 
1,7 milioane unități pe an, 
s-a anunțat oficial la Tokio.

DATORIILE externe ale Suediei au sporit, în ultimii patru ani. de la 200 milioane la 55 miliarde coroane. Aceasta reprezintă o datorie externă medie de 6 600 coroane pentru fiecare locuitor al țării.
.ISLANDA trebuie 

promoveze o politică 
ternă independentă,
să contribuie la colabora
rea intre națiuni, la relua
rea cursului destinderii in
ternaționale", se. arată 
in rezoluția politică adop
tată de plenara conduce
rii Partidului Progresist.

să 
ex- 

care

Dezangajarea militară și dezarmarea
cerință primordială a securității europeneAgravarea, în ultima vreme, a situație-, internaționale evidențiază și mai pregnant faptul că evoluția spre destindere are un caracter fragil, ceea ce determină necesitatea de a se acționa cu înalt spirit de răspundere, de a se depune eforturi perseverente, de a se manifesta vigilență din partea tuturor țărilor iubitoare de pace.Destinderea nu este un scop în sine, ci o etapă necesară pe calea ce duce de la politica de Încordare și confruntare spre instaurarea unor noi între state bazate na egalitate, pe rea neabătută a denței și suveranității na- eliminarea 

a
cu

raporturi pe depli- respecta- indepen-ționale pentru definitivă a forței și pericolului amenințării forța în relațiile interstatale; toate acestea pentru instaurarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Militînd cu consecvență pentru destindere, dezangajare militară, pentru dezarmare în Europa, partidul și statul nostru acționează cu hotărîre pen
tru colaborare bilaterală și multilaterală în Balcani, pentru a transforma

această zonă într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți. Totodată, atît ia Madrid, cît și cu alte prilejuri, Romania apreciază că o semniticație deosebită ar avea-o, tocmai pe această linie, depunerea de eforturi sporite de către toate țările în vederea realizării unor progrese în scopul pregătirii și al ținerii unei conferințe consacrate întăririi încrederii și dezarmării în Europa. Aceasta cu atît mai mult cu realizarea securității continentul european constituie una dintre cele mai importante probleme nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Este unanim știut faptul că, în prezent, în Europa sînt concentrate forțe militare și armamente, inclusiv nucleare, la un nivel fără precedent, că pe continentul nostru se înfruntă două blocuri militare opuse. Astfel, statisticile menționează că în Europa se află aproximativ 7 milioane de oameni sub arme, peste 45 000 de tancuri de luptă, aproape 12 000 de avioane tactice, fără a ne mai referi la armele nucleare.Propunerile prezentat, de România în numeroase

at pe

rînduri — inclusiv în cadrul O.N.U. — avînd menirea de a scoate din impas problema dezarmării, de a asigura utilizarea cuceririlor științei și tehnicii exclusiv în scopuri pașnice și nu pentru dezvoltarea arsenalului nuclear — sînt bine cunoscute. Ele includ măsuri ca înghețarea bugetelor militare și, apoi, diminuarea lor continuă, desființarea bazelor militare și retragerea trupelor de pe teritoriile străine, reducerea substanțială a efectivelor armate șț armamentelor, crearea de zone denuclearizate și zone ale păcii în diferite regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, restringerea activității celor două blocuri militare și lichidarea lor concomitentă, oprirea oricăror demonstrații de forță la granițele altor state și a’.te măsuri îndreptate spre îndepărtarea pericolului pe care îl reprezintă războiul Țara noastră consideră că nici un efort nu este prea mare pentru a determina realizarea u- nor pași concret! voarea dezangajării>•> si a dezarmării.

iN lu/mc°-N' *-*■ Problema Namibiei- în dezbaterea Consiliului de Securitate
UNITE .22Consiliul de O.N.U. s-a seara pen-

menite să determine R.S.A. să se conformeze rezoluți-, ilor anterioare ale Națiunilor Unite cu privire laNAȚIUNILE(Agerpres). — Securitate al întrunit marți tru a discuta problema Na- soluționarea problemei Namibiei, la cererea grupului celor 50 de țări africane membre ale O.N.U. In prima ședință. Consiliul a respins cererea Statelor U- nite. Angliei și Franței de cu Carta O.N.U., de sancțiuni obligatorii globale împotriva R.S.A. — și anume instituirea unui embargo asupra tuturor legăturilor economico-coraerciale. inclusiv în domeniul petrolier, cu regimul sud-a- frican, precum și crearea unui mecănisyn de supra-, veghere pentru respectarea acestor măsuri preconizate. Președintele în exercițiu al grupului african de' la O.N.U. și. reprezentantul Sierrei Leone, țară ce deține președinția Organi-, zației Unității' Africane, au . declarat că, în cazul unui „Veto" occidental. împotriva rezoluțiilor .propuse de țările africane, acestea vor cere convocarea, unei sesiuni de urgență a Adunării Generale a O.N.U-

a se permite delegatului administrației marionetă de la Windhoek să ia cuvîntul in cadrul dezbaterilor. In schimb, Consiliul l-a invitat să ia parte la deliberări pe Peter Mueshihange. secretar pentru relațiile externe al Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (SWAPO), organizație recunoscută drept prezentantul legitim al porului namibian.In cadrul actualei siuni a Consiliului de curitate, grupul țărilor a- frieane la O.N.U.. relatează agenția U.P.I.. urmărește adoptarea unor documente

re- po-se-Se
membru al coaliției guver
namentale din Islanda. Do
cumentul relevă in special 
necesitatea unor eforturi 
susținute in direcția reluă
rii și adincirii procesului 
de destindere în Europa.

PERICULOZITATEA extremismului de dreapta a fost minimalizată de o mare parte a populației R.F. Germania a de- I clarat ministrul vest.ger- man al justiției, Jurgen Schmude. El a precizat că guvernul de la Bonn va prezenta parlamentului mai multe inițiative legislative privind combaterea extremismului de dreapta, între care interzicerea ditărij unor lucrări caracter nazist șinarea celor ce se vor vinovați de importul producerea în R.F.G. însemne naziste.
e- cu sancțio- face sau de
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SENZAȚIONALA ?

mibiei. După cum a declarat președintele in exercițiu al grupului, Olara Otunu (Uganda), se cere a- doptarea. în conformitate

Noi bombardamente 
în sudul Libanului

BEIRUT 22 (Agerpres). In ultimele 24 de ore, artileria israeliană și forțele conduse de maiorul disident Saad Haddad au bombardat localități din sudul Libanului, inclusiv orașele Saida, Nabatiyeh și Tyr. S-au înregistrat vie. time în rîndul populației civile și însemnate distrugeri materiale. Pe de altă parte, agenția France Pres- se informează că o unitate de comando israeliană s-a infiltrat în localitatea Tou- line. din sectorul central al sudului libanez.

ANINOASA: Elvis.VULCAN — Luceafă
rul : Pruncul, petrolu, și ardelenii; Muncito
resc : Nu vreau să aud nimic.LUPENI — Cultural:La răscrucea marilor’ furtuni. ..URIC ANI: Testul pilotului Pirx,
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năzuin- al împli- socialiste.

animale.

Teleșcoalâ.Film serial TV :
Anul 1848.Partidul țelor : și nirilor Telex..;Telex,Polo : Rapid — Dinamo, derbiul campionatului national.ViațaFotbal nai,DeseneTelejurnal.Actualitatea 'economică.Ora tineretului.Evoluția vieții pe Pămînt — serial științific.Cintarea României De pe marea scenă a țării pe micul ecran.22,05 Telejurnal.
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HUMANOIDdin Ge- saffeului care o o cheie, între- Un craniu de huma noid, bine conservat, datat cu 300 000—400 000 dc ani în urmă, a fost descoperit de paleontropolo- gii chinezi în cursul unor săpături efectuate în incinta grotei Longtandong, din provincia Anhui, în zona unor coline situate la circa 30 kilometri fluviul Yantze. Cu gros, fruntea teșită orbite adinei. păstrînd intact maxilarul inferior, doi molari și un alt te. craniul aparține după cum au estimat cialiștii — perioadei istoccnului mijlociu, ind foarte apropiat Homo Pekinensis.Cu prilejul acelorași săpături au fost date la iveală fosile ale unui număr de 30 specii de J mamifere, păsări .și rep- |* 
I * 
I

Olandezul Rudi Carell este cunoscut in mai multe țări vest-europene. Motivul ? Este prezentator 
de televiziune. Și iată 
că publicația „T—Z" din Milnchen a anunțat re
cent că binecunoscutul Carell este părăsit de soție. Mare senzație, mare! Toată lumea a citit numărul respectiv al jurnalului munchenez care, bineînțeles, s-a vîndut ca plinea caldă. Numai că știrea nu era adevărată. Drept care, Carell a ata- .. . A-vocatul angajat de „T—Z‘‘ 
a explicat astfel originea articolului incriminat: soția lui Carell a plecat cu avionul la Bremen, pentru a-și vedea mama, fiind însoțită de fiul ei. I dar nu și de soț... Atît a ajuns pentru ca „T—Z" să scoată un tiraj cu o știre, senzațională... C'ind nu există „bombe", ziarele occidentale obișnuiesc să și le fabrice gure, după rețeta de sus! Dar aceasta este poveste, despre care1 prea sci nu-i

cel mai apropiat nova: ih broasca din clădirea pe păzea se afla...După cercetărileprinse la fața locului, polițiștii au descoperit că . cheia era falsă, dar căsuma din casa de bani era neatinsă. Ei au reușit în cele din urmă să 'dezlege misterul: fiindu-i frică să rămjnă... singur, noaptea, în clădire, Domingo a simulat o tentativă de furt! Prin trucul său spe-
| cat ziarul in justiție.
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ra să-și determine șefii să-i trimită... un însoțitor.
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1

sin-mai altă nuvorbesc patronii pre- occidentale. Disereți, așa ?!
SOLITUDINERomano Domingo, în virstă de 18 ani, paznic de meserie, a alertat într-o noapte comisariatul

l?e curînd, canadiana Els Early a fost achitată de justiție. în pofida u- nei serioase acuzații ce plana asupră-i: în grădina sa au fost descoperite 28 de plante de marijuana. Els Early, mamă a cinci copii, a explicat judecătorilor că. în loc să le cumpere odraslelor droguri de pe stradă, unde se vînd la prețuri înnebunitoare, este mai bine să-l cultive drept, nu se leaptarea care este mama înțelepciunii...
ea însăși. Ce e în cazul de' fată poate aplica înțe- zicală cu prevede-

tile, precum și pietre și oase prelucrate sau carbonizate. cenușă — fapt care indică prezenta linei activități umane purii.Oamenii de știință nezi apreciază că o menea descoperire oferă material de studiu privitor la originea și e- voluția speciei umane pe teritoriul Chinei, la stabilirea asemănărilor si deosebirilor dintre huma- noizii de la sud și nord de Yantze, furnizînd. totodată, indicii asupra schimbărilor de climă și a migrațiilor faunei epocile îndepărtate.
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