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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
DEBUT RODNIC

Confirmarea 
rezultatelor

Deschiderea lucrărilor Conferinței mondiale 
a Comitetelor naționale pentru AIT: 

„Tineretul anului 2000- 
Participare, Dezvoltare, Pace“

Minerii de la Lonea con
firmă și in zilele de debut 
ale lunii septembrie rezulta
tele bune obținute în primele 
opt luni din acest an cind au 
extras suplimentar sarcinilor 
de plan peste 8 500 tone de 
cărbune. La această cantitate 
ei au mai adăugat in primele 
zile ale lunii septembrie în
că 1 030 de tone. Pe loc de 
cinste, în obținerea acestui 
rezultat se numără minerii 
sectorului IV cu 810 tone de 
cărbune extras suplimentar 
în aceste zile. Din cadrul sec
torului fruntaș de la I.M. Lo
nea se remarcă minerii din 
brigăzile conduse de Grigore 
Mindrut, Florea Anton și Ion 
Boteanu.

Nu trebuie uitați nici mi
nerii sectoarelor II și V, care 
au extras suplimentar sarci
nilor planificate 254 tone de 
cărbune și, respectiv 321 tone.

Prezentul și viitorul minei - 
mecanizarea

3000 tone de cărbune^ 
pentru cocs în plus

Minerii de la cele trei în
treprinderi furnizoare de căr
bune pentru cocs - Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani — au de
butat în luna septembrie, ul
tima din trimestrul III, cu 
rezultate bune în muncă. Ce
le trei colective de mineri au 
extras împreună în zilele de 
debut din această lună 3 000 
tone de cărbune.

• Cel mai mare plus — 
peste 2 400 tone de cărbune 
- il înregistrează minerii de 
la Lupeni, care folosind la 
înalți parametri bogata zes
tre tehnică din dotare au re
ușit în primele zile ale lunii 
septembrie să extragă cea 
mai mare producție suplimen
tară din bazinul nostru car
bonifer. De remarcat că șase 
din cele opt sectoare de pro

ducție au raportat depășirea 
sarcinilor de plan la produc
ția fizică de cărbune. Pe un 
loc fruntaș se află și în acest 
început de lună minerii ce
lui mai mecanizat sector de 
producție din Valea Jiului, 
sectorul III, din colectivul că
ruia se remarcă minerii fron- 
taliști din brigăzile conduse 
de Mihai Blaga și Matyuș 
Laszlo

• Aproape 300 tone de căr
bune au extras suplimentar 
în primele zile ale lunii sep
tembrie și minerii de la Uri
cani, ca urmare a bunei or
ganizări a muncii la toate 
locurile de muncă. La plusul 
realizat o contribuție deose
bită și-au adus-o minerii sec
torului III.

• Cu un debut promițător 
au început luna septembrie 
și minerii de la Bărbăteni, 
care raportează, la zi, în a- 
ceastă lună un plus de peste 
220 tone de cărbune pentru 
cocs.

La București au început, 
marți, lucrările Conferin
ței Mondiale a Comitete
lor naționale pentru A.I.T. 
cu tema : „Tineretul anu
lui 2000 — Participare,
Dezvoltare, Pace*1, impor
tantă manifestare înscri
să în contextul marcării, 
la diferite niveluri, a A- 
nului Internațional al Ti
neretului.

Conferința, care se des
fășoară în perioada 3—6 
septembrie și la care par
ticipă reprezentanți ai co
mitetelor naționale pen
tru A.I.T., precum și din 
partea O.N.U., a unor in
stituții și agenții speciali
zate din sistemul Națiu
nilor Unite, prilejuiește e- 
fectuarea unui larg schimb 
de opinii, informații și (Continuare în pag. a 4-a)part'cipanți. Mesajul a

In fața pupitrului din camera de comandă a U.E. Paroșeni.

experiență privind rezulta
tele obținute în înfăptui
rea programelor de mar
care a Anului Internațio
nal al Tineretului, anali
za căilor și mijloacelor me
nite a asigura o participa
re sporită a tinerei gene
rații la promovarea dez
voltării, la edificarea unei 
lumi a păcii, înțelegerii Și 
colaborării, mai bună și 
mai dreaptă pe planeta 
noastră.

In cadrul ședinței de 
deschidere s-a dat citire 

tovarășului 
CEAUȘESCU, 
Republicii So

Mesajului 
NICOLAE 
președintele
cialiste România, adresat 
Conferinței, care a fost pri
mit cu deosebit interes de 

fost prezentat de tovarășul 
Petru Enache, vicepreșe
dinte al Consiliului de 
Stat.

In continuare, S.U. Yo- 
lah, secretar general ad
junct al O.N.U. a pre
zentat Mesajul adresat 
participanților de către 
Javier Perez de Cuellar, 
secretar general al Organi
zației Națiunilor Unite.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicu Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru probleme
le tineretului, a spus: 
„Cînd Națiunile Unite au 
proclamat, în 1979, Anul 
Internațional al Tineretu
lui sub deviza „Participa-

Mina Paroșeni, mină pi
lot în mecanizarea prin
cipalelor lucrări din sub
teran și mai ales în ceea 
ce privește mecanizarea 
complexă a abatajelor, 
și-a făcut o datorie de o- 
noare din a continua în 
ritm susținut materiali
zarea acestei importante 
sarcini trasate de partid, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. 
Minerul de onoare al Văii 
Jiului și al țării. Sîntem 
mîndri că în acest an, cînd 
am sărbătorit două dece
nii de muncă rodnică și 
îmbelșugată, de prefaceri 
fără precedent în istoria 
țării noastre, putem ra
porta secretarului gene
ra], OMULUI al cărui 
nume îl poartă cea mai > 
înfloritoare epocă a dez
voltării noastre libere și 
independente — „EPOCA 
nicolae Ceaușescu** (Continuare în pag. a 3-a)

Noul edificiu al oficiului poștal din orașul Lupeni, realizare de seamă 
in folosul public. loto : T. ALEXANDRU

că nu am precupețit nici 
un efort pentru creșterea 
continuă a producției de 
cărbune extras mecanizat. 
De fapt putem afirma că 
practic din abataje, tot 
cărbunele este extras cu a- 
jutorul complexelor me
canizate, utilaje moderne 
de mare productivitate fa
bricate în țară și chiar la 
noi în Valea Jiului, la 
I.U.M.P. Experiența câști
gată de minerii Paroșe- 
niului în exploatarea efi
cientă a acestor utilaje, 
rezultatele obținute pe 
parcursul anilor ne-au de
terminat să intensificăm 
această acțiune. Astfel, pî- 
nă la sfîrșitul anului vom 
mai pune în funcțiune în
că două complexe meca
nizate de abataj, tot de

Ing. Ioan BESSERMAN 
director al I.M. Paroșeni

i

în întîmpinarea Congresului consiliilor populare
lupani— Orașul înnoirilor profunde, multilaterale

In bilanțul bogat de în
făptuiri cu care se prezin
tă consiliile populare, toți 
oamenii muncii din muni- 
piul nostru la înaltul fo
rum democratic al țării, 
Congresul al III-lea al 
consiliilor populare, se 
detașează cu pregnanță 
marile construcții indus
triale și social-culturale 
ale Văii Jiului. In toți anii 
construcției socialiste și 
mai ales în ultimele două 
decenii ale grandioaselor 

prefaceri și înnoiri din 
„Epoca Ceaușescu**, con
comitent cu amplificarea și 
moderizarea extracției de 
cărbune cocsificabil și e- 

nergetic, pe măsura ce
rințelor crescânde ale e-

conomiei naționale, loca
litățile Văii Jiului au tră
it perioada cea mai bo
gată în prefaceri. Prin 
grija părintească a parti
dului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în localitățile 
Văii Jiului s-a realizat un 
program de investiții in
dustriale și social-cultura
le, fără precedent, un 
amplu proces de sistema
tizare urbană.

In cadrul amplului 
program de investiții pen
tru dezvoltarea economi- 
co-socială a municipiului, 

obiective de mare impor
tanță au revenit și revin 
orașului Lupeni. Fondu

învățămîntul politico-ideologic 
fața unei etape calitativ superioareA in

Luna septembrie mar
chează, în organizațiile de 
partid, deschiderea anu
lui de învățămînt politi
co-ideologic, primul din- 
tr-o nouă perioadă de 
4 ani, organizată cores
punzător exigențelor și 
sarcinilor etapei istorice 
inaugurate de Congresul 
al XIII-lea al partidului. 
Străbătut de preocupa
rea de a imprima dezba
terilor noi dimensiuni ca
litative, învățămîntul po
litico-ideologic va răspun
de, cu și mai multă exi
gență, cerinței de a asi
gura intensificarea acti
vității de dezvoltare a 
conștiinței socialiste, de 
înarmare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
cu concepția revoluționa
ră despre lume și viață, 
cu principiile fundamen

rile de investiții alocate o- 
rașului în acest an se ri
dică la aproape 1 miliard 
lei. Ele sînt destinate, cu 
prioritate, investițiilor 
industriale în domeniul 
carbonifer, respectiv dez
voltării minelor Lupeni 
Sud și Bărbăteni, punerii 
în funcțiune a noii capa
cități de 5000 tone fire pe 
an de la I.F.A. „Vîscoza**, 
a căii ferate Lupeni — 
Bărbăteni necesară tran
sportului cărbunelui. Pen
tru * dezvoltarea urbanis
tică, a dotării social-cultu
rale a orașului sînt aloca
te peste 43 000 000 lei pen
tru a realiza 150 aparta
mente, Bulevardul Păcii, 
un rezervor de apă, hală

tale ale partidului, cu 
obiectivele și sarcinile ce 
se desprind din Progra
mul P.C.R. In centrul a- 
tenției va fi pus studiul 
sistematic al operei secre-

IN ORGANIZATUL!
DE PARTID 

tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ăl documen
telor programatice ale 
partidului — expresia 
dezvoltării creatoare a 
marxism-leninism ului în 
patria noastră, temelia 
întregii activități politico- 
ideologice.

Pentru organizațiile de 
partid din industrie, tran
sporturi, construcții, co
merț, învățămînt, știință, 
sănătate, prestări de ser

agroalimentară, moară de 
grîu și o seamă de lucrări 
edilitar-gospodărești.

Orașul Lupeni, ca întrea
ga Vale a Jiului, dealtfel, 
continuă să se dezvolte în 
ritm susținut. In cincina
lul pe care-1 încheiem 
Lupeniul s-a mutat pe o 
vatră nouă, pentru a a- 
sigura extinderea extrac
ției de cărbune în zona o- 
rașului. In locul fostelor 
colonii insalubre moșteni
te din trecut s-au con
struit cartiere de blocuri 
noi, confortabile, cu o ar
hitectură elevată, cu spa
ții comerciale și de pre-

(Continuare în pag a 2-a)

vicii, învățămîntul va fi 
asigurat prin cercuri po
litico-educative în care 
vor fi cuprinși toți mem
bri de partid. Efectivul u- 
nui cerc nu va fi mai ma
re de 25—30 de cursanți, 
iar în colectivele mici, 
cercurile vor fi comune 
pentru membri de partid, 
uteciști și alți oameni al 
muncii.

Cercurile politico-edu
cative vor desfășura o 
activitate sistematică a- 
decvată nivelului de pre
gătire și organic legată de 
problemele de muncă și

Gheorghe SACALUȘ, 
directorul Cabinetului 

municipal de partid, pentru 
activitatea ideologică și 

politico-educativă

(Continuare în pag. a 2-a)
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In întimpinarea Congresului 

consiliilor populare Învățămîntul politico-ideologic
Vom participa mai intens 

la dezvoltarea localităților
In acești ani de istorie 

nouă orașele noastre, cu 
îndelungată tradiție mun
citorească, au cunoscut re
marcabile împliniri socia
liste care cuprind cu for
ța de expresie a realității, 
însăși conștiința civică a 
locuitorilor care participă 
la munca de bună gospo
dărire și înfrumusețare. 
La toate aceste acțiuni 
participă activ pionierii 
și elevii din școlile Văii 
jiului, adică peste 30 000 
de copii și tineri care, o- 
dată cu munca lor, se for
mează ca buni gospodari. 
Astfel, procesul de instru
ire și educație a tinerei 
generații se împletește ar
monios cu munca utilă, 
creatoare de noi și noi va
lori materiale și satisfac
ții etice.

Din prevederile proiec
tului de Lege privind au- 
toconducerea, autogestiu- 
nea economico-financiară 
și autofinanțarea unități
lor administrativ-teritori- 
ale, important document 
aflat, acum în atenția tutu
ror oamenilor muncii, am 
desprins necesitatea unei 
mai bune gospodăriri a 
mijloacelor financiare și 
materiale existente, legă
tura organică a acesteia cu 
procesul de autoconducere 
și autodezvoltare a locali
tăților. Așa cum viața o 
demonstrează, în spiritul 
responsabilității civice al

Lupeni
(Urmare din pag. I)

stații moderne. Tot în 
acest cincinal s-a realizat 
racordul la rețeaua de ter- 
moficare generală a Văii 
Jiului. »

Obiective de mare în
semnătate sînt de realizat 
în Lupeni și în viitorul 
cincinal, urmînd să se 
construiască 3262 de a- 
partamente și cămine pen 
tru nefamiliști cu 1400 de 
locuri, să se realizeze un 
mare volum de investiții 
in domeniul sănătății, cul
turii și învățămîntului, al 
comerțului, prestărilor de 
servicii și gospodăririi co
munale.

La ora actuală în aten
ția consiliului popular, a 
biroului executiv se află 
realizarea integrală a o- 
biettivelor de investiții, 
intensificarea lucrărilor 
de construcții-montaj în 
vederea recuperării re
stanțelor, mai ales la fini
saje și sistematizarea noi
lor ansambluri. Se insistă 
totodată pe îmbunătățirea 
calității lucrărilor, mai a- 
les la instalațiile de în
călzire și de canalizare, a 
sistematizărilor pe verti
cală, pregătirea temeini
că a atacării obiectivelor 
prevăzute pentru anul vi
itor.

Conștienți de însemnă
tatea realizării integrale 
și la termen a tuturor lu
crărilor de investiții pen
tru realizarea obiective- 

locuitorilor, acest pro
ces de dezvoltare se află 
în mîinile noastre, în ca
pacitatea noastră de acți
une unită.

Educarea complexă, prin 
și pentru muncă, a tine
rei generații este un prin
cipiu cu înaltă valoare u- 
manistă în pregătirea și 
formarea pionierilor și 
elevilor. Prin continua
rea cu spirit înnoitor a 
angajării tineretului șco

lar la vastul proces de 
dezvoltare a Văii Jiului, a- 
lături de părinții lor, de 
toți cetățenii, ne vom 
implica în toate obiective
le gospodărești din locali
tăți. In acest fel, elevii, 
împreună cu cadrele di
dactice, vor contribui în 
mod nemijlocit la realiza
rea mărețelor obiective 
prefigurate în documente
le de partid și de stat.

Pînă la deschiderea nou
lui an de învățămînt au 
mai rămas puține zile ce 
sînt folosite în școli pen
tru pregătirea temeinică 
a acestui eveniment care 
va însemna și o nouă e- 
tapă în educația elevilor 
legată organic de viața e- 
conomică, de gospodări
rea și înfrumusețarea mu
nicipiului nostru.

Ileana RADULOVICI, 
președinta Consiliului Mu
nicipal al Organizației Pio

nierilor Petroșani

Orasul înnoirilor
lor de dezvoltare în profil 
teritorial, în frunte cu 
organele și organizațiile de 
partid, sub îndrumarea 
nemijlocită a consiliului 
popular, colectivele de 
muncă își concentrează e- 
f orturi le în Vederea îm
bunătățirii organizării
producției și a muncii la 
toate punctele de lucru, 
respectării tehnologiilor 
de execuție, combaterii 
risipei și îmbunătățirii ca

Unitatea nr. 22 reparații TV din Vulcan (respon
sabil Constantin Andrieș) este recunoscută prin cali
tatea serviciilor prestate către populație.

(Urmare din pag. I)

viață ale cursanților, pen
tru cunoașterea și însuși
rea ideilor socialismului 
științific. întărirea con
vingerii în idealurile soci
alismului și comunismu
lui, ale umanismului revo
luționar, înțelegerea . ști
ințifică a realităților in
terne șî internaționale 
contemporane, dezvolta

rea dragostei și devota
mentului față de patrie și 
partid, cultivarea spiri
tului de dăruire și abne
gație in îndeplinirea sar
cinilor.

Activitatea cercurilor se 
va desfășura pe baza u- 
nei tematici unitare, eșa
lonată pe întreaga perioa
dă de 4 ani. Anual vor fi 
realizate cîte 10 reuni
uni tematice, programate 
în ordinea indicată de te
matica unitară. In me
diul urban, programarea 
va începe din luna sep
tembrie pînă în luna iu
nie a anului următor. In 
cadrul acestor reuniuni 
tematice, pe baza studiu
lui individual și a expune- 
rilor-cadru, făcute de pro
pagandiști, se va purta un 
dialog în vederea înțele
gerii și însușirii corecte a 
tezelor și principiilor teo
retice, clarificării unor 
aspecte mai puțin cunos
cute. Totodată, se va asi
gura combaterea argu
mentată a concepțiilor și 
stărilor de lucruri înapo
iate, a influențelor ide
ologice din afară Fieca
re reuniune tematică se 
va încheia prin formula

lității lucrărilor, pentru 
realizarea tuturor obiecti
velor menite să asigure 
desfășurarea în condiții 
optime a activității pro
ductive, a vieții social- 
economice, ridicarea ca
lității vieții, înfăptuirea- 
exemplară a sarcinilor ce 
revin orașului, cetățeni
lor săi, în spiritul istori
celor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului.

rea de către piopagandist 
a unor concluzii care să 
fixeze rezultatele obținu
te atît in direcția lărgirii 
orizontului de cunoaște
re cît și în privința mai 
bunei înțelegeri a spiritu
lui militant, revoluționar 
în care trebuie să se ac
ționeze în activitatea 
practică.

Pentru creșterea efici
enței și întărirea finali
tății politico-ideologice, 
cercurile vor organiza — 
în afara reuniunilor tema
tice — și alte activități ca: 
participarea la acțiuni ob
ștești. cu caracter patrio
tic, vizite colective la ex
poziții, muzee, locuri isto
rice și obiective înălțate 
în anii socialismului, vizi
onarea de spectacole, au
dierea de expuneri și con
ferințe, acțiuni de cultiva
re și afirmare practică a 
spiritului de prietenie și 
frăție, a relațiilor de în
trajutorare tovărășească și 
solidarizare umană în via
ța de toate zilele.

Anual, după realizarea 
celor 10 reuniuni temati
ce se va face o recapitu
lare a problemelor studi
ate, însoțită de aprecierea 
modului în care cursanții 
s-au pregătit și au parti
cipat la dezbateri. La în
cheierea ciclului de 4 ani 
activitatea cercurilor va 
fi analizată și apreciată în 
adunarea generală a orga
nizației de bază.

Pentru cadrele de partid 
și activul din diferite sec
toare se vor organiza 
cursuri politico-ideologi
ce, care își vor desfășura 
activitatea în funcție de

nota

Ar fi o bucurie 
și mai mare

Pe micii locatari ai car
tierului Carpați din -Pe
troșani îi așteaptă, odată 
cu deschiderea noului an 
școlar, o bucurie aparte! 
A fost terminată o impor
tantă lucrare gospodă
rească : a fost refăcut gar
dul metalic ce înconjoară 
incinta grădiniței cu că
min nr. 3. Lucrarea a fost 
executată de lucrători de 
la I.U.N1.P. — întreprin
derea care patronează a- 
ceastă unitate școlară. Re
facerea gardului, termi
nat mai demult, deși este 
deosebit de binevenită, 
pentru micii beneficari ai 
acestei instituții lucrările 
executate nu au fost com
plete. Nu, pentru că s-a 
uitat ceea ce ca volum și 
valoare face mult mai 
puțin, dar pentru cei mici 
înseamnă enorm : insta
lațiile de joacă pentru co
pii — scrîncioburile, to
boganele. Așadar, • micii 
locuitori ai cartierului aș
teaptă cu nerăbdare ca 
pînă ce vine iarna... cei 
care îi patronează să mai 
facă un mic efort pentru 
a le îmbogăți instalațiile 
de joacă. Bucuria lor ar 
fi și mai mare. (Dan St.) 

prioritățile muncii de 
partid, pe baza unor te
matici unitare, pe profile, 
eșalonate pe o perioadă de 
2 ani, cuprinzînd anual cî
te 10 dezbateri.

Pentru membrii recent 
primiți în partid, ca și 
pentru alți oameni. ai 
muncii care se pregătesc 
să devină membri de
partid se pot constitui 
cercuri pentru studierea 
Statutului P.C.R., cu o 
durată de 'in an.

Pornind de la experien
ța acumulată, în cercurile 
de învățămînt se va ur
mări să se asigure anco
rarea conceptelor tcore- 
ice. a intre-min 

idei în problematica prac
tică a organizațiilor de 
partid. In mod necesar, 
prin cunoașterea temeini
că a conținutului fiecă
rei teme, prin dezbateri 
vii la care să fie antre
nați toți participanții se

P.S. Redăm, în continuare, cele 4 teme prevă
zute să fie dezbătute în cercurile politico-educative, 
în lunile septembrie-deceinbrie, potrivit tematicii 
unitare eșalonate pentru anul de învățămînt 1985— 
1986.

1. Socialismul — cea mai dreptă și mai umană 
orînduire socială;

2. Victoria revoluției și făurirea societății socia
liste în România — încununare a luptei istorice a 
poporului pentru lichidarea exploatării și asupririi, 
pentru afirmarea ființei proprii, pentru libertate so
cială și națională, independență și progres ;

3. Producția materială — latura determinantă.. 
vieții sociale. Creșterea puternică a forțelor de pro
ducție — factorul hotărîtor al dezvoltării societății 
noastre socialiste, al ridicării bunăstării întregului 
popor ;

4. Caracterul creator al politicii promovate de 
Partidul Comunist Român, de secretarul său general; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

SFATUL MEDICULUI

Vaccinarea
Rujeola sau pojarul, cum 

mai e cunoscut, este încă 
considerată de părinți ca 
o boală inofensivă și o- 
bligatorie a copilăriei. De 
fapt este o boală infecți- 
oasă severă, cu răspîndire 
universală și evoluție e- 
pidemică. Gravitatea este 
dată atît de intensitatea 
fenomenelor clasice (fe
bră înaltă, prelungită, văr
sături, agitație, insomnie, 
tuse chinuitoare, lipsa pof
tei de mîncare), cît și de 
complicațiile foarte grave 
ce pot să apară în timpul 
evoluției bolii. Merită a- 
mintite în acest sens pneu
monia, bronhopneumonia, 
otita și, cea mai de temut, 
encefalita. Aceasta din 
urmă evoluează frecvent 
spre deces sau, în cazul 
vindecării, lasă sechele 
importante (paralizii, epi
lepsie, deficit intelectual).

Din aceste motive este 
foarte justificată intro
ducerea vaccinării anti- 
rujeolice'în programul de 
imunizări active pe plan 
mondial. In țara noastră 
această vaccinare a intrat 
în categoria celor obliga
torii începînd cu anul 1979. 
Vaccinul utilizat în pre
zent la noi în țară este 

va acționa pentru afir
marea legăturii dintre teo
ria și practica construc
ției socialiste, pentru gă
sirea căilor concrete prin 
care principiile și concep
tele teoretice să dobîn- 
dească o finalitate practi
că. Consemnăm, deși este 
bine cunoscut acest fapt, 
că principala îndatorire 
față de care se raportea
ză întreaga muncă edu
cativă — deci și învăță
mîntul politico-ideologic

— o constituie îndeplini
rea planului de produc
ție, sarcină expresă a or
ganizațiilor de partid, a 
colectivelor de muncă în 
acest final de an și pe 
parcursul cincinalului ur
mător, în vederea crește
rii aportului colectivelor 
la înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul 
al XIII-lea, la dezvoltarea 
și înflorirea patriei noas
tre socialiste.

antirujeolică
preparat la Institutul Can- 
tacuzino din București, 
fiind deosebit de eficient 
și în general bine supor
ta' de copii.

In perioada 5—10 sep
tembrie 1985, în toate lo
calitățile Văii Jiului se 
desfășura campania 
vaccinări antirujeolice. 
Vor fi cuprinși în aceas
tă acțiune copiii de la vîr- 
sta de 9 luni pină la 8 
ani, care pînă în prezent 
nu au trecut prin boală 
sau nu au fost vaccinați. 
Pe această cale informăm 
părinții că începînd cu 
anul 1985 copiii nevacci
nați antirujeolic nu po 
frecventa colectivitățile d( 
copii (creșe, cămine, ta
bere, sanatorii).

Este necesar, așadar, c; 
părinții să se prezinte îi 
timp util la dispensarul di 
pediatrie teritorial în ve 
derea imunizării copiiloi 
Fiind vaccinați, ei vor f 
scutiți de trecerea prin 
tr-o boală severă și epui 
zaniă.

Dr. Viorica SCHMIEDEI 
medic principal 

epidemiolog

A SOSIT INTR-ADE- 
VAR, toamna, mult aș
teptată pentru roadele ei 
bogate și mai ales pen
tru fructul viilor — stru
gurii. Dar, din păcate, u- 
nitățile Gostat și ale 
C.P.V.I.L.F. se ocupă 
prea puțin de achizițio
narea și desfacerea stru
gurilor. Atît de puțin, 
îneît practic nu există 
nici un soi de strugure 

la aceste unități. Ce pă
rere au factorii respon
sabili ? (G.C.)

PRIN FAȚA STĂRII 
CIVILE din Petroșani 
au trecut, anul acesta, 
pînă în prezent, 250 pe
rechi de tineri care au 
spus „Da“ întemeierii u- 
nei noi familii. Cea mai 
tînără pereche este a 
soților — analiști la cen
trul de calcul — Dumi
tru Florin Popescu și 
Verginica Cociran. In 
aceeași perioadă, au fost 
înregistrate 900 de naș
teri. Cristina Ioanela 

Călin, fiica lui Ionel și 
Dorina, este cel mai tînăr 
vlăstai al orașului.
(G.S.)

IN ORAȘUL LUPENI 
au început lucrările de 
construcție a unui nou 
bloc de garsoniere. Blo
cul are prevăzut în pro
iect 80 de garsoniere 
destinate găzduirii tine
rilor încadrați în muncă 
la I.M. Lupeni și I.M. 
Bărbăteni. (V.S.)

VACCIN. Septembrie a- 
duce în atenția țăranilor 
cu gospodărie individu
ală din municipiul nos

tru vaccinarea anticăr- 
bunoasă a bovinelor. Ac
țiunea se desfășoară la 
punctele organizate pe 
raza circumscripțiilor sa
nitare veterinare din 
Petrila, Petroșani, Vul
can și Lupeni. (I.V.)

RECENT, s-au încheiat 
lucrările de reparații ca
pitale la Școala generală 
nr. 3 din cartierul So- 
hodol — Paroșeni. Va
loarea lucrărilor de vop- 
sitorie, zugrăvit, par- 
chetări, reparat fațada 

etc. se ridică la peste 
200 mii lei. (G.O.)

DE CE multe lucrătoa
re de la magazinele si
tuate la oarterul blocu
lui 3A2 de pe bulevardul 
Victoriei din Vulcan (de 
lingă cinematograful
„Luceafărul") preferă să 
arunce ambalajele de 
hîrtie, carton, pungi de 
nylon etc. la containerul 
situat în spatele blocului 
și apoi să le dea foc ? 
Dacă respectivele amba

laje ar fi recuperate și 
predate centrelor de co
lectare, poate și locatarii 
blocurilor învecinate ar 
fi scutiți de a mai inha
la, aproape zilnic, fumul 
provenit din arderea hîr- 
tiilor. (G.O.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe OLTEANU 

oiștea
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UNITATE PILOT A MINERITULUI VĂII JIULUI

Me vom îndeplini exemplar sarcinile, 
vom pregăti temeinic producția anului viilor

Dacă nu am fi avut unele 
greutăți obiective, greutăți 
pricinuite de tectonică, de 
condițiile de zăcămînt, nu 
tocmai favorabile unei activi
tăți rodnice, sectorul nostru 
s-ar fi numărat lună de lună 
printre fruntași. Este o afir
mație, care are un suport te
meinic, cel mai trainic suport 
— oamenii cu capacitatea lor 
de mobilizare, cu dăruirea lor 
în muncă. Ei, oamenii secto
rului II sînt cei care au obți
nut 1 800 tone de cărbune 
extras suplimentar luna tre
cută. Utilajele pe care le a- 
vem, avem utilaje moderne de 
mare productivitate și capa
citate ne ajută să ne rea
lizăm sarcinile de extracție. 
Dar oricît de moderne d"r fi 
aceste utilaje, fără oameni 
pricepuți pe care să-i pasio
neze mecanizarea și mai ales 
să obțină rezultate din ce în 
ce mai bune cu ele, nu ră- 
min altceva decit niște obiec. 
te frumoase, dar nefolositoare.

Una dintre formațiile cu 
care ne mîndrim noi, întregul 
sector, este brigada condusă 
de Nicolae Andrașic, omul 
care poate fi numit cu toată 
certitudinea minier-tehnician.

Numai în luna care o trecut 
a obținut productivități de 
14—15 tone pe post (cu vîrfuri 
chiar de 18 tone pe post) su
perioare sarcinilor planificate 
cu 3 000 kg de cărbune pe 
post. Pentru el și ortacii săi, 
complexul mecanizat pe care 
îl exploatează nu are secre
te. nu are taine și oamenii au 
grijă de utilaj, îl întrețin în 
perfectă stare de funcționare 
pentru că îl vor exploata, în 
același panou, pînă în anul 
1986. Mai mult, lungimea 
frontului de abataj va crește, 
astfel încît va ajunge la 150 
m față de 80 m cit o avut 
inițial. ,

Oameni pricepuți, mineri 
destoinici avem și la lucrările 
de pregătiri pe care le exe
cutăm tot mecanizat, cu aju
torul combinelor de înaintare. 
Astfel, brigada condusă de 
Nicolae Popa a obținut 
avansări medii zilnice de 3,5 
— 4,5 ml. Bineînțeles, la obți
nerea acestor rezultate au 
contribuit din plin și electro
mecanicii sectorului, oamenii 
care întrețin și revizuiesc uti
lajele, cei care intervin 
prompt și eficient atunci cînd 
apar defecțiuni. Dintre acești

oameni destoinici, dăruiți me
canizării îi amintim pe cei 
din echipele conduse de Do
rin Shiamsudean, Nicolae 
Kiss, Iosif Egny, Nagy Istvan 
și Nicolae Toader care acțio
nează sub coordonarea mai
strului electromecanic Vasile 
Nico.

Sigur, oameni buni avem 
în cadrul sectorului cum sint 
Oprea Țene, Vasile Șontaru, 
Constantin Maftei, Costache 
Bobei, Dumitru Milea sau 
Costică Mihăilă, dar nu poți 
să-i evidențiezi întotdeauna 
pe toți. De fapt, am mai 
spus-o și o repet — întregul 
colectiv al sectorului este al
cătuit din oameni harnici și 
pricepuți care au o singură 
dorință — să ne facem in mod 
exemplar datoria, să ne în
deplinim integral prevederile 
de plan anuale și să ne pre
gătim temeinic producția a- 
nului viitor.

Sing. Ion BOTEZATU, 
adj. șef sector II

Re<;unoscîndu-i-se meritele brigăzii conduse de 
Constantin Ciobănoiu, care a acumulat multă expe
riență în exploatarea abata jelor frontale echipate cu 
complexe de susținere mecanizată și combină cu tă
iere, conducerea sectorului IV i-a încredințat ex
ploatarea unui abataj echipat cu unul din cele mai 
moderne complexe de susținere mecanizată de fa
bricație românească — CMA-5H. Lungimea liniei 
de front a abatajului este de 130 m, iar înălțimea 
de aproape 5 m. Rezultatele obținute de brigadă 
în ultima parte a lunii august confirmă încrederea 
acordată. Productivitatea muncii realizată a fost
în medie de 19—20 tone pe post, eu 1000 kg mai 
mare decît sarcinile planificate. Coordonînd bine ac
tivitatea pe schimburile pe care le conduc minerii 
Ion Gliga, Constantin Bodescu, Ion Alexandru și 
Dumitru Mitroi, producția extrasă zilnic din aba
taj se ridică la 900—1000 de tone.

’Pentru sguranța 
muncii omului

La mina Paroșeni, moderni
zarea nu a cuprins doar pro
cesul de producție ci s-a fă
cut simțită tot mai pregnant 
și in domeniul activității de 
protecție a muncii. In această 
perioadă se depun eforturi 
susținute pentru finalizarea u. 
nui nou cabinet de protecție 
a muncii care să corespundă, 
în ceea ce privește dotarea, 
exigențelor impuse de meca
nizarea în ritm susținut a 
principalelor lucrări din sub

teran. De asemenea, aria pre
ocupărilor pentru moderniza
rea activității de protecție a 
muncii s-a extins și asupra 
laboratoarelor de analiză a 
gazelor de mină și a atmos
ferei din subteran. Se extinde 
degazeificarea zăcămîntului, 
și, totodată, se are în vedere 
ca în cursul trimestrului I al 
anului viitor, gazul metan re
zultat și colectat în urma 
procesului de degazeificare 
să fie folosit la forjele ate
lierului electromecanic.

In felul acesta se urmărește 
ca domeniul protecției muncii 
să fie în același pas cu mo
dernizarea procesului de ex
tracție.

Prezentul și viitorul minei
(Urmare din pag 1)

fabrieație românească. 
Cu ajutorul lor, ne corn 
îndepiim integral preve
derile de plan anuale și 
vom asigura condiții opti
me pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan ale 
nului viitor prin 
de noi capacități de 
ducție. bpunem 
pentru că, avînd linia 
front activă necesară 
depiinirii sarcinilor 
plan, ne putem orienta 
concentra mai 
spre . pregătirea 
ei viitoare. Ne-am pro
pus să mai punem în func
țiune încă un complex me
canizat, tot românesc, în 
primul trimestru al anului 
viitor. Vorbind de pregăti
rea viitoarelor capacități 
de producție precizez că 
avem în vedere să menți
nem în permanență în 
funcțiune cel puțin cinci 
combine de înaintare. Este 
firesc pentru că 
astfel vom putea 
corelarea între 
mari de avansare 
te în abatajele mecaniza
te și în pregătirea noilor 
capacități 
Vreau să 
va dintre 
lucru care 
stăruitoare 
ti rea

ă- 
crearea 

pro- 
aceasta 

de 
în
de

Și 
eficient 

producți-

numai 
realiza 

vitezele 
realiza-

vărați mineri tehnicieni, 
capabili nu numai să ex
ploateze eficient comple
xele mecanizate, ci să le 
și întrețină în perfectă 
stare de funcționare și 
chiar să le repare atunci 
cînd este nevoie. De ase
menea, dorim să evidenți
em activitatea promptă și 
eficientă a meseriașilor, mai 
ales, în ceea ce privește 

, întreținerea și asigurarea 
funcționalității continue a 
monoraiurilor din cadrul 
întreprinderii. Și nu este 
un lucru tocmai simplu să 
montezi și să asiguri buna 
funcționare a 4 instalații 
de monorai, care au o 
lungime totală de aproa
pe 2000 m, și care servesc 
la buna aprovizionare a 
formațiilor de lucru, atît 
la lucrările de pregătiri, 
cît și în abataje. Cu alte 
cuvinte, în bună parte 
activitatea de aprovizio
nare a formațiilor de lu
cru este asigurată prin 
mica

Am
aceste 
foarte
pentru 
a procesului de extracție 
și care au cuprins tot mai 
mult teren și s-au afirmat 
prin rezultatele obținute, 
pentru că sîntem con
vinși de faptul că pen
tru mina Paroșeni ca de 
altfel pentru întreg mi
neritul țării, mecaniza
rea rămîne singura cale de 
creștere a producției de 
cărbune, a productivită
ții muncii. Cele peste 1000 
tone de cărbune extras 
suplimentar în luna au
gust vin să confirme acest 
lucru.

mecanizare.
prezentat succint 

cîteva preocupări, 
importante de altfel 
buna desfășurare

de producție, 
evidențiez cîte- 
formațiile 
depun 
pentru 

mecanizată a 
relor capacități de 
ducție și anume : 
țiile conduse de 
Geza, loan Cibea, 
Ștefureac și Petru 
tohi, iar dintre formațiile 
de frontaliști remarcăm 
în mod deosebit brigăzile 
conduse de Ferencz Fa- 
zacaș. Constantin Ciobă- 
noiu și Vasile Cojocariu, 
brigăzi formate din ade-

de 
eforturi 

pregă- 
viitoa- 

pro- 
forma- 

Kalman 
Mihai 

An-

Fagină realizată de
Dorin GHETA si Gheorghe BOȚEA 

Foto : Ăl. TĂTAR

O brigadă
pepiniera

de tineret, 
de cadre

De 20 de ani printre primii care 
au văzut cărbunele viitorului

Membrii formației au me
dia de virstă sub 30 de ani, 
ceea ce le dă dreptul să 
afirme, nu fără mindrie, că 
sînt constituiți într-o briga
dă de tineret, dar nu o 
brigadă oarecare, ci una 
care se afirmă continuu 
prin rezultatele obținute la 
frontul de lucru și prin ex
periența ciștigată în aceas
tă titanică încleștare a o- 
mului cu muntele. Era fi
resc, era normal 
gadă de tinerel 
gească noutățile 
Această brigadă
de Petru Antohi exploatează 
o combină de înaintare. 
Rezultatele obținute sînt pe 
măsura pasiunii pentru teh
nica nouă — 
dii lunare de 
și aceasta în 
care formația
xecute și lucrări care nece
sită pregătire și experiență 
și în mineritul clasic, cu a- 
vansăre suplimentară de 30 
ml. Prin urmare tehnica no-

ca o bri- 
să îndră- 

tehnice. 
condusă

avansări me- 
peste 100 ml 
condițiile în 

trebuie să e-

tineret 
Antohi

uă este îmbinată în mod 
fericit cu tehnologia clasică, 
de o formație de tineret. 
Prin ce s-a mai evidențiat 
această formație ? Prin sta
bilitate și omogenitate, prin 
ordine și disciplină. Un a- 
port important la realizarea 
sudurii sufletești între mem
brii formației l-au avut mi
nerii șefi de schimb Mihăilă 
Balint, Marcel Cosma, llie 
Vizitiu și losif Szekely. Mai 
mult, formația de 
condusă de Petru
este și poate fi oricînd o 
,,pepinieră" de cadre. Șeful 
de brigadă Mihai Stefureac 
a crescut și s-a format in 
această formație, iar ca el 
sint mulți alții, care chiar 
dacă nu sînt încă mineri 
șefi de brigadă, pot fi ori
cînd pentru că aici, la Pe
tru Antohi au învățat .ce 
înseamnă ordinea și disci
plina, dăruirea in muncă, 
seriozitatea și răspunderea 
cu care trebuie respectate 
tehnologiile de lucru.

Te uiți, îl vezi, il măsori cu 
privirea și parcă nu iți vine 
a crede. Și totuși, omul nu 
tocmai înalt, ba chiar ceva 
mai mărunt decit mulți dintre 
ortacii săi, care nu are ni
mic extraordinar, aparent, es
te Alexandru Laszlo, minerul 
care cu mai bine de 20 de 
ani în urmă participa la des
chiderea minei, ce avea să 
devină cea mai modernă u- 
nitate minieră din Valea Jiu
lui. Statornic din fire, neclin
tit în hotăririle luate, Alexan
dru Laszlo, minerul specializat 
în lucrări de investiții, a par. 
curs pas cu pas, timp de 20 
de ani, anii maturității sale 
miniere, etapele dezvoltării 
și afirmării unei unități 
miniere care avea să 
devină unitate ,,p i I o t“ în 
ceea ce privește mecanizarea 
principalelor lucrări din sub
teran. Nu există orizont la 
deschiderea căruia Alexandru 
Laszlo și formația sa să nu 
fi participat. Așa cum au fost 
printre primii la deschiderea 
minei. Ortacii lui Laszlo vor 
fi și sînt printre primii cind se 
nasc viitoarele capacități de 
producție. Munca îndîrjită, 
dăruirea și abnegația cu care 
a acționat de-a lungul anilor 
i-au fost răsplătite. Valea Jiu
lui, il cunoaște, îl știe, pentru 

Laszlo și oamenii din bri

gada sa s-au numărat, ani de 
zile, printre fruntașii bazinu
lui la lucrările 
El, „o mină de 
cu mină sigură 
ră, oameni de 
tatea lucrărilor 
termenele planificate și chiar 
înaintea acestor termene, 
„strînse" deseori, este cea 
mai grăitoare carte de vizită 
a hărniciei și dăruirii, a pri
ceperii și dîrzeniei acestor 
oameni.

Și în acest an, brigada con
dusă de Alexandru Laszlo se 
numără printre fruntași. Re
zultatele obținute concretizate 
în 62 ml în plus de la înce
putul anului sînt mărturie că, 
după 20 de ani de activitate 
numai la Paroșeni, șeful de 
brigadă a rămas același mi
ner tînăr, aprig, destoinic și 
priceput pentru care îndepli
nirea prevederilor de plan a 
constituit cea mai importantă 
sarcină. Alături de el îi are 
ortaci de nădejde pe Martin 
Laszlo, losif Mărcuș, Deneș 
Meșter, Dumitru Doboș, Mi
hai Butnaru, loan Matyus, Ion 
Pop, Cristian Pavlicek și alții.

Ei, membrii brigăzii condu
se de Alexandru Laszlo de 
20 de ani sint printre primii 
care văd cărbunele ce va ple
ca spre industria noastră so
cialistă.

de investiții, 
om", conduce 
și minte age.
elită. Cali- 
executate la
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Deschiderea lucrărilor Conferinței mondiale 
a Comitetelor naționale pentru AII 

(Urmare din pag. 1)

Din lumea științei și tehnicii

re, Dezvoltare, Pace“, co
munitatea internațională 
In ansamblul său — gu
verne, alți factori de deci
zie politică la diferita ni
veluri. organisme specia
lizate din sistemul O.N.U., 
organizații neguverna-
rnentale de tineret — în- 
făptuia un legitim act de 
responsabilitate față de 
prezentul și, deopotrivă, de 
destinele tinerei genera
ții.

Desemnarea unui an 
Internațional al Tineretului 
dădea astfel expresia cla
ră contribuției active și 
rolului incontestabil al 
generației care va trăi și 
se va afirma în viitor, a- 
tît sub aspect demografic, 
cit și din punct de ve
dere al acțiunii practice 
nemijlocite.

Se cuvine a fi relevat 
faptul că. noțiunile funda
mentale ale devizei ■ sub 
auspiciile căreia a fost 
pregătit și este, în pre
zent, marcat, cu succes, A- 
nul Internațional al Tine
retului — „Participare, 
Dezvoltare, Pace" — pun 
in lumină, cu întreaga 
claritate, tocmai acest 
statut activ al tinerei ge

Acțiuni în favoarea păcii
BONN 3 (Agerpres). — 

t) nouă acțiune în spriji
nul salvgardării păcii, îm
potriva amplasării rache
telor nucleare cu rază me
die de acțiune pe terito
riul Republicii Federale 
Germania, precum și pen
tru retragerea tuturor a- 
cestor arme de distrugere 
in masă din Europa a fost 
organizată de partizanii 
vest-germani ai păcii în 
fața bazei militare ame
ricane de la Mutlangen, 
unde se află rachete „Per- 
•hing-2".

Poliția, care a interve
nit pentru dispersarea 
manifestanților, a operat 
arestări.

In această zonă, scrie 
agenția Associated Press, 
se organizează frecvent de
monstrații pașnice de pro
test împotriva prezenței 
rachetelor cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul , 
vest-german. Peste 100 de 
persoane participă zilnic 
la o veghe permanentă în 
fața bazei militare, oprind, 
astfel, orice acces spre 
aceasta. 

nerații în societatea con
temporană și in perspecti
va evoluției acesteia".

Arătind că tineretul din 
țara noastră s-a implicat 
cu spirit de inițiativă și 
înaltă responsabilitate în 
procesul de pregătire a 
Anului Internațional al 
Tineretului, în promova
rea obiectivelor sale — 
„Participare, Dezvoltare, 
-Pace" —, vorbitorul % a 
relevat că tînăra genera
ție a României, benefici
ind de o concepție nova
toare, originală. privind 
rolul și locul său în so
cietate, de preocupare și 
grijă permanentă - din 
partea statului față de 
condițiile de pregătire, for
mare multilaterală, muncă 
și viață, participă activ, 
împreună cu întregul po
por, sub conducerea parti
dului. la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei, 
asociindu-se acțiunilor în
tregului popor consacrate 
făuririi unui viitor de 
pace, securitate, înțelege
re și cooperare între na
țiuni.

Evidențiind faptul că, 
sub egida Comitetului 
Național Român pentru 
Anul Internațional al Ti
neretului, au fost inițiate, 
atît la nivel național, cît

BERLINUL OCCIDEN- 
TAL 3 (Agerpres). — Din 
inițiativa Uniunii sindi
catelor din Berlinul oc
cidental, în acest oraș au 
avut loc o demonstrație de 
protest împotriva cursei 
înarmărilor și un miting 
pentru pace la care au 
participat cîteva mii de 
persoane. Demonstranții 

au manifestat pe princi
palele străzi ale orașului, 
purtînd pancarte care che
mau la încetarea cursei 
înarmărilor, oprirea chel
tuielilor militare și elimi
narea pericolului nuclear.

POTRIVIT unui bilanț 
întocmit de surse medica
le și ale poliției libaneze, 
în urma ciocnirilor pro
duse în luna august între 
forțele creștine și musul
mane, precum și a explo
ziilor cu bombe plasate în 
automobile, în Liban și-au 
pierdut viața 335 persoa
ne. Aceste cifre indică o 
agravare a situației com
parativ cu luna iulie, cînd 
numărul persoanelor care 

și internațional, nume
roase acțiuni consacrate 
problematicii A.I.T., în 
seria cărora se înscrie și 
actuala Conferință de la 
București, vorbitorul a 
subli iat că abordarea, cu 
realism și simț de răspun
dere, a problemelor com
plexe cu care se confrun
tă tînăra generație în 
diferite țări și la nivel 
mondial a determinat ela
borarea — acolo unde a 
fost necesar — a unor poli
tici și programe în dome
niul tineretului, menite 
să asigure promovarea și 
exercitarea nestingherită 
a drepturilor fundamen
tale ale tinerilor la edu
cație, la muncă, la cultu
ră și informație, la deci
zie etc.

In încheiere, s-a arătat 
că Anul Internațional al 
Tineretului trebuie să 
depășească rigorile calen
daristice, tocmâi pentru 
faptul că este consacrat 
tinerei generații care va 
trăi și se va afirmă ne
contenit. Iată de ce apare 
ca esențială angajarea 
— în climatul de emula
ție politică generat de 
A.I.T. — a întregii comu
nități internaționale în 
elaborarea unor strategii 
pe termen lung în dome
niul tineretului, cu atît 
mai mult cu cît, oricît de

M. Gorbaciov despre relațiile 
sovieto-americane

MOSCOVA 3 (Agerpres) 
— Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a primit 
marți la Kremlin o dele
gație de senatori ameri
cani aflați în vizită în 
U.R.S.S. la invitația grupu
lui parlamentar sovietic.

In cursul întrevederii, a- 
nunță agenția TASS, Mi
hail Gorbaciov s-a referit 
la actualul stadiu al rela
țiilor sovieto-amcricane și 

și-au pierdut viata a fost 
de 258.

ACCIDENTELE de cir
culație înregistrate în
Spania în ultimele trei zi
le ale lunii august s-au 
soldat cu 52 de morți și 
numeroși răniți, informea

bine și de eficient ar fi 
marcat A.I.T., acesta nu 
poate soluționa integral și 
definitiv problemele com- 
lexe de ordin economic, 
politic, social, cultural ca
re privesc tînăra genera
ție.

A luat, de asemenea, cu- 
vîntul M. Sharif, secre
tarul executiv al O.N.U. 
pentru A.I.T., care s-a re
ferit la acțiunile inițiate 
de Comitetele naționale în 
cadrul Anului Internațio
nal al Tineretului evi
dențiind contribuția ma
joră adusă de Comitetul 
Național Român la marca
rea A.I.T., la promovarea 
nobilelor obiective înscri
se sub deviza „Participa
re, Dezvoltare, Pace".

Participanții au ales
ca președinte al Conferin
ței pe tovarășul Nicu
Ceaușescu, președintele Co
mitetului Național Român 
pentru Anul Internațional 
al Tineretului, președin
tele Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru A.I.T.

Ca vicepreședinți au 
fost aleși reprezentanții I- 
rakului, Algeriei, Olan
dei, Indoneziei și Cubei.

După ședința de deschi
dere au început dezbateri
le pe marginea proble
melor ce fac obiectul con
ferinței.

la situația internațională, 
în general.

Uniunea Sovietică. a 
spus el, se pronunță, în 
mod sincer, pentru Rea
ducerea relațiilor sovieto- 
americane pe făgașul unei 
colaborări normale, con
crete și reciproc-avanta- 
joase pentru ca între țări
le noastre să înceapă un 
dialog constructiv, să se 
instaureze chiar și un mi
nimum de încredere și 
respect al intereselor legi
time reciproce.

ză agenția Associated 
Press, citind un comuni
cat al Ministerului de In
terne spaniol dat publici
tății la Madrid.

NAVETA spațială ame
ricană „ Discovery “ și-a
încheiat marți o nouă mi
siune întreprinsă în spa
țiul cosmic, odată cu a- 
terizarea la baza aeriană 
Edwards, din California.

BERLIN (Agerpres) — 
Utilizarea izotopilor radio
activi a depășit cifra de 
o mie de operațiuni în in
dustria și medicina din
R.D. Germană. Astfel,
Institutul național al izo
topilor și radiațiilor in
tensive al Academiei de
științe din R.D.G. a pus 
la punct, împreună cu 
Uzinele chimice din Bit
terfeld, un pesticid deo
sebit . de eficient, denu
mit „Bl 58“. De aseme
nea, grație izotopilor, la 
uzina din Scarfenstein a 
fost studiată uzura con
densatorilor ermetici din 
refrigetoare. Ca urmare, 
durata de repunere în lu
cru a motoarelor a putut 
fi redusă de la 24 de ore 
la numai cinci minute.

PARIS (Agerpres). — 
După cum relevă revista 
„Le Nouvel Economiste", 
o firmă franceză a reali
zat prototipul unui braț 
de robot, care se bazează 
pe o structură analogă cu 
aceea a brațului uman. In 
esență, noutatea constă în 
aceea că părțile compo
nente folosite în mod cu- 
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Universiada
TOKIO 3 (Agerpres). — In 

penultima zi de întreceri ale 
Universiadei de vară de la 
Kobe, atleta româncă Cristina 
Cojocaru a cîștigat medalia 
de argint în proba feminină 
de 800 m, clasîndu-se pe 
locul secund cu timpul de 
1’59"09/100.

lată clasamentul probei : 1 
Nadejda Zviagnitse (U.R.S.S.) 
- 1’58"59/100: 2. Cristina
Cojocaru (România) — 1'59" 
09/100 ; 3. Ana Quirot More 
(Cuba) - V59”77/100 : 4.
Svetlana Kitova (U.R.S.S.) — 
2’00"31/100 ; 5. Ella Covaci 
(România) - 2’02”01/100 ; 6 
Joetta Clark (S.U.A.) - 2’02" 
28/100.

In frnala probei feminine 
de 100 m garduri, Mihaela 
Pogăceanu s-a situat pe lo
cul cinci, cu timpul de 13" 
07/100, iar la 110 m garduri, 
Li viu Giurgean a ocupat, de 
asemenea locul cinci, cu 13" 
90/100.
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TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI" 
PETROȘANI 

încadrează
— croitor (costume femei)
— mînuitor decor
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974, republicată.

Informații, la sediul teatrului — Petroșani, 
strada Mihai Viteazul nr. 2

rent în realizarea brațe
lor de ,robot au fost înlocti 
ite cu un fel de mușch, 
artificiali. Aceștia sc
„contractă" prin injecta
rea unui fluid. Soluția 
constructivă adoptată de 
fuma respectivă este a- 
plicabilă atît în sectorul 
industrial, cît și în dome
niul medical.

TOKIO (Agerpres). — 
In Japonia a fost făcut un 
nou pas înainte pe calea 
realizării „celei de-a V-a 
generații de ordinatoare", 
care trebuie să întreacă în 
„inteligență" generațiile 
anterioare. După cum pre
cizează revista „Le Point", 
care transmite știrea, spe
cialiștii niponi au și rea
lizat un ordinator capabil 
să „raționeze" cu viteza 
de 200 000 silogisme pe 
secundă, adică de cinci 
ori mai repede decît era 
posibil pînă acum. Lim
bajul care a permis a- 
ceastă performanță se 
numește „Prolog" și a fost 
conceput de un specialist 
francez, de la Universita
tea din Marsilia.

de vară-’85
Prezent în semifinalele pro

bei masculine de 800 m, Pe
tru Drăgoescu a realizat tim
pul de 1.’47”68/100 și va 
evolua în finala programată 
astăzi.

Competiția de scrimă s-a 
încheiat cu proba de spadă 
pe echipe, în finala căreia 
selecționata U.R.S.S. a dis
pus cu 8—4 de formația Cu
bei. In asaltul pentru meda
liile de bronz, Italia a între
cut Franța cu 9—4.

Echipa României s-a situat 
pe locul cinci, după ce a 
învins, în turneul pentru lo
curile 5-8, formațiile Coreei 
de Sud, cu 8—3 și S.U.A., cu 
7-6.

Astăzi, pe „Athletics Sta
dium", se vor desfășura ulti
mele finale ale concursului 
de atletism, după care va a- 
vea loc festivitatea de închi
dere a Universiadei.

„Cheltuielile militare ale S.U.A. pot fi reduse“
Un grup de oficialități 

de rang înalt de la Penta
gon a notificat, la o con
ferință recentă a membri
lor republicani ai Con
gresului, că nu se poate 
renunța nici măcar la un 
dolar din bugetul ameri
can destinat cheltuielilor 
de apărare, fără a pericli
ta securitatea S.U.A. Cu 
toate acestea, există pă
reri conform cărora mili
arde de dolari ar putea fi 
reduse din bugetul militar, 
fără nici o temere pri
vind securitatea țării.

Spre deosebire de alte 
ministere și agenții gu
vernamentale, care și-au 

văzut resursele bugetare 
diminuîndu-se în ultimii 
ani, Pentagonul este deo
sebit de ineficient și ar 
putea juca un rol impor
tant în concretizarea mă

DIN PRESA STRĂINĂ
(„LOS ANGELES TIMES")

surilor destinate reduce
rii deficitului federal. De 
exemplu, arma antiaeri
ană -DI-VAD trebuie să-și 
demonstreze încă efici
ența în doborîrea avioa
nelor; este evident că 
dezvoltarea <ei nu justifi

că nicidecum fondurile a- 
locate, respectiv 6,8 mi
lioane dolari bucata. Re
nunțarea la întregul pro
gram DI-VAD ar putea du
ce la economisirea • unor 

fqnduri de 4 miliarde de 
dolari. In mod similar, re
venirea asupra hotârîrii 
achiziționării de vehicule 
blindate de luptă Bradley, 
cerute de armată, ar pu
tea economisi alte peste 
4 miliarde de dolari.

Iată, doar, două exem
ple de sisteme de arme 
ineficiente, la care s-ar 
putea renunța fără nici o 
grijă. Un general, căruia 
i se oferă n*ai multe 
tancuri decît poate folosi, 
va accepta', desigur, ofer
ta, convins fiind că. în 
perspectivă, va fi con
fruntat cu reduceri tot 
mai substanțiale ale bu
getului. Dar un Penta
gon conștient de necesita
tea unor cheltuieli echili
brate nu trebuie să insis
te pentru a căpăta aloca
ții bugetare excesive, ca 
„tampon" pentru eventu
ale reduceri de fonduri 
viitoare...

(Agerpres)

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Aventuri în

Marea Nordului; Uni
rea: Marynia; Parîngul: 
Fata care vinde flori.

PETRILA : Probă de 
microfon .

LONEA: Vraciul. 1—II.
ANINOASA: Rîpa,

I—II.
VULCAN — Luceafă

rul : Cînd o să vină tata.
LUPENI — Cultural: 

Neînvinsul.
URIC ANI: A treia față 

a monedei.
N.R. Eventualele mo

dificări intervenite în 
programarea filmelor a

parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
1 hmedoara.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Partid, popor — O 

singură voință (co
lor).
Emisiune de ver
suri.

20,45 Cabinet de infor
mare politico-ideo- 
logică.

21,05 Film serial (color) 
„Limita posibilu
lui"

21,50 Telejurnal.’
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