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Cariera

ocupat in
Cariera Cîmpu lui Neag s-a situat, în urma 

/uitatelor obținute în primele șapte luni, pe locul 
in întrecerea socialistă pe ramură. Acest merituos 
III a fost ocupat în urma extragerii unei producții 
suplimentare de peste 87 000 tone, în cele șapte luni. 
Minerii și mecanizatorii din carieră confirmă o dată 
mai mult în aceste zile locul fruntaș deținut, printr-o 
producție suplimentară de peste 6 000 tone extrase în 
pr ma jumătate a lunii august. In cinstea marii săr
bători naționale de la 23 August, colectivul de aici es
te hotărît să amplifice aceste succese prin alte mii 
de tone de cărbune extrase suplimentar.

„Important este să acționezi
materializarea măsurilor

concret pentru

fe-
însă, 

primeș- 
bonificație
In luna martie 4- 
tone ; în aprilie -j- 
tone ; în mai 4- 4 293 
în iunie 4- 3 527 to-

încă din ianuarie, deci 
din prima lună din acest 
an, mina Vulcan a pornit 
rău cu realizările privind 
calitatea cărbunelui, sufe
rind o penalizare de 181 
tone. Firesc, 
pînă aici ni- 
mic deosebit... p-"i 1 *< ! 
în luna 
bruarie

'ina
o 

tone. 
2 672 
2 161 
tone, 
ne. Deci, în decurs de șa
se luni — scăzînd cifra a- 
ferentă penalizării din ia
nuarie — mina Vulcan a 
obținut o bonificație, pen
tru îmbunătățirea indicato
rilor de calitate, de 4-
13 424 tone. Deși pare in
credibil pentru unii, 
cesta e adevărul. Și. pen
tru a elimina orice dubiu, 
iată că în prima lună 
semestrului II (iulie)

a-

Brigadierii Vasile Mihai, din sectorul \ 1, Mi
hai Dudescu. din sec lo iul I și liic Chiron, din sec
torul VIII — trei șefi de formații <h la I.M Vulcan 
care pun un mare preț pe calitatea muncii.

muncii

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNlTJ-VĂ )

fl
SPIRITUL REVOLUȚIONAR^

se afirmă zilnic prin faptele 
muncitorești

Dialog cu sing. PAUL GRASU, șsf de brigadă 
într-unul din marile abataje mecanizate ale 

minei Lupeni

F

ORGAN AL COMinîlIllll MUNICIPAL PtTBCȘAM AL POR
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

« PACINI — SO BANI

In întîmpinarea marii
sărbători a Eliberării patriei

Sectorul IV al I.M. Lonea

Cîmpu lui Neag Sporuri de cărbune, 
înalte

productivități

Întrecere
re- 
III 
loc

Vulcan re
de cenușă 

obțin in-i o
4-7 413 (!!!) 

nu erau u- 
cu umidita-

lectivul minei 
duce procentul 
cu 4,3 puncte 
bonificație de 
tone. Și dacă 
nele probleme 

| o ph oMwui de cart^iunțu |
tea (asupra căreia vom re
veni), cifra putea fi mai 
mare...

Am căutat să „descifrăm" 
secretul acestei performan
țe, într-o discuție cu ing. 
Mihaela Charec, responsabi
la C.T.C. a minei.

— în primul rînd, nu 
este un secret... Colectivul 
de oameni ai muncii a în
țeles importanța ce o are 
această problemă a calită
ții. Ne-am dat seama
nu e indiferent ce fel de 
cărbune extragem și ex
pediem. Pentru aceasta în
să, nu e suficient să

:a

.Țării, mai mult 
acești harnici 

la 
a-

Printre cei care rapor
tează însemnate succese în 
muncă în preajma sărbă
torii de la 23 August, este 
și colectivul de mineri ai 
sectorului IV al minei Lo
nea. Acționînd consecvent 
pentru a transpune în fap
te deviza 
cărbune !“ 
mineri au obținut de 
începutul anului pînă 
cum importante depășiri Ia 
producția fizică și la pro
ductivitatea muncii. De la 
ing. Ileana Nicola — ser
viciul planificarea produc
ției, aflăm că plusul la zi 
al sectorului este de 23 478 
tone. O bună organizare a 
lucrului în subteran,

bilești măsuri și să-ti 
angajamente. Important es
te să acționezi 
pentru materia!'/ 
iar aceasta 
fi decisiv la

cc n creț 
rei lor. 

s-a dovedit a 
noi. As înce
pe cu separa
rea fluxurilor 
de transport. 

Evacuarea 
producției și a 
sterilului se 

face în prezent prin tuburi 
dublu compartimentate. A- 
colo unde evacuarea ste
rilului se cere a fi făcută 
cu vagonete, acestea nu 
sînt „marcate", ci trimise 
direct la puțul 7 Vest.

O altă măsură este pre
luarea sterilului ales. in 
abataje, lucru care se fa
ce cu regularitate, fără ex
cepții. Alegerea sterilului 
este privită de către șefii 

problemă 
interese- 

cît și 
cîștiguri.

acest sens

de brigadă ca o 
vitală atît pentru 
le întreprinderii, 
pentru propriile 
Evidențiem in

ALEXANDRU
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Adunări generale 

ale oamenilor

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.U.M.P. a a- 
nalizat rezultatele bune ob
ținute, a scos în evidență 
unele neajunsuri și a sta
bilit măsuri corespunzătoa
re pentru realizarea exem
plară a sarcinilor planului 
anual. în prima jumătate 
a anului, colectivul I.U.M.P. 
a obținut rezultate remar
cabile. A fost realizat și 
depășit planul la producția 
de utilaje tehnologice mi
niere, echipament hidrau
lic și piese de schimb pen
tru utilaje miniere. Volu-

mai bună aprovizionare cu 
materiale, precum și întă
rii ea disciplinei au condus 
la depășirea productivități! 
muncii cu 367 kg/post în 
sector și cu GOI kg/post în 
cărbune. Cele mai însem
nate sporuri sînt consem
nate în dreptul brigăzilor 
conduse de Grigore Mîn- 
druț, Ion Boteanu, Florea 
Anton și Nicolae Neagu.
(A. T.)

Sc înalță noul centru Foto ; Ioan BĂLO1civic al Lupeniului.

Lupeniu! trăiește o nouă istorie

Lup'-ni, oraș mineresc 
adinei rezonanțe în 

biografia muncitorească ;< 
țării Aici totul este is
torie. Istorie veche și is
torie contemporană. Ut - 
mele vechi ale isto • ci se 
întîlnesc la fiecare pa- cu 
faptele contemporanilor, 
cu ctitoriile socialismului 
Orașul, situat pe maluri
le Jiului de Vest, încon
jurat de păduri milenare 
(ascunzînd în adîn.un co
mori cunoscute și -necu
noscute) și lumea plină

Sarcina de bază a colectivului de la I.U M. Petroșani

compstitive pantru industria extractivă!
mul producției marfă vîn- 
dută și încasată a fost cu 
5,3 la sută mai mare de- 
cît sarcina planificată, iar 
productivitatea muncii a 
crescut cu 12 la sută, rea- 
lizîndu-se astfel la activi
tățile de bază beneficii de 
5,2. milioane lei.

Participanții la dezbateri, 
Iosif Kelemen, Ion Băbu- 
șan, Marin Neagoie, Nico- 
lae Geamănu, Ion Dără- 
ban, Gheorghe Barna, Dan 
Gavrilă, Petru Dinu, Wil
helm Lojadi, Mlrcga Guia, 
Eugen Groza, Vasile Ma- 
gheru, Mircea Munteanu

general 
afirmă

al 
că 
un 
un

— In recenta sa cu- 
vîntare de la Mangalia, 
secretarul 
partidului 
„socialismul nu este
marș triumfător, ci 
drum de muncă și lup
tă revoluționară". în 
brigada ce o conduceți, 
tovarășe Paul Grasu, 
brigadă ce se afirmă de 
luni și ani dc zile prin 
rezultate de excepție, 
cum se manifestă spiri
tul revoluționar ?
— Constituim o briga

dă de mineri-tehnicieni 
cuie exploatează unul din 
marile abataje mecaniza
te ale minei. Valoarea u- 
tilajului ce revine unui 
miner din abataj depă
șește 1 milion de lei. O 
investiție de nou, de teh
nică modernă, care repre
zintă înainte dc toate o 
investiție de încredere 
capacitatea noastră 
valorifica la un 
grad de eficiență 
tă dome
pacitate înseamnă, înain
te de toate, competență 
profesională. Dar compe
tența profesională nu o 
înțeleg doar din punct de

îu 
de a 
înalt 

aceas-
Or, această ca

cu 
cu

de poezie a rîului își măr
ginește propria sa istorie 
veche și nouă cu turnul 
noului puț cu scliip, 
coșurile „Vîscozei", 
noile edificii ale civiliza
ției moderne, cu siluetele 
macaralelor ce împînzese 
această așezare minereas
că.

Orașul s-a obișnuit cu 
înălțimile. Lupeniul tin
de azi spre înălțimi în 
toate punctele sale cardi
nale. Cărbunele cocsifica- 
bil extras din marile aba

și Dumitru Găgeanu, au 
apreciat pe bună dreptate 
că rezultatele obținute în 
prima jumătate a anului 
puteau să fie și mai bune. 
Dar, așa cum s-a arătat 
critic și autocritic în cadrul 
discuțiilor, uneori aprovi
zionarea cu materiale a sec
țiilor nu a fost ritmică, 
au existat neajunsuri în 
întreținerea și repararea la 
timp a mașinilor-unelte, 
s-au manifestat unele încăl
cări ale disciplinei tehno
logice și a muncii. înlătu
rarea acestor neajunsuri 
constituie tot atîtea rezer- 

vedere tehnic, ci și moral- 
politic — o înțeleg baza
tă pe o conștiință politică 
înaintată, care sc materia
lizează în răspundere, dă
ruire, angajare în muncă, 
în strădaniile de zi cu 
zi pentru a fi la înălți
mea misiunii — să dai 
țării mai mult cărbune.

— Evident, un aseme
nea climat nu vine de 
la sine. Ca brigadier, 
conducătorul unei mari 
formații de mineri-telini- 
cieni, trebuie să aveți 
mereu în vedere să sti
mulați modelarea conș
tiințelor celor 40 de oa
meni din brigadă, să 
mențineți și sâ dezvol
tați climatul de respon
sabilitate și de răspun 
dere.
— în cuvînlarea sa de 

la Mangalia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu chea
mă toate cadrele, toți co
muniștii să fie nu nu
mai buni specialiști, ci și 
oameni politici, revoluțio
nari. Citind cuvînlarea,

loan Dl BEK

taje mecanizate alimen
tează cele mai mari ceti- L 
tre siderurgice ale țării, i 
preparatorii înnobilează J 
cărbunele extras din mi- ț 
nele din Vestul Văii Jiu-L 
lui. I.F.A. „Vîscoza", pre- ? 
gătindu-se de sărbătorirea 1 
semicentenarului, își tri- i 
mite produsele spre zeci ? 
de beneficiari. Noua țesă- |

Alexandru TĂTAR ț
I(Continuare in pag. a 2-a)

economice 
nivel cali- 
Principala 
trebuie să 

în a doua

ve și resurse pentru ridica- ■ 
rea activității 
din uzină la un 
tativ superior, 
preocupare care 
stea în atenție 
jumătate a anului este îm
bunătățirea calității produ
selor întreprinderii. Proble
ma calității produselor rea
lizate la I.U.M.P. se ridi
că cu atît mai mult cu 
cit într-un timp scurt cons
tructorii ele mașini de aici

Petru PUȘCAȘ

(Continuare in pag. a 2-a)
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„Made in Vulcan" = calitatea conștiinței
Bilanțul activității des

fășurate în primul semes
tru al acestui an de co
lectivul întreprinderii de 
confecții Vulcan, demons
trează că majoritatea oa
menilor muncii de aici 
au acționat cU perseve
rență pentru aplicarea 
principiilor noului me
canism economico-finan- 
ciar, obținîndu-se impor
tante succese de natură 
calitativă. In cadrul adu. 
nării reprezentanților oa
menilor muncii s-a remar
cat că toți indicatorii eco
nomici ( cu o singură ex
cepție — investițiile) au 
fost îndepliniți, realizîn- 
du-se importante depășiri: 
valoarea producției nete 
— 111 la sută; producția 
marfă — 106,5 la sută ; 
producția destinată expor
tului — 114 la sută ; be
neficii — 107 la sută (cu 
o depășire de 423 mii lei); 
productivitatea muncii — 
114 la sută (cu un spor de 
4 150 lei/persoană).

Această activitate efici
entă se sprijină pe pre
gătirea profesională a 
confecționerelor, domeniu 
care se află în mod con
tinuu în atenția organului 
de conducere colectivă. 
Numai în prima parte a 
anului s-au perfecționat 
102 confecționere prin ins
truire la locul de muncă, 
în curînd fiind organizat 
un nou curs pentru încă 
50 de muncitoare. Eviden

Utilafe competitive
(Urmare din pag I)

vor trebui să satisfacă toa
te cerințele interne de com
plexe mecanizate și, din 
mers, își vor organiza ac
tivitatea pentru oferirea 
produselor peste hotarele 
țării.

Realizarea ritmică, inte
grală, a producției fizice 
planificate în condiții de 
calitate superioară și de e- 
ficiență sporită, impune In
tensificarea muncii politico- 
educative, întărirea clima
tului de răspundere, dezvol
tarea conștiinței muncito
rești la fiecare om al mun
cii.

Adunarea a dovedit ma

țiind aceste rezultate fru
moase, care determină un 
firesc sentiment de satis
facție, de mîndrie, oa
menii muncii se gîndesc 
la activitatea din acest 
al doilea semestru, fiind 
preocupați de aspecte im
portante ale muncii lor ;

ADUNĂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR 

MUNCII

ritmicitatea aprovizionă
rii, noi soluții tehnico-or- 
ganizatorice care să con
tribuie la sporirea calită
ții și eficienței muncii. La 
astfel de probleme s-au 
referit în cuvîntul lor Eu
gen Nariță, Gioconda Ciu- 
reanu, Elena Hortopan, E- 
lena Constantinescu, Tra
ian Chișpal, Incze Livia, 
Ilinca Vătafu sau Angela 
Sîrb, care fie că au ară
tat ce greutăți întîmpină 
(sînt necesari mecanici ca
re să efectueze întrețineri 
și reparații de calitate ; 
o mai atentă preocupare 
pentru schimburi de ex
periență cu întreprinderi 
de același profil etc.), fie 
au formulat propuneri 
destinate perfecționării 
nnfncii. Așadar, la între
prinderea de confecții din 
Vulcan se află un colec
tiv harnic, priceput și in
ventiv, cum sînt forma

turitatea și hotărîrea cu 
care acționează colectivul, 
consiliul oamenilor muncii 
pentru înlăturarea neajun
surilor și sporirea eficien
ței activității economico- 
financiare a întreprinderii. 
Pe baza numeroaselor pro
puneri formulate de parti- 
cipanții la dezbateri a fost 
aprobat un program de mă
suri prin care se vizează 
realizarea exemplară a sar
cinilor de plan, creșterea 
contribuției constructorilor 
de utilaje miniere la rea
lizarea imperativului meca
nizării principalelor lucrări 
miniere, bază sigură a 
creșterii producției de căr
bune. 

țiile 6 A — condus de 
Gioconda Ciureanu, 2 A 
— Eugen Narița, 2 B — 
Victoria Ene, situîndu-se 
pe primele locuri ale în
trecerii socialiste. Mai 
sînt, însă, și mulți care 
nu s-au încadrat în disci
plina muncii (Tița Zamfi
ra, Geta Bărbosu, Alexan
dra Roșea, Elisabeta Mîn- 
drilă, Irina Popescu și al 
tele). Se înregistrează mult 
timp irosit, sintetizat în 
864 absențe nemotiva- 
te/om, în 4 776 ore/om 
învoiri. Din această situa
ție se desprinde necesita
tea unei continue și di
versificate acțiuni educa
tive. De fapt, despre via
ța culturală și educativă 
nu s-a vorbit în adunare.
Colectivul de muncă, în- 
tr-o covîrșitoare propor
ție compus din femei, ar 
participa cu interes la ast
fel de activități care s-ar 
răsfrînge pozitiv (prin pe
trecerea timpului liber în 
mod util, educativ și plă
cut) asupra muncii, de 
altfel de bună calitate în 
întreprindere. Rezultatele 
economice obținute, posi
bilitățile existente, dove
desc că la întreprinderea 
de confecții din Vulcan 
s-a creat o tradiție a 
muncii de calitate izvorî- 
tă din conștiința și res
ponsabilitatea muncito
rească.

Tiberiu SPĂTARU

ri<i(țI

Lupeniul trăiește o nouă istorie
(Urmare din pag. I)

torie de mătase parcurge 
treptele maturizării cu în
credere în forțele tinere
tului care-i populează sec
țiile moderne de produc
ție.

Orașul se transforma, 
își modifică structura, pur 
și simplu se mută. Rînd 
pe rînd, tot ceea ce nu mai 
este pe măsura timpului 
nostru, ceea ce poartă în 
sine tristețea unor amin
tiri pe care am vrea să

Punctul de lucru de la presa de panouri, unde 
își desfășoară, activitatea echipa condusă de Dumi
tru Daneliuc, una dintre formațiile de lucru frun
tașe de la Fabrica de mobilă din Petrila.

Notă Amînări, amînări...
De mai bine de patru ani, 

prin tavanul, de acum a- 
proape prăbușit, al maga
zinului C.P.V.I.L.F. nr. 34, 
din cartierul Vîscoza 
din Lupeni, plouă. Se
sizați, ba chiar onorați a- 
nual cu comenzi de repa
rații, lucrătorii exploatării 
locale de gospodărie co
munală și locativă n-au 
catadixit să-și exercite me
seria. In urmă cu cîteva

le uităm, dispare înlocuit 
de ziduri „tinere" și lu
minoase. De sus, de pe 
schele, constructorii văd 
departe. La picioarele lor 
Bărbăteniul, altă dată un 
cartier mărginaș, sărac și 
uitat de lume, azi un 
veritabil oraș într-un o- 
raș, își reflectă cu mîn
drie chipul în apele Jiu
lui.

Aici totul este istorie. 
Istorie veche și contem
porană. Iată, străzile se 
rurnesc Viitorului, Tran
dafirilor, Muncii, Luminii. 

luni am adus la cunoștință 
inginerului șef sesizarea u- 
nui grup de pensionari pe 
această temă. Ni s-a pro
mis că se vor lua măsuri. 
De atunci plouă continuu 
cu... promisiuni. Cum con
ducerea amintitei unități se 
face mereu că plouă, pro
punem reprofilarea maga
zinului în... punct meteo
rologic, (I.V.)

Ai tera principală, Bule
vardul Păcii, este expre
sia voinței, a încrederii in 
viitorul luminos și pașnic 
al locuitorilor acestui o- 
raș.

Astăzi, orașul minerilor | 
de la Lupeni trăiește “ • 
nouă istorie. , ' 
țire de legendă 
peste tot: pe 
arborilor, pe 
minerilor, pe 
negru care iese 
dineuri, pe fețele tineri- l 
lor care descoperă noile 
sensuri ale existenței lor. j

ni trăiește o i 
. O pîclă sub- > 

stăruie ) 
frunzele l 

cuvintele J 
cărbunele J 
din a- ț

IIALTERE

Participare 
neconcludentă

La concursul republican 
de haltere — faza finală 
seniori — ce s-a desfășu
rat la Constanța și unde 
s-au aliniat cei mai valo
roși halterofili români, 
„Minerul" Lupeni s-a pre
zentat cu Dănuț Stanciu 
în vederea obținerii unui 
rezultat bun în cadrul ca
tegoriei 52 kg. Sportivul 
nostru însă trebuia să 
dea mai multă dovadă de 
atașament față de echipa 
minerilor din Lupeni, de 
volitivitate în a-și asigura 
greutatea necesară pentru 
concurs. A concurat totuși 
la categoria de 56 kg, un
de a obținut locul 8 din 
9 concurenți, cu un rezul
tat sub posibilități, adică 
85 kg smuls și 110 arun
cat, total 195 kg.

Notabilă este totuși par
ticiparea „Minerului" Lu
peni la un astfel de con
curs.

Se impune o analiză a 
acestei secții (care nu are 
nici comitet ales), iar an
trenorul să se axeze pe 
elemente autohtone, cu o 
bună educație moral-po- 
litică, în sensul respectului 
tinerilor față de muncă, 
școală și activitatea spor
tivă.

(Urmare din pag. I)

La fabrica de piine Livezeni, muncitoarea Ma
ria Dinu urmărește frămintarea mecanică a aluatului.

r
yo_ informăm

I

I
Ii
I
I

CUPA 23 AUGUST, in 
cadrul manifestărilor poli- 
tico-ideologice, cultural-e

ducative și sportive or
ganizate în întîmpinarea 
marii sărbători, la Petrila 
sînt în plină desfășurare 
întrecerile sportive dotate 
cu „Cupa 23 August". Marți 
a avut loc un meci de fot-

I bal între echipele repre- 
| zentînd I.M. Petrila șl 
l preparația, întîlnire cîștiga-

tă de mineri cu scorul de 
5—4. (M.B.)

@ RECITAL DE VER
SURI. La căminul I.C.M.M, 
din Petroșani va avea loc 
mîine (ora 20) un recital 
de poezie patriotică și re
voluționară dedicat marii 
noastre sărbători naționale. 
Organizat de casa de cul
tură, recitalul va fi sus
ținut de membrii cenaclu
lui literar „Panait Istrati" 
din Valea Jiului.

© ÎNSCRIERI. La lice
ele din Valea Jiului au în
ceput înscrierile (care se 
vor încheia în 30 august) 
elevilor pentru examenul

brigăzile conduse de Mi
hai Dudescu, Vladimir So- 
rodoc, loan Moldovin, 
Gheorghe Buhuțan, Uie Bo- 
gheanu, loan Tamaș, Au
gustin Cucută, Traian Bor- 
șa, Paraschiv Ciurăscu, Iun 
Bud, Constantin Ciocan și 
Ion Calotă. De asemenea 
claubajul este o problemă 
privită (și rezolvată) cu 
seriozitate. Se respectă pos
turile stabilite, instalația 
este bine pusă la punct, e- 
vacuarea sterilului se face 
la timp. Sînt, acestea, ar
gumente care probează ac
tivitatea susținută pe care 
o desfășurăm . pentru creș
terea calității cărbunelui. 
Bineînțeles, nu fără ajuto
rul șefilor de sectoare ca
re, sprijiniți de organiza
țiile de partid și de grupe
le sindicale, au convins 
oamenii de avantajele îm
bunătățirii calității cărbu
nelui.

de admitere în treapta a 
11-a, ce se va desfășura în 
zilele de 1—3 septembrie. 
Se vor organiza examene 
la liceele industriale Pe
trila, economic și de drept 
administrativ (profilul in
dustrie ușoară), 2 Lupeni 
(profilul chimie industria
lă), nr. 1 Lupeni și Petro
șani (profilul mine).

@ NOI MODELE,
lectivul de creație de ia 
Cooperativa meșteșugăreas
că „Unirea" din Petroșani 
va realiza, pînă la sfîrșitul 
acestui an, 50 de noi mo
dele. După perioada con

Co-

Afirmațiile interlocutoa
rei noastre vin să sprijine 
afirmația noastră că, la mi
na Vulcan, rezultatele ob
ținute nu sînt rodul hazar
dului, ci al unei preocu
pări majore, colective pen
tru a da viață devizei „Ță 
rii cărbune mai mult, mai 
bun, mai ieftin".

miditatea a fost peste in
dicatorul stabilit, în me
die, cu aproape 0,3 puncte. 
Cauzele, după cum am 
aflat, se găsesc în sectoare
le IV și V unde acumulări
le și infiltrațiile de apă nu 
au putut fi captate în tota
litate. Dar, oamenii din 
aceste sectoare nu se com-

„Important este să alienezi coacret“
Am amintit însă la în

ceput de un impediment în 
calea obținerii unor rezul
tate și mai substanțiale. Es
te vorba de umiditate. Da
că la cenușă indicatorul 
stabilit a fost redus, în 
medie, cu 1,7 puncte, con- 
cretizîndu-se într-o boni
ficație lunară (tot .medie) 
de circa 2 900 de tone, u- 
miditatea a „ținut" aceas
tă cifră pe loc, dacă nu 
chiar mai rău... Astfel, u-

tractărilor, le așteptăm în 
unitățile comerciale.

© LUCRĂRI DE FINI
SARE au început la noul 
complex de alimentație pu
blică din cartierul Bărbă 
teni al orașului Lupeni 
Amplasat în apropierea cen
trului civic al orașului, 
complexul va intra în cir
cuitul comercial în ultimul 
trimestru al acestui 
(V. S.)

® PE
REPUBLICII din 
se finalizează în aceste zile 
ultimul tronson. Este vor
ba de porțiunea dintre ma
gazinul „Romarta" și uni-

an.

BULEVARDUL 
Vulcan

plac în această situație a- 
flîndu-se în permanente 
căutări. De altfel la secto
rul IV, în ultima adunare 
generală a comuniștilor, 
principalul punct de pe or
dinea de zi s-a referit la 
necesitatea găsirii unor so
luții rapide pentru 
rezolvarea acestui ultim 
obstacol în calea îmbună
tățirii depline a calității 
cărbunelui. Ceea ce, sîntem 
siguri, vor reuși.

tatea Gostat, prin care se 
va asigura circulația rutie
ră între cartierul Coroești 
și piața agroalimentară. La 
aceste lucrări au contribuit 
mulți cetățeni ai orașului. 
(V.S.)

@ DISCOTECA ÎN AER 
LIBER. în parcul din cen
trul orașului Vulcan, clu
bul sindicatelor din locali
tate organizează program 
de discotecă în aer liber. 
Marți, sute de tineri au pe
trecut cîteva ore plăcute, 
inițiativa dovedindu-se a fi 
atractivă. (Gh. O.)
• IN TABĂRĂ. Ieri, 200 

de pionieri și elevi din

Acestea ar fi — /
scurt — datele saltului în
registrat privind calitatea 
cărbunelui la mina Vulcan. 
Sînt aceste rînduri, nu 
doar un elogib adus aces
tui colectiv care, spre lau
da lui, a înțeles necesita
tea imperioasă a economiei 
naționale, CĂRBUNE MAI 
BUN, dar și o pledoarie 
pentru generalizarea unui 
lucru bine făcut. Și, pen
tru că oricît am dori aces
te rînduri nu pot da di
mensiunea reală a modu
lui cum s-a acționat la 
mina Vulcan, propunem 
organelor de partid și de 
sindicat interesate o idee : 
organizarea unui schimb de 
experiență la care să fie 
invitați reprezentanții tutu
ror colectivelor miniere (și 
chiar de preparare) din 
Valea Jiului. Ar fi un cîș- 
tig real pentru toți, pentru 
îmbunătățirea substanțială 
a calității cărbunelui ex
tras de unitățile miniere 
din Valea Jiului.

școlile Văii Jiului au pie- 1 
cat în taberele aflate la I 
Snagov și pe litoral, la I 
Tuzla. Sînt prin- I 
tre ultimele serii de elevi 
care pleacă la odihnă în 
localități pitorești, apro
pierea noului an de învăță 
mint declanșînd și ansam
blul pregătirilor caracte
ristice acestui eveniment.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU
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Zilele trecute la I.M. 
Paroșeni a avut loc adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor 
muncii. Cu acest prilej au 
fost desemnați fruntașii 
pe primul semestru al a- 
cestui an. Pe brigăzi, lo
cul I a fost ocupat de 
brigada condusă de mais
trul minier Alexandru 
Laszlo, de la sectorul IV 
investiții, care a cumulat 
cel mai mare număr de 
puncte și care a obținut 
rezultate deosebite 
producție. Sarcinile
plan au fost realizate lu
nă de lună în proporție 
de 120—135 la sută, reali- 
zînd astfel o avansare 
suplimentară de peste 80 
ml. Cei 21 de membri ai 
formației au venit zi de 
zi la șut, nefiind înregis
trată în cadrul acestei 
brigăzi nici o absență ne
motivată și nici alte acte 
de indisciplină.

Rezultatele obținute au 
la bază organizarea ire
proșabilă a muncii la ce
le două fronturi de lucru 
pe cele trei schimburi 
conduse de experimenta
ta mineri Martin Alecu, 
Ion Matyus, Deneș Meș
ter. Gheorghe Amariei, 
Mihai Butnaru și Dumi
tru Doboș. Lucrările exe
cutate de Alexan
dru Laszlo și ortacii lui 
sînt de bună calitate și 
de o deosebită importan
ță pentru deschiderea de 
noi cîmpuri miniere la 
I.M. Paroșeni. Printre lu
crările care impuneau

Solicitudinea

' o

PRINTRE FRUNTAȘ!
multă pricepere și 
re din partea 
care le-au executat 
în primul semestru se nu
mără galeriile Est și 
Nord-Est de la orizontul 
350, bazine pentru colec
tarea apelor din 
și stații trafo. 
sînt doar cîteva 
crările executate 
gada care a ocupat locul

darni
celor

subteran 
Acestea 

din lu
de bri

(ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

BARBAȚI
CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

,/////////////////////////////////

I în întrecerea socialistă 
pe primul semestru.

Dar cine este de. fapt 
Alexandru Laszlo?

— Unul dintre vetera
nii întreprinderii minie
re Paroșeni, care a parti
cipat acum 20 de ani, la 
deschiderea primului o- 
rizont de la această mi
nă. De. atunci, an de an, 
a lucrat numai la des
chideri de noi drumuri 
subterane, care duc spre 
noi rezerve de cărbune. 
De peste 15 ani conduce 
destinele acestei brigăzi 
cu care s-a aflat mereu 
printre fruntași. A termi
nat intre timp și cursu
rile școlii de maiștri, dar 
n-a putut să se despartă 
de oamenii cu care a lu
crat atîția ani, a rămas 
alături de ei. De-alungul 
anilor, s-au perindat prin

atributul
unui harnic colectiv

Despre colectivele 
muncă din unitățile 
merciale s-a scris mai pu
țin sub aspect laudativ deși 
și în acest sector de activi
tate muncesc — majorita
tea femei și tinere — cu 
multă răspundere și conș
tiinciozitate pentru realiza
rea sarcinilor de plan și 
satisfacerea exigențelor 
cumpărătorilor. Un aseme
nea colectiv condus de mai 
mulți ani cu multă- pricepe
re și competență de către 
comunista Maria Dumini
că este cel de la unita
tea 38 Electrice-TV, din o- 
rasul Petrila. Este apreciat 
pentru modul exemplar 
cum își realizează planul, 
pentru solicitudine și ser
virea ireproșabilă a cum
părătorilor, a celor care 
trec pragul acestei unități. 
Cumpărătorii găsesc în a- 
cest magazin în afara pro
duselor de electronică, e- 
lectrocasnice, și produse de 
fierărie, jucării, sport-tu- 
rism și multă solicitudine.

în ce se regăsește apre
cierea și solicitudinea la 
acest colectiv? în realizări
le și depășirile lună

de 
co-

le și depășirile lună de 
lună ale sarcinilor de plan, 
în primul semestru și-au 
depășit prevederile la vîn- 
zări cu 440 000 lei. In lu
na 
din 
cut 
se 
lei. 
troșani, acest colectiv 
fost declarat printre uni
tățile fruntașe ale între
prinderii. în condica de se
sizări în ultimii 5 ani nu a 
fost trecută vreo reclama- 
ție doar aprecieri la adre
sa colectivului. Ca șl în 
alte domenii și aici se poa
te vorbi de perfecționarea

iulie fiecare lucrătoare 
acest "magazin a desfă- 
către populație produ- 

în valoare de 130 000 
Iu cadrul I.C.S.M.I. Pe-

a

calificării deoarece compo
nență acestei unități co
merciale — Maria Duminică, 
Iuliana Schmidt, Păuna 
Popescu, Gherghina Dobri- 
că, Gertruda Mereuță, Ana 
Boantă și Livia VinCze — se 
înlocuiesc, se ajută (în lip
sa justificată din raion sau 
unitate) mînuiesc sau 
cearcă cu multă dibăcie a-. 
paratele de radio, televi
zoare, casetofoane sau alte 
produse electrocasnice, fă- 
cînd totul pentru a satis 
face cumpărătorii

Aceste rînduri și apre
cieri despre colectivul uni
tății 38 Electrice din Pe
trila ne-au fost sugerate de 
o femeie mai în etate, care 
nu a călcat de prea multe 
ori pragul magazinului dar 
întotdeauna a fost servită 
cu multă atenție. Deși lo
cuiește în Petroșani, s-a 
deplasat la Petrila pentru 
a-și cumpăra un televizor. 
Deși însoțită de un spe
cialist în ale televizoare
lor, vînzătoarea Gherghi
na Dobrică a încercat cu 
pricepere mai multe tele
vizoare pînă i-a plăcut cli
entei cum funcționează. De 
asemenea atenție față de 
cumpărători dau dovadă 
cele șase lucrătoare ale 
magazinului formate în 
tainele comerțului și com
portării față de cumpără
tori de către șefa unită
ții, Maria Duminică

Colective harnice, atente 
față de cumpărători sînt 
multe în unitățile comercia
le din Valea Jiu1 ui Dar 
modul exemplar al activi
tății față de realizarea sar
cinilor de plan și față de 
cumpărători exemulul co
lectivului magazinului 
Electrice — Petrila ' sînt 
demne de urmat. (T. RUSU)

! j

brigada pe care o condu
ce mulți tineri care au 
învățat din tainele aces
tei meserii și de la A- 
lexandru Laszlo. Mulți , 
dintre aceștia conduc a- 
cum alte brigăzi sau 
schimburi din cadrul sec
torului IV sau de la al
te sectoare de producție. 
Alții au rămas alături de 
el, bucurîndu-se cu toții , 
de împlinirile și realizări
le obținute, dar și punînd 1 
umărul serios la treabă 
atunci cînd s-au ivit greu
tăți care trebuiau depăși- ț 
te — ne spunea sing. Ion l 
Rățulescu, șeful sectoru- ) 
lui IV.

Brigada a obținut re- l 
zultate deosebit de bune ) 
și în luna iulie, cînd și-a ) 
depășit ritmic productivi- ( 
tatea muncii și a realizat ț 
sarcinile de plan în 
porție de 120 la 
Dornici să amplifice
zultatele bune obținute în 
primele șapte luni în 
cinstea marii sărbători de 
la 23 August, minerii din 
această brigadă raportea
ză îndeplinirea planului 
pe prima jumătate a lunii 
august în proporție 
113 la sută, obținînd 
avansare suplimentară 
aceste zile de peste

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
se afirmă zilnic prin 
faptele muncitorești
(Urmare din pag. I)

am zis că această chema
re se adresează mai ales 
nouă, cadrelor, comuniști
lor din minerit. Și iată 
de ce : în ultimii ani, prin 
grija partidului, a secre
tarului său general, mi
neritul, tehnologiile de 
extracție au cunoscut o 
adevărată revoluție. Aba
tajul, sectorul, mina noas
tră sînt dovezi grăitoare 
în acest sens. Or, dacă 
tehnica minieră s-a re
voluționat, și noi, cei ca
re lucrăm cu această teh-

o 
re- 
nu

A
Dati unul

de cinci, din 
mînă-n mînă“

I
c

pro- 
sută.

re-

de i 
° 1 

în l 
4 

ml. Prin rezultatele care ! 
le obțin zi de zi oamenii 1 
acestei brigăzi demons- 
trează că sînt demni bar- \ 
bați care onorează titlul 
de miner.

Gheorghe BOȚEA ț

a-
am

nică trebuie să avem 
conștiință înaintată, 
voluționară. Altfel, 
reușim să fim în pas cu 
sarcinile. De cînd mă 
fiu în fruntea brigăzii
ținut, și cred că am reu
șit, să-mi conving ortacii 
că esențialul într-un aba
taj mecanizat este ca u- 
tilajul să funcționeze i- 
reproșabil. Dacă utilajele 
merg, cărbunele vine de 
la sine. Dar, pentru a- 
ceasta trebuie să pricepi 
fiecare amănunt al mași
nilor, să înveți muncind 
cu ele, să ajungi să simți 
cînd trebuie să intervii 
pentru a preveni 6 de
fecțiune. La noi toți oa
menii sînt policalificați și, 

în pofida specializării, toc
mai policalificarea le per
mite ca întrajutorarea să 
fie o realitate, să se ma
nifeste la fiecare
Pentru a convinge

menii de necesitatea res
pectării stricte a discipli
nei tehnologice, a ordinii, 
îți trebuie argumente. Și 
dacă ai răbdare și tact 
poți convinge oamenii cu 
argumentele pe care în
săși viața abatajului ți le 
oferă zilnic. Cu ajutorul 
lor poți convinge că o- 
rice abatere se răsfrînge 
asupra realizărilor brigă
zii, asupra producției de 
cărbune. Și am satisfac
ția că brigada a înțeles 
această cerință de căpă- 
tîi a disciplinei minerești. 
Este o formație omoge
nă. Of-ul meu e că mai 
sînt 2—3 excepții. De u- 
nUl, deși miner foarte bun, 
trebuia să ne despărțim 
pentru nemotivate. Altor 
doi le-am dat, din aceleași 
motive, ultimul avertis
ment...

Autobuzul 
zece sosește 
Coroești, întîrziat 
greu. Mă urc (mai bine 
zis mă agăț, pentru 
șoferul se grăbea și 
ra să mă piardă) și 
chiu, cu vai. reușesc 
scap dintre uși. Nu-mi 
trag bine sufletul că și 
aud pe cineva : dați u- 
nul de cinci din mînă-n 
mînă. Iau banii și la

de șase și 
în stația

Și

ca 
e- 
cu 
să

i J 
î l
i 
I

»

i

j
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— Pentru că sintem 
în pragul sărbătorii Eli
berării să încheiem cu 
bilanțul brigăzii.

•— Este o sărbătoare 
prea mare ca să n-o cins
tim cu un bilanț pe mă
sură : avem extrase su
plimentar peste 17 000 to
ne cărbune ; lucrăm cu 
productivități superioa
re prevederilor cu 2 to
ne pe post. Și, perseve- 
rînd cu aceeași abnegație 
muncitorească, vom fi și 
în viitor la înălțimea 
marii noastre îndatoriri 
patriotice de a da țării 
tot mai mult cărbune.

i

rîndul meu, îi dau mal - 
departe. Am căutat a- 
poi să-i zăresc figura 
celui ce mi-a dat banii, 
dîndu-mi seama că pro
babil n-a mai circulat 
de un deceniu cu auto
buzul. Sînt sigur 
nu știe că 
crează în 
o politețe 
autobuzele 
ți-e i 
să-i i 
auzi : „ 
că sînteți drăguț", 
bună", „Dacă nu 
jez", „Vă rămîn 
rată" etc, etc. El 
că mai nou, dai 
din mînă în mînă și nu 
mai primești nici bilet 
și nici rest. Mai alaltă
ieri, întrebat, un băr
bat voinic de ce nu vine 
biletul,

că el
acum se lu- 

stil mare. E 
acum prin 
noastre.. de 

mai mare dragul 
auzi. La tot pasul

Fiți amabil", Da- 
„Fiți 

deran- 
îndato- 
nu știe 

banii

3
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acesta îi 
punde că persoana 

dăduse banii

în-

Optimismul înseamnă angajament

ruia îi 
coborît. Păi, unde e 
pinia publică ? De 
nu l-a prins de guler 
judecat pe loc ?

Ioan BALOI

răs- 
că- 

a 
o- 
ce 
Și

Strungarul Tiberiu Mi- 
huț, unul dintre mese
riașii de bază de la 
secția asimilări hidrau
lice de la I.U.M.P., în- 
tr-un dialog de lucru cu 
doi tineri meseriași în 
formare.
Foto : St. NEMECSEK
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Acționînd cu responsa
bilitate comunistă pentru 
înfăptuirea în practică a 
sarcinilor privind, utiliza
rea la maximă capacitate 
a întregului parc auto, de 
a întreține corespunzător 
mijloacele de transport șl 
utilajele din dotare, de a 
recupera cit mai multe 
piese și subansamble din 
motoarele și din alte părți 
componente ale autovehi
culelor intrate în repara
ții, de a economisi com
bustibil și lubrifianți, 
secția din Vulcan (coloa, 
nele Vulcan și Lupeni) a 
Autobazei de transport a 
C.M.V.J. a obținut rezul
tate prestigioase în pri
mul semestru al anului, 
continuate și confirmate 
în același ritm și in lu
na iulie.

Despre aceste rezultate, 
despre căile folosite în 
munca întregului colec-

tiv, cit și despre orientă
rile viitoare am discutat 
cu tovarășul Mihai Opri- 
șa, șeful de secție.

— Activitatea noastră 
este concentrată în ca
drul celor două coloane 
— Vulcan și Lupeni. Spe
cificul muncii noastre es
te deosebit tocmai datori
tă importanței operațiilor 
efectuate. Bunăoară mij
loacele auto și utilajele 
care au ca sediu coloana 
din Lupeni asigură trans
portul cărbunelui de la 
Cîmpu lui Neag, Uricani, 
Bărbăteni și cariera O- 
boroca — Lupeni. Prezen
ța lor în aceste puncte de 
lucru este vitală. Utiliza
rea la întreaga capacita
te a parcului auto, buna 
întreținere a utilajelor a- 
sigură de fapt desfășura
rea în bune condiții a ac
tivității miniere în locu
rile sus-amintite. Orice

dereglare in activitatea 
de transport afectează 
pulsul activității de ex
tracție, 
ția e aceeași, 
mijloacele de 
utilaj greu de 
încărcat atit 
miniere cit și 
unități economice de pe 
raza orașului.

Patria are nevoie de 
cărbune tot mai mult. Ce
rința primordială a eco
nomiei naționale, cărbune 
cocsificabil și energetic 
mai mult, mai bun, ma> 
ieftin a fost recepționată 
și de colectivul secției de 
transport din Vulcan 
C.M.V.J înscriind la loc 
de cinste numele unor 
oameni ca Gheorghe Pa- 
teșan (șef coloană), 
mitru Băzăvan, 
Ciur ea, Ion Rusu, 
Crișan, Nicolae Iosif, Vio
rica Donț, Viorel Stefoi,

La Vulcan situa-
Asigurăm 
transport, 
ridicat și 
unităților 
celorlalte

a

Du-
Lascu
Maria

Constantin Prisecaru 
sile Stoica, Vasile Airi- 
mițoaie, Mihai Cordunea- 
nu, Dumitru Argint, An
ton Dumitrescu, Petre 
Prodănoiu și mulți alții 
nu facem decit să subli
niem meritele acestui 
mănunchi de oameni en
tuziaști care asigură în 
cele mai bune condiții 
„cale liberă" cărbunelui 
de la unitățile miniere 
spre cele de preparare.

Așa se face că locul 1 pe 
autobază are deplină a- 
coperire prin „anteceden
tele" pozitive. Ilămine ca 
hotărîrea colectivului de 
a acționa în acest context 
să confirme și în conti
nuare optimismul — pe 
deplin întemeiat — enun 
țat. Un optimism care, în 
cazul unui asemenea co
lectiv — sună, firesc. n 
angajament.

Alexandru TATAR
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Cu prilejul aniversării noului Tratat de 

prietenie și colaborare româno-cehoslovac

Intihiire prietenească
la ambasada 

din
PRAGA 17 (Agerpres). 

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a noului Tratat 
de prieten!e, colaborare și 
asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialis-

Acțiuni în
IIAGA 17 (Agerpres). — 

Militanții mișcării olandeze 
pentru pace au adoptat ho- 
tărirea de a construi un 
monument al păcii la in
trarea pe teritoriul bazei 
aeriene militare de la 
Vundsdreht, unde urmează 
să fie amplasate, potrivit 
hotărîrilor NATO, noile ra
chete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune.

în prezent, în locul unde 
va fi instalat monumentul 
se desfășoară săptămînal 
demonstrații de protest îm
potriva amplasării rachete
lor nucleare cu rază me
die de acțiune pe teritoriul 
Europei occidentale. De
monstrațiile vor continua 
să se desfășoare în fiecare 
săptămînă pînă la 29 oc
tombrie, cînd în Olanda 

se va desfășura o demons
trație pe plan național îm
potriva pregătirilor de răz
boi.

+
MADRID 17 (Agerpres). 

— La Saragosa au fost i- 
naugurate Zilele luptei 
pentru pace. In timpul a-

Manevre ale navel< 
în largul coastelor

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Portavionul ame
rican „Coral Sea" și alte 
patru nave de război ale 
Statelor Unite au sosit în 
largul coastelor de est ale 
Republicii Nicaragua, în 
Marea Caraibilor, în ca
drul unor importante ma
nevre militare decise de 
către Pentagon în America 
Centrală, transmit agenți
ile internaționale de presă.

Deși Administrația S.U.A.

Majorări de
CIUDAD DE MEXICO 17 

(Agerpres). — La Ciudad de 
Mexico a fost anunțată o 
nouă majorare, în medie 
cu 25 la sută, a tarifelor 
ia transporturile rutiere și

țării noastre 
Praga

tă Cehoslovacă și a celei 
de-a 35-i aniversări a 

primului Tratat de alianță 
româno-cehoslovacă, la am
basada țării noastre din 
Praga a avut loc o în- 
tîlnire prietenească.

favoarea păcii și 
cestor manifestări, care se 
vor desfășura pînă la 19 
august, urmează să aibă loc 
reuniuni și dezbateri ale 
reprezentanților diferitelor 
organizații antimilitariste 
spaniole în problemele pă
cii și dezarmării.

"Ar
BONN 17 (Agerpres). — 

Sub deviza „Cerem de lu
cru și nu rachete, nici un 
fel de rachete nucleare pe 
teritoriul R.F.G. !“, în lo
calitatea vest-germană 
Lindhen s-a desfășurat Fes
tivalul pentru pace al ti
neretului, inițiat de tinerii 
socialiști din R.F.G. în ca
drul festivalului au fost 
organizate mitinguri, adu
nări, au avut loc dezbateri 
consacrate problemelor con
solidării păcii, luptei îm
potriva transformării te
ritoriului vest-german în- 
tr-o rampă de lansare a 
rachetelor nucleare ame
ricane cu rază medie de 
acțiune „Pershing 11“ și 
„Cruise".

Participanții Ia festival 
au adresat primarului ora-

>r de război ale S.U.A. 
Republicii Nicaragua

a declarat intr-un comunicat 
că escadra „va efectua an
trenamente și operațiuni în 
apele internaționale", gu
vernul nicaraguan și opinia 
publică democratică ameri
cană au condamnat vehe
ment această decizie ca un 
mijloc de presiune asupra 
Republicii Nicaragua și a 
altor state din regiune, ca 
o tentativă de amestec în 
treburile interne ale a- 
cestcr state.

prețuri în Mexic
feroviare. Această majora
re va antrena majorarea 
prețurilor de vînzare a bu
nurilor transportate cu 

automobilele și trenurile.

„DAC-2121', în Columbia

BOGOTA 17 (Agerpres). 
— în capitala Columbiei a 
avut loc ceremonia predă
rii oficiale a 50 de trolei
buze românești, tip DAC- 
212".

în cuvîntarea rostită cu 
această ocazie, primarul ge
neral al districtului Bogo
ta, Ocampo Augusto Ra
mirez, a evidențiat „eficien
ța și înaltul nivel tehnolo
gic" al acestor produse ale 
industriei românești și a 
adresat, din partea guver
nului columbian, ' mulțu
miri guvernului român pen
tru concretizarea importan
tei înțelegeri dintre orga
nizațiile de profil din cele 
două țări.

dezarmării
șului Hiroshima, localitate 
supusă în 1945 bombarda
mentului atomic, o scrisoa
re în care se arată că 
„R.F.G. nu trebuie să de
vină o nouă Hiroshima".

+
ROMA 17 (Agerpres). — 

Participanții la Tabăra in
ternațională a păcii de la 
Comiso — localitate din 
Sicilia unde urmează să 
fie instalate noile rachete 
americane cu rază medie 
de acțiune — au anunțat 
că în perioada următoare 
vor organiza o serie de 
manifestații împotriva răz
boiului și a pericolului nu
clear. Aceste acțiuni se vor 
desfășura în cadrul pre
gătirilor pentru Adunarea 
națională a militanților 
pentru pace din Italia, pro
gramată să aibă loc la 
Comiso la 28 septembrie 
a.c.

O firmă elvețiană a 
realizat un ceas electronic 
de mînă comandat prin 
voce — relatează- revista 
„Europeo". Pentru a po
trivi — de exemplu — o- 
ra la care trebuie trezit 
posesorul ceasului, este 
suficient ca el să apese 
un buton și să rostească 
„trezirea la ora...“. Tot 
verbal se cuplează și cro
nometrai. Modificarea a- 
fișajului pentru stabilirea 
orei și datei exacte se 
face de asemenea oral.

■Ar
Cercetătorii de la Uni

versitatea Stanford, din 
S.U.A., au ajuns la con
cluzia că rîsul are o in
fluență tot atît de bine
făcătoare asupra organis
mului ca și joggingul, 
deși tot atît de contestată. 
Ei afirmă că, în timpul 
rîsului, se produce rela
xarea mușchilor, ceea ce, 
în cazul durerilor de cap, 
de pildă, poate fi mai fo
lositor decît un antine-

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

— Energeticienii sovietici 
au încheiat lucrările de 
proiectare a centralei ter
moelectrice nucleare de 
lingă Odesa. Această unita
te va produce atît energie 
electrică, cît și aburi pen
tru termoficarea orașului.

în afară de aceasta, se 
află în curs de realizare 
centrale terAiice urbane ca- 
v? vor funcționa, de aseme
nea, pe bază de energie 
nucleară. Asemenea unități 
se construiesc deja la 
Gorki și Voronej.

■¥■

SOFIA 17 (Agerpres). — 
în această vară, aproxima

Activitate 
cosmică

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— Cosmonauții sovietici 
Vladimir Liahov și Alek
sandr Aleksandrov au rea
lizat decuplarea navei cos
mice „Soiuz T-9" labo
ratorul spațial „Sâliut-7" 
după care au recuplat-o 
cu același laborator din
spre partea la care fusese 
cuplată nava cosmică „Cos
mos 1 443". Această opera
țiune, relatează agenția 
TASS, oferă posibilitatea 
realizării unor noi misiuni 
de transport pentru reapro- 
vizionarea laboratorului 
spațial.

După 50 de zile de evo
luție în spațiu cei doi 
cosmonauți s.e simt bine.

FAPTUL
vralgic. Rîsul răduce, de 
asemenea, frecvența pul
sului și tensiunea arteria
lă, dar, mai ales, atenuea
ză starea de stress.

★
într-un cartier al ora

șului vest-german Boc
hum, din bazinul Ruhr, 
s-a produs o întîmplare 
rară, care, deși s-ar fi 
putut sfîrși tragic, a avut 
totuși un deznodămînt fe
ricit. Micuța Martina Ila- 
ferkorn, în vîrstă de nu
mai doi ani, care se juca, 
nesupravegheată, la fe
reastra apartamentului de 
la etajul șapte al unui 1- 
mobil, în care locuia cu 
părinții, și-a pierdut e- 
chilibrul și a căzut de la 
o înălțime de aproxima
tiv 20 de metri. Spre ma
rea ei șansă, în acel mo
ment, surioara ei mai ma
re, Marion, în vîrstă de 

tiv 65 000 de elevi și stu- 
denți bulgari au partici
pat, în cadrul a 10 brigăzi 
naționale și 670 județene, 
ca și al unor brigăzi spe
cializate, la munca patrio
tică. Ei au lucrat pe șan
tiere, pe ogoare, la recolta
rea și depozitarea produ
selor.

Se prevede ca, pînă la 
începerea anului școlar, nu
mărul tinerilor participanți 
la munca patriotică să a- 
jungă la 400 000, iar valoa
rea muncii prestate să de
pășească un miliard de le
va.

■Ar
BERLIN 17 (Agerpres). — 

în R.D. Germană se acor

In legătură cu situația din Ciad

Demers în vederea
încetării

BRAZZAVILLE 17 (A-
gerpres). — O serie de șefi 
de stat africani reuniți în 
capitala Republicii Congo 
au adoptat o declarație co
mună, prin care îl însărci. 
nează pe președintele în 
exercițiu al Organizației

Condiția femeii

GENEVA 17 (Agerpres). 
— Femeile reprezintă în 
etapa actuală aproximativ 
o treime din forța de mun
că a statelor industrializa
te occidentale, dar ele sînt 
departe de a fi retribuite la 
egalitate cu bărbații — se 
arată într-Un studiu al

DIVERS
11 ani, care se întorcea 

de la magazinul alimentar» 
a observat dramaticul ac
cident și, dind dovadă de 
o extraordinară prezență 
de spirit, a alergat în 
dreptul ferestrei, reușind 
să o prindă pe micuța 
Martina în brațe. Fetița 
de doi ani a scăpat ne
vătămată, iar surioara ei 
s-a ales doar cu o con
tuzie ușoară.

*
Edilii parizieni intențio

nează să construiască pî
nă în 1988 o nouă clădire 
pentru Opera din Paris, 
pe locul unde s-a născut 
Revoluția franceză : Piața 
Bastiliei. Renovarea ac
tualei clădiri a Operei — 
Palatul Garnier, construit 
în 1873, in stil rococo, — 
este exclusă din cauza 

dă o marc atenție cultivă
rii terenurilor rămase du
pă terminarea exploatării 
la zi a unor zăcăminte de 
cărbune. ’ Numai în ultimii 
cîțiva ani, pe baza unui 
program național elaborat 
în acest sens au fost culti
vate 38 000 hectare de fos
te cariere, ceea ce înseam
nă că aproximativ 90 la 
sută din suprafețele foste
lor exploatări carbonifere 
au revenit în circuitul eco
nomic. Jumătate din aces
te terenuri au fost aloca
te agriculturii, iar restul 
au devenit exploatări fo
res tiei’e.

focului
Unității Africane, Mengistu 
Haile Mariam, CEtiopia), să 
contacteze toate părțile in
teresate în vederea obți
nerii încetării focului în 
Ciad și a retragerii tutu
ror trupelor străine din a- 
ceastă țară transmite a- 
genția M.Â.P.

în lumea occidentală

Organizației Internaționa
le a Muncii, dat publicită
ții la Geneva. Raportul 
O.I.M. recomandă ca fe

meile din țările occidentale 
să-și unească eforturile 
pentru a obține un trata
ment egal cu al bărbați
lor în procesul muncii.

prețului foarte ridicat pe 
care l-ar presupune.

, ★
în anii 1982—1983, In

dia a exportat aproxima
tiv 1 500 de filme în nu
meroase țări — s-a făcut 
cunoscut la Delhi. Veni
turile obținute pe baza ex
portului de filme au de
pășit 12,5 milioane de 
dolari.

★
La Milano s-a deschis 

o expoziție prezentînd re
zultatele cercetărilor e- 
fectuate timp de doi ani 
și anunțate de o echipă 
de oameni de știință ita
lieni ce au studiat zonele 
locuite de pigmei ale ba
zinului fluviului Zair. O 
hartă detaliată prezintă 
regiunea in care trăiesc 
aceste populații. Pot fi vă
zute, de asemenea, un 
bazin conținind crocodili 
șl acvarii cu specii de 
pești ce populează apele 
fluviilor africane. între 
exemplarele de insecte 
capturate se află și mus
ca tsc-tse.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sindromul, I-II; 
Unirea: Ochi de Urs.

PETRILA : Soarele alb 
al pustiului.

LONEA i ABBA.
VULCAN : B.D. intră în 

acțiune.
LUPENI ; întunericul 

alb.
URICANI : Răzbuna

rea.

TV.

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,45 Film artistic „Ma

iorul".
12.35 Ecran de vacanță. 

Desene animate: 
„Micuța Nell". Ulti
mul episod.

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță : 

„Arabela" —„episo
dul 8.

16.35 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Documentele Plena

rei C.C. al P.C.R 
program de muncă 

însuflețitor pentru 
progresul economi- 
co-social al țării, 
pentru ridicarea bu
năstării întregului 
popor.

20.30 Tinerețea unei tra
diții revoluționare : 
munca voluntar-pa- 
triotică — documen
tar.

20,50 Tinerețe, hai pe șan
tiere.

21,05 Tradiții eroice. Zile
le revoluției din Au
gust 1944.

21,25 Fotograme din rea
litate.

22,00 Ritmuri muzicale.
22.30 Telejurnal.

Cooperativa Straja Lupani
recrutează tineri absolvenți ai treptei I de 
liceu pînă la vîrstă de 19 ani pentru a se ca
lifica prin ucenicie la locul de muncă și școa
la profesionala in următoarele meserii :

— tîmplari

— confecționer încălțăm ne

— tapițeri

Informații suplimentare se primesc la ser
viciul personal — învățămînt al cooperativei 
sau prin telefon 112 Lupeni.

Mica 
publicitate

SCHIMB apartament Iași 
cu apartament Petroșani. 
Informații Hermes strada 
Șt- O. Iosif, bloc 2 A, sc. III 
etaj 111, ap. 37, între orele 
19—21. (899)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 241 pe numele 
Vină Gheorghe, eliberată 
de l.P.E.C.H. Deva, sector 
Valea Jiului. Se declară 
nulă. (900)
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